
 
 
 
 

ATA DA 292ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 19h30m, em sua 1 
sede social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino 2 
Zini, e em segunda convocação às 20h, com a presença de 38 (trinta e oito) 3 
Conselheiros, a seguir: ANTONIO DE O. LIMA JR, LUIZ CARLOS COSTA, 4 
JULIANA DE B. SARAIVA, RITA DE CASSIA ASTOLFI LOPES, 5 
ELISIANE JULIATO M. COSTA, PAULO DE S. LEOTÉRIO, LUIS 6 
ANTONIO SANTUCCI, EDSON ROSENDO SILVA, JOAQUIM 7 
DIQUISOM ALBANO, RENATO LUIZ, NELSON VICENTINI, JOSE 8 
EDILSON LOURENÇO, GIL STELVIO P. GARCIA, PEDRO LUIZ 9 
POZZUTO, SERGIO LUIZ IANSEN, VALDIR GARCIA, FERNANDO 10 
SILVEIRA, CLAUDINEI ANTONIO G. OLIVEIRA, JOÃO AITA 11 
SOBRINHO, APARECIDO CARLOS PERINI, NADIR FRANCISCO 12 
CALVI, MARIO DE FREITAS, GILMAR JOSE PAVAN, JOSE 13 
CARMELINO LOURENÇO, CLAUDIR G. DE SOUZA, JUVENAL 14 
FONSECA LAGO, ADRIAN ROBERTO CHIMINAZZO, CLAUDIO R. 15 
GRIGOLON, HERIBERTO POZZUTO, JOSE CARLOS SARTORI, 16 
GUSTAVO HENRIQUE  T. MOYSES, ROBERTO K. KUBO, ANOLDO 17 
BELARMINO DA SILVA, TIAGO DOS SANTOS, CLAUDINEI 18 
PARANHOS, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, JOSELENE SILVA DE 19 
SOUSA, UMBERTO SCATELLONI JR e 02 (dois) convidados, OSVALDO 20 
SEROTINE, MOYSES ANTONIO  MOYSES, conforme assinaturas no Livro 21 
nº 06 "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 13 (treze) anverso e 13 (treze) 22 
verso. O edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 28 de junho, 23 
página DIVERSOS/VEICULOS C3, e afixado em todos os quadros de avisos do 24 
clube, com a seguinte ordem do dia: item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 25 
291ª da Reunião anterior, b) Posse dos novos conselheiros conforme artigo 57 26 
inciso V do Estatuto Social, c) Eleição da Mesa Diretora para o biênio de 01 de 27 
julho de 2019 a 30 de junho de 2022, conforme art.61 Item 3.1., d) Eleição da 28 
Comissão Fiscal de Licitações conforme artigo 56 incisos III e artigo 89 do 29 
Estatuto Social, e) Assuntos Gerais. O conselheiro PEDRO POZZUTO 30 
cumprimenta a todos agradecendo o tempo que exerceu como Presidente da Mesa 31 
Conselho e explica que seu mandato como Presidente do conselho terminou em 32 
30 de junho e seguindo o estatuto quem presidirá  a reunião é o conselheiro mais 33 
antigo, no caso será o conselheiro HERIBERTO POZZUTO; inicia a reunião 34 
agradecendo aos demais membros da Mesa que terminaram o mandato juntamente 35 
com ele: PEDRO POZZUTO, CARMEM LILIAN e JULIANA SARAIVA; 36 
deseja sucesso aos novos membros e conselheiros; após passa para o item a) 37 
Leitura, Apreciação e Votação da Ata 291º da Reunião anterior, em votação,  foi 38 
aprovada por unanimidade. O conselheiro HERIBERTO explica que mudará o 39 



 
 
item da ordem do dia, passando para o item c) Eleição da Mesa Diretora para o 40 
biênio de 01 de julho de 2019 a 30 de junho de 2022, conforme art. 61 Iten 3.1; 41 
faz a leitura da única chapa inscrita, “Somos Countrystas” os membros são: 42 
JOAQUIM DIQUISOM ALBANO – Presidente, PAULO DE SOUZA  43 
LEOTERIO – Vice-Presidente, LUIS A ANTONIO  SANTUCCI – 1º 44 
Secretario, MARIO ACÁCIO  DE FREITAS – 2º Secretario; em havendo 45 
apenas uma chapa a mesma foi aclamada conforme previsão estatutária. Após a 46 
posse, o Presidente da Mesa JOAQUIM ALBANO utiliza-se do púlpito e 47 
proferiu o seguinte   discurso: “Quero inicialmente agradecer a todos associados 48 
que nos conduziram até o conselho, agradecer aos meus nobres colegas do 49 
conselho que acreditaram na nossa candidatura, a Mesa Diretora, agradecer ao 50 
Presidente Pedro Pozzuto e aos integrantes de sua Mesa, que com 51 
responsabilidade conduziram os trabalhos do conselho até a presente, por fim 52 
agradecer ao Presidente Osvaldo Serotine e a todos Diretores da atual gestão, a 53 
qual tive a honra de pertencer ao quadro, como Diretor de sede e patrimônio nos 54 
últimos anos. Nobres Conselheiros e Conselheiras, quero pedir para que nossas 55 
reuniões sejam conduzidas como muita serenidade. Na nossa gestão, vamos 56 
sempre oportunizar o debate, bem como vamos oportunizar as construções de 57 
ideias, em um ambiente que tudo seja esclarecido e que todas as dúvidas dos 58 
nossos conselheiros e conselheiras sejam tiradas. E dentro de um espirito de 59 
cordialidade, peço que cada um de vocês se manifestem com muita 60 
responsabilidade e respeito, mais também com pensamento sempre voltado para 61 
preservar a estabilidade de nosso clube. Nós como conselheiros temos o dever 62 
institucional de preservar e lutar por melhorias para nosso clube. Temos que ser 63 
fiscalizadores, temos que ser questionadores, porem sempre com ética, respeito. 64 
Assim caros conselheiros e conselheiras, acredito no potencial de cada um dos 65 
senhores e senhoras, unidos vamos fazer esse clube melhor. Muito obrigado e 66 
vamos adiante”. Dando continuidade à reunião, o Presidente da Mesa JOAQUIM  67 
ALBANO passa para o item b) Posse dos novos conselheiros conforme artigo 57 68 
inciso V do Estatuto Social; o Vice Presidente PAULO LEOTERIO convoca  os 69 
novos membros do conselho pela ordem de classificação para uma breve 70 
apresentação, são eles: JOAQUIM DIQUISM ALBANO – 99 VOTOS, 71 
ANOLDO BELARMINO  DA SILVA – 81 VOTOS, TANIA AP. DIAS 72 
MOREIRA – 71 VOTOS, SERGIO L. IANSEN – 66 VOTOS, JORGE L. DE 73 
OLIVEIRA – 63 VOTOS, ELISIANE J. M. COSTA – 61 VOTOS, 74 
CLAUDINEI A. G. DE OLIVEIRA – 54 VOTOS, JOSÉ C. LOURENÇO – 75 
53 VOTOS, MARIO A. DE FREITAS – 52 VOTOS, ANTONIO AP. B.DO 76 
PRADO – 47 VOTOS, JOÃO AITA SOBRINHO – 40 VOTOS, EDSON 77 
ROSENDO DA SILVA – 38 VOTOS, JUVENAL F. LAGO – 34 VOTOS, 78 
ANTONIO DE O. LIMA JUNIOR – 29 VOTOS, LUIZ CARLOS COSTA – 79 
28 VOTOS e os SUPLENTES: CARLOS HIROSHI NAKAO – 28 VOTOS, 80 
SERGIO TADEU P. PORTO – 26 VOTOS, ROGERIO BUENO DA SILVA 81 
– 24 VOTOS, WALDENILSON ROBERTO DE SOUSA – 21 VOTOS, 82 
ANDRE LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS – 20 VOTOS, após agradece a 83 



 
 
presença de três suplentes na reunião, Carlos Nakao, Sergio T. Porto e Gilberto 84 
Brentegani. Na sequência, item d) Eleição da Comissão Fiscal de Licitações 85 
conforme artigo 56 incisos III e artigo 89 do Estatuto Social, o Primeiro Secretario 86 
LUIS SANTUCCI faz a leitura dos nomes inscritos para a chapa da Comissão 87 
Fiscal de Licitações para período de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, 88 
são eles: FABRICIO L. BIZARRE, GUSTAVO T. MOYSES, NADIR F. 89 
CALVI, PAULO S. MARCONDES e RENATO LUIZ. O Presidente da Mesa 90 
ALBANO explica que por se tratar de uma única chapa, a votação também poderá 91 
ser por aclamação; onde foi aprovada com 38 votos a favor e 1 abstenção. O 92 
Presidente Executivo OSVALDO cumprimenta desejando sucesso a nova Mesa 93 
e aos novos membros eleitos para Conselho e se coloca à disposição nesses 94 
próximos e últimos seis meses do seu mandato como Presidente; agradece também 95 
aos membros da Mesa do mandato anterior, Pedro Pozzuto, Carmem Lilian, 96 
Heriberto Pozzuto, Juliana Saraiva pela valiosa participação. O Primeiro 97 
Secretario LUIS SANTUCCI lê as justificativas de faltas por motivo de trabalho 98 
dos conselheiros Fabricio Bizarre, Paulo Marcondes, Carmem Lilian, Emerson 99 
Souza e por motivo de saúde Rui Sartini. O Presidente da Mesa  JOAQUIM 100 
ALBANO passa para o item e) Assuntos Gerais, o conselheiro CLAUDINEI 101 
PARANHOS parabeniza a todos os eleitos e sugere principalmente aos novos, a 102 
importância da leitura do Estatuto Social do clube pois o Conselho representa os 103 
associados, concorda também que se traga antecipadamente os fatos, ideias, 104 
duvidas, havendo um relacionamento próximo e de união para o crescimento do 105 
clube. O conselheiro NADIR CALVI agradece a homenagem prestada ao seu pai, 106 
falecido, na última reunião. O conselheiro LUIZ CARLOS agradece ao 107 
Presidente Executivo os cuidados pela reparação, reforma, do lago e quiosque 7. 108 
O Presidente Executivo OSVALDO agradece e explica que por motivos 109 
emergenciais; decorrente a umidade do lago, houve a necessidade da reparação 110 
em torno da pista de caminhada; haverá reforma em 4 (quatro) quiosques, iniciou 111 
se pelo quiosque 7 devido a rachaduras, onde ficarão padronizados. O conselheiro 112 
JOAO AITA pergunta se existe algum planejamento sobre o espaço utilizado 113 
para a Sinuca, pois há uma preocupação dos frequentadores e reclamações de 114 
associados. O Presidente Executivo OSVALDO diz que primeiramente deve se 115 
ouvir a opinião da Diretoria de Sinuca; depois talvez trazer orçamento para o 116 
conselho analisar; mas o ideal é esperar o termino da obra; uma solução de 117 
imediato seria levar as mesas para o andar acima de onde estão ou fazer algum 118 
tipo de fechamento, mas que realmente é um problema a ser resolvido. O 119 
conselheiro JOÃO AITA pergunta também sobre o quiosque Joao do Monte, se 120 
há alguma sugestão do que será feito, o Presidente Executivo OSVALDO diz que 121 
em última reunião isso foi abordado, mas que também será resolvido. O 122 
conselheiro CLAUDIR deseja sucesso aos membros da Diretoria da Mesa do 123 
Conselho anterior e também para a Mesa atual e aos novos conselheiros; o 124 
conselheiro ainda parabeniza a Diretoria Executiva e Social pelo evento Festa 125 
Junina. O conselheiro JOSE EDILSON cumprimenta e parabeniza a todos da 126 
Mesa, depois relata acontecimento que presenciou sobre falhas no atendimento 127 



 
 
médico; a demora da ambulância chegar, no caso a empresa da Medicar e também 128 
aos equipamentos indevidos, macas, coletes e também ao despreparo dos nossos 129 
atendentes, enfermeiros; considera grave precisando ser revisto. O Presidente 130 
Executivo OSVALDO lamenta e se diz surpreso no atendimento pelo nosso 131 
enfermeiro pois considera muito capaz e responsável; em relação a assistência 132 
medica, o clube tem o contrato com a Medicar de Campinas, e conforme consulta 133 
jurídica e também orientação do Sindiclubes essa foi a melhor alternativa pois o 134 
ideal seria termos médicos de plantão, seguindo o horário de funcionamento do 135 
clube, mas para um próximo orçamento poderá ser trazido essa opção ao conselho 136 
para aprovação. A conselheira ELISIANE pergunta se há um treinamento 137 
específico de primeiros socorros aos funcionários, o Presidente Executivo 138 
OSVALDO diz que sim para alguns professores, mas que é complicado pois 139 
mesmo com treinamento os professores não se sentem seguros nos procedimentos 140 
como por exemplo o uso do desfibrilador, é um assunto muito sério, por isso a 141 
decisão do contrato com a Medicar, pois eles têm um trabalho diferenciado e 142 
eficaz no atendimento, mas reafirma que até o  final do ano será trazido novamente 143 
esse assunto para dividir a responsabilidade com o conselho. O conselheiro 144 
VALDIR GARCIA também se diz surpreso, pois, os nossos enfermeiros são 145 
profissionais responsáveis na área. O conselheiro LUIS SANTUCCI sugere a 146 
possibilidade do conselheiro Edilson, pelos seus conhecimentos, ler o contrato do 147 
clube com a Medicar. O Presidente Executivo OSVALDO diz que irá verificar 148 
com os enfermeiros do clube o que realmente aconteceu no atendimento e 149 
equipamentos em falta e mau utilizado. O conselheiro UMBERTO 150 
SCATALONI pergunta se a Diretoria de esportes tem o número telefone caso 151 
precise solicitar a empresa Medicar; o Presidente Executivo OSVALDO diz que 152 
todos os departamentos do clube têm o contato da empresa e sabem o 153 
procedimento. O conselheiro EDSON ROSENDO sugere que todo projeto, ideias 154 
e reclamações sejam trazidos antecipadamente e se possível com pré soluções, 155 
para que assim o conselho possa aprovar ou não. O Presidente Executivo 156 
OSVALDO diz que é importante todos saberem o que é de competência do 157 
Conselho Deliberativo e competência da Diretoria, pois muitos assuntos podem 158 
ser resolvidos antes de reuniões do Conselho. O Presidente da Mesa JOAQUIM 159 
ALBANO concorda e diz que todos podem ajudar no dia a dia; pois problemas 160 
resolvidos no início não geram polemica. O conselheiro PEDRO POZZUTO 161 
também sugere que todos do Conselho recebam o Regimento Interno atualizado. 162 
O conselheiro CARLOS PERINI cumprimenta e deseja sorte a todos da nova 163 
Mesa; agradece também a Diretoria Executiva pelo apoio e convida a todos para 164 
participarem do evento em comemoração ao Tributo de 25 anos da “Parê Drinks” 165 
no próximo dia 31 de agosto no Ginásio Social. A conselheira ELISIANE se diz 166 
contraria a posição da Diretoria, pois considera importante o debate, a discussão, 167 
sempre respeitando a opinião do outro e chegando a um senso comum. O 168 
conselheiro ANTONIO LIMA JR cumprimenta a nova Mesa do Conselho e faz 169 
uma explanação referente a sua impugnação na candidatura para Mesa do 170 
Conselho por não cumprir os requisitos básicos, discorda, pois, após leitura do 171 



 
 
estatuto e pelos seus entendimentos como advogado, considera que estava apto 172 
para a candidatura a vaga por ter cumprido os 3 anos de mandato como conselheiro 173 
suplente; alerta e propõe que as “lacunas” no estatuto sejam sanadas para que em 174 
próximas eleições não ocorra novamente essa situação. O conselheiro GILMAR 175 
considera apto a concorrer ao cargo da mesa o conselheiro ativo e em exercício 176 
no mandato de 3 anos e não o conselheiro como suplente. O conselheiro 177 
CLAUDIO GRIGOLON considera que o conselheiro ANTONIO LIMA JR 178 
não está reivindicando algo e sim alertando sobre “lacunas” no estatuto, sugerindo 179 
que em próxima reforma do estatuto esse item seja revisado. O conselheiro 180 
NADIR CALVI concorda que o cargo suplente é um substituto, apto para ocupar 181 
vaga de algum conselheiro que não exerça mais a função, mas que ainda não é 182 
considerado conselheiro oficial; concorda com o conselheiro CLAUDIO e 183 
agradece ao conselheiro ANTONIO LIMA JR, por trazer esse assunto para 184 
momento oportuno ser resolvido em reforma do estatuto. O Presidente da Mesa 185 
JOAQUIM ALBANO agradece a presença de todos e encerra a reunião. Eu, 186 
LUIS A. SANTUCCI, primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai 187 
assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa JOAQUIM D. ALBANO, 188 
a qual submete à apreciação de todos. Aos dezenove dias de julho de 2019. Ass. 189 
_______________________________________ LUIS A. SANTUCCI Primeiro 190 
Secretário e Ass. __________________________________ JOAQUIM D. 191 
ALBANO Presidente do Conselho Deliberativo. 192 


