
 
 

ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e treze, às 19h30m, em sua sede social, nas 1 

dependências do Ginásio Social Sala do Karatê, e em segunda convocação às 20h, com a 2 

presença de 29 (vinte e nove) Conselheiros, a seguir: GIL STELVIO DE PAULO GARCIA, 3 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO, NELSON VICENTINI, RENATO LUIZ, ANTONIO 4 

APARECIDO BATISTA DO PRADO, CLAUDINEI DESTEFANE TAVARES, VALTER 5 

MEDEIROS, VALDIR GARCIA, AMAURI ZANINI LUNA, TARSO DONIZETE 6 

BUENO DE CASTRO, MARCO ANTONIO POLO, PAULO ROGÉRIO GONZALES 7 

RANDO, ALEXANDRE ROBERTO MANARINI, MARIO ACACIO DE FREITAS, RUI 8 

RODRIGUES SARTINI, MARCIO TADEU SOARES, JOÃO VICENTE GAIDO, 9 

EDSON LAZARO PALERMO, PEDRO LUIZ POZZUTO, CLAUDINEI ANTONIO 10 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, ADRIANO CUSTODIO CRUZ, MOYSÉS ANTONIO 11 

MOYSÉS, WAGNER DOMINGOS CERONI, GLAUCIA REGINA OLIVA DA SILVA, 12 

DAVISTON FERNANDO MORASI, TIAGO DOS SANTOS, JOAQUIM DIQUISON 13 

ALBANO, ADEMIR JOÃO ROSSI, WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA, e 4 14 

(quatro) convidados OSVALDO SEROTINE, JOSÉ CARLOS SARTORI, JUVENAL 15 

FONSECA LAGO e CLAUDINEI PARANHOS, conforme assinaturas no Livro de 16 

"REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 20 (vinte) verso e 20 (vinte) anverso. O Edital foi 17 

publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 02 de agosto de 2013 pagina 07, e afixado em 18 

todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e 19 

Votação da Ata da Reunião Extraordinária de 26/04/2013 de nº 250; b) Leitura, Apreciação e 20 

Votação da Ata Reunião anterior de nº 252; c) Leitura do Expediente; d) Leitura, Apreciação e 21 

Votação do balancete Financeiro do 2º Trimestre de 2013 encerrado em 30 de junho de 2013, 22 

art.63 item I e 1; e) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI 23 

agradece a presença de todos e apresenta o conselheiro empossado RENATO LUIZ, descreve 24 

as funções, e cita os nomes dos conselheiros suplentes que serão convidados, JOÃO VICENTE 25 

GAIDO, JOSÉ REINALDO MINEIRO, MAURO HENRIQUE ZANOTTI, NADIR 26 

FRANCISCO CALVI, VALTER MEDEIROS; o Presidente da Mesa pede um minuto de 27 

silencio em respeito ao falecimento da Sra. Suzana Rosa de Souza, mãe do conselheiro 28 

REGINALDO BERNARDES DE SOUZA e também de Pedro Celso Alves, ex-conselheiro, 29 

ex-funcionário  coordenador esportivo do Country Club. Em seguida solicita ao Primeiro 30 

Secretario MARCIO TADEU SOARES que faça a leitura do edital, o conselheiro PEDRO 31 

LUIZ POZZUTO pede a dispensa da leitura do Edital, aprovado, ato continuo item a) Leitura e 32 

Apreciação da ata 250ª da reunião extraordinária de 26.04.2013 o conselheiro PEDRO LUIZ 33 

POZZUTO pede dispensa da leitura da ata, em votação o teor da ata, aprovada por 34 

unanimidade na seqüência item b) Leitura, Apreciação e Votação ata reunião anterior nº 252º, o 35 

conselheiro VALDIR GARCIA pede dispensa da leitura da ata, em votação o teor da ata, 36 

aprovada por unanimidade, o primeiro secretario continua, item c) Leitura do Expediente;  faz  a 37 

leitura do oficio de solicitação da Diretoria  Executiva para que os Diretores possam  participar 38 

na reunião, em seguida  as  justificativas de faltas dos conselheiros ANOLDO BELARMINO 39 

DA SILVA e de CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, leitura das inclusões de dependentes 40 

em títulos que fica em registro, leitura das  locações do Ginásio Social nos meses de junho a 41 

novembro conforme documentos, leitura da promoção especial da loja BOX STORE, 42 

concedendo 20% de desconto nos produtos com logomarca do clube, válido para os 43 

funcionários com apresentação de documentos, Diretoria e membros do Conselho com a 44 

apresentação  da carteira Social. A promoção é por tempo determinado, de 20 de agosto a 20 de 45 

setembro de 2013. O Presidente da Mesa NELSON VICENTINI atende à reivindicação do 46 

conselheiro MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS para que conste sua assinatura na ata anterior de 47 

nº 252º, pois o mesmo justifica ter presidido a reunião até certo momento, ressalta também não 48 

ter recebido esta ata para sua analise e aprovação, o conselheiro também diz que a lista de 49 

presença dos conselheiros precisa de alterações incluindo o Conselheiro DAVISTON 50 

FERNANDO MORASI, no cadastro de GRANDE BENEMÉRITO que antes eram 40, e que 51 

há algumas vagas, caso mudou o estatuto ele não teve conhecimento. O conselheiro 52 

DAVISTON FERNANDO MORASI sugere que a ata seja adequada de acordo com sua 53 

solicitação, não necessitando ser cancelada  pois o teor da ata na integra está aprovada, sugere 54 

que o descontentamento do conselheiro conste em Ata.  O Presidente da Mesa Diretora 55 



 

 

NELSON VICENTINI comenta que todas as outras transições de mesa foram assinadas pelo 56 

Presidente e secretário que encerraram a reunião, e que não obsta em adequar até o momento 57 

presidido pelo conselheiro MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS e comenta ainda que  a ata foi 58 

muito bem elaborada , e esclarece que tudo é enviado aos conselheiros através de e-mail, caso 59 

ocorra de alguém não receber, favor solicitar à Secretaria, comenta sobre a quantidade de 60 

GRANDE BENEMERITO que eram 40 , mencionado pelo conselheiro MOYSÉS ANTONIO 61 

MOYSÉS e que NELSON coloca que não tem mais a classificação dos 40, entrando na relação 62 

dos GRANDES BENEMERITOS conforme a prestação de serviços constante no Estatuto,e 63 

permanecendo os BENEMERITOS  até sua extinção, não havendo nenhum erro nesta parte, e a 64 

outra categoria são dos eleitos em 15 cada triênio, a numeração da planilha de frequência é 65 

apenas numérica e quantitativa , será atualizada e que o  conselheiro DAVISTON 66 

FERNANDO MORASI, já consta na relação oficial cadastral interna. O Presidente da Mesa 67 

NELSON VICENTINI coloca novamente alguns eventos já previstos, exemplo Porco à 68 

Paraguaia e Chá da Primavera. Passa a palavra para o Presidente da Diretoria Executiva 69 

OSVALDO SEROTINE, que parabeniza os trabalhos iniciais da nova mesa composta por 70 

pessoas que buscam o bem do clube, conselheiros e associados agradecem o trabalho que é 71 

difícil, mas prazeroso, notificar os conselheiros e parabeniza os três atletas do Country Club 72 

Valinhos que participaram do campeonato brasileiro de karatê, em Fortaleza – CE, onde 73 

conseguiram varias premiações, o atleta e conselheiro WALDENILSON ROBERTO DE 74 

SOUZA medalha de ouro no Campeonato Brasileiro, presente na reunião recebe aplausos, a 75 

mulher DEBORA SALVADOR PINA 3º lugar também recebe os parabéns e agradecimentos 76 

juntamente com MARINA MUCCI, 9º lugar honroso, parabeniza os professores e diretoria da 77 

modalidade EDSON CREMASCO, PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO E EVERTON 78 

MONTEIRO pelo trabalho realizado, cumprimenta também o conselheiro PEDRO LUIZ 79 

POZZUTO e o Diretor ANDRÉ ASTOLFI DOS SANTOS, pela participação dos nossos 75 80 

atletas no campeonato valinhense categoria menores em 4 finais sendo que obtivemos 2 títulos 81 

de campeão e 2 títulos vice campeão, com bastante alegria e emoção no ginásio, estiveram no 82 

ginásio também a GLAUCIA, PAULO, JOSÉ, MARIO e TIAGO, recebem uma salva de 83 

palmas, o conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO ressalta que a conselheira GLAUCIA 84 

REGINA OLIVA DA SILVA também faz parte da equipe de futebol, agradece o apoio que 85 

sempre teve da diretoria executiva e administração. Dando seqüência à ordem do dia passa-se ao 86 

item d) Leitura, Apreciação e Votação do balancete Financeiro do 2º trimestre de 2013 87 

encerrado em 30/06/2013, o Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI apresenta os 88 

nomes dos contadores que fazem parte da atual Comissão Fiscal os quais emitiram parecer 89 

favorável à aprovação balancete. Lembra a todos que no final deste ano haverá eleição da 90 

Comissão de Disciplina, Comissão de Sindicância e Conselho Fiscal, comenta que o contador 91 

MARCOS REINALDO BACAN não está presente na reunião por motivo de viagem, que em 92 

havendo questionamentos sobre o balancete, a Diretoria poderá esclarecer e casos persistem 93 

duvidas a Mesa Diretora fará anotações e posteriormente esclarecera através de e-mail a todos 94 

ou pessoalmente. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI passa a palavra ao 95 

Presidente da Diretoria Executiva Sr OSVALDO SEROTINE que agradece a todos pelo 96 

esforço no cumprimento do orçamento, informa que apesar de baixo apresentamos novamente 97 

superávit, comenta que houve 2 fatores que contribuíram para esse resultado, um acordo 98 

trabalhista, pago em 4 parcelas que se iniciou no mês de abril, e a ultima em julho, e também 99 

devido ao saldo negativo do Baile das Mães, mas que a partir do mês de julho a tendência é de 100 

normalização e equilíbrio entre receitas e despesas. O Presidente da Mesa Diretora NELSON 101 

VICENTINI comenta que teremos receita referente a duas contas, patrocínios e revista, que 102 

aparecerão no balancete do terceiro trimestre. O Conselheiro PEDRO POZZUTO comenta 103 

sobre as observações feitas pelo contador MARCOS REINALDO BACAN, ainda na discussão 104 

e analises contábeis no trabalho de fechamentos do balancete onde o mesmo faz considerações e 105 

observações sobre saldo do caixa, e saldo em aberto do Bloco Azul e Branco, alerta também 106 

sobre a conta de investimentos; o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE, 107 

esclarece que o contador MARCOS faz observações no sentido de alertar a Diretoria e que a 108 

saúde financeira do Clube esta normal. O Conselheiro ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ 109 

pergunta sobre as receitas e despesas e demonstrações apresentadas no balancete, questiona 110 

ainda sobre as receitas e despesas da Revista Country, entende que a Revista precisa se pagar, se 111 

inteira do ATIVO E PASSIVO, pergunta sobre passivo trabalhista e diversas contas do 112 

balancete, inclusive sobre receita de Marketing  devidamente esclarecidas pelo Presidente 113 



 

 

OSVALDO SEROTINE esclarece ainda ao Conselheiro que historicamente a Revista nunca se 114 

pagou e que no passado não tínhamos um projeto de Marketing e que este ano o projeto foi 115 

implantado e estamos engatinhando sem duvida, é desenvolvido através da Agência que 116 

incessantemente busca patrocínios para todas a áreas do Clube. O Presidente sugere ainda 117 

promover encontro entre associados da área de Marketing e Agência SQUADRA, com 118 

participação do conselheiro ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ, reforça novamente que 119 

mesmo com prejuízo do Baile das Mães e ação trabalhista estamos equilibrados, o Baile dos 120 

Anos Dourados foi suspenso e a Festa Havaiana em estudos. O Presidente das Mesa Diretora 121 

NELSON VICENTINI, esclarece ao Conselheiro sobre as contas do Ativo e Passivo, e 122 

também sobre todas as provisões considera também que o balancete esta equilibrado; e que 123 

felizmente nós temos o pé no chão na tratativa do orçamento. O conselheiro ADRIANO 124 

CUSTODIO DA CRUZ se diz satisfeito com os esclarecimentos e parabeniza a todos pela 125 

condução da peça orçamentária. O Conselheiro DAVISTON FERNANDO MORASI 126 

questiona sobre as despesas de investimentos na Sauna e American Bar; ficando esclarecido que 127 

o centro de Custo será lançado em separado, ou seja, cada obra terá sua conta. Em não havendo 128 

mais duvidas sobre o balancete, o Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI, coloca 129 

em votação a aprovação do balancete, sendo aprovado por unanimidade. Ato continuo da ordem 130 

do dia, passa-se ao item d) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa Diretora NELSON 131 

VICENTINI, esclarece sobre ao artigo 59 do Estatuto que versa sobre criação de Comissões 132 

Temporárias, parabeniza o Conselheiro HERIBERTO POZZUTO, ausente nesta reunião, e 133 

que no passado foi feliz em sugerir a criação da Comissão da comemoração dos 50 anos do 134 

Country Clube que a cada ano busca talentos para serem homenageados, e após convite por 135 

email para atualização da comissão para 2013 foi efetuada uma reunião e cita os nomes da 136 

mesma. O Conselheiro ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO questiona sobre o problema do 137 

barulho no Clube após as 22h00, que é sabido da ação que o vizinho move contra o clube e que 138 

o barulho persistiu e que a ação foi julgada deserto e que o clube esta condenado a pagar 139 

R$2.000,00 por reincidência, que o vizinho detém seis Boletins de Ocorrência e que está 140 

trazendo este assunto para o Conselho para que possamos achar um caminho comum e assim 141 

ajudar o Clube. O Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE esclarece que em 142 

reunião de 14 de Dezembro de 2012 apresentou o problema ao Conselho Deliberativo, com a 143 

finalidade de encontramos solução junto aos nobres Conselheiros; sendo que manifestaram 144 

contrario ao fechamento as 22.00h assunto já constado em Ata. O Presidente do Conselho 145 

Deliberativo da época DAVISTON FERNANDO MORASI sugeriu cautela. O Conselheiro 146 

JOSÉ CARLOS DAVID sugere que o Clube seja fechado as 22h00 enquanto que o 147 

Conselheiro MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS sugere a compra de um decibelimetro; medidor 148 

de barulho e ruído. Esclareceu ainda que em fevereiro de 2013 contratamos um perito que após 149 

diversas medições nos entregou laudo que esta anexado ao processo e que este laudo é 150 

totalmente favorável ao Country Club visto as medições terem sido feitas na área externas e 151 

próximo à casa do reclamante e que internamente o barulho era ainda muito menor nota-se 152 

portanto a implicância do reclamante para com o Country Club Valinhos. O Conselheiro 153 

ANDRÉ LUIZ SILVA PINTO informa que a policia fez diversas diligências em horários 154 

diferentes no Clube, entende que o horário de funcionamento estampado em diversas 155 

dependências do Clube, é prova contra o próprio Clube. O Presidente OSVALDO SEROTINE 156 

esclarece ao nobre conselheiro que de fato ha diversos boletins de ocorrência, mas que o 157 

reclamante precisa provar que existe barulho acima dos decibéis permitido; não há nenhuma 158 

prova de barulho após as 22h00, lamenta que o nobre conselheiro não o tenha procurado para 159 

discutir o problema, pois sempre esteve aberto, e ter procurado primeiramente os conselheiros 160 

GILMAR JOSE PAVAN e HERIBERTO POZZUTO, Informa ainda que está de posse de 161 

uma portaria para fechar o Clube às 22h00, e solicita ao Egrégio Conselho Deliberativo que 162 

junto com a Diretoria baixemos a portaria, e que após as 22h00 faz-se um arrastão, não 163 

permitido à permanência de ninguém após aquele horário. O conselheiro JOAQUIM 164 

DIQUISON ALBANO, lê e analisa o documento do portal do Tribunal de Justiça, informa que 165 

o mesmo não é uma sentença; e sim um despacho no qual o nosso Departamento Jurídico ainda 166 

irá se pronunciar e faz um breve relato jurídico, inclusive sobre o despacho da Juíza que o clube 167 

não permaneça aberto após as 22h00. O Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO 168 

SEROTINE, informa que temos material em utilização pelo nosso advogado, indaga será que 169 

não serve para nada. O conselheiro ANDRÉ LUIZ SILVA PINTO sugere que o Egrégio 170 

Conselho Deliberativo dê respaldo à Diretoria Executiva para nos precaver das investidas do 171 



 

 

reclamante. O Conselheiro MARCO ANTONIO POLO indaga quem o responsável após 172 

22h00, o Presidente OSVALDO SEROTINE, informa que após as 22h00 não entra mais 173 

ninguém, ficando apenas o porteiro e o vigia da ronda.  O conselheiro ADRIANO CUSTÓDIO 174 

DA CRUZ, pergunta o que nosso advogado sugere para resolver o problema, pois conforme 175 

nosso advogado estamos fora da lei, o Presidente OSVALDO SEROTINE esclarece que o 176 

advogado sugere baixar a portaria, mas que a portaria é polemica, até por isto o assunto esta se 177 

arrastando o que vamos fazer com nossos associados que após o encerramento das atividades 178 

ainda estão no clube e até nosso conselho após a reunião como hoje,como  faremos para sairmos 179 

até as 10h00 o problema agora é a permanência no clube após as 22h00 o nobre conselheiro 180 

sugere então que façamos uma votação para baixar a portaria. O conselheiro MOYSÉS 181 

ANTONIO MOYSÉS entende que o assunto é muito complicado, pois se está em avisos 182 

espalhados pelo clube, o horário até as 22h00 deve ser cumprido, e sugere formarmos uma 183 

comissão para estudarmos o assunto, e que não devemos baixar, nem tão pouco votar esta 184 

portaria em Assuntos Gerais. Sugere ainda a retirada dos avisos de imediato; e também que 185 

reivindicamos à Prefeitura do Município alvará para  horário especial de funcionamento; 186 

acrescenta também que precisamos apoiar o Presidente dando respaldo na situação como está 187 

hoje, inclusive financeiramente  ou seja; se existe uma multa temos que arcar com a multa e 188 

pagá-la em detrimento de fecharmos o Clube às 22h00; não podemos expulsar o associado do 189 

Clube após este horário. O Vice Presidente da Mesa ALBANO coloca que a Juíza menciona no 190 

despacho que o horário está no estatuto e que nosso advogado deve estar acompanhando. Os 191 

conselheiros MOYSES, ALBANO, OSVALDO e ADRIANO,explanaram bastante o assunto 192 

afim de ajudar em qualquer decisão. O Presidente OSVALDO SEROTINE cita ainda que 193 

alguns eventos ele não faz referencia e sim os já mencionados e que a portaria pode ser baixada 194 

pelo conselho. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI, informa que não vamos 195 

ler a portaria, e não vamos votá-la neste momento, não formaremos comissão nesse momento 196 

para discutir este assunto delicado, por que a Diretoria já tomou varias atitudes com apoio 197 

jurídico e que em setembro/2013 faremos reunião extraordinária e discutiremos o assunto. O 198 

Presidente OSVALDO SEROTINE, ressalta que devemos sim assumir toda a responsabilidade 199 

como bem frisou o conselheiro MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, sugere também que quando 200 

da reunião extraordinária convocamos o departamento jurídico a participar. O conselheiro 201 

ADEMIR JOÃO ROSSI comenta que estamos juntos para apoiar e que no passado tivemos 202 

um problema com o INSS e estamos pagando normalmente, entende que não podemos restringir 203 

o horário que o associado pode vir ao clube por causa de R$12.000,00, e que devemos apoiar o 204 

Presidente que já acomodou os associados para fazer suas reuniões em local apropriado. 205 

ANDRÉ LUIS SILVA PINTO informa que trouxe o assunto ao plenário com o intuito de que 206 

os Conselheiros participem juntamente com a Diretoria Executiva das decisões polemicas como 207 

esta, não deixando para a Diretoria a tomada de decisões solitariamente. O Presidente 208 

OSVALDO SEROTINE, agradece as considerações do nobre conselheiro e informa que 209 

realmente nunca se sentiu sozinho e que a administração do Clube passa pela Diretoria 210 

Executiva, e também pelo Conselho Deliberativo, que é soberano conforme estatuto. O 211 

conselheiro DAVISTON FERNANDO MORASI comenta que o problema não é somente com 212 

os associados das 5ª feiras. Já registramos problemas com os associados nas 2ª, 4ª e 6ª; e que 213 

logo na manhã seguinte tem reclamação e que as mesmas são de conhecimento do secretário 214 

ROBERTO entende que o reclamante tem caminhos curtos na esfera jurídica para insistir nas 215 

reclamações contra o Clube; entende que não devemos ceder em hipótese alguma aos caprichos 216 

do reclamante, por que tem outro clube na cidade próximo a residências, com possíveis 217 

problemas como o nosso. Em não havendo mais assunto, as 22h20m, o Presidente da Mesa 218 

Diretora, NELSON VICENTINI, encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, 219 

MARCIO TADEU SOARES Primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por 220 

mim, e também pelo Presidente da Mesa NELSON VICENTINI, a qual submete à apreciação 221 

de todos. Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2013. Ass.: 222 

_____________________________________ MARCIO TADEU SOARES Primeiro 223 

Secretário e Ass.:_____________________________ NELSON VICENTINI Presidente do 224 

Conselho Deliberativo. A presente ata está preservada na sua íntegra conforme artigo 67 225 

parágrafo 4º.   226 


