
 
 
 

 
 

ATA DA 268ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos onze dias do mês de setembro 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 37 (trinta e sete) Conselheiros, a seguir ANDRE LUIZ DA S. PINTO, 3 
ADAUTO C. MARTINS, PEDRO LUIZ POZZUTO, JULIANA BRITO SARAIVA, 4 
HERIBERTO POZZUTO, RUI RODRIGUES SARTINI, DENILSON DA SILVA, 5 
TIAGO DOS SANTOS, LUIS ANTONIO SANTUCCI, ANTONIO AP. B. DO PRADO, 6 
EUGENIO R. COSTALONGA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, GIL STELVIO P. 7 
GARCIA, RITA DE CASSIA ASTOLFI, CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, 8 
MARCIO TADEU SOARES, ANDRÉ LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS, AMAURI 9 
LUNA, VALTER MEDEIROS, DAVISTON F. MORASI, VALDIR GARCIA, 10 
JUVENAL F. LAGO, FERNANDO ARCURI DE S. MARQUES, RENATO LUIZ, 11 
MOYSES A. MOYSES, VALDEMIR MAZZINI, KARINA MALVEZZI, EDUARDO 12 
C. MACEDO, CLAUDINEI A.G. DE OLIVEIRA, ARMANDO FERRARI, ROBERTO 13 
K. KUBO, MARIO DE FREITAS, MOISES DAMASIO, JOSÉ CARLOS G. SILVA, 14 
ADRIANO CRUZ, NELSON VICENTINI, UMBERTO SCATELLONI JR. e 05 15 
(cinco) convidados AILTON TORDIN, DANIEL MOURA, ROGERIO BUENO, 16 
OSVALDO SEROTINE, CLAUDINEI PARANHOS, conforme assinaturas no Livro 17 
de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 36 (trinta e seis) anverso e 36 (trinta e 18 
seis) verso. O edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 04 de 19 
setembro de 2015, à página DIVERSOS nº B11 (onze) e afixado em todos os 20 
quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e 21 
Votação da Ata anterior nº 267; b) Leitura do Expediente; c) Leitura , Apreciação e 22 
Votação do parecer da Comissão de estudos para normatização da cobrança diária 23 
por atraso do pagamento da taxa da Manutenção, Contribuição e Melhorias; e demais 24 
taxas, conforme Artigo 26 parágrafo 1º do Estatuto Social; d) Leitura, Apreciação e 25 
Votação do Balancete Financeiro do 2º trimestre encerrado em 30.06.2015; e) 26 
Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO agradece a 27 
presença de todos e inicia a reunião item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 28 
anterior 267, o conselheiro VALDIR GARCIA pede dispensa leitura, em apreciação 29 
e votação; aprovada por unanimidade. Em sequência, item b) Leitura do Expediente, 30 
o primeiro secretário RUI SARTINI lê as justificativas de faltas, JOAQUIM 31 
ALBANO, TARSO D. B. CASTRO, LETICIA T. FURLAN, JESUS M. G. 32 
GARCIA, ALEXANDRE R. MANARINI, APARECIDO C. PERINI, PAULO 33 
EDUARDO BARSI, FERNANDO LAURENÇO DA SILVEIRA. O Presidente da 34 
Mesa passa para o item c) Leitura, Apreciação e Votação do parecer da Comissão de 35 
estudos para normatização da cobrança diária por atraso do pagamento da taxa da 36 
Manutenção, Contribuição e Melhorias; e demais taxas, conforme Artigo 26 37 
parágrafos 1º do Estatuto Social, o Presidente agradece os membros da comissão, 38 
André Astolfi, Pedro Pozzuto, Claudinei de Oliveira, André Luiz da S. Pinto,  pela 39 
forma rápida na realização dessa resolução; o secretário RUI faz a leitura da 40 
proposta, Resolução 003/2015, o Presidente da Mesa coloca em apreciação, o 41 
conselheiro NELSON VICENTINI parabeniza a comissão e faz um resumo dizendo 42 
que com essa resolução o associado terá até o ultimo dia de cada mês para pagar a 43 
manutenção, com a multa determinada, e poderá adentrar ao clube, sem restrição; o 44 
conselheiro ADAUTO MARTINS também parabeniza a comissão, comenta que o 45 
associado já paga manutenção adiantada e tem todo direito de entrar no clube, 46 
discorda com a correção monetária e diária, acha que acarretará mais inadimplentes. 47 
O conselheiro ARMANDO FERRARI diz que só a multa de 10% não é suficiente, 48 



 
 

pois pode acarretar de o associado optar em pagar a manutenção dia 30 de cada mês, 49 
prejudicando o fluxo de caixa; a vantagem será para quem pagar o quanto antes. A 50 
conselheira CARMEN LILIAN CALÇAS diz que não concordava com o valor de 51 
50% multa, mas acatou; questiona como se chegou no valor de 0,17 por dia; diz que 52 
pediu informações junto ao Procon onde foi informada que o valor máximo de 53 
cobrança permitido por ano é de 14% e não 50%, acha abusivo; diz que quer 54 
defender os direitos do associado. O conselheiro ADRIANO CRUZ concorda com o 55 
conselheiro ADAUTO dizendo que o associado não atrasa as manutenções 56 
propositalmente e que seria necessário averiguar se os 10% está dentro da lei; 57 
ressalta que acha abusivo também a cobrança de 50%, comenta que as multas não 58 
devam ser o motivo do associado sumir do clube; solicita maiores esclarecimentos 59 
sobre isso; o conselheiro ADAUTO continua dizendo que precisamos saber da 60 
legalidade, que só se pode fazer correção monetária através do índice inflacionário.  61 
O conselheiro TIAGO DOS SANTOS pergunta qual porcentagem de associados 62 
que ficam na pendência de pagar o clube até o dia 30 de cada mês, o administrador 63 
ROBERTO diz que tem variação de 2% a 3% considerando os titulares, de 2.500 64 
títulos. O Presidente CLAUDINEI PARANHOS explica que a diretoria quer uma 65 
regulamentação do dia 10 até 30 de cada mês, para que o associado possa entrar no 66 
clube sem ser bloqueado. O Presidente da Mesa HERIBERTO esclarece que o 67 
Estatuto em vigor foi aprovado em 2010 e na época teve parecer jurídico do Dr. 68 
GILMAR PAVAN, e o Estatuto prevê a correção diária pelo índice fixado pelo 69 
Conselho, a intenção da Diretoria é de regulamentar o artigo 26, propondo a taxa de 70 
0,17% ao dia; comenta ainda que em anos anteriores, no período do inverno 60% dos 71 
associados não pagavam as manutenções em dia, essa inadimplência mudou quando 72 
foi estabelecida a multa de 10% e 50%; temos que ter a noção da importância dessas 73 
multas, pois atualmente o clube está conseguindo manter o fluxo de arrecadação das 74 
manutenções; a questão jurídica já foi superada apesar de muitos questionamentos. O 75 
conselheiro ADAUTO MARTINS solicita maiores explicações sobre esse artigo 76 
especifico referente à taxa diária proposta, o Presidente da Mesa HERIBERTO lê 77 
novamente a proposta da comissão ressaltando que o conselho é quem decidirá o 78 
valor do índice, lembrando que essa resolução define também o problema de adesão 79 
do associado ao clube no período que está inadimplente; coloca em votação o item 80 
c); resolução aprovada por 23 votos, sendo que 12 votos contrários, entre eles, foram 81 
contra  os conselheiros CARMEN L. CALÇAS, MÁRCIO T. SOARES, MARIO 82 
DE FREITAS, ADAUTO MARTINS, EDUARDO C. MACEDO e RITA DE 83 
CASSIA ASTOLFI os quais  solicitaram  constar seus nomes em ATA. Registrou-84 
se também uma abstenção.  O Presidente esclarece que entrará em vigor a partir do 85 
dia 10 de outubro. Na sequência, item d) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete 86 
Financeiro do 2º trimestre encerrado em 30.06.2015, o Presidente CLAUDINEI diz 87 
que chegamos a esse resultado devido alguns esforços para se aproximar do valor 88 
orçado, economizando e segurando os valores das manutenções; o primeiro 89 
secretário RUI lê o parecer favorável da Comissão Fiscal, o conselheiro NELSON é 90 
o primeiro a ter  o direito a palavra, pois enviou por e-mail propostas referentes a 91 
alterações no balancete, acha que alguns itens estão colocados de maneira errada, o 92 
conselheiro LUIZ SANTUCCI questiona se o valor despesas com banco são apenas 93 
com boletos, o Presidente CLAUDINEI diz que sim e também com correios e taxa 94 
sobre recebimento na Secretaria através do Cartão de Debito,  a conselheira 95 



 
 

CARMEN LILIAN pergunta o que seria despesas eventos sociais sem retorno, o 96 
Presidente CLAUDINEI explica que se refere ao pagamento dos músicos aos 97 
domingos no quiosque João do Monte, o clube tem a intenção de repassar essa 98 
despesa para a lanchonete, igual ao pagamento dos músicos no American Bar às 99 
sextas, a conselheira CARMEN pergunta também onde estão registrados os eventos 100 
terceirizados, pois gostaria de saber como é separado o valor da locação do valor da 101 
parceria, o Presidente explica que cada evento é um caso, é estudado, feito reuniões 102 
para estabelecer a porcentagem e riscos; a conselheira continua e  pede 103 
esclarecimentos sobre a loja Box Store, previsão de receitas, o Presidente esclarece 104 
que a loja paga uma porcentagem para o clube, houve mudança de proprietário e com 105 
isso poderá ter um resultado melhor, positivo. O conselheiro PEDRO POZZUTO, 106 
concorda com o conselheiro NELSON, que os itens estão sendo contabilizados nos 107 
lugares errados, fica difícil de entender, cita como exemplo itens como manutenção 108 
em investimentos, o Presidente CLAUDINEI diz que o estatuto permite, o clube só 109 
está contratando mão de obra, empresas, para obras grandes, quando o serviço é 110 
pequeno, os nossos funcionários executam, o contador DANIEL diz que 111 
contabilmente é permitido, o conselheiro PEDRO ainda não concorda e comenta 112 
sobre a Brinquedoteca que precisa ser repensado, se está compensando manter 113 
funcionando, se há adesão, o Presidente  CLAUDINEI diz que no início do ano as 114 
despesas foram reduzidas e por enquanto irá continuar pois há utilidade para algumas 115 
mães. O conselheiro ADRIANO CRUZ comenta sobre o prejuízo nos eventos, 116 
festas e também com a Brinquedoteca, pergunta quais serão as atitudes a serem 117 
tomadas para resolver esses prejuízos.  O Presidente CLAUDINEI comenta que em 118 
promoções sociais esse déficit se refere ao semestre, diz que poderá enviar 119 
arrecadação de cada evento, lembrando que são valores orçados; ressalta que nossos 120 
eventos são de custos baixos e ótima qualidade, obtendo lucros. O clube tem 121 
trabalhado muito para realização destes e agora com a parceria, a responsabilidade 122 
maior fica por conta dessa empresa, Oceania, onde conseguem mais patrocinadores. 123 
O conselheiro GIL STELVIO sugere que os valores cobrados para sócios e não 124 
sócios nos eventos tenham uma diferença maior entre eles. O Presidente 125 
CLAUDINEI comenta sobre a taxa existente de melhorias e construções, cita como 126 
exemplo a rampa em frente às quadras de tênis. O conselheiro NELSON se diz ainda 127 
insatisfeito ressaltando que se deve seguir o plano de obras, o Presidente da Mesa 128 
HERIBERTO coloca em votação o item d), Balancete Financeiro do 2º Trimestre 129 
aprovado por 25 votos, sendo  11 votos contrários, entre eles, foram contra,  os   130 
conselheiros CARMEN L.CALÇAS, ANDRÉ LUIZ S. PINTO, JULIANA B. 131 
SARAIVA, NELSON, RITA, PEDRO e TIAGO,  e solicitaram que seus nomes 132 
constassem em ATA Na sequência, item e) Assuntos Gerais, o Presidente da Mesa 133 
HERIBERTO relembra aos conselheiros que para próximo orçamento, poderão 134 
enviar sugestões, alterações até 48h antes da próxima reunião. O conselheiro 135 
ADAUTO sugere que se faça um calendário das reuniões agendadas durante o ano 136 
para que todos possam se programar, o conselheiro GIL STELVIO solicita a 137 
verificação de produtos, shampoo, na sauna; o conselheiro UMBERTO 138 
SCATELLONI reclama e pergunta qual o motivo de ter sido cancelada apresentação 139 
musical no quiosque João do Monte, no último domingo, gostaria que fosse 140 
verificado, pois acha falta de respeito para com os associados presentes e com o 141 
musico, o Presidente CLAUDINEI diz irá verificar o acontecido. A conselheira 142 



 
 

CARMEN LILIAN questiona sobre a feira de artesanato que acontece no ginásio 143 
esporadicamente, gostaria de saber sobre o contrato, pois verificou problemas, como 144 
por exemplo estacionamento, entrada dos convidados, prejudicando os associados 145 
que chegam para usar o clube. O Presidente CLAUDINEI responde que é feito 146 
contrato de locação, mas tentará melhorar o problema de acesso para essa feira. O 147 
conselheiro VALDIR GARCIA comenta sobre o seu voto contrário na resolução 148 
referente ao tempo estipulado de 3 minutos, acha muito pouco, e solicita a pintura do 149 
teto, telhas do vestiário feminino e masculino e colocação relógio na piscina, o 150 
Presidente CLAUDINEI comenta que os vestiários estão passando por manutenção 151 
e que este trabalho já iniciou. O conselheiro NELSON parabeniza a Mesa pelas 152 
Resoluções e comenta que com a diminuição do tempo e aumento nos assuntos, 153 
haverá muitas reuniões durante o ano. O conselheiro JUVENAL LAGO sugere que 154 
seja adotado aos funcionários o uso de crachás nominais, o conselheiro MARCIO 155 
TADEU parabeniza a diretoria pela organização, qualidade dos eventos, sugere 156 
também implantar na portaria o mesmo sistema de aviso utilizado no vencimento de 157 
atestado da academia, para avisar os associados do vencimento das carteirinhas. O 158 
conselheiro OSVALDO agradece ao Presidente CLAUDINEI a doação de tabuas de 159 
MDF para confecção das mesas. O Presidente CLAUDINEI fala sobre as datas dos 160 
próximos eventos e apresenta ao conselho a divulgação da festa havaiana. Em não 161 
mais havendo assuntos, o Presidente encerra a reunião as 22h00. Eu, RUI 162 
RODRIGUES SARTINI, primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai 163 
assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO, a 164 
qual submete à apreciação de todos. Aos onze dias do mês de setembro de 2015. Ass. 165 
_____________________________________ RUI RODRIGUES SARTINI; 166 
primeiro Secretário e Ass.:_____________________________________ 167 
HERIBERTO POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 168 


