
 
 
 

ATA DA 287ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 19h30m, em sua 1 
sede social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino Zini, 2 
e em segunda convocação às 20h, com a presença de 27 (vinte e sete) Conselheiros, 3 
a seguir: HERIBERTO POZZUTO, GIL STELVIO P. GARCIA, RENATO 4 
LUIZ, NADIR FRANCISCO CALVI, JOSE EDILSON LOURENÇO, 5 
CLAUDINEI A. G. OLIVEIRA, RAFAEL DI G. ENDERLE, CARMEN 6 
LILIAN M. CALÇAS, ELISIANE JULIATO M. COSTA, ANTONIO AP. B. 7 
DO PRADO, PEDRO LUIZ POZZUTO, ANTONIO DE O. LIMA JR, 8 
EMERSON DONIZETE SOUZA, ALEXANDRE ROBERTO MANARINI, 9 
ADEMIR JOÃO ROSSI, ADRIAN ROBERTO CHIMINASSO, VALDIR 10 
GARCIA, FERNANDO L. SILVEIRA, WALDENILSON R. SOUZA, 11 
ROBERTO KAZUHIRO KUBO, RUI RODRIGUES SARTINI, GUSTAVO H. 12 
T. MOYSES, ANDRE LUIZ DA S. PINTO, CLAUDIR G. SOUZA, JOSELENE 13 
SILVA DE SOUSA, UMBERTO SCATALLONI JR, ROGERIO BUENO DA 14 
SILVA, e 02 (dois) convidados, OSVALDO SEROTINE, DENILSON DA SILVA 15 
conforme assinaturas no Livro nº 06 "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 08 16 
(oito) anverso e 08 (oito) verso. O edital foi publicado no JORNAL DE 17 
VALINHOS no dia 06 de setembro, página DIVERSOS 4, e afixado em todos os 18 
quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: item a) Leitura, Apreciação 19 
e Votação da Ata 61º da Reunião Extraordinária, b) Leitura, Apreciação e Votação 20 
da proposta de alteração Estatutária para posterior aprovação em Assembleia. O 21 
Presidente da Mesa  PEDRO POZZUTO inicia  a reunião explicando que o item a) 22 
Leitura, Apreciação e Votação da Ata 61º da Reunião Extraordinária, se refere  ata  23 
da última assembleia, dia 24 de junho, eleição de conselheiros e não ata da última  24 
reunião do conselho; continuando, passa para o item b) Leitura, Apreciação e 25 
Votação da proposta de alteração Estatutária para posterior aprovação em 26 
Assembleia; explica que a última revisão no estatuto foi em 2016, agora a  diretoria 27 
indicou alguns pontos que precisam ser acrescentados. O Presidente OSVALDO 28 
apresenta a primeira alteração, criação da categoria sobrinhos e irmãos, já aprovado 29 
pelo conselho, explicando a dúvida do conselheiro ANDRÉ DA S. PINTO e RUI 30 
SARTINI; que a faixa etária e valor é definido através de resolução, onde sobrinhos 31 
a idade limite é de 18 anos, e de irmãos até 24 anos; após isso a permanência como 32 
associado será através da aquisição de novo título. Continuando, o Presidente 33 
OSVALDO fala sobre o artigo 18; separação de casal; uma das partes poderá adquirir 34 
um título pelo valor de transferência, no prazo de 180 dias mediante apresentação e 35 
comprovação judicial, averbação. O conselheiro ADRIAN e a conselheira 36 
ELISIANE sugerem que o prazo estipulado de 180 dias se inicie a partir da 37 
apresentação da averbação do casal; pois há casos de casais associados que estão 38 
separados, mas ainda não oficializados em cartório. O Presidente OSVALDO 39 



 
 
esclarece que o prazo de 180 dias se dará para casos de separação no litigioso e 40 
consensual começando a contar a partir da apresentação da averbação; se passar esse 41 
prazo, a compra do título será pelo valor normal de venda. O conselheiro ANTONIO 42 
JR como advogado explica que existe duas etapas de separação, a homologação do 43 
divórcio dada pelo juiz e a averbação da certidão de casamento no cartório, onde 44 
muitos casais demoram para fazer e assim permanecem juntos no título como casal. 45 
O Presidente OSVALDO concorda e explica que no estatuto já consta no artigo 18 46 
sobre apresentação deste documento; o que será inserido é o prazo limite de 180 dias 47 
para uma das partes adquirir outro título. O Primeiro Secretario HERIBERTO 48 
POZZUTO se diz preocupado em que se estabeleça o pagamento correspondente ao 49 
da taxa de transferência, pois essa taxa pode sofrer redução de valores ou até isenção 50 
de cobrança. O Secretário Executivo ROBERTO explica que a Taxa de transferência 51 
e todas as outras taxas poderão ser referendadas; aprovadas pelo conselho, 52 
portanto quem entrar com pedido de transferência, venda de títulos promocional ou 53 
mesmo comprar nesse período realmente poderá se beneficiar; após todas as 54 
considerações a inclusão do parágrafo único no artigo 18 foi aprovado.  O Presidente 55 
Executivo OSVALDO comenta sobre a sugestão de alteração do artigo 39 que 56 
estabelece clausula de barreira para o associado votar e ser votado. O Conselheiro 57 
RUI entende que o artigo deveria continuar como está. O conselheiro ADEMIR 58 
também entende que o limite contido no atual Estatuto atende a sociedade. O 59 
Conselheiro CLAUDIR diz que a dificuldade em angariar colaboradores a cada dia 60 
torna-se mais difícil e desta forma deveríamos oportunizar os mais novos a 61 
conhecerem o estatuto. A conselheira CARMEN LILIAN, entende que deveríamos 62 
abrir espaço para os interessados mais novos a se ingressarem no Conselho. O 63 
Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO coloca em votação a proposta de redução 64 
da clausula de barreira ou seja; o associado que conste no quadro associativo a 1 (um) 65 
ano poderá votar e ser votado, aprovado por unanimidade. Ato continuo o Presidente 66 
Executivo OSVALDO coloca em apreciação a alteração do artigo 42 do estatuto para 67 
que o associado possa votar por procuração. A proposta foi apreciada, amplamente 68 
discutida e posteriormente retirada da pauta. PEDRO POZZUTO pondera que o 69 
assunto deverá ser discutido com mais profundidade em uma próxima oportunidade. 70 
O Presidente Executivo OSVALDO faz a leitura do artigo 56 que passa a ter a   71 
redação idêntica do item IV e item V. Neste mesmo artigo o estatuto não prevê 72 
autorização para que o Country Club contraia de Empréstimo bancário. Diante da 73 
necessidade, estamos acrescentando no artigo 56 itens XXIII a competência ao 74 
Conselho Deliberativo para que autorize a Diretoria Executiva a contrair 75 
empréstimos Bancários, arrendamento mercantil e demais operações bancarias 76 
indicando as garantias.  Para que esta nova redação surta efeito a necessidade de 77 
alterarmos os artigos 71 I, 71 XIX, 72 XVI e 75 VII os quais estão atrelados às 78 
competências, da Diretoria Executiva, do Presidente da Diretoria Executiva, e do 79 
Tesoureiro. Todas as alterações foram esclarecida pelo Presidente Executivo 80 
OSVALDO.  O Presidente Executivo OSVALDO retorna à alteração do artigo 65 § 81 
4 que na nova redação exclui a palavra “mínimo”. Ato continuo o Presidente 82 



 
 
Executivo OSVALDO passa a analisar o artigo 71 – I que altera a exigência da 83 
Diretoria Executiva se reunir 01 (uma) vez por mês para se reunir por convocação do 84 
seu presidente quando este julgar necessário. Ao final das apresentações e discursões 85 
o presidente da Mesa Diretora PEDRO POZZUTO coloca em votação as alterações 86 
propostas e todas foram aprovadas por unanimidade. O Presidente da Mesa, abriu 87 
espaço um curto para Assuntos Gerais. O Conselheiro VALDIR GARCIA, 88 
parabeniza o Presidente OSVALDO pelas alterações feitas nos pisos das escadas de 89 
acesso para sauna, sala da Diretoria e Auditório Alduino Zini. O Conselheiro 90 
ADRIAN solicita avaliação do cronograma da obra dos Vestiários para que os 91 
Conselheiros possam passar aos associados. O Presidente Executivo OSVALDO, 92 
esclarece que o cronograma da Obra está dentro do prazo contratado, acontece que 93 
não há como como não considerar que somente para demolição demandou-se 15 dias 94 
e logo após registramos a greve dos caminhoneiros que se prolongou por mais 15 95 
dias e que sem dúvida atrasou a OBRA. O Conselheiro WALDENILSON, pergunta 96 
sobre as manutenções das piscinas, e sobre a instalação do ECO BRISA no Ginásio 97 
o Presidente Executivo OSVALDO, informa o parque aquático já recebeu 98 
manutenções inclusive do toboagua e que no momento está priorizando as Obras dos 99 
Vestiários e a Rampa da Piscina Aquecida. O Conselheiro GIL questiona sobre como 100 
está sendo feito o controle de pesca uma vez que alguns pescam e soltam e outros 101 
levam. O Presidente Executivo OSVALDO, esclarece que não está acontecendo do 102 
associado sair com o peixe uma vez que a equipe da Diretoria de Pesca é grande e 103 
estão exemplarmente fiscalizados o lago e os pescadores que estão lá se desfrutam 104 
deste lazer. O Conselheiro ROGERIO, justifica seu atraso na chegada, e comenta 105 
que as propostas ora aprovada de reforma estatutárias são pontuais e emergenciais 106 
mas que de maneira alguma podemos nos abdicar de propor o mais breve possível 107 
que nosso Estatuto seja literalmente adequado à LEI PELÈ, que sem dúvida nos dará 108 
a chance de desfrutar de mais e melhores recursos incentivados no âmbito Federal.           109 
O Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO concorda com o conselheiro ROGERIO 110 
e confirma a necessidade de mais a diante discutirmos uma reforma mais ampla do 111 
nosso Estatuto em seguida, encerra a reunião às 21h58m agradecendo a presença de 112 
todos. Eu, HERIBERTO POZZUTO, primeiro Secretário redigi a presente ATA 113 
que vai assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa PEDRO LUIZ 114 
POZZUTO, a qual submete à apreciação de todos. Aos vinte e oito dias de setembro 115 
de 2018. Ass. _________________________________________ HERIBERTO 116 
POZZUTO Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ 117 
PEDRO LUIZ POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 118 


