
 
 
 

 
 

ATA DA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 19h30m, em sua sede social, 1 
nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino Zini, e em segunda 2 
convocação às 20h, com a presença de 36 (trinta e seis) Conselheiros, PAULO DE 3 
SOUZA LEOTERIO, GILBERTO BRENTEGANI JUNIOR, JULIANA DE 4 
BRITO SARAIVA, NADIR FRANCISCO CALVI, GIL STELVIO P. 5 
GARCIA, JOSELENE SILVA DE SOUSA, HERIBERTO POZZUTO, 6 
APARECIDO CARLOS PERINI, ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, 7 
PAULO ROGERIO G. RANDO, ANTONIO AP. B. PRADO, ADRIAN 8 
ROBERTO CHIMINAZZO, JOSE EDILSON LOURENÇO, LUIS ANTONIO 9 
SANTUCCI, NELSON VICENTINI, RUI RODRIGUES SARTINI, CARMEN 10 
LILIAN M. CALÇAS, CLAUDIO R. GRIGOLON, EMERSON DONIZETE 11 
DE SOUZA, MARIO DE FREITAS, RAFAEL DI GIORGIO ENDERLE, 12 
CLAUDINEI A. G. OLIVEIRA, PEDRO LUIZ POZZUTO, ROGERIO 13 
BUENO DA SILVA, JOSÉ CARLOS SARTORI, DAVISTON F. MORASI, 14 
ALEXANDRE R. MANARINI, VALDIR GARCIA, TIAGO DOS SANTOS, 15 
ROBERTO KAZUHIRO KUBO, ELISIANE JULIATO M. COSTA, 16 
WALDENILSON R. SOUSA, CLAUDIR G. SOUZA, UMBERTO 17 
SCATELLONI JR, JOSÉ CARLOS G. SILVA, PAULO SERGIO 18 
MARCONDES, e 03 (três) convidados, a seguir OSVALDO SEROTINE, 19 
AILTON TORDIN, MOYSES A. MOYSES conforme assinaturas no Livro nº 06 20 
"REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 07 (sete) anverso e 07 (sete) verso. O 21 
edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 27 de julho, página 22 
DIVERSOS 6, e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte 23 
ordem do dia: item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 285° da Reunião anterior, 24 
b) Leitura do Expediente, c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do 2º 25 
Trimestre encerrado em 30/06/2018, d) Posse dos novos conselheiros conforme 26 
artigo 57 inciso V do Estatuto Social, e) Leitura, Apreciação e Votação da proposta 27 
para reposição títulos com valor promocional inclusive para transferências, f) 28 
Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa inicia a reunião solicitando um minuto de 29 
silêncio para Sra. Antônia dos Santos Breciani avó do Conselheiro Felipe Breciani; 30 
a Sra. Maria Ap. Pavan mãe do Conselheiro Gilmar e também pelo falecimento do 31 
associado Gilmar Donizete Felippin, o “Gerente”. O Presidente da Mesa PEDRO 32 
POZZUTO antecipa o item d) da Ordem do Dia; Posse dos novos conselheiros 33 
conforme artigo 57 inciso V do Estatuto Social, são eles:  1º- 88 votos PAULO DE 34 
SOUZA LEOTERIO 4357, 2º- 61 votos RUI RODRIGUES SARTINI 5113,  3º- 35 
63  votos RAFAEL DI GIORGIO ENDERLE 1659, 4º- 61 votos UMBERTO 36 
SCATALLONI JUNIOR 3970, 5º- 57 votos JOSÉ EDILSON LOURENÇO 37 
0190, 6º- 57 votos  CLAUDIR GONÇALVES DE SOUZA 7665, 7º- 48 votos 38 
FERNANDO LAURENÇO SILVEIRA 1365 , 8º- 48 votos EMERSON 39 
DONIZETE DOUZA 0739,  9º- 46 votos  LUIZ ANTONIO SANTUCCI 0833,   40 
10º- 38 votos  PAULO SERGIO MARCONDES 8794,  11º- 335 votos ADEMIR 41 
JOÃO ROSSI 2262,  12º- 34 votos APARECIDO CARLOS PERINI 1444, 13º-  42 



 
 

33 votos ROBERTO KAZUHIRO KUBO  6452, 14º-  32 votos GIL STELVIO 43 
DE PAULO GARCIA 0152, 15º- 32 votos TIAGO DOS SANTOS 1222, 16º- 27 44 
votos ROMEU BRESSAN 5060 e 12º 17- votos GILBERTO BRENTEGANI 45 
JUNIOR  0863.  Na sequência, o Presidente da Mesa inicia a ordem do dia, item a) Leitura, 46 
Apreciação e Votação da Ata 285° da Reunião anterior, onde foi aprovada por 47 
unanimidade. O Primeiro Secretário HERIBERTO faz a leitura do item b) Leitura 48 
do Expediente, agenda social, próximos eventos; comunicado dos conselheiros 49 
AMAURI Z. LUNA  e JESUS G. GARCIA renunciando a vaga no conselho.  Dando 50 
continuidade, passa para o item c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do 2º 51 
Trimestre encerrado em 30/06/2018; o Presidente Executivo OSVALDO 52 
cumprimenta a todos; dando boas-vindas aos novos conselheiros, dizendo que estará 53 
à disposição bem como a Mesa do Conselho; faz uma explanação dizendo que a 54 
Diretoria se empenha ao máximo para manter as contas em dia, houve aumento na 55 
despesa de energia elétrica decorrente a utilização dos campos e quadras;  materiais 56 
de consumo, transportes, uniformes, houve diminuição com despesa de pessoal; e 57 
assim estamos Investindo  nos associados cuidando do nosso patrimônio; se diz  58 
muito satisfeito com o resultado apesar de muito trabalho;  a diretoria tem se 59 
empenhado ao máximo para manter as contas  em dia; primeiro arrecadar para depois 60 
gastar. O Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO antes de abrir a discussão do item 61 
c); pergunta em relação ao pagamento do processo judicial, o Presidente Executivo 62 
OSVALDO diz que foi pago duas (2) parcelas do acordo, está no saldo de 63 
investimento como a obra dos vestiários. O conselheiro NELSON VICENTINI 64 
pergunta sobre o valor de R$495.000,00 é o investimento da obra até mês de junho. 65 
O conselheiro PAULO RANDO atenta para a inversão no arquivo das notas 66 
explicativas, o Presidente Executivo OSVALDO diz que já houve a correção e será 67 
enviado novamente aos conselheiros. O Primeiro Secretario HERIBERTO 68 
POZZUTO faz a leitura do parecer favorável da comissão fiscal ao balancete do 69 
segundo trimestre. Em seguida, o Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO coloca 70 
em votação o item c) onde foi aprovado por unanimidade. O conselheiro CLAUDIR 71 
é empossado como membro do conselho, agradece comentando que sua participação 72 
como conselheiro é para representar os associados sem nenhum interesse próprio pelo 73 
fato de ser concessionário já há seis (6) anos. O Primeiro Secretario HERIBERTO 74 
POZZUTO passa para o item e) Leitura, Apreciação e Votação da proposta para 75 
reposição títulos com valor promocional inclusive para transferências. O Presidente 76 
Executivo OSVALDO explica que a Diretoria, pensando no compromisso das contas 77 
de manutenção, trouxe a proposta de redução de 50% nos valores de aquisição de 78 
títulos inclusive no valor de transferência pois o momento é difícil para todos e assim 79 
fica mais acessível as pessoas interessadas, se o conselho aprovar essa promoção; se 80 
iniciará no dia 11 de agosto e término no dia 28 de fevereiro ou oque ocorrer primeiro; 81 
serão oitenta (80) títulos para reposição; pede o apoio ao conselho na aprovação e 82 
também na divulgação dessa promoção. A conselheira ELISIANE JULIATO 83 
pergunta como é calculado o valor da transferência, o Presidente Executivo 84 
OSVALDO diz que é metade do valor do título. O conselheiro LUIS SANTUCCI 85 
pergunta qual o número de títulos cancelados, o Presidente Executivo OSVALDO 86 



 
 

explica que dentre esses oitenta (80) títulos para venda, já estão inclusos os 87 
cancelados e inadimplentes; a preocupação da Diretoria não são títulos de 88 
transferência pois esses pagam a manutenção normalmente, a preocupação são os 89 
títulos renunciados, e inadimplentes. A conselheira CARMEN LILIAN pergunta se 90 
os novos associados precisam serem apresentadas por associados, o Presidente 91 
Executivo OSVALDO, diz que aprovação continua como está no estatuto. A 92 
conselheira CARMEN continua, e pergunta sobre como viabilizar uma forma de 93 
pagamento da manutenção em atraso, que gerou 50%, reduzir ou dar um desconto. O 94 
Presidente Executivo OSVALDO diz que o conselho já aprovou um documento, 95 
novação de dividas, facilitando ao associado o parcelamento em até 12 vezes, esse 96 
documento tem amparado muito a Diretoria. O conselheiro ROGERIO faz uma 97 
ressalva referente as inadimplências das manutenções; diz que de acordo com o 98 
Sindclubes a norma correta é novação de dividas e não renegociação; em relação a 99 
promoção de venda de títulos, o conselheiro sugere que se faça uma grande 100 
divulgação externa; como nas redes sociais. O Presidente Executivo OSVALDO 101 
concorda com o conselheiro mas diz que prefere dar um tempo, uns 20 dias para dar 102 
oportunidade aos conselheiros de divulgarem e indicarem amigos. A conselheira 103 
CARMEN LILIAN sugere que seja feita divulgação entre os pais dos atletas 104 
temporários, o Presidente Executivo OSVALDO concorda e diz que dará 105 
oportunidade também para as atletas das cinco categorias de base do Voleibol. O 106 
conselheiro NELSON diz que a proposta é viável, mas a Diretoria terá um desafio 107 
em relação as vagas nas atividades, acabar com a grande lista de espera. O Presidente 108 
Executivo OSVALDO concorda e diz que o maior problema está na piscina 109 
aquecida, mas que objetivo a partir de 01 de dezembro iniciar o projeto da retirada 110 
da rampa e assim atender mais números de vagas. O conselheiro DAVISTON 111 
pergunta se os títulos que sobraram do último lote estão inclusos para venda nessa 112 
promoção, sua preocupação é de não conseguirem depois arcar com as despesas de 113 
manutenção; o Presidente Executivo OSVALDO diz que sempre haverá reposições 114 
de título, portanto sempre haverá títulos a venda; mas não há garantia de renúncias e 115 
inadimplências, mas está confiante que com a aprovação dessa redução será um 116 
sucesso de vendas. O Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO comenta que a obra 117 
dos novos vestiários trará mais associados e coloca o item e) em votação, aprovado 118 
por unanimidade. Na sequência, antes de passar para assuntos gerais; o Presidente da 119 
Mesa PEDRO agradece aos organizadores do churrasco de confraternização dos 120 
“Amigos”, em especial, Rafael Enderle, Mario Freitas e Albano; também parabeniza 121 
o conselheiro Tiago dos Santos pelos atletas do futebol menores, futebol feminino 122 
pelas conquistas; solicita também que os conselheiros ALEXANDRE MANARINI 123 
e CLAUDIO GRIGOLON repassem os cumprimentos as esposas pela iniciativa em 124 
promover uma rifa para ajudar um cão doente. O conselheiro ROGERIO BUENO 125 
complementando a fala do Presidente Pedro, sugere que se faça uma homenagem 126 
especial, votos de louvor, aos atletas de várias modalidades que participam de 127 
campeonatos, representando o nome do clube, trazendo muitas conquistas, são eles: 128 
equipe de futebol menores, equipe futebol feminino, equipe de voleibol feminino sub 129 
20,  instrutor de karatê Edson Cremasco e equipe feminina de bocha; sugere que o 130 



 
 

voto de louvor se estenda aos Diretores de cada modalidade citada; ao Diretor 131 
modalidades especificas e também a Prefeitura Municipal de Valinhos. O Presidente 132 
da Mesa PEDRO POZZUTO coloca em votação a solicitação do conselheiro 133 
ROGERIO onde foi aprovada por unanimidade. A conselheira ELISIANE 134 
concorda e complementa que o voto de louvor para o instrutor de karatê Edson 135 
Cremasco é pelas conquistas de vários campeonatos e pela iniciativa da realização, 136 
com ajuda da Diretora Social Lucy Calvi; o evento Festival do Japão o qual foi um 137 
sucesso ano passado e convida a todos para prestigiarem esse ano nos dias 22 e 23 138 
de setembro. A conselheira CARMEN LILIAN comenta sobre os eventos sociais 139 
programados pela Diretoria Social LUCY CALVI, considerando um ótimo desempenho 140 
principalmente na questão de economia na decoração, aproveitando ao máximo o que o clube 141 
pode oferecer. A conselheira continua aproveitando o momento para convidar todos 142 
conselheiros a serem mais participativos, trazendo amigos para os eventos do clube, pois 143 
assim é uma forma de divulgação; parabeniza também as modalidades de dança, karatê, 144 
futebol menores e feminino pelo empenho, dedicação. O Presidente da Mesa 145 
PEDRO solicita esclarecimento sobre a mudança da cobrança da academia, o 146 
Presidente Executivo OSVALDO explica que as modalidades não são reajustadas 147 
desde dezembro de 2016, portanto houve a necessidade de padronizar com as demais 148 
atividades, devido essa transição no mês de julho, muitos associados reclamaram, 149 
mas nos próximos meses se normalizara. O administrador ROBERTO também 150 
explica que antes dessa alteração a cobrança da academia geravam muitos 151 
questionamentos e com o novo modelo de cobrança, está fica mais coerentes, o 152 
associado pagará único valor, ou o pacote a sua escolha, para utilizar o mês todo. O 153 
Presidente Executivo OSVALDO dá esclarecimentos sobre investimentos; explica a 154 
necessidade da aquisição de 4 aeradores no lago para ajudar na oxigenação da agua, 155 
e foram colocados neles iluminação para um efeito bonito a noite; continuando diz 156 
que com muito trabalho foi terminado o desassoreamento do Lago, mas ficou ótimo, 157 
a pista de caminhada ficou pronta e liberada., o Presidente explica que foi tudo 158 
realizado com a devida autorização do órgão municipal responsável, secretaria do 159 
meio ambiente. O Primeiro Secretario HERIBERTO POZZUTO comenta que 160 
participando de um concurso no Istagram, postou fotos das arvores, Palmeiras em 161 
torno do lago, o qual foi uma das vencedoras; considera que essa seja uma das 162 
melhores formas de divulgação do clube. O Presidente Executivo OSVALDO 163 
concorda e diz também que houve um evento do bocha onde o clube recebeu equipes 164 
da baixada santista e outras cidades da região, em torno de 140 participantes, 165 
puderam visitar e ficaram encantados com o clube. Continua dizendo que com a 166 
preocupação da chegada do verão, foi necessário a compra e troca de dois (2) filtros 167 
no lugar de quatro (4) filtros de ferro, antigos; para piscina, serão suficientes; 168 
comenta  também sobre reformas na portaria da piscina,  e  nos toboaguas .O 169 
Presidente Executivo OSVALDO faz esclarecimentos sobre a obra, dizendo que a 170 
parte de concretagem e ferragem estão prontas; houve um atraso em 20 dias pelo 171 
motivo da greve e também uma semana de chuva; mas tudo está preparado para 172 
colocação das lajes, portanto a primeira fase está pronta; continuando, diz que o 173 
pagamento é efetuado mediante o andamento da obra pela empresa ANS com o 174 



 
 

acompanhamento do nosso Diretor de Obras EVANDRO TANSINI; explica 175 
também que para não haver  bitributação, a empresa fatura direto para o clube, assim 176 
o clube paga a empresa e  descontamos depois da construtora. O Presidente Executivo 177 
OSVALDO responde a dúvida do conselheiro LUIS SANTUCCI referente ao 178 
processo Rafael onde o clube já pagou duas (2) parcelas no valor de R$51.000,00 179 
cada, de um total de oito parcelas (8); terminará em fevereiro de 2019. OSVALDO 180 
esclarece ainda sobre o deposito efetuado pelo SESC/SEBRAE no valor de 181 
R$624.000,00. O Secretario esclarece que as entidades após efetuarem o deposito 182 
deveria haver a retenção de 3,5%, considera a morosidade da justiça, informa que os 183 
depósitos foram efetuados em Maio de 2017. ROBERTO informa ainda que já fez 184 
diversas proposta a Dra. AURELIA, como nomear um escritório em Brasília para 185 
acompanhar “in loco” o processo, ou até mesmo nos enviar o custo de passagem à 186 
Brasília para que a própria Dra. AURELIA acompanhe o processo; infelizmente 187 
ainda não tivemos sucesso nestas propostas. Estamos no aguardo de que em breve 188 
teremos boa noticia visto que o valor é considerável e complementaria nosso caixa. 189 
OSVALDO, lembra que o valor está sendo corrigido a base de 1% ao mês e que hoje 190 
este saldo está próximo de R$700,000,00. PEDRO POZZUTO lembra que a 191 
advogada é parte interessada no processo; OSVALDO lembra que a advogada 192 
manifestou receber honorários a vista no que fomos contra e adiantamentos 193 
R$30.000,00 nos comprometendo que ao encerramento do processo o saldo dos 194 
honorários pagaríamos a vista.  HERIBERTO comenta que os dois casos 195 
aconteceram no seu mandato caso do RAFAEL e da RECUPERAÇÃO, informou 196 
ainda que quando ingressou com a ação a diretoria foi duramente criticada e que a 197 
APESEC a princípio orientou a ingressar com a Ação e posteriormente orientou para 198 
retira-la mas que a Diretoria insistiu e hoje se senti contente em saber que obtivemos 199 
sucesso. Lamenta a agressão ao RAFAEL. NELSON sugeri que pagamos os 3,5% 200 
para acelerar o credito. HERIBERTO lembra que a festa Junina pela primeira vez 201 
foi feita em JULHO e gostaria de saber o resultado. OSVALDO esclarece que não 202 
só a Festa Junina mas em todos os Eventos em função da situação quer o País está o 203 
público está reduzido mas que neste ano apesara de termos um déficit de R$3.000,00 204 
o resultado foi satisfatório. OSVALDO agradece a colaboração do Conselheiro 205 
WALDIR GARCIA, pela expressiva venda do Bingo, OSVALDO adianta que no 206 
próximo ano pretende fazer a festa JUNINA na região das quadras Poli Esportiva e 207 
Lanchonete; isto é por enquanto uma ideia. PEDRO POZZUTO agradece a 208 
presença de todos e agradece também ao Presidente OSVALDO pelos 209 
esclarecimentos. O Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO encerra a reunião às 210 
21h45m agradecendo a presença de todos. Eu, HERIBERTO POZZUTO primeiro 211 
Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo 212 
Presidente da Mesa PEDRO LUIZ POZZUTO, a qual submete à apreciação de 213 
todos. Aos dez dias de agosto de 2018. Ass. 214 
_________________________________________ HERIBERTO POZZUTO 215 
Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ PEDRO 216 
LUIZ POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 217 


