
 
 

ATA DA 291ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 19h30m, em sua 1 
sede social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino Zini, 2 
e em segunda convocação às 20h, com a presença de 23 (vinte e três) Conselheiros, 3 
a seguir: ANTONIO DE O. LIMA JR, GIL STELVIO P. GARCIA, LUIZ 4 
CARLOS COSTA, FABRICIO LEITE BIZARRI, NELSON VICENTINI, 5 
RITA DE CASSIA ASTOLFI LOPES, CARMEN LILIAN MORAES 6 
CALÇAS, ADRIAN ROBERTO CHIMINAZZO, JULIANA DE BRITO 7 
SARAIVA, RAFAEL DI GIORGIO ENDERLE, FERNANDO L. SILVEIRA, 8 
LUIS ANTONIO SANTUCCI, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, TIAGO DOS 9 
SANTOS, EMERSON DONIZETE DE SOUZA, JOSE CARLOS SARTORI, 10 
JOSE EDILSON LOURENÇO, HERIBERTO POZZUTO, MARIO A. 11 
FREITAS, CLAUDIR G. SOUZA, PEDRO L. POZZUTO, WALDENILSON 12 
R. SOUSA, GUSTAVO H. T. MOYSES, e 03 (três) convidados, AILTON 13 
TORDIN, OSVALDO SEROTINE, MOYSES A. MOYSES, conforme 14 
assinaturas no Livro nº 06 "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 12 (doze) 15 
anverso e 12 (doze) verso. O edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no 16 
dia 17 de maio, página DIVERSOS/VEICULOS C3, e afixado em todos os quadros 17 
de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: item a) Leitura, Apreciação e 18 
Votação das Atas 289ª e 290ª das Reuniões anteriores, b) Leitura do Expediente, c) 19 
Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do 1º Trimestre 2019, encerrado 20 
em31/03/2019, d) Comunicação pela Mesa Diretora dos Conselheiros que deixarão 21 
o Cargo no próximo dia 30/06/2019, conforme Art. 53 § 2º, e) Assuntos Gerais. O 22 
Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO inicia a reunião cumprimentando a todos e 23 
solicita um minuto de silencio pelo falecimento do Sr. AODEL CALVI, pai do 24 
Conselheiro NADIR CALVI e de Sra. YOLANDA MOSCATINI VICENTINI, 25 
mãe do Conselheiro NELSON VICENTINI. Em seguida passa para o item a) 26 
Leitura, Apreciação e Votação das Atas 289ª e 290ª das Reuniões anteriores, não 27 
havendo nenhuma pergunta, coloca em votação, aprovadas por unanimidade. O 28 
primeiro secretário HERIBERTO faz a leitura do item b) Leitura do Expediente, a 29 
programação de eventos nos meses de MAIO a JULHO, e também justificativas de 30 
ausências dos conselheiros PAULO LEOTÉRIO, CLAUDIO GRIGOLON e 31 
NADIR CALVI. Na sequência, o Presidente da Mesa PEDRO POZZUTO passa 32 
item c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do 1º Trimestre 2019, encerrado 33 
em 31/03/2019, o Presidente Executivo OSVALDO SERTOTINE diz que apesar 34 
de grande esforço, trabalho, sempre priorizando o necessário, o balancete foi 35 
satisfatório, continua dizendo que nas receitas, despesas de manutenção, limpeza de 36 
manutenção e em despesas patrimoniais tivemos resultados aproximados e dentro do 37 
previsto de 25%. O conselheiro NELSON comenta que agora só com o dinheiro no 38 
patrimonial para finalizar a obra, aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais) 39 
mês. O Presidente Executivo OSVALDO concorda e diz que será pago a segunda 40 
parte da mão de obra e todo material está sendo comprado parcelado, tudo controlado, 41 
até ser atingido o valor de receita, com intuito de não parar a obra e terminar o mais 42 
rápido possível. O primeiro secretário HERIBERTO pergunta o que é considerado 43 



 
 
despesas patrimoniais e investimentos. O contador AILTON explica que despesas 44 
patrimoniais basicamente têm todos os meses, depreciações, houve em abril de 2018 45 
até fevereiro de 2019 a despesa da ação judicial, diz também respondendo à pergunta 46 
do conselheiro FABRICIO; a depreciação diminui o ativo imobilizado não é um 47 
lançamento financeiro.  Após a leitura do parecer da Comissão Fiscal onde o parecer 48 
foi favorável à aprovação das contas; o Presidente da Mesa PEDRO coloca o item 49 
c) em votação, onde foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade na ordem 50 
do dia, item d) Comunicação pela Mesa Diretora dos Conselheiros que deixarão o 51 
Cargo no próximo dia 30/06/2019, conforme Art. 53 § 2º, o Presidente da mesa 52 
PEDRO diz que aqueles que se interessarem poderão fazer inscrição nesse momento 53 
e também pelo site do clube, o prazo será até o dia 15 de junho e a eleição no domingo 54 
dia 30 de junho, após o primeiro secretário HERIBERTO diz os nomes dos 55 
conselheiros que terminam o mandato de 01 de julho de 2016 a 30 de junho 2019. O 56 
Presidente da Mesa reforça o convite para o dia 31 de maio, sexta, a primeira reunião 57 
sobre a formação da comissão que cuidará dos 60 anos do clube. Continuando, o 58 
primeiro secretário HERIBERTO faz a leitura da resolução 002/2019 de 22/03/2019 59 
que trata de isentar por 6 (seis) meses, mediante apresentação de laudos médicos; 60 
em 50% (cinquenta por cento) da taxa de manutenção o Associado Titular, seu 61 
cônjuge e filhos caso um deles apresente acometimento das enfermidades de 62 
NEOPLASIA MALIGNA E NEFROPATIA GRAVE  as demais taxas 63 
permanecem inalteradas; findo o período, e em havendo necessidade o associado 64 
deverá apresentar nova solicitação comprovada pelo profissional medico; que ficara 65 
sob análise da Diretoria para aprovação de um igual período de prorrogação do 66 
benefício. O Presidente Executivo OSVALDO ressalta a todos a importância de 67 
orientar algum amigo associado que se estiver passando por essa situação, que 68 
procure a secretaria. O Presidente da Mesa PEDRO passa para o item e) Assuntos 69 
Gerais, o Presidente OSVALDO faz uma explanação em relação a processos 70 
judiciais do clube em andamento, e o  do Conselheiro  ANDRÉ LUIZ DA SILVA 71 
PINTO, que pede indenização por dano moral; está sendo aguardado a perícia 72 
médica , mas a parte autora reclamou do custo do perito não concordando em pagar; 73 
há mais dois processos, o do ex Conselheiro PAULO RANDO que foi julgado 74 
improcedente e o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1000,00 75 
(mil reais)  é dele; e o processo de um vizinho ao clube, reclamando de barulho; a 76 
juíza julgou o processo improcedente, o vizinho recorreu no Colégio e a sentença foi 77 
favorável ao vizinho; assim o Clube arcará dom uma indenização no  um valor de R$ 78 
3000,00 (três mil reais). Guia já recolhida. O Presidente OSVALDO também 79 
comenta sobre o dinheiro aguardado do Governo Federal, não temos data definida 80 
para recebimento, mas só está faltando o juiz fazer a correção do valor, cálculo dos 81 
meses; a previsão do valor a ser recebido será de aproximadamente R$600.000,00 82 
(seiscentos mil reais). Continua e faz uma explanação da obra, explicando que a 83 
compra do material do acabamento, onde o custo é mais caro, será parcelado, tudo 84 
com muita cautela analisando bom preço e qualidade; apresenta fotos do andamento 85 
da obra e considera que tudo está dentro do previsto pretendendo entregar até 86 
setembro e depois decidido o que será feito com o quiosque João do Monte, 87 
garantindo o respeito pelo trabalho e ideia do Presidente HERIBERTO na época de 88 
sua construção. O primeiro secretário HERIBERTO agradece a preocupação e 89 



 
 
cuidado em relação a esse quiosque, considera importante respeitar a opinião de 90 
associados antes de qualquer decisão. O Presidente da Mesa PEDRO sugere que esse 91 
assunto poderá ser pauta na reunião da comissão dos 60 anos do clube. O Presidente 92 
Executivo OSVALDO comenta também que será analisado, juntamente com o 93 
conselheiro CLAUDIR, continuar ou não o bar e lanchonete que atualmente 94 
funciona dentro do ginásio, por necessidade devido a obra, sabe-se que muitos 95 
associados usam e aprovam esse espaço pois facilitou pela localização. A conselheira 96 
CARMEN LILIAN sugere uma enquete com os associados a respeito, pois observou 97 
que a demanda é grande por ser no ginásio; solicita também explicação sobre o 98 
evento que acontecerá no ginásio no próximo dia 01 e 02 de junho, o 1º SHOW 99 
BUSINESS COUNTRY.  O Presidente Executivo OSVALDO explica que será um 100 
evento destinado aos associados empreendedores que queiram participar de 101 
apresentar e vender seus produtos, acha importante essa oportunidade para os demais 102 
associados e convidados em conhecer os produtos. Continua convidando e pedindo 103 
a compreensão de todos para o próximo final de semana onde acontecerá a Copa 104 
Judô, nesse evento é esperado atletas de todo Estado de São Paulo, portanto será 105 
contratado seguranças para ficarem nas áreas externas do clube, estacionamento, 106 
parque e campos. O conselheiro TIAGO DOS SANTOS comenta o problema que o 107 
clube está tendo com a taxa de convidados trazidos por associados menores 108 
dependentes, onde estão causando transtornos e comportamentos indevidos, solicita 109 
medidas urgentes e melhor controle na portaria; entrada e saída dos convidados, e 110 
mais segurança. O Presidente Executivo OSVALDO diz que é uma preocupação e 111 
corriqueiro; precisaria da conscientização e mais responsabilidade dos pais; muitos 112 
são ausentes e não sabem o que acontecem com os filhos; muitos trazem e não entram 113 
com os filhos; foi conversado com os pais de um caso específico e foi determinado a 114 
proibição da venda da taxa de visita para menores de 18 anos sem autorização previa 115 
do titular responsável. O conselheiro FABRICIO acha importante o clube fazer uma 116 
regulamentação interna com o amparo da regulamentação existente do ECA, onde é 117 
proibido entrada de menores 14 anos desacompanhados de pais ou responsáveis; o 118 
clube não pode assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos, crianças. O 119 
Presidente da Mesa PEDRO concorda e diz que o clube vai se adequando conforme 120 
as mudanças atuais e acontecimentos e assim cria regulamentos internos. O 121 
conselheiro CLAUDIR também sugere controle melhor na entrada e saída das 122 
pessoas na portaria. O conselheiro LIMA JR diz que é preocupante os pais 123 
autorizarem por telefone e que o controle de acesso deve ser fiscalizado melhor pela 124 
secretaria e depois entrada e saída pela portaria. O Presidente da Mesa PEDRO 125 
agradece e finaliza a reunião as 21h30min. Eu, HERIBERTO POZZUTO, primeiro 126 
Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo 127 
Presidente da Mesa PEDRO LUIZ POZZUTO, a qual submete à apreciação de 128 
todos. Aos vinte e quatro dias de maio de 2019. Ass. 129 
_________________________________________ HERIBERTO POZZUTO 130 
Primeiro Secretário e Ass. ___________________________________ PEDRO 131 
LUIZ POZZUTO Presidente do Conselho Deliberativo. 132 


