
 
 
 

ATA DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 19h30m, em sua 1 
sede social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino 2 
Zini, e em segunda convocação às 20h, com a presença de 47 (quarenta e sete) 3 
Conselheiros, RUI RODRIGUES SARTINI, LUIZ CARLOS COSTA,  4 
RENATO LUIZ, JESUS GERALDINO GARCIA, ANDRE LUIZ DA 5 
SILVA PINTO, FILIPE JOSE BRECIANI, ROGERIO BUENO DA 6 
SILVA, PEDRO LUIZ POZZUTO, ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA JR, 7 
ANOLDO BELARMINO DA SILVA, ADRIANE S. DE ALESSANDRI, 8 
UMBERTO SCATELLONI JR, HERIBERTO POZZUTO, EDGARD 9 
GIAMPAOLI, GUSTAVO A. TENARI MOYSES, EUGENIO 10 
COSTALONGA, ADRIAN R. CHIMINAZZO, PAULO ROGERIO G. 11 
RANDO, FABRICIO LEITE BIZARRI, DAVISTON F. MORASI, 12 
CLAUDINEI A.G. OLIVEIRA, ANTONIO AP. B. PRADO, JORGE LUIZ 13 
DE OLIVEIRA, CARMEN LILIAN M. CALÇAS, KARINE BARBARINI 14 
DA COSTA, ELISIANE JULIATO M. COSTA, JULIANA DE BRITO 15 
SARAIVA, MARIO DE FREITAS, LUIS ANTONIO SANTUCCI, 16 
ANTONIO JOSÉ PORTO, ADEMIR JOÃO ROSSI, AMAURI Z. LUNA, 17 
REGINALDO B. DE SOUZA, JOSELENE SILVA DE SOUSA, JOSÉ 18 
CARLOS SARTORI, TIAGO DOS SANTOS, MARCOS TITO, 19 
ADRIANO CRUZ, CLAUDINEI PARANHOS, VALDEMIR MAZZINI, 20 
FERNANDO L. SILVEIRA, CLAUDIR G. DE SOUZA, NELSON 21 
VICENTINI, JOSE CARLOS G. SILVA, JUVENAL LAGO, 22 
WALDENILSON R. DE SOUSA, VALDIR GARCIA e 04 (quatro) 23 
convidados, a seguir  OSVALDO SEROTINE, MOYSES A. MOYSES, 24 
ANDRE LUIZ ASTOLFI , EVERTON MONTEIRO, conforme assinaturas 25 
no Livro nº 06 "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 02 (dois ) anverso e 26 
02 (dois) verso. O edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 30 27 
de junho de 2017, na página DIVERSOS B7 e afixado em todos os quadros de 28 
avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação 29 
da Ata 280º da Reunião anterior, b) Posse dos novos conselheiros conforme 30 
artigo 57 inciso V do Estatuto Social, c) Eleição da Mesa Diretora para biênio 31 
de 01 de julho de 2017 a 30 de junho de 2019, conforme art. 61 Item 3.1, d) 32 
Eleição da Comissão Fiscal de Licitações conforme artigo 56 incisos III e artigo 33 
89º do Estatuto Social, e) Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa HERIBERTO 34 
POZZUTO cumprimenta a todos conselheiros e conselheiras, e inicia lendo o 35 
Artigo 57 do estatuto parágrafo primeiro, a Mesa Diretora do Conselho 36 
Deliberativo será eleita a cada dois anos em reunião especialmente convocada 37 
para esse fim sempre no mês de julho. Os trabalhos iniciais da reunião serão 38 
dirigidos pelo conselheiro com mais tempo de conselho presente na reunião até 39 



 
 

que se processe à eleição dando-se posse em ato continuo após a condução da 40 
nova mesa será processada a eleição da Comissão Fiscal de Licitações. O 41 
Presidente da Mesa HERIBERTO convida o conselheiro ANTONIO JOSÉ 42 
PORTO para assumir os trabalhos de condução da eleição, juntamente com o 43 
Secretário Administrativo ROBERTO. O conselheiro ANTONIO JOSE 44 
PORTO cumprimenta a todos, dizendo que a 27 anos atrás, em 1990, foi eleito 45 
presidente do conselho e será um prazer conduzir a eleição; inicia mostrando a 46 
urna vazia e a cédula, diz também que a votação começará pela ordem de 47 
assinaturas no livro de presença. O conselheiro ADRIANO solicita que o 48 
conselheiro ANTONIO PORTO fale a todos sobre sua participação ao clube; o 49 
conselheiro PORTO faz uma explanação dizendo que sua vida no clube tem 50 
mais de 50 anos, foi Presidente do Conselho e Vice-Presidente, Diretor de 51 
Esportes, Basquete e Futebol. Ato continuo o Presidente da Mesas esclarece a 52 
ordem da votação e que cada candidato a presidência do conselho, terá 5 (cinco) 53 
minutos para se apresentar. O conselheiro e candidato à Presidente do Conselho 54 
ANDRÉ PINTO apresenta os demais companheiros da chapa “Renovação”, 55 
Vice-Presidente ADRIANO CRUZ, primeiro secretário PAULO RANDO, 56 
segundo secretário JOSÉ CARLOS, a proposta dessa chapa é de tomar decisões 57 
e conversar com Diretoria Executiva para solução de problemas, finalizando 58 
apresentação da chapa “TRANSPARENCIA”, o candidato a Presidência do 59 
Conselho, ANDRE PINTO informa que não está processando o clube, e que 60 
não se interessa por nenhum centavo do clube. O conselheiro e candidato a 61 
Presidente do Conselho PEDRO se diz muito orgulhoso e ressalta a importância 62 
da mesa em organizar e harmonizar o conselho. O conselheiro PORTO dá início 63 
a votação, chamando os conselheiros pela ordem de assinaturas livro presença; 64 
solicita também   ao conselheiro ANOLDO BELARMINO para acompanhar 65 
os trabalhos. Ao final da votação o Presidente da Mesas anunciou o resultado da 66 
Eleição confirmando o número de presentes com o número de votos depositados 67 
na Urna 47 (quarenta e sete) conselheiros votantes, 1 (um) voto nulo, 27 (vinte 68 
e sete) para chapa “INOVAÇÃO” e 19 (dezenove) para chapa 69 
“TRANSPARENCIA”. O Presidente da Mesa ANTONIO JOSÉ PORTO 70 
anuncia e convida a chapa Inovação para assumir a mesa e dar continuidade a 71 
reunião. O novo Presidente da Mesa PEDRO agradece e solicita a presença dos 72 
demais membros da chapa, vice-presidente CARMEM LILIAN, primeiro 73 
secretário HERIBERTO POZZUTO, segundo secretário JULIANA 74 
SARAIVA. Na sequência, item b) Posse dos novos conselheiros conforme artigo 75 
57 inciso V do Estatuto Social, o Presidente da Mesa PEDRO apresenta o novos 76 
Conselheiros são eles: 1º 66 votos EDGARD GIAMPAOLI 4806, 2º 61 votos 77 
GUSTAVO TENARI MOYSÉS 8143, 3º 60 votos CARMEN LILIAN 78 
MORAES CALÇAS 342, 4º 48   votos ROGERIO BUENO DA SILVA 3725, 79 
5º 47 votos CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON 5612, 6º 46 votos PEDRO 80 
LUIZ POZZUTO 422, 7º 43 votos VALDIR GARCIA 2324,  8º 42 votos 81 



 
 

JOSELENE SILVA SOUZA 3009, 9º 41 votos ADRIAN ROBERTO 82 
CHIMINAZZO 4515, 10º 39 votos  FABRICIO LEITE BIZARRI 5255, 11º 83 
36 votos JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA 214, 12º 33 votos RENATO 84 
LUIZ 4408, 13º 27 votos KARINE BARBARINE DA COSTA 1569, 14º 26 85 
votos FILIPE JOSÉ BRECIANE 2070, 15º 25 votos JULIANA BRITO 86 
SARAIVA 4903, 16º 24 votos NADIR FRANCISCO CALVI 1882, 17º  24 87 
votos  ROBERTO KAZUHIRO KUBO 6452, 18º 19 votos RITA DE CASSIA 88 
ASTOLFI 4089, 19º 16 votos MARÇAL TORRES RIBEIRO 4189, 20º 15 89 
votos GIL STELVIO DE PAULO GARCIA 152, 21º 13 votos WAGNER 90 
DOMINGOS CERONI 2890, 22º 6 votos  ANDERSON PEPATO 2864. O 91 
Presidente da Mesa PEDRO convida para compor a mesa o Presidente 92 
Executivo OSVALDO SEROTINE; e também apresenta os conselheiros 93 
suplentes que irão assumir, LUIZ CARLOS COSTA e MARCOS TITO. O 94 
Presidente da Mesa PEDRO passa para o item a) Leitura, Apreciação e Votação 95 
da Ata 280º reunião anterior; antes de seguir com ordem do dia, o secretario 96 
administrativo ROBERTO solicita uma parte para explicar a necessidade de 97 
todos falarem no microfone pois estaremos utilizando um tradutor de texto para 98 
facilitar os trabalhos.  O conselheiro NELSON VICENTINI solicita a correção 99 
na ata da reunião anterior, sobre o minuto de silencio onde o correto é, 100 
falecimento da mãe do conselheiro Amauri Luna e do irmão do conselheiro 101 
Moysés A. Moyses. O Presidente da Mesa PEDRO solicita que seja enviado aos 102 
novos conselheiros regimentos, regulamentos, resolução, sobre como é 103 
conduzida as reuniões do conselho; coloca o item a) em votação, aprovada com 104 
4 (quatro) abstenções; o Presidente da Mesa diz também que se pode evitar as 105 
formalidades pois está tudo gravado, inclusive as correções solicitadas. Na 106 
sequência, item d) Eleição da Comissão Fiscal de Licitações conforme artigo 56 107 
incisos III e artigo 89º do Estatuto Social, o Presidente da Mesa PEDRO 108 
apresenta os nomes dos membros da única chapa inscrita, onde todos estão aptos 109 
a disputar, são eles: ADEMIR ROSSI, FABRICIO BIZARRI, GUSTAVO 110 
MOYSES, ROGERIO BUENO, UMBERTO SCATELLONI, o mandato 111 
desta comissão será de 1 (um) ano e será eleita por aclamação; por 1 (um) voto 112 
contra e 2 (duas) abstenções, sendo uma do conselheiro ANDRÉ PINTO. O 113 
Presidente da Mesa PEDRO passa para o item e) Assuntos Gerais, a conselheira 114 
ELISIANE agradece o Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE pelo 115 
apoio dado para modalidade Capoeira que puderam participar de um projeto 116 
beneficente, promovido pela Casa de Cultura de Valinhos, agradece também o 117 
conselheiro FABRICIO BIZARRI que também ajudou, foi muito bonito e 118 
importante para as crianças que fazem capoeira no clube pois pela primeira vez 119 
participaram de um evento podendo demonstrar essa arte, a conselheira também 120 
convida a todos para prestigiarem uma oficina de capoeira no clube que 121 
acontecerá no dia 26 de agosto, haverá confecção de berimbaus e aulas de 122 
música. O conselheiro WALDENILSON solicita explicação referente a multa 123 



 
 

de 50% no boleto, após último dia do mês, questiona se essa multa é sobre todas 124 
as taxas, inclusive valor de eventos, atividades, a dúvida surgiu de associado. O 125 
Presidente Executivo OSVALDO explica que é estatutário, não tem como 126 
separar a multa, é cobrado em todas as taxas que aparece no boleto. A 127 
conselheira CARMEN LILIAN agradece por estar mais um mandato, e diz que 128 
é muito importante a participação da mulher no conselho, e agradece a todas 129 
mulheres do conselho e amigas countrytrista, A conselheira ainda agradece o 130 
apoio do Presidente, funcionários e associados do clube, pela colaboração na 131 
campanha da 3ª Feira do Livro que fez em prol a famílias carentes, foi uma 132 
participação significativa das pessoas onde através das doações de livros pode 133 
arrecadar cerca de 800 quilos de alimentos. O conselheiro AMAURI LUNA, em 134 
nome dos tenistas do clube, agradece a Diretoria pela execução das 135 
arquibancadas e iluminação das quadras de tênis e parabeniza a chapa vencedora 136 
do conselho. O conselheiro FABRICIO BIZARRI sugere que se faça algum 137 
tipo de homenagem em agosto pelos 107 anos que faria o artista valinhense 138 
Adoniran Barbosa; também comenta e sugere que o pagamento do boleto, 139 
manutenções do clube, a possibilidade de termos uso do cartão de crédito para 140 
que o associado opte em parcelar. O conselheiro continua dizendo que gostaria, 141 
de trazer para a próxima reunião, sem custo, uma explanação de meia hora mais 142 
ou menos, de um especialista em legislações ligadas à área do esporte da cultura 143 
principalmente ligado a leis de incentivo, para que tire qualquer dúvida, do 144 
voleibol profissional e categorias de base, esse assunto no clube é polêmico, e 145 
de muitas dúvidas. Informa que o site para consulta da empresa é 146 
www.apoiobrasil.org.br. O conselheiro ADEMIR ROSSI parabeniza o evento 147 
Noite do Caldo em parceria com Recanto dos Velhinhos; em nome do Presidente 148 
do Recanto, Fernando D’Avila agradece e diz que esse evento promovido pelo 149 
Espaço Mulher, onde as mulheres que trabalham, merecem uma homenagem 150 
pelo empenho, dedicação e qualidade; e que é muito importante a participação 151 
dos conselheiros e também oportunidades para outras entidades. O conselheiro 152 
NELSON agradece os membros do conselho anterior pelo trabalho voluntário, 153 
empenho e dedicação que conduziram os trabalhos, HERIBERTO, RUI, 154 
PEDRO, TIAGO; parabeniza também a nova Mesa do Conselho; o conselheiro 155 
ainda sugere que em próximas atas de assembleia conste os nomes dos 156 
conselheiros em ordem de votação e também o nome de todos os suplentes. O 157 
conselheiro HERIBERTO dá boas-vindas aos novos conselheiros e a chapa 158 
vencedora, “Inovação”; agradece também a participação e espirito democrático 159 
dos conselheiros da chapa concorrente, “Transparência”, diz também com 160 
grande satisfação, que pela primeira vez a mesa do conselho é composta por 161 
mulheres, CARMEN LILIAN e JULIANA SARAIVA; agradece também pela 162 
participação e colaboração no último mandato da mesa do conselho, dos 163 
conselheiros RUI, TIAGO e PEDRO. O conselheiro HERIBERTO diz ainda 164 
que há muitos desafios pela frente, mas que o clube tem privilégio, ao longo da 165 



 
 

história, ter conseguido tomar algumas medidas em favor do clube; agradece 166 
também o Presidente CLAUDINEI PARANHOS pelo trabalho em sua gestão, 167 
e homenageia os conselheiros ANTONIO PORTO e EDGAR pela participação 168 
e ocupação no conselho. O Presidente da Mesa PEDRO diz a todos que a nova 169 
Mesa do Conselho estará à disposição de todos para esclarecer as dúvidas, e 170 
passa a palavra ao Presidente OSVALDO SEROTINE, que cumprimenta a 171 
nova Mesa do Conselho, e salienta que há qualquer problema existente, o 172 
secretário executivo ROBERTO  e também ele próprio, Presidente, podem ser 173 
comunicados, não sendo necessário aguardar próxima reunião, pois o associado 174 
muitas vezes quer as respostas de imediato; e também agradece as comissões 175 
fiscal, licitações, disciplina e sindicância, são órgãos muito importantes que dão 176 
respaldos para a Diretoria. O Presidente OSVALDO continua e agradece 177 
também aos conselheiros ANDRÉ PINTO, ADRIANO, PAULO RANDO e 178 
JOSÉ CARLOS pela disputa a eleição da Mesa, onde não há perdedores e o 179 
mais importante é a amizade; termina cumprimentando a nova Mesa do 180 
Conselho e agradece os ex-Presidentes da Mesa do Conselho, e ex-Presidentes 181 
da Diretoria, gestões anteriores e que puderam comparecer nessa reunião. O 182 
Presidente da Mesa PEDRO antes de encerrar a reunião, faz o convite a todos 183 
para prestigiarem o evento Feijoada no dia 30 de julho e também o Flashback no 184 
dia 12 de agosto. Em seguida o Presidente PEDRO encerra a reunião às 21h28m 185 
agradecendo a presença de todos. Eu, HERIBERTO POZZUTO, primeiro 186 
Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo 187 
Presidente da Mesa PEDRO LUIZ POZZUTO, a qual submete à apreciação de 188 
todos. Aos dezessete dias de julho de 2017. Ass. 189 
_________________________________________ HERIBERTO POZZUTO 190 
Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ PEDRO 191 
LUIZ POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 192 


