
 
 
 

ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 20 (vinte) Conselheiros, a 3 
seguir: PEDRO LUIZ POZZUTO, GERSON SOARES GOMES, ADRIAN 4 
ROBERTO CHIMINAZZO, EMERSON DONIZETE DE SOUZA, JOSE 5 
EDILSON LOURENÇO, JULIANA DE BRITO SARAIVA, RENATO LUIZ, 6 
GUSTAVO HENRIQUE TENARI MOYSES, CLAUDIO ROBERTO 7 
GRIGOLON, FABRICIO LEITE BIZARRI, NADIR FRANCISCO CALVI, 8 
RUI RODRIGUES SARTINI, FERNANDO SILVEIRA, CLAUDIR G. 9 
SOUZA, DAVISTON F. MORASI, TIAGO DOS SANTOS, CARMEN LILIAN 10 
M. CALÇAS, HERIBERTO POZZUTO, UMBERTO SCATALLONI JR., 11 
WALDENILSON R. SOUSA, e 03 (três) convidados, OSVALDO SEROTINE, 12 
DENILSON DA SILVA, AILTON TORDIN conforme assinaturas no Livro nº 06 13 
"REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 08 (oito) anverso e 08 (oito) verso. O 14 
edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 09 de novembro, página 15 
DIVERSOS 4, e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte 16 
ordem do dia: item a) Leitura, Apreciação e Votação das Atas das Reuniões 17 
Anteriores 286º e 287º, b) Leitura do Expediente, c) Leitura, Apreciação e Votação 18 
do Balancete Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2018 encerrado em 19 
30 de setembro Art. 61 I-1, d) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta 20 
Orçamentária para o exercício de 2019, Art.71 VI, e) Leitura, Apreciação e Votação 21 
da Proposta de atualização das taxas mensais de modalidades Artigo 71 – IV, f) 22 
Leitura, Apreciação e Votação da atualização das taxas Diversas de Utilização, g) 23 
Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO inicia a reunião 24 
cumprimentando a todos e solicita um minuto de silencio pelo falecimento da Sra 25 
Catia Simone Viana Gomes, esposa conselheiro Gerson Gomes; do Sr Benedito de 26 
Souza, pai do conselheiro Emerson; e também da Sra Ivone Kazuko dos Santos, 27 
esposa do associado Roberto dos Santos; na sequência, item a) Leitura, Apreciação 28 
e Votação das Atas das Reuniões Anteriores 286º e 287º, onde foi dispensada a leitura 29 
e aprovada por unanimidade. Continuando, dispensa também a leitura do item b) 30 
Leitura do Expediente passando para o item c) Leitura, Apreciação e Votação do 31 
Balancete Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2018 encerrado em 30 32 
de setembro Art. 61 I-1; o Presidente Executivo OSVALDO faz uma explanação 33 
sobre os meses de agosto e setembro, diz que o resultado final é satisfatório; apesar 34 
de algumas despesas necessárias, como festival de danças, recargas extintores, 35 
problemas com bombas e motores, renovação equipamentos de informática e 36 
também indenização com funcionários; continua dizendo que o momento é de cautela 37 
pois a crise existe afetando os associados, onde muitos renunciam ou parcelam a 38 
dívida de manutenção. Na sequência, antes da apreciação e votação do “item c”; a 39 



 
 
secretaria JULIANA lê o Parecer favorável ao balancete do terceiro trimestre de 40 
2018 em reunião realizada do conselho fiscal. A conselheira CARMEN LILIAN 41 
pergunta sobre o valor no item estética, o Presidente Executivo OSVALDO explica 42 
que a esteticista Rosirene Benassi faz o serviço de massagens há mais de 7 anos para 43 
as associadas sendo que ela emite NF e repassa ao clube 20% da sua arrecadação; 44 
não havendo mais dúvidas o Presidente da Mesa PEDRO coloca o item em votação, 45 
aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passa para o item d) Leitura, 46 
Apreciação e Votação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2019, Art.71 VI; 47 
o Presidente Executivo OSVALDO diz que o momento ainda é difícil e a Diretoria 48 
faz um levantamento das necessidades do clube e projeta-se chegar no número, 49 
analisando as necessidades e prioridades do clube, procurando não penalizar os 50 
associados; continua e diz que a Diretoria aplicou 4%, onde afirma ser índice igual a 51 
outras categorias, reajustes salários, empresas e comércios; diz que não haverá 52 
reajuste no valor da taxa de construção e melhorias, R$30,00 e nos valores de locação 53 
do Salão de Festas e Ginásio; a proposta é apenas o reajuste de 4% em cima dos 54 
valores de manutenção a partir de dezembro 2018 e nas atividades esportivas a partir 55 
de janeiro 2019, aplicando esse aumento conforme aprovação do conselho em 56 
reunião de 2017; ressalta que no ano de 2018 permaneceram com mesmo valor, não 57 
houve aumento nas atividades; continuando o Presidente OSVALDO diz que este é 58 
o último orçamento que trará pois em 2019 será seu último ano de mandato, e com 59 
certeza participará como membro do Conselho apoiando a nova Diretoria. O 60 
Presidente da Mesa PEDRO comenta o e-mail enviado pelo conselheiro NELSON, 61 
ausente na reunião, dizendo que está de acordo com os 4% de aumento; na sequência, 62 
coloca o item d) em apreciação. O conselheiro DAVISTON pergunta se a Diretoria viu a 63 
possibilidade de fazer o reajuste de 4% apenas nas atividades e deixar as taxas de 64 
manutenção. O Presidente Executivo OSVALDO diz que essa foi a maneira mais justa, pois 65 
ficaria inviável ratear as despesas de atividades entre os associados, pois muitos não fazem; 66 
foi levado em consideração os preços mais acessíveis de nossas atividades comparados com 67 
o mercado, cidade; a desistência de associados não se dá devido aos preços, e sim a falta de 68 
vagas por falta de espaço físico, por exemplo a piscina aquecida, mas isso será resolvido no 69 
final de ano, reforma; continua dizendo que a Diretoria acredita que os associados não serão 70 
prejudicados pois o reajuste será valores mínimos. O conselheiro FABRICIO tira sua 71 
dúvida; se a proposta será 4% reajuste na manutenção e 8% reajuste nas modalidades pois 72 
em 2018 não houve reajuste nas atividades. O Presidente Executivo OSVALDO esclarece 73 
que sim e entende que haverá questionamentos como no ano passado por parte dos 74 
associados, mas a questão é que a Diretoria apresenta a proposta de reajuste para o Conselho 75 
aprovar ou não, portanto nada mais justo que o Conselho defenda as contas junto com a 76 
Diretoria. O conselheiro CLAUDIR pergunta se o que será votado hoje será o reajuste dos 77 
4% da mensalidade, pois a resolução das modalidades já foi aprovada em 2017 e não foi 78 
colocada em pratica em 2018. O Presidente OSVALDO responde que sim, é isso que 79 
devemos mostrar no balanço; essa resolução das atividades entrará em vigor em janeiro de 80 
2019, afirma também que há atividades superavitárias, que pagam as demais, como a hidro, 81 
academia, pilates. O Presidente da Mesa PEDRO concorda com a preocupação dos 82 
conselheiros nas possíveis reclamações dos associados mas considera importante que todos 83 
defendam o clube sobre o reajuste. A secretaria JULIANA solicita melhor 84 



 
 
esclarecimento sobre o reajuste de 4% e 8%; pois haverá muitos questionamentos por 85 
parte de associadas. O conselheiro CLAUDIO GRIGOLON concorda que fica 86 
difícil o entendimento quando se trata de percentual, mas explica que os percentuais 87 
não são somatórios. O secretário HERIBERTO também apresenta uma simulação 88 
para que fique mais fácil o entendimento. O Presidente Executivo OSVALDO alerta 89 
que não podemos penalizar os associados que não fazem nenhuma atividade, esses 90 
pagam apenas a manutenção sem nos causar despesas; comenta também que se 91 
tratando de reclamações no reajuste, existe associados que por motivos particulares 92 
sempre pagam a manutenção após o vencimento dia 10, com 10% de juros; diz que 93 
esse ano não irá admitir comentários injustos em redes sociais como houve ano 94 
passado; o Presidente OSVALDO diz ainda que se for o caso a Mesa do Conselho 95 
solta uma nota oficial sobre os reajustes, para que assim todos do conselho digam a 96 
mesma coisa, e os associados possam ver que o clube é sério, organizado, com as 97 
atividades funcionando e obras em andamento, tudo isso com dinheiro em caixa, 98 
apesar de alguns problemas que surgem, como o pagamento de cinco parcelas do 99 
processo;  restando apenas três. O conselheiro RUI SARTINI considera que não há 100 
nada de excepcional nos valores de reajuste que o conselho não possa defender. O 101 
Presidente da Mesa PEDRO coloca o item d) em votação, aprovado por 102 
unanimidade; explica também que no item “e” os valores serão os mesmos aprovados 103 
em resolução de 2017 e o item “f” a proposta é de reajuste “zero”, onde foi aprovada 104 
também. O conselheiro CLAUDIR comenta que há muitas reclamações de 105 
associados referente a valores de taxas em locações do salão de festas e ginásio, como 106 
o conjunto de mesas e cadeiras e seguranças. O Presidente Executivo OSVALDO 107 
esclarece que existe um bom senso em avaliar o tipo de evento que o associado está 108 
locando, dispensando ou não essas taxas adicionais; diz também que esses valores 109 
foram aprovados pelo conselho em resolução, mas se houver proposta de alteração 110 
será trazido até o conselho para avaliação em próxima reunião. Na sequência, antes 111 
de passar para assuntos gerais, o Presidente Executivo OSVALDO lê oficio 112 
encaminhado ao conselho referente a proposta da retenção do valor de R$2,00 113 
cobrado na taxa de expansão de melhorias com a finalidade de comemoração aos 60 114 
anos do clube em 1 de dezembro de 2021 sendo aprovado será aberta uma conta 115 
específica para esse fim no banco Itaú, o Presidente esclarece que esse oficio era 116 
pauta em proposta orçamentária. O Presidente da Mesa PEDRO sugere retirar da 117 
pauta e trazer esse assunto na próxima reunião do conselho para melhor 118 
entendimento; em seguida passa para o item g) Assuntos Gerais. O Presidente 119 
Executivo OSVALDO faz uma explanação do andamento da construção dos 120 
vestiários e lanchonete, iniciada em maio desse ano, nessa primeira fase já quase 121 
concluída e paga, feita a concretagem e também com a estrutura preparada para os 122 
dois pisos superiores, onde esses ficarão para um futuro projeto da nova diretoria. 123 
Diz que a diretoria já está recebendo o orçamento para a segunda fase, acabamento, 124 
onde o clube escolherá e comprará o material, considera que houve alguns atrasos, 125 
mas que a previsão de entrega é de mais cinco meses, para abril ou maio. O Presidente 126 
OSVALDO continua e diz sobre a reforma da rampa na piscina aquecida, que se 127 



 
 
iniciará após o festival de natação em dezembro e previsão de término para final de 128 
janeiro, sendo assim as atividades se iniciam na piscina aquecida dia 03 de fevereiro; 129 
explica também que a coordenação fará ligação para a lista de espera, de 200 a 250 130 
pessoas aguardando; isso sem aumentar o custo dos professores pois será usado a 131 
grade de horários já existente, apenas será analisado nessa fila o número de crianças, 132 
se for preciso haverá mais monitores; diz também que nos meses de dezembro e 133 
janeiro não há receita dessas atividades, mas como haverá despesas, pagamento, com 134 
professores, haverá o Projeto Verão, onde os associados poderão fazer aulas gratuitas 135 
em vários horários. O conselheiro ADRIAN se diz preocupado em relação a 136 
segurança na entrada do clube, acha que deve haver melhor controle, pois já 137 
presenciou pessoas liberadas para assistir jogos, sem exigência de identificação, 138 
documento; agradece também ao Presidente OSVALDO que atendeu com prontidão 139 
a solicitação de rede para proteção na quadra do ginásio, assim prevenindo acidentes 140 
com bolas nos associados. O Presidente OSVALDO agradece e diz que juntamente 141 
com a diretoria do futebol verificarão uma maneira de sancionar esse problema. O 142 
conselheiro FABRICIO justifica suas ausências, agradece e diz que pretende 143 
contribuir mais com sua participação. O Presidente Executivo OSVALDO explica 144 
que o evento Festa Havaiana deixou de fazer parte do calendário social pela 145 
responsabilidade que a Diretoria tem em não comprometer o orçamento, pois é um 146 
evento caro para se realizar e infelizmente a presença de associados e convidados não 147 
foi satisfatória nos últimos realizados, mas há outros eventos que foram trazidos nos 148 
dando ótimos resultados, como a Noite Parmegiana e Festival do Japão; diz também 149 
que para o próximo ano, no seu último mandato pretende realizar no mês de 150 
dezembro o Baile de aniversário do clube, e se este não funcionar o próximo 151 
Presidente decidirá na continuidade ou não; diz que é o que aconteceu com o 152 
carnaval, se fosse pelos históricos anteriores, já teria se extinguido, mas houve 153 
algumas mudanças e o carnaval  continuou com duas noites e duas matines obtendo 154 
resultados positivos; lamenta que os associados não prestigiam os eventos e ainda 155 
criticam, considera que de uma diretoria para outra os eventos que não deram certos 156 
devam ser corrigidos e os que dão certos devam ser melhorados, como foi o caso do 157 
Flashback, iniciado na gestão anterior no salão de festas para até 200 pessoas e 158 
atualmente tornou se uma parceria, com contrato, sem o clube correr  risco, tira se as 159 
despesas, depois na receita 70% para o DJ e 30% para o clube, e na receitas das 160 
mesas, ocorre o inverso; trazendo um público por volta de 800 a 900 pessoas por 161 
evento sem nenhuma ocorrência, continua e diz sobre o festival de danças onde houve 162 
um aproveitamento das arquibancadas montadas e toda montagem do palco para 163 
locar a outras academias, assim houve arrecadação, diz que a diretoria procura 164 
encaixar eventos próximos para suprir os que não dá muita receita. O Presidente 165 
OSVALDO, finaliza com uma boa noticia ao conselho,  diz que por esses dias  irá 166 
até Brasília levantar o dinheiro que a doutora Aurélia de Bauru moveu,  ação de 167 
2003/2004, e quando saiu a sentença, o clube pagou o perito onde o mesmo fez os 168 
cálculos apresentando  para TRF, foram aceitos os valores, não houve contestação; 169 
só está faltando a guia do levantamento; diz que esse dinheiro irá ajudar bastante para 170 



 
 
finalização das obra dos vestiários, onde o valor aproximado com correção e 171 
descontando honorários, será de R$600.000,00. O conselheiro NADIR juntamente 172 
com o Presidente OSVALDO, convida a todos para prestigiarem o Reveillon do 173 
clube dizendo que será diferente trazendo a mesma parceria do Flashback. O 174 
Presidente Executivo OSVALDO finaliza fazendo um balanço do ano, agradecendo 175 
a todos pela amizade, parceria, todos com o mesmo propósito, no bem-estar dos 176 
associados, considera que com as dificuldades que apareceram, foi um ano bastante 177 
positivo; finaliza solicitando a todos orações para o conselheiro GIL S. GARCIA 178 
que passa por momento delicado de saúde. O Presidente da Mesa PEDRO agradece 179 
e deseja a todos um ótimo Natal e Ano Novo. Eu, HERIBERTO POZZUTO, 180 
primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo 181 
Presidente da Mesa PEDRO LUIZ POZZUTO, a qual submete à apreciação de 182 
todos. Aos vinte e dois dias de novembro de 2018. Ass. 183 
_________________________________________ HERIBERTO POZZUTO 184 
Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ PEDRO 185 
LUIZ POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 186 


