
 ATA DA 58ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB  

REALIZADA NOS DIAS 16 e 17 DE JULHO DE 2016 

NO GINÁSIO SOCIAL E ESPORTIVO 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho de 2016, na Sede Social da ASSOCIAÇÃO 1 
ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, sita à Rua Ariovaldo Antonio 2 
Bucatte, 345 – Chácaras São Bento, Valinhos, Estado de São Paulo, realizou-se a 58ª 3 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da Associação Atlética Ponte Preta 4 
Country Club, instalada às 13h30min em segunda convocação, com a presença de 154 5 
(cento e cinquenta e quatro) associados, que assinaram o livro nº. 02 (dois) 6 
“REGISTRO DE PRESENÇA DAS ASSEMBLEIAS”, conforme páginas 79 versos 7 
e 80 anverso e verso, páginas 81 anverso e verso, página 82 anversos. A Mesa Diretora 8 
foi composta pelos Senhores: HERIBERTO POZZUTO, PEDRO POZZUTO e RUI 9 
RODRIGUES SARTINI – respectivamente Presidente da Assembleia, e Vice-10 
Presidente da Mesa do Conselho Deliberativo e Primeiro Secretário do Conselho 11 
Deliberativo. Fez parte da Mesa a funcionaria MARIA APARECIDA COCOLI para 12 
auxiliar nos trabalhos. Inicialmente, o Presidente da Assembleia Geral HERIBERTO 13 
POZZUTO faz a leitura do Edital de Convocação, que fora afixado nos quadros de 14 
aviso do clube e publicado no “Jornal de Valinhos” no dia 03 de Junho de 2016 com o 15 
seguinte teor: “O Presidente do Conselho Deliberativo da ASSOCIAÇÃO 16 
ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB, no exercício das suas atribuições 17 
estatutárias, e em cumprimento ao Artigo 32 item II letra f do Estatuto Social convoca 18 
os Senhores Associados da referida entidade para Assembleia Geral Extraordinária, 19 
a realizar-se na sua Sede Social localizada a Rua Ariovaldo Antônio Bucatte, 345 20 
Chácaras São Bento na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, nos dias 16 e 17 de 21 
julho de 2016 (Sábado e Domingo). Portanto uma assembleia continuada,  no sábado 22 
em primeira convocação às 13h00 (treze horas) com presença mínima da metade mais 23 
um dos associados com direito a voto e em segunda convocação às 13h30min (treze 24 
horas e trinta minutos) conforme artigo 35 II, com qualquer número de associados, 25 
com término previsto para as 17h00 (dezessete horas), e no domingo em primeira 26 
convocação as 8h00 (oito horas) com  presença mínima da metade mais um dos 27 
associados com direito a voto e em segunda convocação à 8h30min (oito  horas e trinta  28 
minutos) conforme artigo 35 II, com qualquer número de associados, com término 29 
previsto para as 12h00 (doze horas), com   a seguinte ORDEM DO DIA:  a) Leitura, 30 

Apreciação e Votação da Ata da Assembleia Anterior, b) Votação do novo texto do 31 
Estatuto Social da Associação Atlética Ponte Preta Country Club.  Foram 32 
convidados os associados Gil Stélvio de Paulo Garcia e Nelson Vicentini, André Luiz 33 

Silva Pinto, Claudinei Antonio G. de Oliveira, Valdemir Mazzini, Marçal Ribeiro 34 
e Paulo Rogerio G. Rando como fiscais e escrutinadores. A Assembleia Geral 35 
Extraordinária foi convocada nos termos do Edital publicado no jornal “Folha de 36 
Valinhos” do dia 16 de julho de 2016, á página B11 Seção Diversos e afixado nos 37 
quadros de avisos do clube, com a seguinte: ORDEM DO DIA: a) - Leitura, apreciação 38 
e votação da Ata da Assembleia Anterior, b) – Votação do Novo Texto do Estatuto 39 
Social da Associação Atlética Ponte Preta Country Club. O voto será secreto e somente 40 
o associado titular em condições de voto poderá votar. O Presidente da Assembleia 41 
Geral, HERIBERTO POZZUTO faz a leitura da Ata da 57ª Assembleia Geral anterior 42 
realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2016, a qual foi colocada em apreciação e não 43 
havendo contestações, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente da 44 
Assembleia HERIBERTO POZZUTO, esclarece o item b da ordem do dia informando 45 
que de acordo com o Estatuto Social em seu artigo 58, XIX confere ao Conselho 46 



Deliberativo encaminhar a Reforma Estatutária, que para tanto se nomeou uma 47 
comissão de reforma aprovada pelo Conselho Deliberativo a qual se reuniu por 4 48 
(quatro) oportunidades; no dia 17/03/2016 com 22 presentes, no dia 07/04/2016 com 19 49 
presentes, no dia 16/05/2016 com 10 presentes e  no dia  13/06 com 22 presentes após 50 
a análise e discussão  das propostas, as mesmas foram  levadas ao plenário do Conselho 51 
Deliberativo  para apreciação discussão e votação em reunião  convocada para o dia 01 52 
de julho de 2016 com a presença  de 43 Conselheiros e 5 convidados e no dia 05 de 53 
julho de 2016 com a presença de 36 Conselheiros e 4 convidados. Em seguida, faz 54 
leitura das propostas enviadas pelos associados Rinaldo Cantarani e Henrique 55 
Milhina Moreira, as quais foram despachadas aos associados esclarecendo que as 56 
propostas não tratam de matéria estatutária, razão pela qual não serão submetidas à 57 
discussão. Ato continuo apresenta também a proposta enviada pelo associado Benedito 58 
Rubens de Souza que trata da mesma proposta apresentada pela Diretoria Executiva 59 
para a comissão de estudos, contendo 58 propostas e esclarece aos presentes que o 60 
associado protocolou a mesma proposta para ser discutida no dia 05/07/2016, mas que 61 
a proposta ficou prejudicada uma vez que o Sr. Benedito não compareceu à reunião. O 62 
Presidente da Assembleia HERIBERTO POZZUTO complementa dizendo que sendo 63 
a proposta protocolada para ser discutida na Assembleia o associado tem todo o direito 64 
de hoje, até às 17h e de amanhã até às 12h, comparecer para defender sua proposta na 65 
Assembleia, esclarece ainda que para que a proposta seja aprovada é necessário o 66 
quórum mínimo de 80 associados e sendo necessário aprovação de 2/3 dos presentes; e 67 
que a proposta foi aceita pela mesa e jamais poderia não ter sido aceita. Desta forma 68 
declara a Assembleia aberta e que o associado venha a qualquer momento defender sua 69 
proposta. O Presidente da Assembleia HERIBERTO POZZUTO inicia a Votação; 70 
Conselheira Carmen Lilian questiona sobre a proposta do associado Benedito dizendo 71 
que se a proposta foi aceita pelo conselho a mesma deve ser votada como está e não ser 72 
discutida novamente uma vez que já fora aprovada no Conselho Deliberativo, acrescenta 73 
ainda que o associado não compareceu à reunião, o Presidente da Assembleia 74 
HERIBERTO POZZUTO esclarece que a reforma será votada através do voto SIM 75 
ou NÃO e caso a Assembleia alcance o quórum mínimo de 80 associados e 2/3 votarem 76 
SIM, a proposta do Conselho estará aprovada. O conselheiro Adriano também 77 
questiona sobre a proposta do Benedito o presidente da Assembleia novamente 78 
esclarece sobre o quórum mínimo. O conselheiro André Silva entende que a proposta 79 
do Benedito não deva ser considerada neste momento e sim em uma outra oportunidade, 80 
uma vez que foi protocolada de última hora e não houve debate, o Presidente da 81 
Assembleia esclarece que a proposta foi protocolada no tempo hábil e se retirada da 82 
ordem do dia o Benedito poderá impugnar a Assembleia uma vez que ele tem o direito 83 
de apresentar proposta, votar e ser votado. O conselheiro Gilmar questiona sobre a 84 
apuração do quórum, em seguida argumenta que a Assembleia referenda o que o 85 
Conselho aprovou com muita competência, entusiasmo e ampla discussão. Entende que 86 
após a última reunião deveríamos ter constituído uma comissão revisora para revisar os 87 
demais artigos sem alterar a substância do que foi aprovado, e que nenhuma outra 88 
proposta deveria ser aceita para discursão na Assembleia uma vez que a votação é 89 
plebiscitária, sugere que a mesa cancele a Assembleia de hoje, ou retire da pauta a 90 
proposta apresentada pelo Benedito, argumenta ainda que a votação de hoje é SIM ou 91 
NÃO e assim sendo não é possível discutir propostas. O Presidente da Assembleia 92 
HERIBERTO POZZUTO, agradece a participação do conselheiro Gilmar, e informa 93 
que a mesa tem convicção de que está correta uma vez que a Assembleia é dos 94 
associados. O Conselheiro Gilmar reitera seu pedido de retirada da proposta em face de 95 
ausência do Benedito na Assembleia. O Conselheiro Rui informa que concorda com a 96 
retirada da proposta do Benedito. O presidente da Assembleia informa que entende a 97 
preocupação de todos, as quais serão registradas em ata. Agradece novamente a 98 



participação de todos e inicia o processo de votação, informando que  se preocupa em 99 
manter a legitimidade da Assembleia, mais uma vez informa que está registrado os 100 
protestos;  informa que iniciaremos a votação e também  informa   que   texto revisado 101 
do Estatuto Social esteve  disponível a todos  na Secretaria do Clube, no site do clube e 102 
no aplicativo   desde o dia 09 de Julho de 2016, ato continuo solicitou ao 1º Secretário 103 
RUI RODRIGUES SARTINI que desse início ao processo de votação, onde o 104 
associado após a avaliação de sua condição de votante habilitado deveria assinar o Livro 105 
de Presenças, em seguida, de posse da cédula de votação, dirigir-se a uma das quatro 106 
cabines indevassáveis para a votação e finalmente, dirigir-se à urna para depositar o seu 107 
voto. A votação transcorreu na mais absoluta normalidade, com excelente presença dos 108 
associados titulares para o cumprimento de mais esta etapa na vida do nosso Country 109 
Club Valinhos. Esgotado o horário da votação, às 12h00 do dia 17 de julho de 2016 110 
declarou o Presidente da Assembleia HERIBERTO POZZUTO o encerramento da 111 
votação, dando início à contagem dos votos. Determinou aos Fiscais e Escrutinadores 112 
que procedessem à abertura da urna e a contagem dos votos. Foram registradas duas 113 
ocorrências a primeira corrige o texto da proposta no artigo 27 onde se lê 3 (três) meses, 114 
leia-se   6 (seis) meses. A segunda protocolada pelo associado Benedito Rubens de 115 
Souza título 0884-0, protocolada como segue: “Após a apresentação da proposta de 116 
alteração estatutária, protocolada na Secretaria em 13/07/2016, registro meu protesto e 117 
encaminho minha solicitação de impugnação, em virtude da desvirtuação da ordem do 118 
dia do Edital, divulgado em 03/06/2016. O Edital item B anexo a esta. ” Em seguida, o 119 
Presidente da assembleia HERIBERTO POZZUTO, anunciou o resultado da votação. 120 
O número total de cédulas coincidiu, portanto, com o número total de votantes, ou seja, 121 
154 (cento e cinquenta e quatro) votos e que a matéria consignada no item B da Ordem 122 
do Dia, sobre a Aprovação das Alterações do Estatuto Social obteve 139 (cento e 123 
trinta e nove) votos a favor, 12 (doze) votos contra e 01 (um) voto nulo e 02 (dois) 124 
votos brancos, sendo assim, aprovada por maioria. Em vista desse resultado, o 125 
Presidente da assembleia HERIBERTO POZZZUTO anunciou a aprovação do Novo 126 
Texto do Estatuto Social da Associação Atlética Ponte Preta Country Club, 127 
conforme projeto divulgado e cujo texto, em apartado, passa a fazer parte integrante 128 
desta ata. Determinou em seguida, que se colhessem as assinaturas necessárias e 129 
extraíssem também as cópias necessárias para o registro formal no Cartório competente. 130 
Finalmente agradecendo a colaboração de todos os envolvidos neste processo, à 131 
Diretoria Executiva, ao Conselho Deliberativo, aos Associados que com sua 132 
participação voluntária enviaram propostas de alteração e em especial aos integrantes 133 
da Comissão de Estudos, Srs. Adauto Correa Martins, Nelson Vicentini, Juvenal 134 
Fonseca Lago, André Luiz Silva Pinto e Gil Stelvio de Paulo Garcia, em conjunto 135 
com a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, não mediram esforços para a 136 
concretização deste novo texto que ora se torna realidade. Nada mais a constar na 58ª 137 
Assembleia Extraordinária da Associação Atlética Ponte Preta Country Club. Eu, 138 
RUI RODRIGUES SARTINI, Secretário da assembleia, redigi a presente ata, que, lida 139 
e aprovada pelos presentes, também vai assinada pelo Presidente da assembleia 140 
HERIBERTO POZZUTO, pelo Vice-Presidente da Mesa, PEDRO POZZUTO, 141 
pelos Fiscais e Escrutinadores GIL STÉLVIO DE PAULO GARCIA e CLAUDINEI 142 
ANTONIO G. OLIVEIRA, a qual submeto à apreciação de todos. Valinhos, 17 de 143 
julho de 2016, Ass.: HERIBERTO POZZUTO _____________________ Presidente, 144 
PEDRO POZZUTO___________________ Vice Presidente, RUI RODRIGUES 145 
SARTINI ____________________________ Primeiro Secretário, GIL STELVIO 146 

PAULO GARCIA ________________________________ CLAUDINEI A. G. 147 
OLIVEIRA _________________________________ Fiscais e Escrutinadores. 148 


