
 
 
 
 

 
ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e quatorze, 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 38 (trinta e oito) Conselheiros, a seguir: NELSON VICENTINI, ADRIANO 3 
CUSTODIO DA CRUZ, ALEXANDRE ROBERTO MANARINI, MARCO ANTONIO 4 
POLO, TARSO DONIZETE B. DE CASTRO, ANDRÉ LUIZ SILVA PINTO, ANTONIO 5 
APARECIDO BATISTA DO PRADO, APARECIDO CARLOS PERINI, RUI 6 
RODRIGUES SARTINI, MARIO ACACIO DE FREITAS, CLAUDINEI ANTONIO G. 7 
DE OLIVEIRA, RENATO LUIZ, EDSON LAZARO PALERMO, ANDRÉ LUIZ 8 
ASTOLFI DOS SANTOS, TIAGO DOS SANTOS, FERNANDO LAURENÇO DA 9 
SILVEIRA, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, PEDRO LUIZ POZZUTO,  10 
JOAQUIM DIQUISON ALBANO, REGINALDO BERNARDES DE SOUZA, MARCIO 11 
TADEU SOARES, WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA, MOISÉS GILBERTO DE 12 
CARLI DAMASIO, CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS,  VALDIR GARCIA, GIL 13 
STELVIO DE PAULO GARCIA, EDUARDO CORTADO MACEDO, ADAUTO 14 
CORREA MARTINS, JESUS MANOEL GERALDINO GARCIA, JULIANA DE BRITO 15 
SARAIVA, JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, 16 
PAULO EDUARDO BASSI, RITA DE CASSIA ASTOLFI, ADEMIR JOÃO ROSSI, 17 
JOÃO VICENTE  GAIDO e  HERIBERTO POZZUTO, e 5 (cinco) convidados,  18 
ROGERIO BUENO DA SILVA, DANIEL MOURA, AILTON DERMIVAL TORDIN, 19 
OSVALDO SEROTINI, CLAUDINEI PARANHOS e JOSÉ CARLOS SARTORI 20 
conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 27 (vinte 21 

e sete) anverso e 27 (vinte e sete) verso. O edital foi publicado no JORNAL DE 22 

VALINHOS no dia 27 de Junho de 2014, à página Variedades nº 02 (dois) e afixado 23 

em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, 24 

Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior nº 259; b) Leitura do Expediente; c) 25 

Posse dos Conselheiros Eleitos na Assembléia Geral Ordinária do dia 29.06.2014 d) 26 

Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro do 1º Trimestre encerrado em 27 

31 de março 2014 art. 63 item I e 1; conforme Ata nº 259 de 06/06/2014; e) Eleição da 28 

Comissão Fiscal de Licitação com período de 01 de julho de 2014 a 30 de julho de 2015 29 

conforme artigo 63 item I, 1.2. f) Assuntos gerais. O Presidente da Mesa Diretora 30 

NELSON VICENTINI agradece a presença de todos Conselheiros inclusive os novos; 31 

Diretores e Convidados, presentes e propõe a todos que fiquemos de pé para que façamos um 32 
minuto de Silêncio pelo passamento do Sr. JOÃO ROSSI, pai no Conselheiro ADEMIR 33 
JOÃO ROSSI. Em seguida, passa a palavra ao Segundo Secretario ANTONIO AP. BATISTA 34 
DO PRADO, para que faça a leitura do Edital o qual foi dispensado conforme solicitação do 35 
Conselheiro VALDIR GARCIA, ato continuo passa-se à leitura da Ata a qual foi solicitada 36 
dispensa pelos conselheiros CARLOS ANTONIO MARIGHETTO e VALDIR GARCIA, 37 
em seguida coloca-se em apreciação e votação o teor da ATA, que foi aprovado por 38 
unanimidade. O Segundo Secretario passa a informar sobre item b) da ordem do dia, Leitura do 39 
Expediente, e do conhecimento a todos sobre ofício do Presidente da Diretoria Executiva em 40 
que solicita autorização para participação de toda a Diretoria para a presente reunião e oficio de 41 
inclusão de novos associados na categoria outros. Em seguida lê comunicação de ausência desta 42 
reunião dos Conselheiros AMAURI ZANINI LUNA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA e a 43 
solicitação de dispensa do Conselho deliberativo, do Conselheiro Suplente MAURO ZANOTI, 44 
e justificou posteriormente a ausência o conselheiro AGNALDO VILELA DE OLIVEIRA. 45 
Ato continuo o Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI, passa a o item c) da 46 
ordem do dia; Posse dos Conselheiros Eleitos na Assembleia Geral Ordinária do dia 29 de junho 47 
de 2014. O Presidente da Mesa Diretora parabeniza a todos os eleitos, desejando-lhes boas 48 
vindas e que sejam pacientes no exercício de suas funções; parabeniza as mulheres que agora 49 
são em número de quatro, informa que anunciará o nome dos eleitos começando pelo que 50 
obteve maior número de votos e solicita que ao serem chamados, aponham sua assinatura no 51 



 
 

livro de posse, se apresentam, fazendo um breve relato sobre sua convivência no Country Clube 52 

Valinhos; assim iniciou-se com o Conselheiro – MOISÉS GILBERTO DE CARLI DAMASIO, 53 

CARMEN  LILIAN  MORAES  CALÇAS,  PEDRO  LUIZ  POZZUTO,  VALDIR  GARCIA,  GIL 54 

STELVIO  DE  PAULO  GARCIA,  DENÍLSON  DA  SILVA,  EDUARDO  CORTADO MACEDO,  55 

ADAUTO  CORREA  MARTINS,  AGNALDO  VILELA  DE  OLIVEIRA  ,  JESUS  MANUEL 56 

GERALDINO  GARCIA,  JULIANA  DE  BRITO  SARAIVA  ,  JOSÉ  CARLOS  GOMES  DA 57 

SILVA,ROBERTO KAZUHIRO KUBO, PAULO EDUARDO BARSI, RITA  DE CASSIA ASTOLFI 58 

, SUPLENTES  ,MARCEL GEORGETTI    , LIDIANE  JULIATO,    JOSELENE SILVA DE SOUZA, 59 

WAGNER DOMINGOS CERONI e CARLOS CÉSAR DA SILVA FELIX.  O Presidente da Mesa 60 
Diretora esclarece a todos os novos conselheiros sobre os procedimentos adotados pela 61 
presidência face às faltas em número de duas e justificativas em número de três de ausência nas 62 
reuniões, contempladas em nosso Estatuto Social em seu artigo50 item III e que as funções dos 63 
Conselheiros também estão descritas nos artigos 47,48 até o 69.  Esclarece ainda que a nossa 64 
função é legislar fiscalizar, conferir se está certo ou errado, observar o estatuto e não vir para 65 
lanche e beber, conforme disseram, temos direito, muitos veem direto para a reunião; solicita ao 66 
SECRETARIO que leia o artigo 47, Ato contínuo, antes do item d, da ordem do dia, convida o 67 
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA SR CLAUDINEI PARANHOS o contador 68 
AILTON DERMIVAL TORDIN e o contador DANIEL MOURA para estar à mesa, passa-69 
se   ao item d) da ordem do dia Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do Primeiro 70 
trimestre Encerrado no dia 31.03.2014,o Presidente NELSON comenta que na reunião anterior, 71 
o parecer do Comissão fiscal já recomendava a aprovação, comenta sobre a ampliação da 72 
contabilidade do nosso clube que é bastante complexa, e que houve um comentário  que em 24 73 
anos não  houve  uma reprovação do Balanço, mas a pessoa não conhece ou não acompanhou, 74 
as contas estão corretas com lisura, várias vezes comentadas na ata anterior, mas o clube 75 
lamentavelmente passou por um falecimento, o do contador com 30 anos de experiência que já 76 
fazia nossa contabilidade há uns 9 ou 10 anos, o Balancete não foi votado e nem rejeitado, foi 77 
transferido para a reunião seguinte para fazer alguns ajustes, as contas estão corretas e  mas 78 
houve algumas alterações nas linhas por PROBLEMAS TÉCNICO, NAS LINHAS DE 79 
INVESTIMENTOS, que eram de 2013 e estavam em 2014, O Presidente da Mesa Diretora 80 
NELSON VICENTINI, passa a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI 81 
PARANHOS, o Presidente parabeniza a todos os novos Conselheiros e esclarece que está 82 
Presidente e que deseja fazer o melhor para todos, foi eleito pelos associados e também a 83 
diretoria, quer fazer o melhor, deixa canais em aberto, podem falar direto com ele, nos procurar 84 
por email e outras formas, não precisa aguardar reuniões do conselho, estamos há uns 30 anos 85 
no clube, estamos aprendendo , algumas coisas  vamos mudar, outras mudarão 86 
automaticamente, quanto ao déficit da revista, estamos em reunião com a comissão de 87 
marketing para novas formas e novos custos, coloca-se a disposição para informações diárias e 88 
contínuas, há novos eventos diferenciados com dedos femininos estaremos informando logo em 89 
seguida para divulgação aos associados e novidade estamos apresentando balancete dos eventos  90 
detalhados, esclarece ainda que em reuniões com a Comissão de Marketing nosso desejo é de 91 
minimizar o máximo o Custo da Revista Country, quanto as contas ele diz que o NELSON ele 92 
mesmo quis fazer algumas alterações, ajustar os dados, NELSON interpela  perguntando como 93 
é que é? veja como  fala, para não haver  mal interpretação, CLAUDINEI diz que não o 94 
NELSON presidente e sim contador se uniu para ajustar algumas contas, nossas contas estão 95 
OK e não há nada a esconder, financeiramente estamos bem, mas surpreso com visita do TRT 96 
com uma reclamação trabalhista, que agora é moda , coloca ainda que estamos de portas abertas 97 
e após ajustarmos mais  um pouquinho vamos criar um dia e horários para receber associados, 98 
aplicamos na academia  R$100.000,00, que ela está fazendo 20 anos e que no passado também 99 
investimentos uns R$50.000,00 ,temos panelas  do futebol, tênis e até das damas, é muito 100 
importante, nosso clube tem 32 modalidades, é grande. NELSON coloca novamente que não 101 
pediu para modificar nada, vamos deixar claro, o problema técnico era no demonstrativo do 102 
imobilizado que constava no primeiro trimestre de 2014, R$208.000,00 no lago, R$175.000,00 103 



 
 

na pista de caminhada e R$1.519.000,00 na piscina aquecida era de 2013, e que mesmo 104 
corrigida ainda a retornou ao conselho o saldo a investir de R$3.609.000,00 e ainda colocou que 105 
as contas estavam aptas a serem votadas, AILTON foi alertado sobre isso, coloca ainda que a 106 
manutenção do trimestre está equilibrada mesmo pagando uma ação trabalhistas, mas que 107 
CLAUDINEI ganhou também um crédito da festa havaiana do ano anterior, e com as vendas 108 
dos títulos a conta PATRIMONIAL também está equilibrada, inclusive o ATIVO E 109 
PASSIVO pelo menos neste trimestre. O contador AILTON confirma e que na realidade foram 110 
ajustadas algumas linhas e fórmulas ficando corrigidas. O Presidente da Mesa Diretora coloca 111 
em apreciação o Balancete, o Conselheiro PEDRO POZZUTO, questiona sobre a diferença 112 
entre os balancetes apresentados, sobre o número de funcionários, sobre a ajuda de custo de 113 
Assistências Medica e 13º não somado influenciando os gráficos, AILTON diz que a alteração 114 
do saldo de manutenção de R$5.400,00 para R$6.800.00, foi por alteração e adequação da 115 
fórmula de apuração. O Presidente da Diretoria Executiva esclarece que infelizmente estamos 116 
com problemas para contratar funcionários que neste ano além do dissídio coletivo a Diretoria 117 
se esforçou em alinhar os salários de alguns funcionários com o objetivo de manutenção do 118 
quadro atual, esclarece também sobre os custos da Unimed. O Conselheiro ADRIANO 119 
CUSTODIO DA CRUZ, questiona sobre o valor lançado no ativo que se refere ao Projeto do 120 
Vôlei foi esclarecido que estão lançadas corretamente em ATIVO E PASSIVO, O Contador 121 
AILTON TORDIN, esclarece que não há como separar as despesas uma vez que o CPNJ é o 122 
do Country Clube, e desta forma faz-se o controle a parte, esclarece que a contabilidade precisa 123 
caminhar juntas, havendo demonstrativo de receita e despesas á parte. ADRIANO coloca que 124 
não deveria misturar as contas, e se o contador está de acordo, segue em frente. CLAUDINEI 125 
informa que há outro contador pago pelo projeto do vôlei especialista no projeto em acerto de 126 
contas.  Questiona também sobre a variação no custo da folha de pagamento, alerta sobre o 127 
aumento , disserta sobre o fluxo de caixa e que fechamos o trimestre em déficit, CLAUDINEI 128 
comenta sobre o pagamento de R$36.000,00 no trimestre de  ação trabalhista, NELSON  129 
comenta sobre o trabalho no momento que é o balancete financeiro do primeiro trimestre, sobre 130 
o Carnaval o ADRIANO CUSTÓDIO, entende que o Carnaval deve ser uma festa apenas para  131 
associados, neste Carnaval registramos que 72% dos presentes não eram sócios ou seja estamos 132 
investindo em convidados, pagamos a festa para terceiros. Solicita que os eventos sejam 133 
apresentados em forma de projeto para que o Conselho discuta antes do evento. O Presidente da 134 
Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS, esclarece que alteraremos a forma tanto do 135 
Carnaval quanto da Festa Havaiana que não teremos uma Festa Havaiana teremos sim um 136 
BAILE HAVAIANO e que todos os   enxutos. O Conselheiro ANDRE SILVA PINTO, 137 
solicita informações sobre os lançamentos de R$14.619,00 na conta Praças e Jardins, sobre 138 
moveis e utensílios e arborização na mesma conta, se os valores acima de R$3.000,00 passa pela  139 
a comissão de licitação, O Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS 140 
esclarece que as despesas referem-se ao projeto de Jardinagem e arborização e que há diversas 141 
preocupações inclusive com a retirada de arvores mesmo sendo arvores exóticas a Diretoria se 142 
preocupou em obter laudo técnico de um Engenheiro Agrônomo para que o trabalho fosse 143 
executado de forma legal; ainda assim recebemos visita de fiscais da Prefeitura por conta de 144 
denúncia. O Conselheiro ANDRÉ SILVA PINTO questiona ainda sobre o trabalho da 145 
Comissão de licitação, em sendo o valor acima do limite e sobre a necessidade do Projeto ser 146 
votado pelo Conselho Deliberativo. O Presidente da Diretoria Executiva, CLAUDINEI 147 
PARANHOS esclarece que a Comissão de Licitações trabalha com a análise de no mínimo 3 148 
orçamentos, que não temos um projeto de Paisagismo completo que estamos trabalhando por 149 
parte e que até o presente gastamos cerca de R$80.000,00, que tudo passa pela comissão de 150 
licitação. O Conselheiro MOISÉS DAMASIO questiona sobre a conta Manutenção e Bens. O 151 
Presidente da Diretoria executiva esclarece, são comparativo de trimestre. O Conselheiro 152 
ADAUTO MARTINS observa que não recebeu o balancete e sugeri que para as próximas 153 
reuniões o balancete seja postado com antecedência, assim poderíamos questionar alguma conta 154 
por email, seria mais prático e o que importa é que devemos ser transparentes. Sugere que as 155 
despesas relevantes deveriam vir acompanhadas de Notas Explicativas. O Conselheiro 156 



 
 

APARECIDO CARLOS PERINI, sugere ao Presidente da Diretoria Executiva que devemos 157 
adquirir cadeiras e mesas para os eventos Sociais evitando as locações. O Presidente 158 
CLAUDINEI esclarece que já estamos estudando aquisição destes móveis e utensílios, e não 159 
temos onde armazenar e que desejamos no futuro próximo construir no terreno em frente ao 160 
Clube um galpão onde possamos armazenar organizadamente todos nossos materiais de eventos, 161 
estamos fazendo um muro de proteção dos nossos bens e no segundo semestre vamos fazer as 162 
salas na piscina aquecida, estamos estudando e dando uma nova cara ao clube. A conselheira 163 
CARMEN LILIAN CALÇAS, solicita informações sobre a Loja BOX STORE, questiona que 164 
no balancete temos uma Previsão de Receita de R$5.000,00 e que até o momento o realizado é 165 
zero; o Presidente da Diretoria Executiva esclarece que a loja não paga aluguel e sim 166 
ROYALTES, que a situação financeira da loja não é das melhores e que a Diretoria continua 167 
apostando na LOJA, e sugere a todos que comprem, prestigiem a Loja uma vez que é muito 168 
importante a LOJA para o Country Clube. O Conselheiro MARCO ANTONIO POLO, 169 
questiona sobre a viabilidade financeira da LOJA, o Presidente da Diretoria Executiva informa  170 
que segundo informações dos proprietários a LOJA poderia ser melhor; que a LOJA com  a 171 
mesmas características montada no nosso coirmão  Clube Valinhense está  melhor, que nós 172 
poderíamos assumir mais a loja .Em não havendo mais questionamentos sobre o balancete, o 173 
Presidente da Mesa Diretora colocou em votação a aprovação do Balancete, que foi aprovado 174 
pela grande maioria dos presentes tendo votado contra a aprovação os Conselheiros   ANDRE 175 
LUIZ SILVA PINTO, CARMEN LILIAN DE  MORAES CALÇAS e TIAGO DOS 176 
SANTOS. O Presidente da Mesa Diretora agradece a presença do contador AILTON TORDIN 177 
bem como do também contador DANIEL MOURA e comenta com o AILTON que vai 178 
registrar sobre a classificação nas contas manutenção e Patrimônio, e que ele vai assinar junto 179 
por causa da depreciação dos bens implantada. Ato continuo passa-se ao item e) da ordem do 180 
dia Eleição da Comissão Fiscal de Licitação para o período de 01.07.2014 a 30.06.2015 em não 181 
havendo nenhum registro de  Chapa, a chapa  foi montada na hora pelos Conselheiros PEDRO 182 
LUIZ POZZUTO, GIL STELVIO DE PAULO GARCIA, ADAUTO CORREA 183 
MARTINS, JESUS MANUEL GERALDINO GARCIA e ADEMIR JOÃO ROSSI, o 184 
Presidente da Mesa Diretora esclarece que em não   havendo   chapa  concorrente e de acordo 185 
com nosso Estatuto a votação poderá ser por aclamação, no que todos concordam, desta forma 186 
deu-se posse à nova Comissão que exercerá suas funções  até o dia 30 de junho de 2015 e o 187 
Presidente NELSON efetua leitura das atribuições da comissão de Licitação. PEDRO LUIZ 188 
POZZUTO convida mais membros para participar e ajudar. ADRIANO CRUZ pergunta se há 189 
alguém responsável pelas compras, recebe informação que sim, e sugere outras formas, 190 
observando que a forma hoje é frágil. Em seguida passamos ao Item f) da Ordem do dia, 191 
Assuntos Gerais NELSON recomenda ao CLAUDINEI e OSVALDO apresentação do projeto 192 
de paisagismo que não estava no plano de obras, e caso o plano de obras não fosse satisfatório o 193 
CLAUDINEI teria 60 dias para apresentar um novo plano ao conselho. CLAUDINEI informa 194 
que em obras mesmo já está realizando os banheiros da piscina aquecida e vai iniciar as salas 195 
superior à piscina, que tem bastante experiência na mesa do conselho e diretoria, que o conselho 196 
não pode engessar a Diretoria. NELSON informa que as verbas patrimoniais não estão 197 
vinculadas a alguma obra e as prioridades você decide. CARMEM LILIAN pergunta se os 198 
dependentes poderiam votar, NELSON diz que sim, que se os dependentes ficassem titulares 199 
mediante a transferência do título até 60 dias antes da votação, sem custo algum. O Conselheiro 200 
HERIBERTO POZZUTO deseja boas-vindas a todos conselheiros eleitos e que mantenham a 201 
disposição de estarem participando da mais bem sucedida entidade da região, comunica que a 202 
partir de julho iniciaremos a discussão, e os trabalhos para definição do Troféu Country Club 203 
Valinhos do Mérito Esportivo, Social Artístico e Cultural já instituído na comemoração dos 50 204 
anos e convida a todos para participarem, comunica também que a Prefeitura do Município 205 
liberou a verba de R$40.000,00 para participação do Bloco Azul e Branco no Carnaval 2015. O 206 
Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS, lembra que o Troféu Country é 207 
a oportunidade para todos colaboradores do Clube se confraternizar e fará o que for necessário 208 
para que o evento aconteça. O Conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO, questiona 209 



 
 

sobre a realização do projeto para alterações no piso superior da Piscina Aquecida; O Presidente 210 
da Diretoria Executiva esclarece que o projeto foi executado por profissional da área e que tão 211 
logo tenhamos a verba necessária iniciaremos a obras. A Conselheira CARMEN LILIAN DE 212 
MORAES CALÇAS comenta sobre reclamações de associadas sobre a Sauna feminina, que 213 
houve um bom investimento e elas só podem usar na quarta e quinta feira, que antes elas 214 
podiam usar aos sábados nas instalações anteriores e sugere mudanças urgentes nos horários 215 
inclusive no sábado, elas têm direito. O conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO comenta sobre 216 
o pagamento de R$250,00 efetuado ao Diretor Social por conta da divulgação do Carnaval no 217 
seu SITE; entende que o espírito do Diretor e doar e não receber. O Conselheiro JOSE 218 
CARLOS GOMES DA SILVA questiona sobre a recuperação do Campo II, pois o que fizeram 219 
na manutenção foi horrível. Presidente da Diretoria Executiva esclarece que em Novembro 220 
trocaremos toda a grama. Sobre e ampliação do Campo II o Presidente esclarece que será difícil 221 
executar esta Obra uma vez que há muitas prioridades no plano de Obras. O Presidente da Mesa 222 
NELSON VICENTINI, esclarece sobre a confraternização após as reuniões do Conselho 223 
Deliberativo pelo horário e local pelos problemas apresentado pelo vizinho. O conselheiro 224 
VALDIR GARCIA, parabeniza a todos sobre a Festa Junina diz que foi ótima, linda com fogos 225 
e que devemos sempre falar das coisas boas do Clube. JOAQUIM DIQUISON ALBANO, 226 
lembra que nossa Equipe de Karatê está mais uma vez levando o nome do Country Clube para 227 
outros ares, destaque no Estado. Parabeniza a Equipe através do Conselheiro WALDENILSON 228 
ROBERTO DE SOUZA, professor EDSON e a menina MARINA classificados. Em não 229 
havendo mais assunto, eu ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO Segundo 230 
Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa 231 
Diretora NELSON VICENTINI, a qual submete à apreciação de todos. Aos 11 dias do mês 232 
Julho de 2014. Ass: _____________________________________ ANTONIO APARECIDO 233 
BATISTA DO PRADO Segundo Secretário e Ass.:_____________________________ 234 
NELSON VICENTINI Presidente do Conselho Deliberativo. 235 


