
 
 
 
 
 

ATA DA 289ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 19h30m, em sua sede 1 
social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino Zini, e em 2 
segunda convocação às 20h, com a presença de 31 (trinta e um) Conselheiros, a 3 
seguir: ROGERIO BUENO DA SILVA, JULIANA DE B. SARAIVA, GIL 4 
STELVIO DE P. GARCIA, PAULO S. MARCONDES, PAULO DE S. 5 
LEOTÉRIO, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, CLAUDIO R. GRIGOLON, 6 
ANTONIO AP. B. PRADO, WALDENILSON R. SOUSA, PEDRO L. 7 
POZZUTO, RAFAEL ENDERLE, ADRIAN R. CHIMINAZZO, EMERSON 8 
D. DE SOUZA, RENATO LUIZ, VALDIR GARCIA, JOSE EDILSON 9 
LOURENÇO, FABRICIO L. BIZARRI, CARMEN L. M. CALÇAS, 10 
JOSELENE S. SOUSA, LUIS ANTONIO SANTUCCI , NELSON VICENTINI, 11 
CLAUDINEI A. G. OLIVEIRA, HERIBERTO POZZUTO, RUI RODRIGUES 12 
SARTINI, CLAUDIR G. DE SOUZA, CLAUDINEI PARANHOS, TIAGO 13 
DOS SANTOS, ADEMIR JOÃO ROSSI, ELISIANE JULIATO M. COSTA, 14 
JOSÉ CARLOS G. SILVA, GERSON S. GOMES, e 02 (dois) convidados, 15 
OSVALDO SEROTINE, DENILSON DA SILVA conforme assinaturas no Livro 16 
nº 06 "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 08 (oito) anverso e 08 (oito) verso. 17 
O edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 25 de janeiro, página 18 
DIVERSOS 3, e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte 19 
ordem do dia: item a) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal, b) Leitura, 20 
Apreciação e Votação da Proposta de isenção de cobrança de locação de Cadeiras e 21 
Mesas para associados, c) Leitura, Apreciação e votação da Proposta para 22 
prorrogação da venda Promocional de Títulos até 31/12/2019, d) Leitura, 23 
Apreciação, Votação e Autorização de Criação do fundo Comemorativo aos 60 anos 24 
do Country Club Valinhos. O Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO inicia a 25 
reunião cumprimentando a todos e explica que essa reunião foi marcada pois ficou 26 
alguns assuntos pendentes na última reunião; item a) Eleição dos membros do 27 
conselho fiscal. O conselheiro ROGERIO BUENO diz que no estatuto tem um 28 
artigo que diz claramente que no mês de novembro, bienalmente, o conselho tem que 29 
eleger a comissão fiscal. O Presidente da Mesa PEDRO diz que houve a falha, mas 30 
não considera tão grave que não possa ser corrigida nessa reunião, ainda há tempo 31 
pois estamos no mês de fevereiro e a comissão fiscal não ficou prejudicada em seus 32 
trabalhos no parecer do 4º trimestre de 2018. O Primeiro Secretario HERIBERTO 33 
faz a leitura referente a solicitação do registro da chapa da comissão fiscal para o 34 
biênio 2019/2020 com encerramento do mandato em 31 dezembro 2020, são os 35 
membros: Carlos Benedito Dini, Claudemir José Pero, Heitor Bertoli, Jesus Donizete 36 
Piva e Marcos Antônio Frigo. O Presidente da Mesa PEDRO sugere que se todos 37 



 
 

estiverem de acordo a eleição poderá ser feita por proclamação. Todos concordaram; 38 
e a aprovação do conselho, foi por unanimidade. Na sequência, item b) Leitura, 39 
Apreciação e Votação da Proposta de isenção de cobrança de locação de mesas e 40 
cadeiras para associados, o conselheiro EMERSON faz a leitura de sua proposta em 41 
isentar os associados da taxa de cobrança de mesas e cadeiras em locação do salão 42 
de festas ou ginásio. O Presidente Executivo OSVALDO parabeniza os conselheiros 43 
WALDENILSON e CARMEN LILIAN pelo nascimento de seus netos, após faz 44 
diz que a diretoria não é contra à proposta, mas lembra que existe uma resolução 45 
referente a essas taxas, portanto com aprovação hoje, deverá ser baixada nova 46 
resolução de isenção dessa taxa especifica, reforçando também que será apenas para 47 
associados. O Presidente da Mesa PEDRO coloca em votação a proposta do 48 
conselheiro EMERSON e se for aprovada ela revoga a resolução existente; aprovada 49 
por unanimidade. Em seguida, item c) Leitura, Apreciação e votação da Proposta 50 
para prorrogação da venda Promocional de Títulos até 31/12/2019, o Presidente 51 
Executivo OSVALDO esclarece que disponibilizamos em agosto, setembro de 2018, 52 
80 títulos para reposição, foi um sucesso de vendas; depois colocamos os valores em 53 
promoção no final do ano até fevereiro de 2019; sugere que se prorrogue a promoção 54 
até o mês de dezembro, onde também se encerra o seu mandato como Presidente, 55 
pois considera importante não perdemos a oportunidade de reposição de títulos 56 
mesmo com a crise existente, muitos casos de renuncias; depois para o ano seguinte 57 
o próximo Presidente decide a continuidade ou não dessa promoção. O Presidente da 58 
Mesa PEDRO coloca o item em apreciação, não havendo duvidas, coloca em 59 
votação, aprovado com um voto contrário. O Presidente Executivo OSVALDO diz 60 
que no mês de novembro será eleita uma nova Diretoria, a mesma poderá trazer ao 61 
conselho na proposta orçamentaria novos valores, vigorando a partir de primeiro de 62 
janeiro. O Presidente da Mesa PEDRO passa para item d) Leitura, Apreciação, 63 
Votação e Autorização de Criação do fundo Comemorativo aos 60 anos do Country 64 
Club Valinhos. O primeiro secretário HERIBERTO faz a leitura do oficio da 65 
Diretoria propondo a retenção do valor de R$2,00 (dois reais), valor esse cobrado na 66 
taxa de expansão e melhorias com a finalidade de comemorarmos os 60 anos do 67 
COUNTRY CLUB em dezembro de 2021, a retenção dar-se-á no primeiro dia de 68 
janeiro de 2019 até trinta e um de dezembro de 2021 sendo depositado em conta 69 
corrente a ser aberta no banco Itaú para essa finalidade.  O Presidente Executivo 70 
OSVALDO explica que essa retenção é diferente de quando foi feito há dez anos 71 
atrás para comemorar os 50 anos do clube, pois sairá do valor da taxa já cobrada 72 
mensalmente onde esse dinheiro ficará aplicado até o ano de 2021 e no momento 73 
oportuno poderá ser criada uma comissão juntamente com o próximo 74 
PRESIDENTE para decidir o que será realizado. O Primeiro secretario 75 
HERIBERTO destaca que  a diferença de quando foi comemorado os 50 anos, é que 76 
foi cobrado R$1,00 (um real) a mais, esse ano não será cobrado, será transferido da 77 



 
 

taxa de CONSTRUÇÃO E MELHORIAS  para esse fundo,  também 78 
argumenta que a diretoria e conselho façam esforços e medidas para que os 79 
associados tenham amor em participar do clube; sugere convidar as mesmas pessoas 80 
que compuseram a comissão nos 50 anos e abrir também para todos que queiram 81 
participar e assim começar desde já a pensar na realização da Festa dos 60 anos; 82 
HERIBERTO continua e faz uma explanação da programação feita para 83 
comemoração dos 50 anos do clube em 2011. A conselheira CARMEN LILIAN 84 
para efeito de esclarecimento pergunta se essa arrecadação daria em torno de 85 
R$190.000,00 e se iríamos convidar todos os associados, aproximadamente 7600, e 86 
se as pessoas que querem participar vão se inscrever em período determinado. O 87 
Presidente Executivo OSVALDO diz que foi dessa maneira que funcionou em 2011, 88 
e de grande sucesso; mas que essa decisão será da comissão e do Presidente na 89 
próxima gestão. O conselheiro ROGERIO concorda, apoia e considera importante 90 
ao longo do ano o clube ter essa verba para redistribuir em todos os eventos sociais 91 
e campeonatos, pois assim por conta das atrações atrai os associados, como aconteceu 92 
em 2011 nos 50 anos. O conselheiro ADRIAN se diz preocupado perguntando qual 93 
seria o impacto no orçamento ao tirarmos esse valor da taxa de expansão e melhorias, 94 
bloqueando assim o cronograma de obras. O Presidente Executivo OSVALDO 95 
entende a preocupação mas garante as contas estão todas em dia, as obras em 96 
andamento serão entregues todas quitadas, mas acha importante continuarmos com 97 
as reposições de títulos e sempre mantermos cautela nas despesas.  O Presidente da 98 
Mesa PEDRO explica que se caso essa proposta seja aprovada a mesa irá se reunir e 99 
discutir sobre a formação dessa comissão que também poderá ser composta por 100 
associados. A conselheira ELISIANE pergunta qual critério de decisão e se será 101 
trazido para o conselho. O Presidente OSVALDO diz que a comissão trará para o 102 
conselho referendar porque essa comissão será legalmente constituída com os 103 
poderes de decisão. O Presidente da Mesa PEDRO diz que toda decisão será 104 
comunicada e também haverá um limite de pessoas; após coloca a proposta em 105 
votação onde foi aprovado por unanimidade. O conselheiro CLAUDINEI 106 
PARANHOS solicita um minuto de silencio aos tristes acontecimentos com os 107 
atletas do CLUBE DO FLAMENGO e também a CIDADE DE BRUMADINHO, 108 
sugerindo também que seja enviada uma carta aos mesmos em solidariedade. O 109 
Presidente Executivo OSVALDO diz que em nome da Diretoria e Conselho será 110 
enviado. Continuando, o Presidente da Mesa PEDRO diz que mesmo não fazendo 111 
parte da ordem do dia, abre um excedente de assuntos gerais, solicitando ao 112 
Presidente OSVALDO que esclareça os e-mails encaminhados pelos conselheiros 113 
ADRIAN e WALDENILSON. O conselheiro ADRIAN solicita esclarecimentos 114 
sobre a reforma utilizada da piscina aquecida, onde a execução não foi da forma 115 
aprovada pelo conselho em reunião 283° realizada em 21 de novembro de 2017. O 116 
Presidente Executivo OSVALDO explicou que pelo motivo de ter sido feito 117 



 
 

novamente toda parte estrutural da piscina com garantia do engenheiro de não haver 118 
vazamentos, ficou decidido completar com as pastilhas, obtendo um custo menor 119 
comparando com a colocação de vinil, onde a qualquer momento caso haja 120 
necessidade poderá ser colocado vinil; continua dizendo que com essa reforma, 121 
duzentos novos associados foram atendidos e a previsão até abril é de chegar nos 122 
trezentos da lista de espera, comenta que com muita satisfação e com a certeza de 123 
feito a coisa certa, presenciou a alegria de uma criança no seu primeiro dia de aula; 124 
o Presidente termina agradecendo o apoio de todos, diz ainda que o órgão máximo 125 
do clube é o Conselho Deliberativo, na hierarquia, manda Assembleia, o segundo é 126 
o Conselho e depois a Diretoria; é muito importante essa energia entre o Conselho e 127 
a Diretoria. O conselheiro GIL STELVIO pergunta se a profundidade da piscina foi 128 
alterada; o Presidente OSVALDO diz que permanece a mesma, três lances. O 129 
conselheiro ADRIAN deixa registrado seu agradecimento pela explicação. O 130 
Presidente da Mesa PEDRO acrescenta que a função do conselho é deixar as pessoas 131 
a vontade para os questionamentos e cabe a Diretoria e Conselho sempre haver 132 
transparência. A conselheira ELISIANE também parabeniza a Diretoria pelo 133 
esclarecimento e diz que é importante pois os questionamentos muitas vezes 134 
acontecem pelos associados. O Presidente OSVALDO concorda e diz que procura 135 
trazer e esclarecer as dúvidas sempre que possível nas reuniões de conselho, termina 136 
dando um parecer do andamento da obra dos vestiários e lanchonete, onde foi feito 137 
todo aterro, telhado e será erguido as paredes em alvenaria, previsão de entrega para 138 
metade do ano; e também da interdição de mais uma semana dos tobogãs das piscinas 139 
devido a manutenção onde foi passado um gel especial. O conselheiro NELSON 140 
comenta a importância no mês de maio iniciar a campanha de divulgação para 141 
candidatos a eleição da diretoria do conselho, que será no mês de julho. O Presidente 142 
OSVALDO encerra o assunto da reforma da piscina dizendo que também pediu 143 
informações para o clube Atlético Valinhense pois lá as piscinas são de vinil e pelo 144 
fato da manutenção, limpeza, eles utilizarem cloro, descolore a piscina, portanto por 145 
esse motivo decidimos permanecer com azulejos. O conselheiro LUIS SANTUCCI 146 
comenta que participou de uma palestra sobre “1° Country Club BUSINESS 147 
SHOW 2019”, achou muito interessante mas solicita esclarecimentos se passou pelo 148 
Conselho e se houve divulgação para a Diretoria. O Presidente OSVALDO lamenta 149 
e estranha o questionamento pois houve o convite para apresentação do projeto para 150 
toda Diretoria, mas sabe qual Diretor questionou onde o mesmo recebeu o convite e 151 
não participou; também explica que esse assunto não precisa passar pelo Conselho 152 
Deliberativo pois já temos aprovado o plano de marketing; o que não pode é o 153 
presidente fazer uma ação de marketing que ultrapasse o mandato dele. Continua 154 
dizendo que caso haja adesão, será feito um contrato até 31 de dezembro e após isso 155 
a próxima Diretoria decide se continuará ou não; explica também que esse projeto 156 
visa promover reuniões, encontros de associados empresários com objetivo de 157 



 
 

apresentar o seu respectivo negócio. O conselheiro TIAGO DOS SANTOS agradece 158 
o apoio e aprovação do conselho para os sócios atletas que já fez um ano e com isso 159 
trouxe bons resultados em campeonatos, ainda diz que ao contrário do que se falou, 160 
esses atletas não estão tirando o espaço dos nossos associados, pelo contrário, oito 161 
famílias ficaram associadas e também os nossos jogadores estão aprendendo muito 162 
com os novos que vieram. O Presidente da Mesa PEDRO concorda dizendo que 163 
apesar de alguns problemas que surgem apoia e participa; antes de encerrar a reunião, 164 
agradece a presença de todos e solicita um minuto de silencio, a pedido do 165 
conselheiro CLAUDINEI, aos tristes acontecimentos com os atletas do CLUBE DO 166 
FLAMENGO e também com a CIDADE DE BRUMADINHO. O presidente da 167 
mesa PEDRO finaliza a reunião as 21h15min agradecendo a presença de todos. Eu, 168 
HERIBERTO POZZUTO, primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai 169 
assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa PEDRO LUIZ POZZUTO, 170 
a qual submete à apreciação de todos. Aos oito dias de fevereiro de 2019. Ass. 171 
_________________________________________ HERIBERTO POZZUTO 172 
Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ PEDRO 173 
LUIZ POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 174 


