
 
 
 

 
ATA DA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 
Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e quinze, 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 36 (trinta e seis) Conselheiros, a seguir: NELSON VICENTINI, GIL STELVIO 3 
DE PAULO GARCIA, JULIANA DE BRITO SARAIVA, DAVISTON FERNANDO 4 
MORASI, HERIBERTO POZZUTO, ANTONIO APARECIDO  BATISTA  PRADO, 5 
RUI SARTINI, PAULO ROBERTO  RANDO, RITA DE CASSIA ASTOLFI, CARMEN 6 
LILIAN MORAES  CALÇAS, VALDIR GARCIA, APARECIDO CARLOS PERINI, 7 
MARCO ANTONIO POLO, ADRIANO CRUZ, ADAUTO CORREA MARTINS, TIAGO 8 
DOS SANTOS, TARSO DONIZETE B. DE CASTRO, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, 9 
DENILSON DA SILVA, MOYSÉS ANTONIO  MOYSÉS, EDUARDO CORTADO 10 
MACEDO, CLAUDINEI ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ANDRÉ LUIZ 11 
ASTOLFI DOS SANTOS, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, MOISÉS DAMASIO, 12 
WALDENILSON ROBERTO  DE SOUZA, PEDRO LUIZ POZZUTO, JOSÉ CARLOS 13 
GOMES DA SILVA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO, EDSON LAZARO  PALERMO, 14 
MARIO DE FREITAS, MARCIO TADEU SOARES, RENATO LUIZ, AGNALDO 15 
VILELA DE OLIVEIRA, 6 (seis) convidados PAULO SOUZA LEOTÉRIO, AILTON 16 
DERMIVAL TORDIN, DANIEL MOURA, OSVALDO SEROTINE, ROGÉRIO BUENO 17 
DA SILVA, CLAUDINEI PARANHOS, conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO 18 

DE PRESENÇA", às folhas 32 (trinta e dois) anverso e 32 (trinta e dois) verso. O edital 19 

foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 20 de março de 2015, à página 20 

CIDADES nº 12 (doze) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a 21 

seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior nº 22 

263; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete 23 

Financeiro do 4º Trimestre encerrado em 31 de dezembro p.p.; d) Leitura, Apreciação e 24 

Votação do relatório de atividades de 2014;  e) Leitura, Apreciação e Votação do 25 

Regimento Interno Disciplinar, com revogação do anterior; f) Referendo sobre o Projeto 26 

Vôlei 2014, encerrado, prestação de contas e parecer do Conselho Fiscal; g) Referendo 27 

sobre o Projeto Vôlei 2015 em andamento, novos patrocínios e responsabilidade 28 

solidária; h) Leitura, Apreciação e Votação do Plano de Obras; i) Proposta de Admissão 29 

de Sócios Temporários Art.4 – IX; j) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa Diretora 30 

NELSON VICENTINI agradece a todos Conselheiros e Diretores, e solicita que todos 31 

façam um minuto de silencio em respeito ao falecimento das mães do conselheiro 32 

VALDIR GARCIA, Sra. GENOEFA GARCIA e do associado  CLAUDINEIS DE 33 

O. CÉZAR (KALANGO), Sra. MARIA DE LOURDES, em seguida esclarece sobre o 34 
problema que ocorreu na gravação da penúltima reunião, dia 17 de novembro de 2014, pedindo 35 
ajuda aos conselheiros no sentido de compreenderem e enviarem as correções e complementos 36 
para que sejam colocadas na ata e em pauta para aprovação na próxima reunião prevista em 37 
maio, a conselheira CARMEN LILIAN se manifesta dizendo que tem alguns itens para colocar 38 
e enviará, como ninguém mais se manifestou; o Presidente da Mesa NELSON VICENTINI 39 
solicita ao segundo secretário ANTONIO AP. PRADO que faça a leitura ordem do dia; 40 
autorização para Diretoria participar da reunião, justificativas de faltas Srs CARLOS A 41 
MARIGHETTO e JOAQUIM DIQUISON ALBANO,e  inclusões de sócios dependentes, faz 42 
leitura também do TERMO DE DOAÇÃO feito pelo Presidente CLAUDINEI PARANHOS 43 
referente doação de 110 chapas de MDF laminados para confecção de tampões para mesas 44 
usadas em eventos no clube com valor de marcado avaliado em R$9.135,00 conforme 45 
orçamentos apresentados e anexados  ao termo de DOAÇÃO, dando sequência na ordem dia, 46 
item c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro do 4º Trimestre 47 

encerrado em 31 de dezembro p.p, o Presidente da Mesa passa a palavra para o 48 

Presidente CLAUDINEI PARANHOS, comenta que com muito trabalho e algumas 49 

dificuldades, como algumas contas pagas que não estava prevista no orçamento, 50 

indenizações, o balancete no final de ano fechou com valor pequeno mas positivo, 51 

agradece o apoio de todos e comenta que já tivemos problemas no início do ano; dando 52 



 
 

sequência, o segundo secretário lê o parecer da comissão fiscal, onde há uma ressalva de 53 

2 (dois) documentos não sendo necessário a ser aprovados,mas registra-se que é 54 

despesas assumidas pelo clube,locação de ônibus e confraternização das atletas do 55 

Projeto Vôlei; os demais documentos foram aprovados. O Presidente da Mesa 56 

NELSON VICENTINI coloca o item c) em apreciação, o conselheiro ADRIANO 57 

CRUZ solicita melhor explicação sobre esses dois documentos e questiona quais os 58 

valores pagos, o Presidente da Mesa NELSON VICENTINI lê novamente e diz que foi 59 

um registro que a comissão fiscal fez, o CLAUDINEI PARANHOS esclarece que a 60 

prefeitura de Valinhos pagou um ônibus e o clube outro no valor de R$1.100,00 (um mil 61 

e cem reais), e o valor da confraternização é de aproximadamente R$1.000,00 (um mil 62 

reais), o conselheiro ADRIANO diz que entende que o clube não deveria gastar com o 63 

vôlei, mesmo sendo valor baixo, e o clube está ganhando apenas de forma indireta. O 64 

conselheiro PEDRO POZZUTO comenta que há um erro de contas na planilha, no 65 

item saldo da manutenção, a conselheira CARMEN LILIAN comenta que no item 66 

comparativo de realização o valor deveria estar negativo, o conselheiro TIAGO DOS 67 

SANTOS comenta que está errado concordando com a conselheira, o Presidente da 68 

Mesa NELSON pede a retirada para os ajustes e diz que o contador irá rever o sistema e 69 

apresentar no próximo balancete, o Presidente CLAUDINEI PARANHOS pede 70 

desculpas aos conselheiros por não estar correto o balancete nos demonstrativos, O 71 

conselheiro PAULO RANDO questiona sobre o saldo referente ao projeto vôlei no 72 

final de 2014, o Presidente CLAUDINEI PARANHOS explica que o dinheiro que 73 

sobrou do projeto está depositado no Banco do Brasil, esse saldo é para dar 74 

continuidade no projeto, com autorização pela secretaria de esportes de SP; a 75 

conselheira CARMEN LILIAN pergunta sobre despesas bancárias, o contador 76 

DANIEL explica que são tarifas cobradas pelo banco para utilização da conta, 77 

manutenção e boletos do clube, a conselheira sugere que seja enviado via e-mail a 78 

cobrança aos associados para diminuir cobrança de taxa pelo banco, o Presidente 79 

CLAUDINEI PARANHOS explica que só é cobrado taxa se for pago no banco, o 80 

envio por e-mail acarreta a dificuldade de conferencia pois o título dessa forma não é 81 

registrado, não tendo validade; o Presidente solicita aos conselheiros que ajudem 82 

enviando e-mail com dúvidas e assim a diretoria trará contas abertas. O conselheiro 83 

PAULO ROBERTO RANDO pergunta se é possível enviar a razão e diários das 84 

contas, o Presidente da Mesa NELSON diz que fica difícil pois é muito material, muitas 85 

páginas, mais de 3000 lançamentos e 300 páginas, o Presidente CLAUDINEI sugere ao 86 

conselheiro enviar pen drive, que será atendido. O conselheiro TIAGO DOS SANTOS 87 

questiona sobre a mudança, diminuição de canais, pacote NET, e os valores estão 88 

maiores, o Presidente CLAUDINEI explica que nessa conta está tudo incluso, internet, 89 

fone, TV, e se os conselheiros preferirem a SKY, nada impede de mudarmos 90 

novamente. O conselheiro MOISÉS DAMÁSIO solicita para que a Diretoria Executiva 91 

e o Presidente da Mesa analisem com cuidado o balancete antes de apresentar ao 92 

conselho em reunião, pois está ocorrendo muitos erros por parte do escritório contábil. 93 

O conselheiro HERIBERTO POZZUTO pelos erros no balancete sugere que a Mesa 94 

nomeie uma comissão de conselheiros para que se faça uma reunião prévia com a 95 

diretoria e contabilidade, verificando assim todo o material antes de apresentar ao 96 

conselho, o conselheiro se predispõe a fazer parte dessa comissão. O Presidente da 97 

Mesa NELSON, comenta que a atual comissão fiscal analisa os documentos e não o 98 

balancete, questiona ao conselho que vai verificar se essa comissão tem essa 99 

disponibilidade e se prontifica a fazer isso ou formaria uma outra comissão de 100 

profissionais, pede ajuda a todos, o conselheiro HERIBERTO POZZUTO diz que  101 

não está diminuindo o trabalho da comissão fiscal que analisa a caixa de documentos, 102 

notas, cheques, mas que é preciso haver o mínimo de segurança para que o balancete 103 

chegue correto na reunião do conselho. O Presidente da Mesa NELSON lê a função da 104 



 
 

comissão fiscal e sugere, se houver disponibilidade, passar mais essa função de analisar 105 

o balancete, na impossibilidade dos mesmos vamos verificar, mas formar uma outra 106 

comissão não. O conselheiro ANDRÉ ASTOLFI solicita ao Presidente da Mesa que 107 

leia os nomes que integram essa comissão; o Presidente da Mesa explica que a comissão 108 

fiscal nunca foi cobrada para examinar a análise financeira, receitas e despesas, o 109 

conselheiro HERIBERTO comenta que os membros dessa comissão não são 110 

conselheiros e que nada impede de se formar outra pois os objetivos são diferentes, 111 

atribuição que propõe é que seja feita análise prévia das contas. O conselheiro 112 

ADAUTO MARTINS acha que é difícil viabilizar com os conselheiros pela falta de 113 

tempo e conhecimentos técnicos, seria um trabalho para auditoria. O Presidente da Mesa 114 

NELSON convocará a comissão fiscal para ver a disponibilidade para essa atribuição, e 115 

comenta aos conselheiros que recebem o balancete com antecedência ajudem no sentido 116 

de verificar e passar para administração e diretoria possíveis erros encontrados. A 117 

conselheira CARMEN LILIAN comenta que a comissão fiscal fez o trabalho deles e 118 

acha que se deve dar voto de confiança aos contadores e não passar a responsabilidade à 119 

comissão. O convidado e contador AILTON esclarece que a contabilidade foi feita 120 

corretamente, que o erro está na planilha e será refeita. Dando continuidade, item d) 121 

Leitura, Apreciação e Votação do relatório de atividades de 2014, o Presidente 122 

CLAUDINEI comenta que no ano de 2014 houve muitos eventos e devido as 32 123 

modalidades, a frequência foi maior no clube comparando com ano de 2013. O 124 

Presidente da Mesa NELSON também comenta que observa o quadro de transferência 125 

de títulos, e esses novos associados frequentam e procuram vagas nas atividades, 126 

ocasionando preocupação à diretoria pois a lista de espera ainda é grande; coloca em 127 

apreciação e votação; aprovado por unanimidade; dando sequência, item e) Leitura, 128 

Apreciação e Votação do Regimento Interno Disciplinar, com revogação do anterior, o 129 

Presidente da Mesa NELSON faz uma explanação sobre esse item e retira-o, pois 130 

recebeu algumas sugestões, problemas jurídicos; portanto será revisto em próxima 131 

reunião, comenta que todos devem receber para leitura e apreciação. O conselheiro 132 

DAVISTON MORASI sugere que se faça leitura, explanação, mas não abra em 133 

apreciação, o Presidente da Mesa NELSON concorda com o conselheiro, o conselheiro 134 

ANDRÉ ASTOLFI pergunta se pode ser enviado sugestões para comissão, eles 135 

analisam e decidem se incluirão no regimento, o Presidente da Mesa aceita essa 136 

solicitação, e diz que os conselheiros terão um prazo para leitura e enviar sugestões. O 137 

conselheiro PEDRO POZZUTO sugere que seja encaminhado primeiro para o jurídico 138 

do clube para orientar e dar um parecer, o Presidente CLAUDINEI concorda com o 139 

conselheiro dizendo que algumas palavras mal colocadas podem acarretar problemas 140 

futuros. O conselheiro ADAUTO concorda que deva ser dado um prazo aos 141 

conselheiros para que se manifestem antes da reunião e as sugestões devem serem 142 

apreciadas, aprovada ou não. O Presidente da Mesa NELSON solicita ao segundo 143 

secretário que dê continuidade, item f) Referendo sobre o Projeto Vôlei 2014, 144 

encerrado, prestação de contas e parecer do Conselho Fiscal, o Presidente da Mesa 145 

NELSON comentou que alguns conselheiros eleitos em junho 2014 não conhecem o 146 

início e aprovação do Projeto Vôlei, explica que há uma contabilidade separada para 147 

esse projeto com acerto de contas na Federação, foi contratado um contador de SP para 148 

as prestações de contas do vôlei, no nosso balancete aparece a disponibilidade no ativo e 149 

obrigações no passivo e o nosso contador foi envolvido devido ao nosso CNPJ, RPA, 150 

obrigações de previdência, então passou se a integrar essa movimentação e 151 

responsabilidade; não havia necessidade da Comissão Fiscal participar, mas quando 152 

precisou fazer o acerto, foi interpelado e a Comissão Fiscal fez um trabalho, análise dos 153 

documentos do projeto, constou em ata e protocolou. O Presidente da Mesa NELSON 154 

solicita ao segundo secretário que faça leitura desse documento, que é o parecer da 155 

comissão fiscal e também os questionamentos. A Comissão Fiscal analisou os 156 



 
 

documentos e não assinaram aprovando pois ficaram dúvidas.,documento esse que fará 157 

parte desta ata, refere-se a um recibo de pagamento ao coordenador ANDRÉ, mas 158 

referente a pagamentos direto aos árbitros, sem passar à Federação  O Presidente 159 

CLAUDINEI PARANHOS faz uma explanação referente  ao Projeto Vôlei explicando 160 

sobre a exigência do governo em relação a verba disponibilizada onde tem que ser 161 

apresentado o orçamento com esse valor dado; acompanhou pessoalmente levando 162 

documentos em SP, e garante que os documentos estão em ordem e a partir de agora 163 

serão repassados para a comissão fiscal e também foi falado com os responsáveis pelo 164 

projeto ANDRÉ ROSENDO E MARIANA, como o Country Club trabalha em relação 165 

fechamento de contas, responde também que as assinaturas dos membros da comissão 166 

fiscal não é necessária para aprovação do projeto, e foi entregue para federação e 167 

aprovado. O Presidente da Mesa NELSON coloca em apreciação; o convidado e vice-168 

presidente administrativo ROGÉRIO BUENO complementa que segue padrões de 169 

fiscalização do clube, seguindo o Regimento Interno, precisaria da assinatura da 170 

comissão fiscal, mas foi aceito sem, pois, existe essa contabilidade especializada do 171 

Estado. Ao final do projeto em dezembro de 2014, foi solicitado uma prorrogação de 172 

mais 3 meses para usar o valor restante, sobra, foi aceita e usado pelo projeto antes de 173 

iniciar o uso da conta do projeto de 2015; o cronograma está atrasado em 3 meses 174 

esperando o certificado de aprovação de 2014. O conselheiro ADAUTO comenta que 175 

no seu parecer a nossa prestação de contas não foi aprovada pelo Estado.  O Presidente 176 

Executivo CLAUDINEI explica que o projeto passará pela nossa comissão fiscal 177 

apenas por uma questão de nos tranquilizar, não seria necessário pois o projeto paga o 178 

contador especializado. O conselheiro TIAGO questiona sobre o dinheiro usado que a 179 

princípio era para o time de base e não profissional, como temos agora, e se houver ação 180 

trabalhista quem responderá é o clube; e também no início do projeto quando 181 

apresentado ao conselho e que teria duração de 9 meses e agora na renovação para 2015, 182 

não foi apresentado para o conselho para uma nova aprovação. O Presidente 183 

CLAUDINEI PARANHOS esclarece que o dinheiro arrecadado é usado 184 

exclusivamente para categoria de base, a administração, tesouraria do clube acompanha 185 

o orçamento do projeto e está tudo correto; agora temos um time profissional mas que 186 

não é do clube, e sim patrocinado pelo Pastifício Selmi com  a marca RENATA e o 187 

dinheiro não entra no nosso caixa; existe uma empresa que administra o Projeto Vôlei, 188 

no início do projeto tinha ajuda de alguns colaboradores, pequenos patrocínios e 189 

também a ajuda da Prefeitura Municipal de Valinhos, como por exemplo a Super Liga B 190 

que tivemos; agora  o clube entende que é uma continuação do Projeto e não novo, mas 191 

se houver necessidade de apresentação prévia ao conselho, isso será feito; agora a 192 

preocupação da Diretoria será com o Campeonato Paulista série A, que começa em 193 

agosto, no Ginásio Municipal de Esportes, serão os melhores times do estado de SP e 194 

nós fazemos parte, tudo é um processo e precisamos fazer alguns ajustes. O Presidente 195 

da Mesa NELSON diz que nesse item iremos aguardar um parecer que está em análise, 196 

não temos uma conclusão definitiva; o vice-presidente administrativo ROGERIO 197 

comenta que não houve má fé em não apresentar ao conselho, apenas que nesse 198 

processo houve algumas mudanças. O Presidente CLAUDINEI PARANHOS comenta 199 

e pede ajuda ao conselho em relação as despesas de energia que é preocupante, pede 200 

indicação de empresas que possam orientar nos. O vice-presidente administrativo 201 

ROGERIO continua explicando que o Projeto Vôlei teve aprovação automática, houve 202 

mudanças indicadas pelo governo e tivemos que adaptar, o técnico resolveu não abortar 203 

o time principal por conta do compromisso com os patrocinadores, no final do ano de 204 

2014, houve aprovação para fase 2 do Projeto, continuidade; para o entendimento da 205 

Diretoria, não visamos só retorno publicitário e sim que futuramente possamos aplicar 206 

investindo no clube, estamos aprendendo muito com esse projeto e não podemos perder 207 

prazos para não perder credibilidade. O Presidente Executivo CLAUDINEI diz que até 208 



 
 

o momento não tínhamos um time profissional, o clube não paga os jogadores, entre 209 

eles, foram atrás de patrocínios, venda de trufas, rifas, e em 2015 a RENATA entrou 210 

com o patrocínio de R$13.000,00 (treze mil reais) mensais, por 10 meses, mas a 211 

diretoria não quis esse dinheiro na conta para não assumirmos essa responsabilidade de 212 

pagar. O conselheiro ADAUTO acha que é uma relação perigosa, o conselheiro 213 

ADRIANO pergunta quais são as regras de proteção ao clube, não tendo aval de 2014 214 

da comissão fiscal e ainda o Estado não validou os documentos, mesmo liberando para 215 

2015, o que a diretoria está fazendo para que o clube não seja pego de surpresa e ser 216 

prejudicado pela documentação estar inadequada. O Presidente CLAUDINEI comenta 217 

que a Secretaria do Estado de SP indicou-nos o contador, mas que todas as notas fiscais 218 

são fiscalizadas por nós; o conselheiro ADRIANO ainda reforça a preocupação para 219 

que não tenhamos problemas com multas, e que devemos ter um parecer jurídico em 220 

relação assuntos trabalhistas; ressalta também que para o Projeto Vôlei 2015, para o 221 

time profissional deveria ser passado para o conselho analisar e aprovar. O conselheiro 222 

DAVISTON MORASI pergunta se o salário pago aos profissionais do Projeto Vôlei é 223 

referente apenas a categoria de base, o Presidente CLAUDINEI diz que sim. A 224 

conselheira CARMEN LILIAN comenta que sente a falta de informação sobre o que 225 

acontece no clube, solicita que seja enviado antecipadamente aos conselheiros para que 226 

em próximas reuniões já esteja tudo esclarecido, o conselheiro ANDRÉ ASTOLFI 227 

pede maiores explicações referente aos pagamentos dos árbitros dos jogos nos 228 

campeonatos do Projeto Vôlei, não está satisfeito com a explicação. O Presidente 229 

CLAUDINEI explica que a comissão fiscal não assinou devido ao prazo pequeno que 230 

tiveram para avaliar as contas do projeto, agora será visto mensalmente, pede aguardar o 231 

parecer trabalhista para voltarmos nesse assunto. O Presidente da Mesa NELSON 232 

concorda com o Presidente Executivo que devemos aguardar esse parecer, e dando 233 

continuidade, o conselheiro MOISES DAMASIO comenta que estamos descobertos, 234 

está ocorrendo muitos erros; está faltando mais transparência, dedicação, 235 

profissionalismo; o vice-presidente administrativo ROGÉRIO comenta que no início 236 

do projeto tivemos um parecer jurídico mas concorda em se fazer novamente, acredita 237 

que teríamos problemas se fosse contrato com “direito de arena” e atualmente é com 238 

“direito de imagem”. O Presidente da Mesa NELSON esclarece que nada foi aprovado, 239 

que aguardaremos o parecer. O conselheiro ADAUTO diz que é preocupante pois o 240 

projeto está em andamento e o time profissional está participando de torneios, com isso 241 

pode estar comprometendo o patrimônio do clube, correndo riscos, e a responsabilidade 242 

é da diretoria, o conselheiro ADRIANO comenta que em dezembro o time profissional 243 

deveria ter sido aprovado. Em sequência, o Presidente da Mesa NELSON comunica que 244 

retira da pauta o item h) Leitura, Apreciação e Votação do Plano de Obras e item i) 245 

Proposta de Admissão de Sócios Temporários, serão retomados na próxima reunião em 246 

maio, a conselheira CARMEN LILIAN questiona que no plano de obras foi solicitado 247 

apresentação dos itens com valores, uma previsão, o Presidente CLAUDINEI responde 248 

que não apresentará números antes de executar a obra, faremos apenas o que está 249 

aprovado e mesmo assim não é garantido a execução. O Presidente da Mesa NELSON 250 

passa para o item j) Assuntos Gerais, passando ao conselho as datas dos próximos 251 

editais, inclusive assembleia geral para eleição de 1/3 de membros do conselho, leu 252 

também a lista dos conselheiros aptos, o conselheiro WALDENILSON R. SOUZA 253 

agradece o apoio do clube nos campeonatos de karatê e pede a continuação da ajuda de 254 

todos no sentido de patrocinadores nesses campeonatos. Em não havendo mais assunto, às 255 
22h50m, o Presidente da Mesa Diretora, NELSON VICENTINI, encerra a reunião 256 
agradecendo a presença de todos. Eu, ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO 257 
Segundo Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente 258 
da Mesa NELSON VICENTINI, a qual submete à apreciação de todos. Aos dezesseis dias do 259 
mês abril de 2015. Ass. _____________________________________ ANTONIO 260 



 
 

APARECIDO BATISTA DO PRADO Segundo Secretário e 261 
Ass.:______________________________________NELSON VICENTINI Presidente do 262 
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