
 
 
 

 
ATA DA 266ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos dezessete dias do mês de julho 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 41 (quarenta e um) Conselheiros, a seguir NELSON VICENTINI, HERIBERTO 3 
POZZUTO, VALDIR GARCIA, TARSO DONIZETE B. DE CASTRO, RITA DE 4 
CÁSSIA ASTOLFI, ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO, GIL STELVIO DE PAULO 5 
GARCIA, JESUS M. G.  GARCIA, PEDRO LUIZ POZZUTO, JULIANA DE BRITO 6 
SARAIVA, PAULO EDUADO BARSI, MÁRIO DE FREITAS, EDUARDO C. MACEDO, 7 
GILMAR JOSÉ PAVAN, DENILSON DA SILVA, ADAUTO C. MARTINS, FERNANDO 8 
LAURENÇO DA SILVEIRA, RENATO LUIZ, CLAUDINEI A. G. DE OLIVEIRA, 9 
ANDRÉ LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS, ALEXANDRE ROBERTO MANARINI, 10 
ROBERTO KAZUHIRO KUBO, MOISÉS G. DE CARLI DAMASIO, MOYSÉS 11 
ANTONIO MOYSÉS, ADRIANO C. DA CRUZ, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, 12 
CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, 13 
UMBERTO SCATALLONI JR, RUI RODRIGUES SARTINI, JUVENAL FONSECA 14 
LAGO, EUGENIO COSTALONGA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, KARINA L. F. 15 
MALVEZZI, APARECIDO CARLOS PERINI, LUIS ANTONIO SANTUCCI, ADEMIR 16 
JOÃO ROSSI, VALDEMIR MAZZINI, TIAGO DOS SANTOS, FERNANDO ARCURI 17 
DE S. MARQUES, JOSÉ CARLOS G. DA SILVA, 5 (cinco) convidados, ROGERIO 18 
BUENO DA SILVA, PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO, OSVALDO SEROTINE, 19 
CLAUDINEI PARANHOS, JOSÉ CARLOS SARTORI, conforme assinaturas no Livro 20 

de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 33 (trinta e três) anverso e 33 (trinta e 21 

três) verso. O edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 19 de junho de 22 

2015, à página CIDADES nº 06 (seis) e afixado em todos os quadros de avisos do 23 

clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da 24 

Reunião anterior nº 265; b) Leitura do Expediente; c) Posse dos Conselheiros eleitos na 25 

Assembleia Geral Ordinária do dia 28 de junho de 2015; d) Eleição da Mesa Diretora 26 

para o biênio de 01 de junho de 2015 a 30 de junho de 2017 conforme art.63 item i, 27 

inciso 3.1; e) Eleição da Comissão Fiscal de Licitações com período de 01 de julho de 28 

2015 a 30 de junho de 2016, conforme artigo 63.1.2 e inciso 1.2; f) Formação de 29 

Comissão para estudos do Regimento Interno da Comissão Fiscal de Licitações; g) 30 

Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de venda de Títulos Patrimoniais para 31 

reposição conforme artigo 20; h) Assuntos Gerais.  O ex-Presidente da Mesa Diretora 32 

NELSON VICENTINI cumprimenta a todos e fazendo uso da palavra para a exposição 33 

do artigo 57, parágrafo 1º que versa sobre os trabalhos iniciais da reunião os quais serão 34 

dirigidos pelo Conselheiro com mais tempo de Conselho Deliberativo presente na 35 

reunião até que se processe a eleição da Nova Mesa Diretora e dando-se a posse da 36 

Mesma, Ato continuo comenta que os membros com mais tempo de Conselho presente 37 

ainda são aqueles que em 1983, em uma chapa denominada o “SOCIO É QUEM 38 

MANDA”, e presente estão os membros MOYSES ANTONIO MOYSES, 39 

HERIBERTO POZZUTO e CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, e livre para 40 

proceder a direção dos trabalhos e em uma justa homenagem convida o Sr. CARLOS 41 

ANTONIO MARIGHETTO que passa a ser o Presidente da Mesa Diretora, e solicita 42 

que JOAQUIM ALBANO também permaneça na mesa para auxiliar,  CARLOS A. 43 

MARIGHETTO aceita  o convite, agradecendo e convida NELSON VICENTINI  44 

para auxiliar neste trabalho como Secretário, na sequência, pede ao secretário que faça a 45 

leitura do edital, o conselheiro GIL STELVIO DE P. GARCIA e VALDIR GARCIA, 46 

pedem dispensa da leitura; dando continuidade  secretário NELSON VICENTINI faz a 47 

leitura da ordem do dia, item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata Reunião anterior 48 

n. 265 , o Conselheiro CLAUDINEI A. G. DE OLIVEIRA, solicita a dispensa da 49 

Leitura da ATA o Presidente Sr CARLOS MARIGHETTO,  coloca em apreciação o 50 

Teor da ATA, não havendo manifestação, houve até elogios, coloca em votação o teor 51 



 
 

da ata 265º, aprovada. Dando sequência, item b) Leitura do Expediente, o secretário faz 52 

a leitura da autorização da Diretoria em participar da reunião, leitura das justificativas 53 

de faltas, DAVISTON FERNANDO MORASI, ARMANDO FERRARI JUNIOR, 54 

LETICIA TAVONI FURLAN, AMAURI ZANINI LUNA, ANTONIO 55 

APARECIDO BATISTA DO PRAZO, MARCIO TADEU SOARES e VALTER 56 
MEDEIROS, faz a leitura de dependentes na categoria OUTROS; efetua a leitura do 57 

pedido de desligamento de membro da Comissão de Disciplina do Sr. LEANDRO 58 

FRANCISCO DA SILVA, por motivos registrados em sua cadastro, O Presidente da 59 

mesa CARLOS A. MARIGHETTO, da sequência, item c) Posse dos Conselheiros 60 

eleitos na Assembleia Geral Ordinária do dia 28 de junho de 2015, saúda os novos 61 

conselheiros e os chamam para a formalidade de posse pela ordem de votos recebidos 62 

recebendo aplausos e se apresentam um a um e comentam da disponibilidade de prestar 63 

serviços ao clube, iniciando-se pelo Conselheiro ARMANDO JOSÉ FERRARI 113 64 

votos (ausência justificada), UMBERTO SCATALLONI JUNIOR 106 votos, RUI 65 

RODRIGUES SARTINI 77 votos, JUVENAL FONSECA LAGO 73 votos, 66 

EUGENIO ROBERTO COSTALONGA 68 votos, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA 67 

63 votos, KARINA LUCIANA F. MALVEZZI 63 votos, APARECIDO CARLOS 68 

PERINI 62 votos, FERNANDO LAURENÇO DA SILVEIRA 59 votos, LETICIA 69 

TAVOLI FURLAN 57 votos (ausência justificada), LUIZ ANTONIO SANTUCCI 70 

57 votos, ADEMIR JOÃO ROSSI 56 votos, VALDEMIR MAZZINI 45 votos, 71 

TIAGO DOS SANTOS 39 votos, FERNANDO ARCURI DE S. MARQUES 36 72 
votos; a pedido do conselheiro MOYSES A. MOYSES, o Presidente da Mesa 73 

CARLOS A. MARIGHETTO, efetua a leitura dos nomes dos conselheiros suplentes, 74 

RENATO ARCURI DE S. MARQUES 34 votos, ADRIANE SERRANO DE 75 

ALESSANDRI 29 votos, MARCO AURÉLIO G. ARNONI 28 votos, ADRIANO 76 
CARDOSO TONON 27 votos, REGINALDO BERNARDES DE SOUZA 22 votos; 77 

CLAUDIR GONÇALVES DE SOUZA 21 votos; WALDENILSON ROBERTO DE 78 

SOUZA 13 votos; MARCOS DE SOUZA TITO 13 votos; PAULO ROGERIO G. 79 
RANDO 11 votos; RENATO FRANCO DA COSTA 03 votos, em seguida passa-se 80 

ao item d) Eleição da Mesa Diretora para o Biênio 01 de julho de 2015  a 30 de junho de 81 

2017, conforme artigo 63 item I inciso 3.1º; passa a palavra para NELSON que faz 82 

explanação, que na possibilidade de ser chapa única, pode-se aplicar o artigo 57 83 

parágrafo 4º, que versa sobre a possibilidade de chapa ser eleita por aclamação, salvo o 84 

pedido de um membro solicitar por votação secreta, e aprovado pelo plenário,o 85 

Presidente CARLOS A MARIGHETTO, comenta que por ele poderia ser por 86 

apuração secreta, para não constranger algum conselheiro, houve alguns pedidos para 87 

ser por aclamação e colocado em votação, foi aprovado por aclamação, e NELSON  88 

fala dos conhecimentos dos membros HERIBERTO POZZUTO, Vice Presidente 89 

PEDRO LUIZ POZZUTO, 1º Secretário RUI RODRIGUES SARTINI, 2º 90 
Secretário TIAGO DOS SANTOS, antes de colocar em votação o Presidente 91 

CARLOS MARIGHETTO, solicita ao Sr HERIBERTO POZZUTO, que faça seus 92 

comentários de como vai proceder na direção da Mesa Diretora, HERIBERTO 93 
comenta que o clube passa por período tenso em relação atividades, realizações, 94 

problemas, mas cabe ao conselho, diretoria caminharmos para que tudo seja feito da 95 

melhor maneira possível, perseverar é ação correta, adotar medidas de objetividade, 96 

eficiência, transparências, responsabilidade e maturidade; fala sobre cada um dos 97 

membros da Mesa. O Presidente da Mesa CARLOS MARIGHETTO  coloca em 98 

votação , aprovado por aclamação e recebem aplausos, e convida o novo Presidente 99 

HERIBERTO POZZUTO, juntamente com o Vice PEDRO POZZUTO e o primeiro 100 



 
 

secretário RUI SARTINI e segundo secretario TIAGO DOS SANTOS para dar 101 

continuidade aos trabalhos da presente reunião, com a palavra HERIBERTO agradece 102 

a confiança de todos e ao Presidente anterior NELSON que continua na Mesa como 103 

convidado  auxiliando os trabalhos, dando sequência, no item e) Eleição da Comissão 104 

Fiscal de Licitações, com período de  01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, 105 

conforme artigo 63, I,II e inciso 1,2, também colocado sobre a possibilidade de ser 106 

aclamação, por ser chapa única, artigo 66, parágrafos 1 e 2, o Presidente HERIBERTO, 107 

efetua a leitura dos membros da Comissão, ANDRÉ ASTOLFI, ADAUTO C. 108 

MARTINS, ADRIANO C. CRUZ, DAVISTON MORASI, FERNANDO ARCURI, 109 

aprovada por aclamação; o Presidente da Mesa HERIBERTO explica que se houver 110 

interesse de outros conselheiros, durante o mandato dessa comissão em participar, será 111 

permitida. Dando continuidade, passa-se ao item f) Formação de Comissão para estudos 112 

do Regimento Interno da Comissão Fiscal de Licitações, com a palavra NELSON, 113 

coloca que desde o mandato anterior da Comissão havia o estudo para um Regimento, e 114 

colocou no Edital para autorizar uma comissão a efetuar o Regimento e apresentar ao 115 

Conselho, o conselheiro ADAUTO comenta que os próprios integrantes dessa comissão 116 

podem e devem colaborar com o regimento mas fica estendido a participação daqueles 117 

que queiram;  a Comissão foi aprovada e eleita nesta data, estará à disposição dos 118 

conselheiros uma minuta do Regimento para apreciação e apresentação de sugestões, e 119 

após finalizado, enviar ao Conselho para apreciação e votação. Em seguida, item g) 120 

Leitura e Apreciação da Proposta de Venda de títulos Patrimoniais para reposição, 121 

conforme artigo 20, com a palavra o Presidente Executivo CLAUDINEI PARANHOS 122 

parabeniza os conselheiros eleitos e a nova Mesa do Conselho, comenta que as 123 

sugestões, informações poderão serem encaminhadas antes das reuniões do conselho, e 124 

que logo será marcada uma reunião com a nova Mesa para tratar de assuntos em relação 125 

ao futuro do country clube, o país está passando por um momento crítico, mas estamos 126 

fazendo de tudo para redução de gastos, como por exemplo, energia, solicita também 127 

que o conselho analisasse no plano de obras a proposta das novas salas no prédio da 128 

piscina aquecida, sobre o item g), diz que a proposta é mesma da anterior, vender 50  129 

títulos ao custo de R$2.640,00 (12x) ou R$2.400,00 a vista ou em (4x), para que essa 130 

arrecadação ajude na obra. O Presidente da Mesa HERIBERTO coloca esse item em 131 

apreciação, o conselheiro ADAUTO pergunta se os títulos disponibilizados no início do 132 

ano foram todos vendidos, e a conselheira CARMEN LILIAN pergunta se essa nova 133 

venda são substituições de títulos cancelados por falta pagamento, o Presidente 134 

CLAUDINEI afirma os dois questionamentos. O conselheiro UMBERTO pergunta se 135 

há uma lista grande de espera para aquisição de títulos, e conselheiro APARECIDO 136 

PERINI pergunta referente ao preço de transferência, o conselheiro LUIS SANTUCCI 137 

pergunta se essas vendas precisam sempre passar pela aprovação do conselho. O 138 

Presidente CLAUDINEI responde que a lista de espera não é grande, são títulos 139 

cancelados, a intenção sempre é vender pois precisamos do dinheiro; a transferência é 140 

parcelada em até 4xR$300,00 e também a diretoria pretende no futuro não precisar 141 

dessa aprovação e sim apenas informar ao conselho a reposição quando for preciso. O 142 

conselheiro CARLOS MARIGHETTO comenta que o prazo para disponibilizar títulos 143 

inadimplentes à venda era de 1 (um) ano, mas que foi aprovado para 6 meses; considera 144 

que atualmente esse tempo seja reduzido novamente. O conselheiro APARECIDO 145 

PERINI pergunta o valor atual de inadimplentes, o Presidente CLAUDINEI diz que 146 

atualmente gira em torno de 4% a 5%, isso devido a mudanças, crescimento do clube; o 147 

conselheiro ADEMIR ROSSI também comenta que a necessidade hoje em dia é a 148 

venda de títulos sem passar pela aprovação do conselho para não haver demora, o 149 



 
 

Presidente da Mesa HERIBERTO diz que poderá ser feita uma reforma estatutária, 150 

coloca o item g) em votação, aprovado por unanimidade. Na sequência, antes do item 151 

h), o Presidente CLAUDINEI solicita um intervalo de 5 minutos para apresentar a 152 

conclusão da obra das salas da piscina aquecida, os conselheiros MOYSES A. 153 

MOYSES e JOSÉ C. SARTORI estarão apresentando e esclarecendo as dúvidas. 154 

Dando continuidade, item h) Assuntos Gerais, NELSON solicita a palavra e faz questão 155 

de registrar os agradecimentos aos membros da Mesa anterior, JOAQUIM D. 156 

ALBANO, MARCIO TADEU SOARES e ANTONIO AP. BATISTA DO PRADO, 157 

pelos trabalhos efetuados em conjunto com à Mesa Diretora. O conselheiro 158 

APARECIDO PERINI comenta e sugere trocar a mesa de som utilizada pelos músicos 159 

contratados; a conselheira CARMEN LILIAN pergunta ao Presidente CLAUDINEI se 160 

sua solicitação referente a sugestões de redução de custos será apresentada em próxima 161 

reunião, pede aos conselheiros que também enviem essas sugestões por email; solicita 162 

que os membros presentes da Diretoria Executiva, se posicionem de pé para 163 

apresentação aos novos conselheiros. O Presidente Executivo CLAUDINEI diz que o 164 

clube está em constante redução de gastos, sita como exemplo o valor conseguido no 165 

calçamento em volta do clube e solicita ao conselho que enviem sugestões para esse 166 

problema, principalmente com energia e empresas para obra das salas  da piscina 167 

aquecida; o Presidente convida todos para os próximos eventos, Feijoada e Noite do 168 

Caldo Especial Dia dos Pais; comenta também do horário liberado no inverno da piscina 169 

aquecida; enfim, comenta que a diretoria está sempre tentando inovar buscando 170 

alternativas para atrair associados principalmente nas faixas etárias de 07 a 13 anos e 171 

acima de 40 anos; comenta sobre a compra de cadeiras para nossos eventos. O 172 

conselheiro PEDRO POZZUTO comenta que está deixando a Diretoria Adjunto de 173 

Futebol de Menores, agradecendo a todos; a conselheira JULIANA B. SARAIVA 174 

comenta a sua preocupação em relação a segurança e o despreparo dos funcionários, 175 

turno da noite, falou sobre a invasão, roubo na lanchonete. O Presidente CLAUDINEI 176 

concorda que a preocupação é grande, principalmente na área do estacionamento, já foi 177 

cotado valores de segurança armado e no momento é muito caro; o conselheiro 178 

OSVALDO SEROTINE concorda e diz que talvez será necessário murar envolta do 179 

clube por questões de vários acontecimentos passados, sugere também fazer cotação de 180 

ronda e apresentar ao conselho; o conselheiro GIL STELVIO questiona o porquê de 181 

não ter sido utilizado a mão de obra de funcionários para o calçamento em volta do 182 

clube e na manutenção das madeiras na lanchonete, o Presidente CLAUDINEI explica 183 

que esse serviço foi terceirizado por exigir mais pessoas e os funcionários do clube 184 

precisam trabalhar em outras manutenções; concorda também que não só as madeiras da 185 

lanchonete precisam reforma, e sim vários lugares mas muitas vezes temos dificuldades 186 

com mão de obra de funcionários. O conselheiro JOAQUIM ALBANO comenta que é 187 

necessário o clube ter um local adequado com mais segurança para os associados que 188 

possuem bicicletas. O Presidente da Mesa HERIBERTO comenta que hoje em dia os 189 

clubes passam por período difícil devido aumento de condomínios com infraestrutura de 190 

lazer, temos que persistir na frequência dos associados, agradece a presença e a grande 191 

participação de todos que se disponibilizam em atuar no conselho. Em não mais 192 

havendo assuntos, o Presidente encerra a reunião as 22h30. Eu, RUI RODRIGUES 193 
SARTINI, primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo 194 
Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO, a qual submete à apreciação de todos. Aos 195 
dezessete dias do mês julho de 2015. Ass. _____________________________________ RUI 196 
RODRIGUES SARTINI; primeiro Secretário e 197 
Ass.:_____________________________________ HERIBERTO POZZUTO Presidente do 198 
Conselho Deliberativo. 199 


