
 
 
 

 
ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos vinte e um dia do mês de novembro 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 33 (trinta e três) Conselheiros, a seguir: NELSON VICENTINI, ANTONIO 3 

APARECIDO BATISTA PRADO, EDUARDO MALVEZZI, ANDRE LUIZ DA SILVA 4 

PINTO,WAGNER DOMINGOS CERONI, APARECIDO CARLOS PERINI, MAURO 5 

HENRIQUE ZANOTTI, ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ, TIAGO DOS SANTOS, 6 

HERIBERTO POZZUTO, GIL STELVIO DE PAULO GARCIA, VALDIR GARCIA,       7 

ALEXANDRE ROBERTO MANARINI, MARCO ANTONIO POLO, ADEMIR JOÃO 8 

ROSSI, TARSO DONIZETE B. DE CASTRO, AMAURI ZANINI LUNA, MARCIO 9 

TADEU SOARES, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, WALDENILSON ROBERTO DE 10 

SOUZA, CLAUDINEI DESTEFANE TAVARES, CLAUDINEI ANTONIO G DE 11 

OLIVEIRA, MARIO ACACIO DE FREITAS, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, PEDRO 12 

LUIZ POZZUTO, FERNANDO LAURENÇO SILVEIRA, RUI RODRIGUES SARTINI, 13 

RENATO LUIZ, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, MOYSES ANTONIO MOYSES, 14 

ANOLDO BELARMINO DE SOUZA, REGINALDO BERNARDES DE SOUZA, 15 

ROBERTO KAZUHIRO KUBO, e 7 (sete) convidados OSVALDO SEROTINE, 16 

JUVENAL FONSECA LAGO, AILTON TORDIN, CLAUDINEI PARANHOS, JOSÉ 17 

CARLOS SARTORI, ROGÉRIO BUENO DA SILVA, E PAULO DE SOUZA 18 

LEOTÉRIO, às folhas 22 (vinte e dois) anverso e 23 (vinte e três) verso. conforme 19 

assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 22 (vinte e dois) 20 

anverso e 22 (vinte e dois) verso. O edital foi publicado no JORNAL E VALINHOS no 21 

dia 25 de outubro de 2013, à página Esportes nº 13 (treze) e afixado em todos os 22 

quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e 23 

Votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e 24 

Votação do Balancete Financeiro do 3º Trimestre encerrado em 30/09/2013, artigo 63 25 

item 1 e 1; d) Eleição dos Membros da Comissão de Disciplina, Triênio 2014/2016 26 

conforme artigo 63 item 14 do Estatuto Social; e) Eleição dos Membros da Comissão de 27 

Sindicância, Triênio 2014/2016 conforme artigo 63 item 14 do Estatuto Social; f) 28 

Eleição dos Membros do Conselho Fiscal para Biênio 2014/2015 conforme artigo 63 29 

item I 3.2 do Estatuto Social – conforme artigo 38 do Estatuto Social o prazo para 30 

registro das chapas concorrentes à eleição será encerrado no dia 06/11/2013; g) 31 

Assuntos Gerais; o Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI agradece a 32 

todos e solicita um minuto de silencio pelo falecimento do nosso ex-funcionário Sr JOSÉ 33 

GOMES, em seqüência pede ao secretário MARCIO TADEU SOARES que faça a leitura do 34 

edital, o conselheiro VALDIR GARCIA e WAGNER CERONI, pedem a dispensa da leitura 35 

do edital, aprovado, na seqüência da ordem do dia, item a) Leitura, Apreciação e Votação da 36 

Ata da Reunião Anterior, o conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO, pede a dispensa da leitura 37 

da ata aprovada a dispensa da leitura por unanimidade, em votação o teor da ata, sem alterações 38 

aprovada o teor da ata por unanimidade, item b) Leitura do Expediente, o secretario MARCIO 39 

TADEU SOARES faz a leitura das justificativas da ausência, Srs. CLAUDIO ROBERTO 40 

GRIGOLON, GLAUCIA REGINA O DA SILVA, justificadas posteriormente EDSON 41 

LAZARO PALERMO, PAULO ROGERIO G. RANDO, GILMAR JOSÉ PAVAN e 42 

CARMEM LILIAN MORAES CALÇAS, leitura da carta da Diretoria para participar das 43 

reuniões, convite da modalidade do KARATE para participar da entrega de faixas em 44 

15/12/2013 , e neste momento o Presidente da Mesa NELSON VICENTINI, sabendo de um 45 

parecer favorável da ação em nosso favor, convida o presidente OSVALDO SEROTINE para 46 

informar à todos a boa noticia, em resumo sobre  a ação do barulho desde a sentença em 47 

12/2012, com diversos despachos e conforme processo JE 545/2012, está INDEFERIDA a 48 

execução de cobrança de multas ao Clube, assinado DR  CELSO CARBONI e DR 49 

GUSTAVO MENESES, item c) Leitura,apreciação e Votação do Balancete do 3º trimestre 50 

encerrado em, 30.09.2013, o presidente NELSON VICENTINI convida para fazer da Mesa o 51 

Presidente OSVALDO SEROTINE e o contador AIRTON TORDIN , para suas explanações 52 

OSVALDO informa que o orçamento está apertado, mas bem cuidado, com muito carinho, 53 



 

 

manutenção em dia, todas as obrigações quitadas e no trimestre está com superávit de 54 

R$40.000,00 agradece a presença do contador AIRTON TORDIN que dará seqüência na 55 

contabilidade  assim como o contador MARCOS BACAN fazia em nos acompanhar, neste 56 

momento difícil de transição, alguma dúvida não sendo atendida nesta ato o faremos 57 

posteriormente,  aberto à apreciação, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, pergunta sobre 58 

o carvão que no 1º trimestre linha 222 gastamos R$4.817,75, e no segundo R$1.679,00 e  no 59 

terceiro R$3.113,21, caiu e depois subiu, OSVALDO explica que nos meses maio, junho, julho 60 

e agosto por causa do frio a utilização é menor, no verão janeiro, fevereiro e carnaval, o 61 

consumo aumenta, CARLOS pergunta que com as novas normas irá economizar, OSVALDO  62 

no 4º trimestre vamos aguardar, mas a medida não é pra economizar ou sobrar dinheiro no 63 

caixa, foi para otimizar a utilização não ter abusos, todos os quiosques estão sendo  utilizados, 64 

até com disputa, estamos vigilantes.  PEDRO POZZUTO, sobre o custo do campo Society em 65 

torno de R$350.000,00, OSVALDO explica que o campo em si é R$180.000,00, mas tem os 66 

anexos como arquibancadas, alambrados, terraplanagem, já está incluso preparação para o 67 

esgoto e demais anexos, CARLOS MARIGHETTO, volta ao carvão e compara que o terceiro 68 

trimestre anterior o custo foi R$3.962,00, OSVALDO acha normal depende do uso. NELSON 69 

informa ao PEDRO que não há limite de aplicações, a DIRETORIA tem os critérios e normas 70 

para aplicação, outros investimentos relevantes estão no balancete. Em aberto o balancete, não 71 

havendo mais nenhuma pergunta, coloca em votação o balancete, aprovado por unanimidade. 72 

Agradece ao Presidente OSVALDO e ao contador AIRTON, deixando-o à vontade. NELSON 73 

aproveita o momento para adiantar a data da próxima reunião dia 13/12/2013 para as propostas 74 

orçamentárias, item d) do edital, Eleição dos membros da Comissão de Disciplina triênio 75 

2014/2016, apresentada chapa única e assim constituída JUVENAL FONSECA  LAGO, 76 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO, TAISA PEDROSA  LAITER,  MARCOS A. GARCIA 77 

DA SILVA E EDSON LUIZ SPANHOLETO CONTI , conforme artigo 58 parágrafo único 78 

que permite votação por aclamação, foi colocada pelo presidente NELSON, foi aceita e 79 

aprovada por aclamação, item e)  Eleição dos membros da comissão de Sindicância triênio 80 

2014/2016, apresentada chapa  única, assim constituída: GERALDO NORBERTO BUENO, 81 

AMAURI CEZAR FERRARI, ADILSON JAIR BRUNELLI, CLAUMILDO PARANHOS  82 

e JORGE ALEXANDRE F. DOS SANTOS, também de acordo com artigo 58 parágrafo 83 

único, foi aceita e aprovada por aclamação, item f) eleição dos membros do conselho fiscal para 84 

biênio 2014/2015, apresentada chapa única e assim constituída JESUS DONIZETE PIVA,  85 

CLAUDEMIR JOSÉ PERÓ,  WALMIR SCAPINELLI, MARCOS ANTONIO FRIGO e  86 

CARLOS BENEDITO DINI,  e mantido o artigo 58 parágrafo  único foi aceita e aprovada por 87 

aclamação. NELSON coloca que o novo estatuto permite uma reeleição e que os novos 88 

componentes deverão observar, item g) Assuntos gerais, o Presidente OSVALDO solicita a 89 

palavra e informa que chegou o atestado da homologação do campo Society, pela federação 90 

internacional tornando oficial para práticas até externas.Também recebeu o certificado da 91 

vigilância sanitária – CEVISA, homologando a captação, tratamento e distribuição da água 92 

portanto tornando seguro a utilização da nossa água já vínhamos examinando mensalmente pela 93 

AMBILAB . Recebemos também o alvará de funcionamento por mais dois anos expedido pelo 94 

corpo de Bombeiros, sobre a rede de esgotos tentamos passar antes de concluir a pista de 95 

Cooper, mas faltava liberação pelo órgão público, e de repente ofereceram para passar na parte 96 

interna aceitamos claro, pois com 52 anos sem rede de esgotos, agora pra ligar só falta liberação 97 

de verba do PAC para a empresa que efetua as obras e liberação da ligação de nossa parte, 98 

comunica a  reforma da bocha campo interna, com inauguração no dia do aniversário do Clube 99 

01.12 e inclusive forração do campo externo da bocha, diminuindo o calor que é intenso. 100 

CARLOS MARIGHETTO pergunta sobre o término da ligação do esgoto, OSVALDO 101 

aguardando liberação. ADEMIR pergunta se temos custo com a rede, OSVALDO diz não, 102 

teremos custos para ligar à rede. PEDRO POZZUTO sobre perigo de rompimento local que 103 

passa e prejudicar o lago. OSVALDO diz não saber, mas a execução é profissional, MOYSES 104 

comenta que a tubulação é confinada em valas, não é natural romper, o fluxo é natural por 105 

gravidade não sofre pressão só se entupir teremos que cuidar. VALDIR GARCIA convida a 106 

todos para assistir a final do Hiper Master em que ele faz parte elogiando o troféu dessa 107 

categoria. HERIBERTO POZZUTO, explica que no dia 28 a entrega do troféu aos 108 



 

 

homenageados aprovado pelo conselho, mas ao LUCAS AXEL merecedor por pertencer ao 109 

grupo de Ballet BOLSHOY não será possível por compromissos profissionais e convida a todos 110 

para a entrega no dia 25 em que fará um vídeo dessa homenagem, reforça o convite para todos 111 

virem no dia 28, na solenidade da entrega dos troféus, comemorando aniversário do clube e 112 

encerramento do ano esportivo, cultural e artístico e que haverá sessão solene de apresentação e 113 

posse da Diretoria Eleita para 2014/2016. ALBANO, pergunta sobre projeto de ampliação das 114 

salas de atividades, OSVALDO informa que será apresentado na proposta orçamentária dia 115 

13.12.2013 e no plano de obras.  ADRIANO pergunta sobre equipe do vôlei projeto envolvendo 116 

governos, custos e aplicação e como vai ser administrado. Se vai nos onerar, nosso clube é com 117 

a atividade interna, mas pode abrir sem perder a arrecadação. OSVALDO este assunto vai fazer 118 

parte do projeto de MARKETING E CAPTAÇÃO em reunião brevemente para tratar com a 119 

comissão.  ROGERIO faz um breve relato da empresa de captação, projetos e aplicações junto 120 

a empresas com incentivo fiscal, e depois será tratado como o gerenciamento e a distribuição se 121 

fará. NELSON comenta sobre insatisfação de sócios da pena aplicada ao sócio GUIDO pela 122 

comissão de disciplina mantendo a aplicação da pena aplicada pela Diretoria, e que irá solicitar 123 

qual o critério utilizado por manter a pena. TIAGO diz não estar contente com a pena pelo que 124 

o Sr GUIDO fez e quer recorrer, acha a pena muito pouco.  NELSON diz já houve caso de 125 

reabrir o processo disciplinar, vamos aguardar dia 13.12.2013, revendo o artigo 58 item XVI 126 

danos morais e materiais, se não ficarmos satisfeitos veremos o que se pode fazer.  JUVENAL 127 

FONSECA LAGO pede a palavra e pergunta, quem relatou a ocorrência é que deve requerer, 128 

ofendido é que tem direito de recorrer. OSVALDO diz estar preparando o orçamento com o pé 129 

no chão, com o que o clube precisa, o futuro presidente está acompanhando e convida a todos 130 

para inauguração do American Bar com data de 01.12.2013 aniversário do clube para registrar, 131 

sendo hoje a nossa confraternização após a reunião. HERIBERTO POZZUTO solicita estudos 132 

para rever taxa de visita às sextas feiras para o American Bar. OSVALDO comunica que 133 

conversando com o Tesoureiro CLAUDINEI e o Vice JOSÉ CARLOS e o Presidente 134 

NELSON, entramos em acordo experimental de (30) trinta dias para as sextas feiras não cobrar 135 

taxa de visita com acompanhamento e responsabilidade do sócio, ALEXANDRE MANARINI 136 

pergunta sobre a responsabilidade que é do sócio, OSVALDO confirma na portaria só libera a 137 

visita com acompanhamento do sócio. Em não havendo mais assunto, às 21h11m, o Presidente 138 

da Mesa Diretora, NELSON VICENTINI, encerra a reunião agradecendo a presença de todos. 139 

Eu, MARCIO TADEU SOARES Primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada 140 

por mim, e também pelo Presidente da Mesa NELSON VICENTINI, a qual submete à 141 

apreciação de todos. Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2013. Ass.: 142 

_____________________________________ MARCIO TADEU SOARES Primeiro 143 

Secretário e Ass.:_____________________________ NELSON VICENTINI Presidente do 144 

Conselho Deliberativo. 145 


