
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio de dois mil e dez (2010), às 19h30min, na Sede Social, nas 1 
dependências do Restaurante, em segunda convocação, com a presença de vinte e quatro (24) 2 
Conselheiros, OSVALDO SEROTINE, GIL STELVIO P. GARCIA, DAVISTON FERNANDO 3 
MORASI, PEDRO LUIZ LEARDINI, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, ADEMIR JOÃO 4 
ROSSI, EDSON LAZARO PALERMO, PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO, ORESTES ANTONIO 5 
JULIATO, ELPIDIO FINI, ANTONIO APARECIDO B. PRADO, ANTONIO DE JESUS 6 
MARCON, PEDRO LUIZ POZZUTO, RUI RODRIGUES SARTINI, JORGE LUIZ DE 7 
OLIVEIRA, CLAUDINEI DE OLIVEIRA CEZAR, CLAUDINEI DESTEFANES TAVARES, 8 
ROGERIO BUENO DA SILVA, WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA, EDGARD 9 
GIAMPAOLI, JUVENAL FONSECA LAGO, JOSÉ APARECIDO AGUIAR, CARLOS 10 
ANTONIO MARIGHETTO, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, THIAGO RAPHAEL DOS 11 
SANTOS, VALDIR GARCIA, e dois convidados, ENGº MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS e 12 
MARCOS REINALDO BACAN, conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE PRESENÇA", às 13 
folhas (42) quarenta e dois verso e (43) quarenta e três anverso. O Edital de convocação foi publicado no 14 
“Jornal de Valinhos”, edição do dia 14 de maio de 2.010, à página 20, e afixado em todos os quadros de 15 
avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata de Reunião 16 
Anterior; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação do Parecer do Balancete Financeiro 17 
e Patrimonial do Primeiro Trimestre de 2010, encerrado em 30 de março; d) Leitura, Apreciação e Eleição 18 
de Membro para o Conselho Fiscal; e) Assuntos Gerais. A Mesa Diretora foi composta por OSVALDO 19 
SEROTINE e DAVISTON FERNANDO MORASI, respectivamente Presidente e Vice-Presidente do 20 
Conselho Deliberativo, BENEDITO RUBENS DE SOUZA Primeiro Secretário e NELSON 21 
VICENTINI Segundo Secretário. Iniciando a reunião o Presidente da Mesa do Conselho Deliberativo 22 
OSVALDO SEROTINE, cumprimentou e agradeceu á presença de todos, solicita a todos que faça um 23 
minuto de silêncio em respeito ao falecimento do Pai do Diretor de Relações Publicas JORGE 24 
ALEXANDRE F. DOS SANTOS, convida o Presidente da Diretoria Executiva ENGº MOYSÉS 25 
ANTONIO MOYSÉS, para fazer parte da Mesa, Dando inicio aos trabalhos, Em atenção ao primeiro 26 
item da ordem do dia, item a; o qual dizia Leitura, Apreciação e Votação da Ata da reunião anterior; 27 
solicitou ao Primeiro secretario BENEDITO RUBENS DE SOUZA que faça a leitura da ATA, já que 28 
houve atraso na entrega da mesma e a maioria não a recebeu, O Primeiro Secretario faz a leitura da ATA, 29 
citando todos os itens, O Presidente da Mesa do Conselho Deliberativo OSVALDO SEROTINE, coloca 30 
em apreciação o teor da ata, em não havendo manifestações, o teor da ata foi aprovado, Ato continuo, O 31 
Presidente da Mesa do Conselho Deliberativo OSVALDO SEROTINE passou ao item b; Leitura do 32 
Expediente, em não havendo nada, passa ao item c; Leitura, Apreciação e Votação do Balancete 33 
Financeiro e Patrimonial do primeiro trimestre 2010 encerrado em 31 de março p.p. OSVALDO 34 
SEROTINE, convida o Contador MARCOS REINALDO BACAN, para fazer parte da mesa, passando 35 
a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva ENGº MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, o Presidente 36 
comprimentou a todos, falou do seu Objetivo de entregar no final do ano o Clube com a manutenção cem 37 
por cento em ordem, esclarece que em dois mil e nove, não foi feito mais em relação à manutenção por 38 
causa da receita, esclarece que em dois mil e dez em função da arrecadação de contribuição de melhorias, 39 
graças a metodologia aprovada pelo Conselho Deliberativo obteve o Superávit em torno de dezessete mil 40 
reais, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, esclareceu que o resumo geral de dois mil e nove recebido 41 
estava com diferença, foi feito uma análise e entregue a todos com informação real, questiona o Secretario 42 
Executivo  ROBERTO EUSTÁQUIO, que em janeiro e fevereiro houve uma queda na taxa da academia 43 
e em março houve aumento, Roberto esclareceu que no mês de janeiro á férias e não é cobrado taxa dos 44 
associados e que as receitas são semelhantes as dos anos de dois mil e sete, dois mil e oito e dois mil e 45 
nove, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, questiona sobre reforma de alambrados feito no mês de 46 
fevereiro e março, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, esclarece que devido às chuvas constante e 47 
movimento de água o alambrado não suportando veio a desmoronar, que o seguro do Clube foi acionado, 48 
mais o mesmo não reconhece como objeto, só vem a reconhecer se for vendaval, solicitou ao Secretario 49 
Executivo ROBERTO EUSTÁQUIO, para verificar junto ao Dr. CELSO CARBONI advogado do 50 
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Clube se a possibilidade de recorrer, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, questiona linha cento e trinta e 51 
cinco salário de funcionários, diferença de valores no mês de janeiro, fevereiro e março, linha cento e 52 
vinte e quatro lanchonete conservação e instalações, linha cento e sessenta e quatro, promoções 53 
esportivas, linha cento e noventa e cinco, materiais de limpeza, diferenças de valores mês janeiro, 54 
fevereiro e março, MARCOS REINALDO BACAN, esclarece que a diferença de valores de salários de 55 
funcionários é devido a saída férias dos mesmos, que foi trocado telhas no conjunto da Lanchonete e 56 
Vestiários que foram substituídas por telhas translúcidas, materiais de limpeza mês de março ouve 57 
reposição de materiais que estavam faltando, DAVISTON FERNANDO MORASI, questiona sobre 58 
diferença no déficit de valores relacionados ao carnaval dois mil e dez, se as despesas vem a ser do 59 
Publico ou Salão, como decoração, banda, MOYSÉS ANTONIO MOYSES, esclareceu que o relatório 60 
apresentado a ele esta positivo, que a única diferença feita foi através da propaganda de Outdoor, relatou 61 
que foi mantido o mesmo gasto que em 2009, em 2010 a entrada aos associados foi grátis todos os dias, 62 
mais que mesmo assim não correspondeu as expectativas, solicitou ao Secretario Executivo ROBERTO 63 
EUSTÁQUIO, que faça uma analise com o Contador MARCOS REINALDO BACAN, para verificar o 64 
erro que consta no Balanço, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, esclareceu que fez um comparativo 65 
entre dois mil e nove e dois mil e dez no quesito decoração e anúncios, que em dois mil e dez foi se gasto 66 
mais, CARLOS ANTONIO MARIGHETO, questionou se houve colaboração da Lanchonete no 67 
Carnaval, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, esclareceu que eles colaboraram com águas, refrigerantes, 68 
lanches para Diretoria e Banda, OSVALDO SEROTINE questionou porque a Nota Fiscal da Banda 69 
Kalango Doido foi emitida pelo Diretor de Eventos Social  NADIR FRANCISCO CALVI, se existe 70 
alguma ligação empresarial,  MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS esclareceu que normalmente as Bandas 71 
contratadas não emitem Nota Fiscal que o Escritório de Contabilidade orientou a não aceitar recibo, e que 72 
Nadir intermediou como Empresário, ADEMIR JOÃO ROSSI, questionou sobre pagina quatro, linha 73 
cento e setenta e três Instrutores, MARCOS REINALDO BACAN, esclarece que refere-se a Professores 74 
que não são contratados pelo Clube ou seja não são registrados e sim prestadores de serviço, PEDRO 75 
LUIZ POZZUTO, questionou que houve diferença de valores no primeiro trimestre saldo de manutenção 76 
dois mil e nove, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS,  esclareceu que houve indenização de um funcionário, 77 
gastos com algumas ampliações feitas no Clube, THIAGO RAPHAEL DOS SANTOS, questionou 78 
pagina nove linha quatrocentos e quinze aumento de taxa de credito a receber, MOYSÉS ANTONIO 79 
MOYSÉS esclareceu que a inadimplência é geral entre os associados antigos e novos, esclareceu que 80 
houve o cancelamento de cento e quinze títulos que estavam inadimplentes, em  não havendo mais 81 
manifestações O Presidente da Mesa do Conselho Deliberativo OSVALDO SEROTINE coloca em 82 
votação Leitura, Apreciação e Votação do Parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial do Primeiro 83 
Trimestre de 2010, encerrado em 30 de março de 2010, o qual foi aprovado, passando a analisar o item d; 84 
o qual dizia, Leitura, Apreciação e Eleição de Membro para o Conselho Fiscal, BENEDITO RUBENS 85 
DE SOUZA faz a leitura esclarecendo que o Conselho Fiscal perdeu dois colaboradores, José Roberto 86 
Melani e Edson Manzano, e que para complementar a Comissão com pelo menos mais um suplente, foi 87 
indicado o Sr. CARLOS BENEDITO DINI associado desde um de novembro de mil novecentos e 88 
oitenta, é Contador e Funcionário da EATON, esclareceu também que como é previsto no Estatuto do 89 
Clube para adição de mais um membro do Conselho da Comissão Fiscal como prevê no artigo 91 inciso 90 
1, suplentes que substituirão os efetivos em suas faltas ou impedimentos, convocando-se o mais antigo no 91 
quadro associativa ou segunda alternativa o mais idoso, O Presidente da Mesa do Conselho Deliberativo 92 
OSVALDO SEROTINE coloca em votação Leitura, Apreciação e Eleição de Membro para o Conselho 93 
Fiscal, o qual foi aprovado, ato continuo item e; Assuntos Gerais, CLAUDINEIS DE OLIVEIRA 94 
CEZAR, questionou se já chegaram a algum veredicto sobre o fato ocorrido na lanchonete em dezembro 95 
p.p onde houve tumulto e briga com envolvimento de vários sócios, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS,  96 
esclarece que está em andamento, os membros da Comissão de Disciplina não informou uma data correta, 97 
mais lhe foi informado que já foi tomada a decisão, que ainda não foi oficializada, OSVALDO 98 
SEROTINE, esclarece que enviou um e-mail para Dr. JOSÉ ARTUR DOS SANTOS LEAL onde 99 
solicitou uma posição referente ao fato ocorrido na lanchonete, Dr. JOSÉ ARTUR em resposta informou 100 



que realmente esta em falha com o Clube, que a decisão está tomada que só falta documentar e enviar 101 
para o Secretario Executivo ROBERTO EUSTÁQUIO, para assim documentar e notificar os envolvidos 102 
e fixar nos quadros de aviso do Clube, JOAQUIM DIQUISON ALBANO esclareceu que já foi tomada 103 
a decisão pela Comissão de Disciplina, e defende a mesma dizendo que não esta relapsia, que não foi 104 
julgado só o caso em questão, mais foram três processos ao mesmo tempo, CARLOS ANTONIO 105 
MARIGHETTO falou que todo ato praticado dentro do Clube, tem uma repercussão no Conselho, que 106 
está havendo cobrança intensa dos associados, que como Conselheiro tem o direito de cobrar o anuncio da 107 
decisão tomada, ROGERIO BUENO DA SILVA concordou com CARLOS A. MARIGHETTO, 108 
sugere que seja colocado em ata para votação do Conselho quanto à demora do anuncio da decisão que já 109 
esta tomada a mais de trinta dias, solicitou que seja feito um oficio ou um apelo, OSVALDO 110 
SEROTINE, esclareceu que JOAQUIM DIQUISON ALBANO já havia conversado com Dr. JOSÉ 111 
ARTUR que dentro de uma semana seria anunciado a decisão, ROGERIO BUENO DA SILVA falou 112 
que solicitou na reunião passada uma posição sobre o parcelamento do INSS, se já caducou o valor 113 
devido conforme foi informado na reunião passada, como esta o andamento do processo, OSVALDO 114 
SEROTINE esclareceu que ROBERTO EUSTÁQUIO, enviou um e-mail solicitando uma posição para 115 
Dra. AURÉLIA advogada responsável por este processo, informando a mesma que precisava passar as 116 
informações em reunião futura, informou que a resposta da advogada foi evasiva confirmando a 117 
recebimento do e-mail enviado por Roberto, que até então não obteve resposta, OSVALDO SEROTINE 118 
esclareceu que conforme informação dos Contadores Marcos e Ailton ao entrar no site da Receita Federal 119 
não consta nada, aparentemente caducou, para firmar se realmente caducou é a advogada Dra. Aurélia, 120 
JOAQUIM DIQUISON ALBANO questiona se o contrato com os estagiários esta de acordo com a 121 
nova lei, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, esclarece que sim, pelo CIE com todos os direitos previsto na 122 
lei, JUVENAL FONSECA LAGO  sugeriu que referente ao caso das crianças, como é um assunto muito 123 
delicado, a Diretoria Executiva enviar uma carta oficio, esclarecendo que o caso chegou a Diretoria e foi 124 
encaminhado para ser tomada as providencias cabíveis, isso evitaria algum problema, falou da lamentável 125 
decisão da Diretoria Esportiva, onde ele enviou uma carta relatando os fatos ocorridos pois estava 126 
presente no momento da briga, e a mesma  foi classificada como discussão e anexada em só um Quadro 127 
de aviso, quando o certo é ser distribuído em todos, ADEMIR JOÃO ROSSI questiona sobre obras em 128 
andamento referente ao esgoto, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS esclareceu que em conversa com 129 
Presidente do DAE Sr. Rover solicitou que fosse feito um levantamento, que o Clube entraria com a 130 
passagem e o DAE  com material e mão de obra, mais que a principio não tem nada acordado é só verbal, 131 
ROBERTO DOS SANTOS faz um pronunciamento em apoio ao JUVENAL FONSECA LAGO pede 132 
uma reflexão de todos os Conselheiros, antigamente cuidava-se melhor do ambiente, que interferia mais, 133 
e não se omitia tanto porque os filhos e estavam sendo criados no Clube, e com o decorrer do tempo todos 134 
estão mais calmos e omissos, e contam com o trabalho de pessoas que hoje estão não gratas ao Clube, 135 
falou que em conversa com um sócio recém egresso, que foi até profissional em futebol que ele veio duas 136 
vezes no rachão e hoje não vem mais porque o ambiente não é bom, que hoje ele vem participa de outras 137 
modalidades que gosta muito do ambiente, mais o futebol não tem condições de freqüentar, e que ele 138 
próprio participou algumas vezes e que o ambiente e muito desagradável com palavrões, pede a todos 139 
essa reflexão e que se interfira um pouco mais pois o rachão sempre foi o carro chefe dentro do esporte, 140 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA esclarece que no Estatuto Social, artigo 61 inciso 14 e que a Mesa 141 
do Conselho Deliberativo pode intervir e reanalisar a pena consentida, JOAQUIM DIQUISON 142 
ALBANO,  esclarece que no artigo 112 onde o denunciante será informado por escrito podendo recorrer 143 
no prazo de cinco dias ao Presidente do Conselho Deliberativo, OSVALDO SEROTINE solicitou que 144 
seja publicado em edital para próxima reunião OSVALDO SEROTINE, encerrou a reunião às 145 
23h10min. Eu BENEDITO RUBENS DE SOUZA, Primeiro Secretário, redigi a presente ata que vai 146 
assinada por mim e vistada pelo Presidente, a qual submete á apreciação de todos aos 24 de maio de 2010,  147 
Ass:____________________________BENEDITO RUBENS DE SOUZA, Primeiro Secretário  148 
Ass:____________________________ OSVALDO SEROTINE, Presidente do Conselho Deliberativo            149 


