
 
 
 
 

 
ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos dezessete dias do mês de novembro 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 37 (trinta e sete) Conselheiros, a seguir: NELSON VICENTINI, 3 
ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO, GIL STELVIO DE PAULO 4 
GARCIA, RUI RODRIGUES SARTINI, APARECIDO CARLOS PERINI, 5 
REGINALDO BERNARDES DE SOUZA, AGNALDO VILELA  DE OLIVEIRA, 6 
JESUS MANUEL GERALDINO GARCIA, GILMAR JOSE PAVAN, PAULO 7 
ROGÉRIO RANDO, TARSO DE CASTRO, ADAUTO CORREA MARTINS, 8 
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, PEDRO LUIZ POZZUTO, ADRIANO CUSTODIO 9 
DA CRUZ, JULIANA DE BRITO SARAIVA, PAULO EDUARDO BARSI, 10 
DENILSON DA SILVA, CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, RITA DE CASSIA 11 
ASTOLFI, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, MARIO DE FREITAS, ALEXANDRE 12 
ROBERTO MANARINI, VALDIR GARCIA, AMAURI LUNA, TIAGO DOS 13 
SANTOS, ANDRE LUIZ DA SILVA PINTO, FERNANDO LAURENÇO  DA 14 
SILVEIRA, CARLOS ANTONIO  MARIGHETTO, ANDRE LUIZ ASTOLFI DOS 15 
SANTOS, DAVISTON FERNANDO  MORASI, RENATO LUIZ, MOISES 16 
DAMASIO, JOSE CARLOS GOMES DA SILVA, MOYSES ANTONIO  MOYSES, 17 
ADEMIR JOÃO ROSSI, EDUARDO MACEDO, e 06 (seis) convidados AILTON 18 
TORDIN, DANIEL MOURA, CLAUDINEI PARANHOS, ROGÉRIO BUENO DA 19 
SILVA, JOSÉ CARLOS SARTORI e ANOLDO BELARMINO DA SILVA, 20 
conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", livro 05 21 

(cinco) às folhas 30 (trinta) anverso e 30 (trinta) verso. O edital foi publicado no 22 

JORNAL DE VALINHOS no dia 01 de Novembro de 2014, à página Cidades nº 23 

12 (doze) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem 24 

do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação das Atas das Reuniões Anteriores 261º e 25 

262º; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete 26 

Financeiro e Patrimonial do Segundo Trimestre de 2014 encerrado em 30 de Junho, 27 

Artigo 63 item I e 1 do Estatuto Social; d) Leitura, Apreciação e Votação do 28 

Balancete Financeiro e Patrimonial do Terceiro Trimestre de 2014 encerrado em 30 29 

de Setembro, Artigo 63 item 1 e 1 do Estatuto Social; e) Leitura, Apreciação e 30 

Votação da Proposta de atualização de valores, artigo 76 item 4; e.1) Atualização 31 

da taxa de manutenção a partir de 01.12.2014, em função do dissidio coletivo da 32 

categoria; e.2) Atualização da taxa de Contribuição Expansão e Melhorias, e.3) 33 

Atualização da taxa de Locações e Eventos; e.4) Atualização das taxas diversas de 34 

utilização; f) Leitura, Apreciação e Votação do Plano de Obras para o exercício de 35 

2015, Artigo 76 II do Estatuto Social; g) Leitura, Apreciação e Votação de 36 

regulamentação da utilização do Campo Society por visitantes, em companhia de 37 

associados; h) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa Diretora NELSON 38 

VICENTINI agradece a presença de todos e pede ao segundo secretário 39 

ANTONIO APARECIDO BATISTA PRADO que leia a ordem do dia constante 40 

no edital, o conselheiro GIL STELVIO DE PAULO GARCIA, pede a dispensa 41 

da leitura; item a) Leitura, Apreciação e Votação das Atas das Reuniões Anteriores 42 

261º e 262º,  o Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI comenta que 43 

na última reunião alguns Conselheiros  solicitaram  que as atas fossem refeitas  44 

constando na integra os comentários, em seguida  coloca em apreciação as atas e 45 

seu teor;  o conselheiro ANDRÉ LUIZ SILVA  PINTO solicita que seja feita 46 

correção na linha 169 da ata 262, substituição da palavra “intimidar” por 47 

“intimidação”, em  votação,  as atas  aprovadas. Dando sequência na ordem do dia 48 

passa-se ao item b) Leitura do Expediente, o secretário lê oficio referente 49 

autorização para diretoria executiva participar da reunião; leitura das justificativas 50 



 
 

de faltas dos Conselheiros, EDSON LAZARO PALERMO, MARCIO TADEU 51 

SOARES, e ainda a Leitura do Expediente o Secretario lê o oficio referente 52 

inclusões dependentes. Ato continuo passa-se ao item c) da ordem do dia; Leitura, 53 

Apreciação e Votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do Segundo Trimestre 54 

de 2014 encerrado em 30 de Junho, Artigo 63 itens I e 1 do Estatuto Social; com a 55 

palavra o Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS, antes de 56 

dar continuidade, comenta sobre o voto de confiança que foi depositado a um ano 57 

atrás no projeto vôlei, e o quanto está sendo gratificante as conquistas, agradece o 58 

apoio dos conselheiros. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI 59 

coloca em apreciação o item c), a conselheira CARMEM LILIAN MORAES 60 

CALÇAS, solicita que seja verificado na página Projeto Volei, referente  61 

pagamento em duplicidade no valor de R$4.000,00; o conselheiro ADRIANO 62 

CUSTODIO DA CRUZ quer saber o que significa na linha 176, em despesas, 63 

Promoções Esportivas, o Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI 64 

PARANHOS explica que são gastos diversos com as atletas no decorrer do 65 

projeto,e informa  que as notas estão à disposição, o conselheiro ADRIANO 66 

comenta que quer saber pois o valor é expressivo, mas se passou pela comissão de 67 

licitação, está tudo bem; continua e pergunta sobre despesas bancárias, ROBERTO 68 

informa diz que são tarifas, manutenção da conta, e que  80%  é de emissão de 69 

boletos, cobrança por baixa nos boletos e envio dos boletos já incluídos nas 70 

despesas de entrega pelos CORREIOS o conselheiro ADRIANO comenta que é 71 

muito dinheiro para se fazer cobrança.  ROBERTO explica que o Banco Itaú ainda 72 

é a melhor taxa. O Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS 73 

se compromete em verificar melhores taxas no mercado, fazer análise sobre esse 74 

assunto e informar oportunamente. O conselheiro ADRIANO continua e comenta 75 

sobre o prejuízo que ainda se tem nos itens promoções sociais e relações públicas, 76 

entende que todo o esforço da diretoria mas impossível continuar assim, o 77 

Presidente CLAUDINEI diz que para o próximo ano haverá mudanças em relação 78 

a eventos, começando pelo carnaval, concorda também que não se pode ter mais 79 

esse prejuízo pois há outras necessidades para usar o dinheiro, informa que faremos 80 

na próxima semana reunião para traçarmos o que fazer no Carnaval e convida os 81 

presentes se puderam é um favor participar desta reunião. O conselheiro 82 

ADRIANO comenta que o prejuízo em torno de R$70.000,00 entre eventos e 83 

revistas, pergunta qual o momento em que se pode definir sobre isso para próximo 84 

ano, o Presidente CLAUDINEI diz que em relação a revista country haverá 85 

diminuição gradualmente na confecção, até talvez chegar a uma revista anual, e 86 

poderá ser definido em próxima reunião, o conselheiro não concorda e questiona o 87 

porquê de não se fazer nesse momento pois a maioria dos conselheiros não adota 88 

essa revista, o Presidente Executivo CLAUDINEI explica que a diretoria se 89 

preocupa em atender as necessidades e não tem a intenção de gastar mal o dinheiro, 90 

sugere que seja falado sobre isto na primeira reunião do próximo ano, o conselheiro 91 

ADRIANO diz que o assunto da revista é mais crítico do que as festas, apenas 92 

precisam serem melhores organizadas, mas acha que as revistas não precisam serem 93 

feitas, o Presidente CLAUDINEI diz que pelo menos  uma revista ao ano deve ser 94 

feita, a conselheira CARMEN LILIAN sugere dar andamento a reunião, que seja 95 

produtiva, o Presidente da Mesa Diretora  NELSON comenta que se tivermos 96 

patrocínio devemos fazer a revista, a recomendação é economizar, solicita também 97 

que a conselheira se contenha em deixar que outros conselheiros tenham a vez e o 98 

direito de falarem, a conselheira CARMEN LILIAN concorda que todos tem esse 99 



 
 

direito, mas que se eles não falam é porque não querem, então ela falará quantas 100 

vezes houver necessidade. Dando sequência, o conselheiro PEDRO POZZUTO 101 

solicita mais esclarecimentos referente aos investimentos pois acha que os valores 102 

não batem; o Contador DANIEL, esclarece as dúvidas do conselheiro PEDRO 103 

POZZUTO explicando como são feitos os lançamentos contábeis. O Conselheiro 104 

DAVISTON FERNANDO MORASI, comenta sobre os investimentos efetuados, 105 

O Conselheiro ADAUTO MARTINS, questiona sobre qual é a maneira correta de 106 

lançar as despesas com o paisagismo uma vez que o balancete anterior não fora 107 

aprovado por conta de divergência nos lançamentos se para Manutenção ou 108 

Investimentos e se é correto alterar o lançamento quando existe questionamentos. O 109 

Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI, esclarece que se for 110 

contabilizado em manutenção, não é necessário aprovação do conselho, se for 111 

investimentos sim, nada implica em estornar e fazer correto. O Conselheiro 112 

PAULO EDUARDO BASSI, sugeri que diante da complexidade de analisar o 113 

balancete na reunião, o ideal é criarmos uma comissão de Conselheiros aptos a 114 

analisar previamente o balancete e posteriormente esta Comissão apresente no 115 

plenário seu parecer. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI 116 

coloca em votação a aprovação do Balancete do segundo trimestre o qual foi 117 

aprovado. Registra-se o voto contrário dos Conselheiros ANDRÉ LUIZ SILVA 118 

PINTO e CARMEN LILIAN DE MORAES CALÇAS. Dando sequência à 119 

ordem do dia o Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI, passa ao item 120 

d) Leitura Apreciação e Votação do Balancete do Terceiro Trimestre encerrado em 121 

30 de setembro de 2014, e lê o PARECER da Comissão Fiscal onde o mesmo diz 122 

que após análise dos documentos, os tornam aptos à aprovação do Balancete do 123 

terceiro trimestre em reunião realizada no dia 05 de fevereiro de 2015.  Passando a 124 

palavra ao Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS, justifica 125 

que o déficit apresentado no balancete não é real uma vez que no período foi 126 

necessário pagar indenização trabalhista que não consta no orçamento. A 127 

conselheira LILIAN DE MORAES CALÇAS, questiona sobre notas fiscais 128 

lançadas 3 vezes e com o mesmo número questiona também sobre o pagamento em 129 

duplicidade dos técnicos do Projeto vôlei, o contador DANIEL explica que os 130 

lançamentos são feitos pela sua competência. O conselheiro ANDRÉ LUIZ DA 131 

SILVA PINTO, questiona sobre valores das notas fiscais e sua classificação, e 132 

também sobre a quantidade de RPA’s; o contador explica que em uma nota 133 

podemos emitir vários cheques uma vez que pode acontecer de em uma só nota 134 

termos despesas para diversos setores, o Presidente da Diretoria Executiva 135 

CLAUDINEI PARANHOS comenta que há muitos professores que prestam 136 

serviços para o clube e são pagos por RPA, não podemos contrata-los por ser 137 

poucas horas trabalhadas.O conselheiro PEDRO POZZUTO pergunta sobre 138 

valores transferências de investimentos, o contador explica que são encargos, custos 139 

trabalhistas de funcionários que trabalham no projeto; o Presidente da Diretoria 140 

Executiva CLAUDINEI PARANHOS explica que ao invés de contratar empresa e 141 

mão de obra, muitas obras são feitas pelos funcionários do clube, como exemplo o 142 

campo, e os valores, salários, encargos sociais são lançados em investimentos. O 143 

conselheiro PEDRO POZZUTO pergunta se essa obra estava em plano de obras, o 144 

Presidente Executivo CLAUDINEI diz que algumas coisas não estavam no plano 145 

de obras mas houve a necessidade de fazer. O Conselheiro JOAQUIM 146 

DIQUISON ALBANO, entende que a classificação dos documentos precisa fluir 147 

da Secretaria. O Conselheiro ADAUTO MARTINS, manifesta sobre a 148 



 
 

continuidade da Brinquedoteca uma vez que arrecada-se valor insignificativos com 149 

relação à despesa; sugeri o cancelamento do contrato de acordo com as cláusulas 150 

vigentes.  O Conselheiro GILMAR PAVAN acredita que a emissão de notas 151 

Explicativas esclarece todas estás duvidas a discussão de lançamentos seriam 152 

sanadas com estas notas. Lembra que o Conselho está aqui para fiscalizar. O 153 

Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETO, sugeri que deveríamos 154 

promover uma reunião técnica e quando este parecer fosse enviado para as reuniões 155 

teríamos maior tranquilidade em aprovar os balancetes. Após diversas observações 156 

o Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI, coloca em votação o 157 

Balancete do Terceiro Trimestre, que foi aprovado com voto contrário da 158 

Conselheira CARMEN LILIAN e do Conselheiro ANDRÉ LUIZ SILVA 159 

PINTO. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI solicita a leitura 160 

do Item e f- ordem do dia o qual ficará para ser discutido na proxima quarta feira e 161 

em seguida solicita aos conselheiros se poderíamos adiantar o item g- da Ordem do 162 

dia Leitura Apreciação e Votação da Utilização do Campo Society por Terceiros 163 

quando acompanhados a de Sócios; após discussões a proposta foi rejeitada pelo 164 

Egrégio Conselho Deliberativo. Neste momento interrompe-se a reunião conforme 165 
descrito no Edital; para que no próximo dia 19 de novembro, segunda feira às 19h30m em 166 
primeira convocação ou às 20h00 em segunda convocação com qualquer número de 167 
Conselheiros, para dar sequência na reunião e na Ordem do dia iniciando-se pelo item e- da 168 
Ordem do dia. Aos 17 dias do mês Novembro de 2014.          169 
Ass:.___________________________ANTONIO APARECIDO BATISTA DO 170 
PRADO, Segundo Secretário e Ass: ___________________________, NELSON 171 
VICENTINI, Presidente do Conselho Deliberativo. Rev1. 172 


