
 
 
 
 

 
ATA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 19h30m, em sua sede 1 
social, nas dependências do Ginásio Social Sala do Karatê, e em segunda convocação às 2 
20h, com a presença de 38 (trinta e oito) Conselheiros, a seguir: NELSON 3 
VICENTINI, ANTONIO APARECIDO  BATISTA DO PRADO, JULIANA DE 4 
BRITO SARAIVA, VALDIR GARCIA, GIL STÉLVIO PAULO GARCIA, 5 
APARECIDO CARLOS PERINI, HERIBERTO POZZUTO, AGNALDO 6 
VILELA DE OLIVEIRA, ADAUTO CORREA MARTINS, ADRIANO 7 
CUSTÓDIO DA CRUZ, MARCO ANTONIO POLO, CARMEN LILIAN  8 
MORAES CALÇAS, EDUARDO CORTADO MACEDO, PEDRO LUIZ 9 
POZZUTO, ALEXANDRE ROBERTO MANARINI, CLAUDINEI AP. 10 
GONÇALVES DE OLIVEIRA, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, MARCIO 11 
TADEU SOARES, RENATO LUIZ, DENILSON DA SILVA, ANDRÉ LUIZ DA 12 
SILVA  PINTO, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, PAULO ROBERTO  13 
GONÇALVES  RANDO, AMAURI ZANINI LUNA, ANDRÉ LUIZ ASTOLFI 14 
DOS SANTOS, TARSO DONIZETE BATISTA DE CASTRO, REGINALDO 15 
BERNARDES DE SOUZA, RITA DE CASSIA ASTOLFI, MARIO ACACIO DE 16 
FREITAS, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, DAVISTON FERNANDO MORASI, 17 
RUI RODRIGUES SARTINI, TIAGO DOS SANTOS, EDSON LAZARO 18 
PALERMO, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, JOSÉ CARLOS GOMES DA 19 
SILVA, PAULO EDUARDO BARSSI E MOISÉS G. DE CARLI DAMASIO, e 10 20 
(dez) convidados AILTON TORDIN, DANIEL MOURA, JOÃO VICENTE 21 
GAIDO, OSVALDO SEROTINE, ROGÉRIO BUENO DA SILVA, JOSÉ 22 
CARLOS SARTORI, MARCEL GEORGETTI, CLAUDINEI PARANHOS, 23 
PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO e ANOLDO BELARMINO DA SILVA, 24 
conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", livro 05 25 

(cinco) às folhas 29 (vinte e nove) anverso e 29 (vinte e nove) verso. O edital foi 26 

publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 22 de Agosto de 2014, à página 27 

Policia nº 14 (quatorze) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a 28 

seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião 29 

Extraordinária de nº 261; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e 30 

Votação do Balancete Financeiro do 2º Trimestre encerrado em 30 de junho de 31 

2014, art.63 item 1 e 1; d) Leitura, Apreciação e Votação da proposta de outorga 32 

do Troféu Country Club Valinhos do Mérito Social, Esportivo, Artístico e 33 

Cultural; e) Leitura; Apreciação e Votação da proposta de venda de títulos 34 

patrimoniais para reposição, condições de venda e sua aplicação art. 58 XII; f) 35 

Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI 36 

agradece a presença de todos Conselheiros, Diretores e Convidados presentes, 37 

ato continuo solicita ao Secretário que faça a leitura do edital, o conselheiro 38 

VALDIR GARCIA pede a dispensa da leitura por já estar fixado e todos 39 

receberam, aprovado por todos, passando-se ao item a) Leitura, Apreciação e 40 

Votação da Ata da Reunião Extraordinária de nº 261, o conselheiro CARLOS  41 

ANTONIO MARIGHETTO e GIL STELVIO DE P. GARCIA pedem 42 

dispensa da leitura, aprovada a dispensa da leitura,  em seguida em  apreciação o 43 

teor da ata, a conselheira CARMEN LILIAN MORAES  CALÇAS, solicita 44 

que seja constado em ata toda explanação referente aos fatos discutidos na 45 

última reunião, a partir da linha 35 até demissão coletiva, eu fiquei chateada 46 

sobre não constar os fatos vários conselheiros falaram inclusive eu Falei, mais o 47 

HERIBERTO e ALBANO principalmente sobre a fala  do Presidente 48 

CLAUDINEI PARANHOS assumindo ter adulterado documento enviado à 49 

Comissão de Disciplina, pela coragem de assumir, acha importante esse registro 50 



 
 

na íntegra para futuras indagações, o conselheiro ANDRÉ LUIZ DA  SILVA 51 

PINTO  também solicita constar na integra toda explanação e esclarecimentos 52 

dos fatos  pela ex-coordenadora da comissão Disciplina DRA TAISA 53 

PEDROSA LAITER antes dos pronunciamentos dos conselheiros, a 54 

conselheira CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, questiona o Presidente 55 

da Mesa NELSON VICENTINI referente ao documento recebido de associada 56 

datado de 13.08.2014, sobre estacionamento, se deveria ter lido ao conselho 57 

antes da aprovação da ata, NELSON esclarece que na sua competência já 58 

verificou junto à Administração e respondeu à  associada sobre as providências 59 

da Diretoria. Dando sequência,  o Presidente da Mesa NELSON esclarece que 60 

teve assessoria jurídica para redigir o teor da ata, esclarece que o estatuto diz que 61 

a ATA pode ser redigida sucintamente, com moderação, mas que será respeitado 62 

o pedido dos conselheiros em constar a fala na integra, confirma novamente a 63 

solicitação da conselheira CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS que 64 

reforça o seu pedido de constar em ata a fala do Presidente CLAUDINEI 65 

PARANHOS assumindo que adulterou o documento enviado à Comissão, pois 66 

não concordou com a pena imposta no documento interno que vem da 67 

coordenação de atividades para o Presidente e depois encaminhado à Comissão 68 

de Disciplina; ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO, volta à palavra e diz que 69 

entende que daqui a um ano ou mais, há pergunta que fato? quais fatos? pode 70 

mudar. É importante constar na integra todos os fatos, da Comissão e do 71 

Presidente da Diretoria. CLAUDINEI PARANHOS pede a palavra e diz que o 72 

documento que eu alterei é um documento interno da Coordenação de atividades 73 

e do Diretor de Futebol onde eu não concordei é nesse papel que eu alterei, e 74 

depois ia para julgamento. O Presidente da Mesa coloca em votação o desejo dos 75 

Conselheiros em constar na integra o teor da ATA, o que foi aprovado por 20 76 

(vinte) votos favoráveis, a 18 (dezoito), cuja Ata será efetuada e reapresentada. 77 

Dando sequência no item b) do Edital, Leitura do Expediente, o primeiro 78 

secretário MARCIO TADEU SOARES faz leitura das justificativas de faltas 79 

dos conselheiros WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA, JORGE LUIZ 80 

DE OLIVEIRA, ADEMIR JOÃO ROSSI, JESUS MANUEL G. GARCIA e 81 

FERNANDO LAURENÇO DA SILVEIRA, leitura do oficio nº 0074/02014 82 

referente as inclusões de dependentes noivos e outros nos meses de abril e junho, 83 

inclusive pedido de participação da Diretoria na reunião para esclarecimento. O 84 

Presidente da Mesa NELSON VICENTINI faz leitura do oficio nº 084/2014 85 

ref. projeto de paisagismo para análise e aprovação do conselho, projeto 86 

elaborado pelo Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS, e 87 

sua esposa TÂNIA PARANHOS e o Vice presidente de Obras e Meio 88 

Ambiente JOSÉ CARLOS SARTORI, esse projeto visa melhorar, adequar e 89 

harmonizar a vegetação existente do clube, até o momento foram investidos os 90 

valores, dividido em 2 (duas) etapas , a primeira de R$65.322,82 até 30/06/2014 91 

e R$18.095,18 até 10/09/2014; esclarece que  esses valores não são suficientes 92 

para execução total do projeto, e  solicita que seja aprovado  o valor de 93 

R$100.000,00, valor  este fará parte do plano de obras aprovados para o ano de 94 

2014; e se novos projetos surgirem serão apresentados ao conselho para possível 95 

aprovação. O Presidente da Mesa NELSON VICENTINI passa a palavra ao 96 

Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS que faz a 97 

explanação das benfeitorias realizadas no clube, com o objetivo de tornar o clube 98 

mais bonito e organizado, mais aconchegante. Informa também que sempre 99 



 
 

surgem necessidades e que elas precisam ser resolvidas, como por exemplo as 100 

reformas dos quiosques; compramos 40 bancos, não tinha lugar para sentar, 101 

precisamos investir para melhorar, organizamos a frente do clube em novo 102 

visual mais arvores novas, minha esposa está fazendo este projeto a custo zero, 103 

deveria ter apresentado este projeto mas fomos fazendo e outras pessoas 104 

ajudando, acabamos também por fazer o muro por segurança, reformando 105 

quiosques porque estava caindo, reunimos com o pessoal de obras e fomos 106 

fazendo, e agora demos uma parada por compromissos que virão Décimo 107 

terceiro e outros. Solicita aprovação desse projeto pensando no futuro; o 108 

Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI coloca em apreciação o 109 

pedido do Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS. O 110 

conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO comenta que não quer entrar no mérito 111 

se é bonito ou não, que esse projeto não está no estatuto, se era prioridade e 112 

também entende estranho em se executar o projeto e depois apresentar as 113 

despesas ao conselho para aprovação, será que está sendo apresentado agora por 114 

que todo mundo está reclamando. Entende não se deva abrir precedentes, pode 115 

vir um Presidente e fazer uma loucura e depois vir ao conselho para pedir 116 

aprovação, CLAUDINEI PARANHOS solicita a palavra e diz ao PEDRO que 117 

fazer eu posso, o que eu estou pedindo é aprovação do projeto, se não posso no 118 

investimento, nas despesas eu posso. A gente precisa fazer muita coisa e vai se 119 

fazendo e aparecendo outras coisas. O conselheiro ADRIANO CUSTODIO DA 120 

CRUZ ressalta que está no estatuto o que a Diretoria Executiva pode executar o 121 

que está na lista de 2014, se o clube está feio,  precisa de arborização  não sei, a 122 

Diretoria  Executiva não tem o direito de fazer se não constar no plano de obras, 123 

estou com o plano de obras aqui, não adianta depois que gastou vir aqui e pedir 124 

aprovação, é infortúnio, tem inconsistência no balanço daqui a pouco quando o 125 

assunto é o balanço tem compra de paineira de $5.800,00 que vale $6.000,00, 126 

será que é pelo valor não passar à Comissão, tem desvio embora que com muita 127 

boa intenção de sempre melhorar. A Diretoria, Presidente e Vice Presidente não 128 

tem o direito de executar projetos sem estar no plano de obras, pede aos 129 

conselheiros a não aprovação do projeto, fere o Estatuto e essa é a nossa função 130 

aqui. CLAUDINEI intercede sem pedir à palavra perguntando ao ADRIANO 131 

faço seu quiosque ou não? ADRIANO responde não precisa fazer. O 132 

conselheiro ADAUTO CORREA MARTINS concorda que o clube é muito 133 

bonito e bacana que houve boa intenção em melhorar o clube na sua aparência, 134 

mas que não se pode infringir o estatuto, ele apreciou o Estatuto, gosta dele, é 135 

bem feito, é um documento importante protege o patrimônio, nós temos que 136 

seguir as regras do Estatuto, seguir às regras sabemos não é fácil, mas 137 

precisamos seguir é a nossa Constituição, a cada ano renovamos um terço de 138 

conselheiros para não aparecer aventureiros, não pode haver uma despesa sem 139 

prévia autorização, o Estatuto diz a cada despesa há uma correspondente Receita 140 

e nenhuma será autorizada sem prévia anuência do conselho, não pode ser 141 

aprovada dessa forma para não abrir precedência, a Diretoria é das boas 142 

intenções, não podemos abrir, pois pode haver futuras pessoas não tem bem 143 

intencionadas, A Comissão de Licitação depende de um regulamento, ela não 144 

quer atrapalhar, mas temos regras exemplo de verificação de valores até 145 

$3.000,00 não passam para a Comissão, Mas notamos notas acima desse valor 146 

que não passou pela Comissão, mas isso não é bom para o clube, a 147 

administração precisa ser sadia, adequada, o importante para nós é a 148 



 
 

transparência. A conselheira CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS 149 

comenta que na última reunião colocou que o Presidente da Mesa preza muito o 150 

Estatuto e quanto ao que CLAUDINEI PARANHOS colocou, concorda que o 151 

clube está lindo, mas se era o momento de ser feito e pergunta ao Presidente da 152 

Mesa NELSON se tudo o que foi realizado de janeiro a junho deste ano se está 153 

no projeto e quais os projetos que não constam no plano de obras, foram 154 

executados e não foram aprovados pelo conselho, o Presidente da Mesa Diretora 155 

NELSON responde que são projetos de paisagismo e reforma dos quiosques, o 156 

Muro está no balancete do terceiro trimestre. CARMEN LILIAN MORAES 157 

CALÇAS questiona o que acontece caso o projeto não seja aprovado, o 158 

Presidente da Mesa responde que todos os conselheiros serão ouvidos e 159 

conforme decisão será dado o parecer técnico. O conselheiro ANDRÉ LUIZ 160 

SILVA PINTO comenta sobre o plano de obras, plano paisagismo é bonito, não 161 

carece de aprovar, já foi feito, sugere que refaça o plano daqui pra frente, já foi 162 

feito e já foi pago, discutir o que já foi feito, o balancete do primeiro trimestre já 163 

foi aprovado, eu não aprovo o projeto e que houve infração do estatuto e não 164 

havendo necessidade de ser aprovado o projeto pois já foi executado. Com a 165 

palavra ALBANO, peço a gentileza de que parece que formou um grupo e 166 

quando uma pessoa defende o projeto o outro não pode atacar, intimidar. 167 

ANDRÉ fala novamente que não conseguiu atingir a todos, poderíamos debater 168 

outros assuntos, não aprova e não tem medo de intimidade já foi feito, o 169 

Secretário MARCIO solicita que se respeita a palavra do outro, quem quiser 170 

falar que peça pela ordem. Com a palavra o conselheiro MOISÉS G. DE C. 171 

DAMASIO, que se dirige ao Presidente que embora na sua boa vontade de 172 

deixar o clube mais bonito, embora bonito é subjetivo, gastou $60.000,00, 1º 173 

pede aprovação do projeto, não pode ser votado não consta na ordem do 174 

dia. 2º eu não acredito que comprou sem licitação e sem consultaras 175 

pessoas, temos um conselho de 45 pessoas, você quer criar uma celeuma 176 

sem necessidade, não tem urgência, porque não apresentou antes, mostrou 177 

no papel, entende que é o presidente tem algumas prerrogativas, mas você 178 

não gastaria do seu bolso sem consultar a esposa, gastou dinheiro que não 179 

é seu, eu penso dessa forma, talvez em outra reunião, CLAUDINEI 180 

interfere dizendo que encaminha à Mesa e ela que coloca no expediente. 181 

MOISÉS retorna dizendo que não está na ordem do dia, e diz presidente, o 182 

dinheiro não é seu, isso é um tapa na cara de cada um que está aqui, se colocar 183 

em manutenção ou investimentos isso é um recurso contábil, se tivesse que votar 184 

hoje votaria contra, gastar um dinheiro que não é seu, não sou palhaço, respeito 185 

sua colocação, mas é o que penso. Com a palavra o conselheiro HERIBERTO 186 

POZZUTO concorda com o parecer do conselheiro MOISES G. DE C. 187 

DAMASIO ele tem razão nessa pretensa votação, devia constar no Edital, essa 188 

discussão que qualquer um de nós em votar algo irregular, se aprovado ou não, 189 

gostaria de convidar o conselheiro MOISÉS DAMASIO em entrar com recurso 190 

à mesa caso seja feita essa votação, em votar algo que não está na ordem do dia, 191 

já que é para exigir o rigor, fere o que está no estatuto, principalmente com essa 192 

questão tão importante, Mas gostaria de refletir com os conselheiros qual a 193 

função dos conselheiros, não é o Presidente CLAUDINEI e sim a entidade a 194 

instituição, a forma como está sendo colocado, viu MOISES, não concorda que 195 

em cada reunião do Conselho Deliberativo, submeter o Presidente eleito pelos 196 

associados, a forma como está sendo discutida, podemos propor a cassação do 197 



 
 

Presidente, a cada reunião submeter a um linchamento e a humilhação, não pode 198 

um conselheiro vir aqui e dizer que o Presidente está dando um tapa na cara, 199 

caso fosse a votação mesmo irregular e o conselho não aprova e daí, vai cassar o 200 

Presidente, o conselho tem a função de em momentos de crise e irregularidade, 201 

apresentar solução, proponho: lº não votar, 2º apresentar no próximo edital uma 202 

moção de Advertência ao Presidente para votação por descumprir o Estatuto, o 203 

conselho não vai ficar em branco, o paisagismo não é prioritário, mas não quer 204 

dizer que é desnecessário. O primeiro secretário MARCIO TADEU SOARES 205 

solicita que o conselheiro HERIBERTO faça uma explanação sem 206 

questionamentos aos conselheiros, O Presidente da Mesa Diretora NELSON 207 

VICENTINI esclarece que houve uma contrariedade no estatuto que já foi 208 

executado e justificado, não teve como incluir em alteração no plano de obras, 209 

não houve um pedido, a situação era colocar no expediente essa correspondência 210 

e se aprovado entraria em plano de obras pois se trata de um OFÍCIO, seria para 211 

regularizar uma situação que já aconteceu, o conselho pode regularizar esses 212 

investimentos, se for investimentos, legalizar e daí em diante seguir com o plano 213 

de obras, não haverá mais discussão sobre isso, será estudado em outro 214 

momento, apenas que com isso o balancete financeiro será prejudicado; a não 215 

aceitação do projeto em plano de obras fará com que as despesas sejam 216 

transferidas para manutenção o que for de manutenção, o balancete deverá ser 217 

retirado da votação para aprovação. Com a palavra ADAUTO diz não posso 218 

concordar com esse fato,  ninguém aqui quer linchar o Presidente, é uma 219 

situação de fato, se o Presidente fez em embelezar o clube, na casa dele ele não 220 

tem regras, aqui tem, precisamos solucionar e parar por aqui, podemos 221 

determinar que ele não faça mais isso, enquanto não for aprovado pelo 222 

Conselho, não podemos mudar o título se é investimento, onde vamos jogar isso, 223 

também não podemos impedir o Presidente, ele cuida do clube como se fosse a 224 

casa dele, e de graça, com muitas horas ao clube, ele não pegou o dinheiro e 225 

colocou no bolso, ele investiu no clube com as melhores intenções vamos 226 

solucionar sem mudar o critério, para que amanhã não se faça mais isso, 227 

devemos resolver hoje, propõe na linha do HERIBERTO que a gente ultrapassa 228 

isso, e que no futuro ele não faça mais isso. Com a palavra o Conselheiro 229 

ANDRÉ LUIZ SILVA PINTO não concorda com a sugestão do Presidente da 230 

Mesa Diretora, comenta que o conselho deve discutir e achar uma solução hoje, 231 

o conselheiro ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ sugere que conste em ata 232 

que o conselho não aprova o projeto de paisagismo e o balanço, não pode virar 233 

de investimentos para manutenção; o conselheiro PAULO ROBERTO 234 

RANDO comenta que algo está assustando a gente, transferir de investimento 235 

para manutenção é ferir o princípio contábil, se o Estatuto não está sendo 236 

respeitado, está virando bagunça, há limite de gasto para cada coisa, NELSON 237 

diz que estará nos Investimentos se houver o projeto ,o projeto é o total, se for 238 

em pedaços é manutenção o que for de manutenção. PAULO diz parece que 239 

estamos “acocham brando” o balanço, não concorda com o projeto e nem com o 240 

Balanço, precisa colocar o trem nos trilhos. O conselheiro ANDRÉ LUIZ 241 

SILVA PINTO comenta que o fato de não se aprovar o plano de obras não 242 

significa que não se pode colocar em votação o balanço, pois o que aconteceu foi 243 

ferimento ao estatuto, não estou concordando com a maneira que está sendo 244 

administrado, deveria submeter o plano de paisagismo ao conselho, você 245 

Presidente da Mesa propõe a troca da conta de investimentos para manutenção, 246 



 
 

se for dessa forma, acaba com o conselho e fica só a Diretoria o que não se pode 247 

ficar trocando nomes de contas. O Presidente da Diretoria Executiva 248 

CLAUDINEI PARANHOS esclarece que quando foi apresentado esses valores, 249 

gastos no projeto, a intenção era com que esses valores não fossem tirados da 250 

manutenção e sim pudéssemos continuar usando em benefício do clube, solicita 251 

ao Presidente da Mesa Diretora  que retire o projeto de apreciação e votação; 252 

contabilmente não estará em investimentos; o balancete ficará em déficit, 253 

pagamos uma indenização trabalhista que não estava no orçamento, o dinheiro 254 

de investimentos é um valor maior a ser usado e não mexeria na manutenção, 255 

comenta que o estatuto diz que a Diretoria pode solicitar transferência de verba 256 

de manutenção para investimento com autorização do conselho. No próximo 257 

balanço as contas virão como manutenção, todas essas despesas que não foram 258 

aprovadas entrarão em manutenção e não em investimentos. O Conselheiro 259 

CARLOS ANTONIO MARIGHETTO parabeniza o Presidente da Diretoria 260 

Executiva pela atitude de estornar as despesas para as contas de Manutenção. A 261 

Conselheira CARMEM LILIAN MORAES CALÇAS, pergunta à mesa quem 262 

fez a ordem do dia, já é 10,00 horas perdemos um tempo enorme na leitura do 263 

expediente, sugere melhorar os critérios na confecção da Ordem do Dia, afim de 264 

evitar discussão do que não for votado evitando transtornos. O Presidente da 265 

Mesa Diretora NELSON VICENTINI, acata o pedido do Presidente da 266 

Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS, e retira da discussão do item 267 

c) da ordem do dia, Projeto Paisagístico e por conseguinte o Balancete do 268 

Segundo Trimestre 2014 uma vez que neste balancete está incluído contas do 269 

Projeto para ser refeito. Ato continuo passa-se ao item d) da ordem do dia; 270 

Leitura Apreciação e Votação da Proposta de Outorga do Troféu Country Club 271 

do Mérito Social, Esportivo, Artístico e Cultural de 2014. O Coordenador da 272 

Comissão de Estudos HERIBERTO POZZUTO faz uso da palavra para 273 

lembrar que o troféu Country Club Valinhos foi instituído em 2011 quando da 274 

comemoração do cinquentenário do Clube e que esta iniciativa é do Conselho 275 

Deliberativo; neste ano foram realizadas duas reuniões de trabalho em 07 e 21 de 276 

agosto para definir os homenageados com a presença de 14 colaboradores. 277 

Nestas ocasiões foram apreciados diversos nomes, em suas diversas 278 

modalidades. Iniciou a apresentação do primeiro nome sugerido que é o 279 

INSTITUTO ESPERANÇA para que Conselho Deliberativo faça sua 280 

apreciação; informa que o INSTITUTO é uma entidade filantrópica que a 55 281 

anos, atende crianças carentes de zero a 5 anos em regime de creche em 282 

Valinhos. O segundo nome sugerido foi o de ANDRÉ DE ASSIS ROSENDO 283 

pessoa que conhecemos neste ano; é um idealizador responsável pela 284 

implantação do projeto de VÔLEI VALINHOS é coordenador e técnico do 285 

projeto; é também estatístico da Seleção Brasileira de Vôlei e participou da 286 

Equipe que conquistou as Medalha Olímpica em Londres do Vôlei Feminino. O 287 

terceiro nome sugerido para apreciação é o de INGRED CAROLINA DOS 288 

SANTOS SCOBAR RIBEIRO, tem apenas 12 anos é ativista e cantora 289 

pacifista foi indicada para representar nossa cidade na ONU participando de 290 

debates. Foi a única Brasileira qualificada para participar do festival Master Pis 291 

na Holanda. Informa que fora feito contato com os três homenageados, porque 292 

uma das condições exigidas é estar aqui no dia do evento, que será em 293 

05.12.2014 que é também a data do encerramento dos eventos esportivos O 294 

Presidente da Mesa Diretora coloca em votação a aprovação dos nomes 295 



 
 

indicados, todos foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se ao 296 

item e) da ordem do dia; Leitura Apreciação e Votação da Proposta de Venda de 297 

Títulos Patrimoniais em reposição, condições de venda e sua aplicação, artigo 58 298 

XII.  O Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS, 299 

esclarece que a Diretoria Executiva decidiu por valorizar o nosso título e solicita 300 

a aprovação dos Nobres Conselheiros, para a venda de 60 títulos em parcelas de 301 

12 no valor de $220,00, no total de $2,640,00 e ou à vista por $2,400,00 ou em 4 302 

parcelas de $600,00, mais taxa de manutenção e contribuições e melhorias. O 303 

Conselheiro DAVISTON FERNANDO MORASI, entende que com apenas 12 304 

pagamentos a venda pode ser inviabilizada, já que precisamos de dinheiro 305 

imediato. O Presidente informa que já temos até uma fila de espera se caso for 306 

necessário voltamos ao Conselho e solicitamos a dilatação do prazo para 307 

pagamento.  O conselheiro MARCO ANTONIO POLO sugere um estudo 308 

melhor para que no futuro se não vendermos nesta condição de 12 pagamentos 309 

tenhamos que promover condição diferenciada. O Presidente diz entender que 310 

estamos passando uma fase muito difícil no mercado entretanto precisamos 311 

valorizar nosso título e acha que venderemos todos os títulos. O Conselheiro 312 

THIAGO DOS SANTOS, entende que os títulos anunciados no mural são 313 

vendidos rapidamente por preços elevados e a vista; e ainda tem a taxa de 314 

transferência em 5 parcelas, pergunta se nosso prazo de 12 meses não é muito 315 

elástico. O Presidente informa que na verdade os títulos que estão no mural com 316 

preços acima de R$1.200,00 são difíceis de vender, vendem rápido os títulos até 317 

$1.100,00. O conselheiro MOISÉS G. DE C. DAMASIO questiona como se 318 

chega ao valor de R$2.400,00 e se este valor não está baixo, com esse nosso 319 

Patrimônio, porque nosso clube é bonito, organizado, impo lago com peixes. O 320 

Presidente informa que é os $2.200,00 do ano passado mais uns 10,00%, que 321 

hoje em dia em Clubes coirmãos não se vendem mais títulos o sócio adentra ao 322 

Clube e passa a pagar a taxa de Manutenção, esclarece que temos que dar Graças 323 

a Deus por ainda estarmos vendendo títulos. O Conselheiro JOSE CARLOS 324 

GOMES, concorda com a colocação do MOISÉS, acha que o título do Clube 325 

está barato que conhece diversos clubes em Campinas que não oferece o que o 326 

Country Clube oferece, o clube está bonito mesmo e está barato, o nosso no 327 

mínimo é $4.000,00. O Presidente esclarece que esta é a proposta da Diretoria 328 

que caso o Conselho queira sugerir uma nova proposta estaremos abertos à 329 

discussão. O Conselheiro AMAURI ZANINI LUNA, entende o preço está 330 

barato e faz proposta de venda do título por R$3.000,00 em 12 pagamentos e 331 

R$2.800,00 à vista. O conselheiro VALDIR GARCIA questiona como ficaria a 332 

lista de espera das modalidades, caso haja novos associados, o Presidente da 333 

Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS explica que esses títulos são de 334 

reposições, cancelados. O Presidente da Mesa NELSON VICENTINI coloca 335 

em votação a proposta de valores da Diretoria, 5 votos contrários, 336 

automaticamente a proposta da Diretoria foi aprovada para venda a Vista no 337 

valor de R$2.400,00 podendo ser pago  em quatro pagamentos de R$600,00 ou 338 

em doze pagamentos de R$220,00 totalizando R$2.640,00 foi aprovado dando 339 

continuidade na ordem do dia item f) Assuntos Gerais, a conselheira CARMEN 340 

LILIAN CALÇAS fala sobre as vagas para idosos  e deficientes e comenta 341 

sobre a matéria que saiu na última revista referente a  vagas para idosos e 342 

deficientes, houve muita reclamação, faltou esclarecer qual a lei 10.048 e o 343 

decreto porque estacionar nas vagas de idosos é crime, porém a falha em 344 



 
 

explicar o que acontece se estacionar na vaga, vai ser advertido certo 345 

CLAUDINEI e o que acontece quando o associado recebe advertência; não 346 

concorda que essa advertência seja entregue pelo motorista do clube na 347 

residência da pessoa, foi três vezes na residência dessa pessoa gera custo, tempo, 348 

e também constrangimento. Sugere que as placas de sinalização sejam refletivas, 349 

exigindo o uso obrigatório do cartão retirado na Prefeitura de Valinhos; sugere 350 

também que os funcionários estacionem seus carros do outro lado da rua que 351 

muitos ficam o dia inteiro na vaga de sócios, comenta sobre a revista, que ainda 352 

temos prejuízo com ela; pergunta ao CLAUDINEI se estava faltando anuncio, 353 

acha exagero colocar fotos em página inteira, a revista está dando prejuízo e a 354 

Diretoria não quer tirar, tentar ser mais racional nas matérias, esclarecendo 355 

duvidas aos associados, comenta também que os itens de gastos precisam ser 356 

revistos e anotados no lugar certo, há vários associados que saem na revista 357 

várias vezes, é preciso racionar e explicar mais coisas aos sócios. A comissão de 358 

marketing deve rever isso. O Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI 359 

PARANHOS explica que não havia visto sua foto na revista, me disseram que 360 

fiquei bonito na foto, quando a viu assustou quase caiu de costas, estava 361 

ajudando no clube, mas tranquilizou-se; havia fotos de outras pessoas que 362 

também foram colocadas em páginas inteiras. O Presidente CLAUDINEI 363 

PARANHOS explica que a Comissão de Marketing definiu que serão feitas 3 364 

(três) revistas anuais, pois os associados estão recebendo via e-mail as 365 

informações, agenda de eventos sociais do clube, e que futuramente com estas 366 

ferramentas acertadas, a revista poderá passar a ser 1 (uma) vez ao ano; referente 367 

as advertências, todas são levadas em casa, e a diretoria está “pegando pesado”, 368 

pois há muito desrespeito em relação as vagas estacionamento. LILIAN retorna 369 

é pede que no próximo balanço, na próxima reunião seja revisto o consumo de 370 

combustível, rever custos conta de pedágio em compras de produtos no 371 

Atacadão, e melhorar a demonstração das despesas e as advertências serem 372 

enviadas por carta registrada. O conselheiro GIL STELVIO comenta que já viu 373 

uma associada que faz suas atividades esportivas pela manhã, estacionar na vaga 374 

para deficiente e nunca está acompanhada pela pessoa deficiente, tem que usar o 375 

cartão e o deficiente junto, sugere também que seja formada uma comissão para 376 

mudar o estatuto, porque a Comissão de Licitação não pode uma porção de 377 

coisas. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI leu as funções da 378 

comissão de licitações, onde é composta por 5 (cinco) membros sendo 1 (um) 379 

coordenador, mandato de 1 (um) ano, e esclarece que examinam os documentos 380 

depois, a comissão tem total liberdade de pedir, examinar as notas a qualquer 381 

momento, quanto as alterações que se façam necessárias no estatuto, serão 382 

anotadas e estudadas, obedecendo o código civil. O conselheiro GIL STELVIO 383 

pergunta sobre o caso da bomba envolvendo o sócio ARMANDO FERRARI, 384 

porque não quer que vire pizza. O Presidente da Mesa Diretora NELSON 385 

VICENTINI explica que a Comissão de Sindicância está com o material para 386 

análise mas ainda não tem um parecer final, o ARMANDO fez uma declaração 387 

de uso pelo CLAUDINEI, e o CLAUDINEI diz que não autorizou, estamos 388 

aguardando. GIL ainda pergunta em nome da LILIAN quem são os membros da 389 

comissão, NELSON informa são os Srs. NORBERTO BUENO, AMAURI 390 

FERRARI, CLAUDEMIR PARANHOS e ADILSON JAIR  BRUNELLI O 391 

conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO comenta que não há necessidade de 392 

mudar o estatuto, apenas aprovar um regimento, pergunta também se o 393 



 
 

presidente da mesa tem lido a ata da comissão de licitação, NELSON diz que 394 

não; a ata precisa ser encaminhada ao Conselho, o conselheiro PEDRO LUIZ 395 

POZZUTO solicita reunião com a Diretoria Executiva para esclarecimentos e 396 

solicita respostas mais rápidas em relação a ata enviada ao conselho. O 397 

Presidente da Mesa NELSON lê a ata e verifica que os documentos cobrados 398 

pela comissão não estão sendo encaminhadas a ela, PEDRO cita o exemplo da 399 

Brinquedoteca, não recebeu a nota e nem a cotação, recebeu depois que cobrou, 400 

e NELSON já pergunta ao CLAUDINEI sobre os documentos, que é pra ser 401 

uma integração da Comissão e Diretoria, CLAUDINEI deixa claro com o 402 

ROBERTO que todos os documentos terão que ser encaminhados à comissão, e 403 

está à disposição juntamente com um funcionário para acompanhamento 404 

PEDRO pergunta quais as providencias que a mesa vai tomar, quer respostas 405 

mais rápidas, e não esperar reuniões, no passado o OSVALDO nos chamava  a 406 

qualquer tempo para agilizar. CLAUDINEI diz que nas obras que vai iniciar, 407 

vai chamar a comissão, e quanto aos orçamentos está havendo uma dificuldade 408 

de encontrar firmas para fazer orçamentos. PEDRO outra irregularidade 409 

encontrada foi a troca de espaço da Revista pelo projeto Vôlei, é preciso fazer 410 

convênios em benefício dos sócios. CLAUDINEI diz das dificuldades 411 

encontradas, encerrou contrato com a Squadra, e em reunião com comissão de 412 

marketing estamos estudando outras novas formas, inclusive no SITE, somos 413 

grande em torno de 8.000 sócios e na academia a frequência é de 60.000 414 

pessoas, inclusive precisamos dispensar algumas pessoas já aposentadas com 415 

idade, com muito tempo de serviço, e precisamos de dinheiro, precisamos 416 

renovar, falta tempo, estou Presidente tenho meu trabalho, nada é fácil.  Com a 417 

palavra ROGERIO que esclarece o motivo da Permuta, faltou patrocínio 418 

privado e são necessárias algumas permutas, A revista nos proporciona isso, 419 

ganhamos patrocínio de uniformes esportivos, adquirimos material para 420 

academia com descontos, entre outros materiais, estamos trabalhando em 421 

benefício do clube, pode-se perguntar diretamente a nós e esclarecer para não 422 

haver dúvidas quanto ao nosso trabalho e não pegar o microfone e dizer aqui 423 

suas dúvidas. PEDRO comenta que o VOLEI não está cobrindo o custo dos 424 

exames médicos e o ANDRE diz que estava tudo bem. NELSON interfere 425 

dizendo que falta sincronia entre Comissão, ROBERTO e CLAUDINEI. 426 

CLAUDINEI diz que nunca foi procurado pela comissão e responde à LILIAN 427 

que o pedágio citado por ela, foi que o carro na mesma data foi até PEDREIRA 428 

buscar cumbucas. ANDRE coloca ao GIL que precisa ter cuidado ao questionar 429 

o deficiente que pode haver vários tipos e que todos têm direito, é preciso 430 

IDENTIFICAÇÃO no carro, e se dirige ao CLAUDINEI que perguntou 431 

anteriormente qual o número de tiragem da revista e por que não coloca na 432 

revista a quantidade. CLAUDINEI   não sabia e diz que vai acompanhar, 433 

inclusive está tentando vender a revista CARLOS ANTONIO 434 

MARIGHETTO, registra um parabéns à equipe do Porco Paraguaia com 30 ou 435 

35 colaboradores que foi muito bom o evento. ADRIANO ao ROGERIO que 436 

quando nos apresentou o projeto do Vôlei, era que não havia custo, a permuta é 437 

errado, não pode acontecer, a não ser que o projeto nos pague ROGERIO, não 438 

temos mais empresas captando Patrocínio, o projeto tem que acontecer fizemos 439 

vários contratos de acordo com a lei do incentivo, o vôlei é do clube, estamos 440 

colhendo frutos, temos dois profissionais em times do clube, nós achamos que é 441 

investimentos e não despesas. ADRIANO ao ROGERIO combinado não é 442 



 
 

caro, é necessário que passe ao conselho, o conselho está   aqui parem de 443 

decisões sozinhos, envie à comissão, ao conselho, Pode ser que aprovem, os 444 

conselheiros se dedicam e estão interessados ao sucesso, e disse ao 445 

CLAUDINEI não falta as notas, há compras sem licitação, não tem as notas, 446 

houve uma compra de $9.000,00 de um cara só, ROGERIO faz novas 447 

explicações. ADRIANO se dirigindo ao NELSON cobra ajuda que a comissão 448 

está pedindo, ler as atas e tomar ações, se há ruído é porque está faltando 449 

transparência, não está sendo seguido um procedimento, quero que conste em 450 

ATA CLAUDINEI com a palavra diz nenhuma vês a comissão pediu nada, 451 

repito a comissão não pediu nada estamos aberto ela não pediu nada, compras o 452 

brinquedo que havia em outras cidades todos iguais, e ao ADRIANO não está 453 

faltando notas, jamais, está faltando cotações isso sim; você está passando dos 454 

limites. ADRIANO diz que primeiro compra e depois aprova. ADRIANO que 455 

em dezembro e janeiro não precisa funcionários sair de férias, é preciso sair em 456 

baixa temporada, assim manter uma boa manutenção. CLAUDINEI diz vai 457 

precisar de ajuda no orçamento para dispensar funcionários e repor outros com 458 

vitalidade. ADRIANO sobre a festa havaiana em novembro o pedido é que não 459 

extrapole no valor ora orçado, se é possível rever antes, para não vir aqui 460 

novamente e explicar o estouro CLAUDINEI diz não, estamos fazendo o 461 

possível e se houver prejuízo vamos economizar em outras contas, 462 

continuaremos a fazer a festa havaiana. PAULO EDUARDO BARSI, comenta 463 

sobre a segurança do clube, pedir à Prefeitura sinalização em frente ao Clube por 464 

segurança dos pedestres, e verão chegando, pede atenção à qualidade da água 465 

que no verão passado foi difícil usar, é um alerta já, CLAUDINEI explica sobre 466 

providencias que vai tomar, inclusive sobre a piscina aquecida que tem muitos 467 

problemas. DAVISTON pergunta sobe o projeto do Vôlei que com o valor 468 

captado uma parte seria revertida em obras no clube. CLAUDINEI diz que não 469 

pode, nossa intenção daqui um tempo, e trazer pessoas do Conselho e Diretoria e 470 

pensar em projetos audaciosos com recursos federais e vai enviar cópia do 471 

projeto para apreciação, é possível obter recursos federais, mais o projeto precisa 472 

ser bem estudado. DAVISTON pergunta sobre o PAULO AMARAL que é 473 

funcionário em atividades específicas, se ele não poderia trabalhar também nesse 474 

sentido. CLAUDINEI diz que não, é muito complexo, nosso SITE inclusive 475 

está defasado, precisamos atualizar. NELSON agradece e comenta sobre o que 476 

Diretoria executa e nós fiscalizamos. Em não havendo mais assunto, eu MARCIO 477 
TADEU SOARES Primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por 478 
mim, e também pelo Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI, a qual 479 
submete à apreciação de todos. Aos 12 dias do mês Setembro de 2014. Ass: 480 
_____________________________________ MARCIO TADEU SOARES Primeiro 481 
Secretário e Ass.:_____________________________ NELSON VICENTINI 482 
Presidente do Conselho Deliberativo. 483 


