
 
 
 

ATA DA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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: JULIANA DE BRITO SARAIVA, NADIR F. CALVI, PAULO DE S. 4 
LEOTÉRIO, LUIZ CARLOS COSTA, ANTONIO DE O. LIMA JR, 5 
HERIBERTO POZZUTO, PEDRO LUIZ POZZUTO, GIL STELVIO P. 6 
GARCIA, APARECIDO CARLOS PERINI, WALDENILSON R. SOUSA, 7 
JOSE CARLOS SARTORI, RITA DE CASSIA ASTOLFI, ANTONIO AP. B. 8 
DO PRADO, ROGERIO BUENO DA SILVA, ROBERTO KAZUHIRO 9 
KUBO, JOSE EDILSON LORENÇO, DAVISTON F. MORASI, CLAUDIR G. 10 
DE SOUZA, CARMEN LILIAN M. CALÇAS, RENATO LUIZ, RAFAEL 11 
ENDERLE, TIAGO DOS SANTOS, RUI RODRIGUES SARTINI, VALDIR 12 
GARCIA, CLAUDINEI PARANHOS, CLAUDIO R. GRIGOLON, FABRICIO 13 
L. BIZARRI, GUSTAVO A. T. MOYSES, ADRIAN R. CHIMINAZZO, 14 
JOSELENE SILVA DE SOUSA, JOSE CARLOS G. SILVA, e 06 (seis) 15 
convidados, MOYSES A. MOYSES, OSVALDO SEROTINE, DANIEL 16 
MOURA, DECIO ZENONE JR, DENILSON DA SILVA, CESAR A. 17 
GIAMPAOLI conforme assinaturas no Livro nº 06 "REGISTRO DE 18 
PRESENÇA", às folhas 11 (onze) anverso e 11 (onze) verso. O edital foi publicado 19 
no JORNAL DE VALINHOS no dia 09 de março, página DIVERSOS p.14, e 20 
afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: item 21 
a) Leitura, Apreciação e Votação das Ata 288° da Reunião anterior, b) Leitura do 22 
Expediente, c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do 4º Trimestre 2018, 23 
encerrado em 31/12/2018, d) Leitura, Apreciação e Votação do Relatório de 24 
Atividades 2018, e) Leitura, Apreciação e votação da Resolução 001/2019 – que trata 25 
da criação da Comissão Comemorativa dos 60 anos do country Club, f) Leitura, 26 
Apreciação e Votação da proposta da Diretoria para Isenção temporária da parte da 27 
taxa de manutenção para associados titulares comprovadamente impedidos de 28 
interagir com a sociedade por conta do tratamento clinico, g) Assuntos gerais. O 29 
Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO inicia a reunião cumprimentando a todos e 30 
coloca o item a) Leitura, Apreciação e Votação das Ata 288° da Reunião anterior em 31 
apreciação e votação, aprovado por unanimidade. Continuando, item b) Leitura do 32 
Expediente, o Primeiro Secretário HERIBERTO faz o convite para participação nos 33 
eventos Noite Parmegiana que se realiza dia 23 de março e o Flash Dance no dia 13 34 
de abril, onde para esse evento a diretoria disponibilizou dois convites. Na sequência, 35 
item c) Leitura, Apreciação e Votação do balancete do 4º Trimestre 2018 encerrado 36 
em 31/12/2018, o Presidente OSVALDO faz uma explanação dizendo que apesar 37 
das dificuldades que o país, município e sociedade atravessam, com o empenho da 38 
diretoria e apoio do conselho, mesmo não sendo aplicado o reajuste de 8,33% nas 39 



 
 
atividades, o resultado foi satisfatório e o ano fechado com superávit; explica também 40 
que o saldo a investir será recebido a longo prazo, devido aos títulos parcelados em 41 
24x. O contador AILTON explica que o resultado superávit que ficou em 42 
investimentos é uma reserva e fica à disposição da manutenção para próximos gastos. 43 
O conselheiro TIAGO DOS SANTOS sugere que para um melhor entendimento na 44 
planilha, seja criada uma coluna separando o valor a receber do valor a investir; o 45 
Presidente OSVALDO diz que para segundo trimestre provavelmente será possível. 46 
O Presidente da Mesa PEDRO coloca o item c) em votação, onde foi aprovado por 47 
unanimidade; dando continuidade, passa para o item d) Leitura, Apreciação e 48 
Votação do Relatório de Atividades 2018. O Presidente OSVALDO fala da 49 
composição da família Countrysta, onde encerramos o ano de 2018 com 7777 50 
associados, dentre esse número diz que houve aumento considerável nas categorias 51 
sobrinhos, noivos, pais e sogros; na categoria “OUTROS” o Presidente explica que 52 
o associado pode apresentar uma pessoa com algum laço consanguíneo, cunhado por 53 
exemplo, ele paga a taxa cheia que hoje é R$203,00; é estatutário e esse valor é 54 
corrigido na apresentação do orçamento no final do ano. O Presidente da Mesa 55 
PEDRO coloca o item d) em votação, aprovado por unanimidade. Na sequência, o 56 
primeiro secretário HERIBERTO faz a leitura do item e) Leitura, Apreciação e 57 
votação da Resolução 001/2019 – que trata da criação da Comissão Comemorativa 58 
dos 60 anos do country Club; resolução essa de 22 de março de 2019, criada pela 59 
mesa do conselho. A data sugerida da primeira reunião seria para dia 5 de abril e será 60 
enviado convite para todos os conselheiros e diretores e as pessoas que 61 
comparecerem e assinarem a lista de presença serão consideradas participantes dessa 62 
comissão. O conselheiro ROGERIO questiona sobre a divulgação a todos os 63 
associados de participação para essa comissão, sugerindo que se faça de maneira 64 
democrática e funcional. O Presidente da Mesa PEDRO diz que primeiro essa 65 
resolução deverá ser aprovada e depois pensar na forma de divulgação. O conselheiro 66 
VALDIR GARCIA sugere que a data da primeira reunião seja estendida pois não 67 
daria tempo de divulgação. O conselheiro CLAUDINEI PARANHOS acha 68 
complicado em se estender o convite de participação aos associados, sugerindo 69 
apenas aos membros da Diretoria e Conselho; depois os associados receberiam o 70 
convite para participarem dos eventos programados por essa comissão. O primeiro 71 
secretário HERIBERTO diz que o objetivo é não criar nenhum empecilho e sim dar 72 
oportunidades aos associados de participação. O conselheiro ROGERIO considera 73 
que o conselho eleito já representa os associados, a participação dos associados é 74 
importante mas poderá dificultar os trabalhos principalmente se não houver limitação 75 
no número de participantes. O conselheiro CLAUDIO GRIGOLON concorda com 76 
o conselheiro VALDIR em mudar a data da primeira reunião e acha importante abrir 77 
a participação para qualquer associado Independente da categoria, titular ou 78 
dependente. O conselheiro NADIR CALVI acha importante a democracia mas 79 
concorda em haver limitação na quantidade de pessoas nessa comissão pois pode 80 
ocorrer divergência de opiniões. O conselheiro CLAUDINEI OLIVEIRA concorda 81 
com o conselheiro e sugere a colocação de urna para todos depositarem sugestões. A 82 



 
 
conselheira CARMEM LILIAN acha que se deva inovar, sugere que essa comissão 83 
seja formada por um número igual de homens e mulheres. O Presidente OSVALDO 84 
diz que todos de uma certa forma estão com a razão, mas concorda que se estabeleça 85 
um número limite de participantes e que 50% fosse garantido para conselheiros e os 86 
demais para formadores de opinião, a sociedade, concorda com a sugestão da 87 
pesquisa de opiniões. O primeiro secretário HERIBERTO lembra que essa comissão 88 
que será formada não substitui as atribuições que compete à diretoria e ao conselho, 89 
considera também que a realidade de interesse na participação de associados não será 90 
grande, propõe que seja estabelecido, por exemplo, 30 participantes e que tenha 91 
ampla divulgação da data da primeira reunião. O conselheiro FABRICIO concorda 92 
na limitação de participação e sugere considerar participação de pessoas não 93 
associadas, mas que tenham comprovação no meio artístico. O conselheiro 94 
DAVISTON acha imprescindível a participação dos associados pois considera que 95 
restringindo apenas para membros do conselho, a participação será pouca e de muita 96 
responsabilidade na tomada de decisões, quanto mais abertura pessoas novas 97 
formadores de opinião, será melhor; e que seja decidido na primeira reunião como 98 
será a formação dessa comissão. Os conselheiros NADIR, CLAUDIO e 99 
APARECIDO PERINI concordam em determinar número de participantes, também 100 
a sugestão de inscrições e caixinha de sugestões. O primeiro secretário 101 
HERIBERTO finaliza explicando que será colocado em votação a proposta de 102 
resolução para a formação dessa comissão, depois na primeira reunião que será 103 
definida a data, comissão se encarrega de estabelecer o número adequado. O 104 
Presidente da Mesa PEDRO coloca o item e) em votação, aprovado com uma 105 
abstenção. Na sequência, item f) Leitura, Apreciação e Votação da proposta da 106 
Diretoria para Isenção temporária da parte da taxa de manutenção para associados 107 
titulares comprovadamente impedidos de interagir com a sociedade por conta do 108 
tratamento clinico. O Presidente OSVALDO explica que diante o pedido de uma 109 
associada que está passando por tratamento de um problema sério de saúde, a 110 
Diretoria considera muito importante ser solidário e pensando nisso sugere desconto 111 
de 50% no valor da manutenção do associado que estiver passando por esse período 112 
difícil em sua vida, titular ou cônjuge; mas o conselho poderá alterar ou sugerir algo 113 
para melhorar. O conselheiro FABRICIO concorda e acha atitude louvável, 114 
sugerindo que se houver casos de dependentes também sejam beneficiados, lembra 115 
que no município já existe uma lei que oferece isenção de IPTU para quem é acometido 116 
com tumores, como câncer. O Presidente OSVALDO então sugere colocar 50% 117 
desconto no valor total do título, os valores de atividades ficariam inalterados. O 118 
conselheiro ROGERIO concorda e diz que é importante apresentação de prontuários 119 
médicos para analisar a gravidade. O conselheiro TIAGO DOS SANTOS concorda 120 
e também acha importante estipular um tempo de carência, como por 6 meses. O 121 
Presidente OSVALDO então sugere que fique determinado desconto de 50% apenas 122 
para titular, cônjuge e filhos; ressalta que o objetivo além de ajudar a família 123 
financeiramente, tem caráter de cunho social e não é intenção divulgar e sim oferecer 124 
e atender a quem solicitar. O administrador ROBERTO concorda e faz uma ressalva, 125 



 
 
pois para o caso de economia, existe categoria dependentes que poderão ser excluídos 126 
a qualquer momento, como por exemplo: pais, sogros, sobrinhos, netos e as 127 
atividades também poderão ser canceladas. O conselheiro PAULO LEOTERIO 128 
concorda e diz que em relação à tipo de doença; na isenção de Imposto de Renda é 129 
uma boa uma boa referência. O conselheiro GIL STELVIO alerta para a 130 
possibilidade de aparecer transferência do filho para o pai enfermo apenas para 131 
conseguir a isenção de 50%. A conselheira CARMEM LILIAN é a favor da 132 
proposta pois assim estaremos fazendo o “acolhimento” além de ajudar e facilitar a 133 
questão financeira; e o clube sendo um espaço de lazer e diversão, ajudará esse 134 
associado nesse período difícil; concorda também em estipular prazo pois a situação 135 
pode melhorar. O Presidente da Mesa PEDRO explica que nessa primeira parte, será 136 
votado a proposta de Isenção de 50% sobre a taxa de manutenção da categoria Titular, 137 
Cônjuge e Filhos, coloca o item f) em votação, aprovado por unanimidade; dando 138 
sequência à votação o Presidente da Mesa co0loca em votação a proposta do 139 
conselheiro FABRICIO em acrescentar na proposta os tipos de enfermidades, 140 
”neoplasia maligna” (qualquer tipo de tumor) e “nefropatia” (doença do rim; onde 141 
foi aprovada por unanimidade. Na sequência, item g) Assuntos Gerais, o Presidente 142 
OSVALDO faz uma explanação referente as aulas da piscina aquecida; depois da 143 
reforma foram atendidos associados da lista de espera, mas mesmo assim o problema 144 
persiste, pois, muitos associados não se interessam nos dias e horários vagos; estamos 145 
com lista de espera também no Pilates, mas isso poderá ser resolvido quando terminar 146 
a obra dos vestiários abrindo mais salas no piso superior; o Presidente diz que 147 
infelizmente esse desafio ficará para a próxima gestão, nova Diretoria. O conselheiro 148 
FABRICIO pergunta como é feito a exclusão do aluno em relação a faltas no mês e 149 
pergunta também sobre os horários que a piscina fica liberada para lazer; o 150 
coordenador de atividades DECIO e o coordenador de piscina CESAR explica que 151 
o associado tem falta abonada sem justificativa de acordo quantas vezes na semana 152 
o aluno faz aula, exemplo: 1 x semana – 1 falta no mês, 2 x semana - 2 faltas no mês; 153 
excedendo seu direito no mês, se não apresentar atestado médico ou justificativa, o 154 
aluno receberá comunicado e será excluído; continua dizendo que devido a inclusão 155 
de associados e ótima qualidade da piscina e aulas a procura aumentou, 156 
consequentemente a lista de espera também. O Presidente OSVALDO explica que 157 
será feito pesquisa com associados novos se haverá interesse nos horários que 158 
atualmente funciona como lazer, no horário das 11h até as 14h é complicado por ser 159 
almoço e entrada/saída escolar; mas tudo isso terá que ser feito com muita cautela. O 160 
conselheiro ROGERIO considera importante trazer ao conselho, considera que 161 
depois da reforma grande parte já foi resolvido e com certeza em próximas reuniões 162 
onde será discutido o plano de obras e o conselho verá com carinho e achar a solução. 163 
O coordenador de atividades DECIO diz que a coordenação está tentando ao máximo 164 
resolver os casos de espera, mas é difícil principalmente na adequação dos dias e 165 
horários de preferência do associado; houve uma alteração no regulamento para dar 166 
condições aos associados que estão com atestados em dia possibilitando os a fazerem 167 
aulas avulsas, desde que ele não seja iniciante e a aula estiver excedida com o numero 168 



 
 
limite de alunos. O conselheiro ADRIAN pergunta em relação a promoção de venda 169 
de títulos, se isso está acarretando essa lista de espera. O Presidente OSVALDO 170 
explica que não é venda de títulos novos e sim reposição, considera que os novos 171 
associados se interessam por fazer inscrição na maioria das modalidades, 172 
ocasionando lista espera e não podemos limitar isso pois é arrecadação para clube; 173 
considera um desafio, mas fácil de resolver. Continua, sobre o balancete do Carnaval 174 
considera que apesar de pouca frequência nas noites, as matines foram sucesso de 175 
público, a receita foi superávit e para próximo ano a Diretoria decidira sobre esse 176 
evento; sobre a construção dos vestiários e lanchonete foram apresentadas as fotos 177 
do andamento da obra, considerando que está tudo dentro da normalidade e do 178 
previsto e arrecadação até o final do ano para pagamento. O Presidente OSVALDO 179 
também põe os conselheiros a par que recebeu uma proposta do ex conselheiro 180 
ADRIANO CRUZ apresentando a empresa de advocacia, da esposa, especializada 181 
na recuperação de créditos de guias do INSS, mas não houve interesse; explica 182 
também que por determinação do sindicato a partir do mês de maio a secretaria não 183 
poderá abrir aos domingos, solicita ajuda em relação a divulgação aos associados. O 184 
Presidente da Mesa PEDRO antes de finalizar a reunião comunica e solicita ajuda 185 
na divulgação sobre a eleição do conselho, no mês de junho e para facilitar, os 186 
interessados poderão fazer inscrição através do site, área do associado. O Presidente 187 
da Mesa PEDRO agradece e finaliza a reunião as 22h30min. Eu, HERIBERTO 188 
POZZUTO, primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e 189 
também pelo Presidente da Mesa PEDRO LUIZ POZZUTO, a qual submete à 190 
apreciação de todos. Aos vinte e dois dias de março de 2019. Ass. 191 
_________________________________________ HERIBERTO POZZUTO 192 
Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ PEDRO 193 
LUIZ POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 194 


