
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dez, às 19h30min. Em sua Sede Social, nas dependências 1 
do Auditório do Ginásio Social e Esportivo, em segunda convocação, com a presença de 24 (vinte e 2 
quatro) Conselheiros, a seguir: OSVALDO SEROTINE, DAVISTON FERNANDO MORASI, GIL 3 
STELVIO P. GARCIA, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, NELSON VICENTINI, 4 
CLAUDINEIS DE OLIVEIRA CEZAR, ROBERTO DOS SANTOS, EDUARDO SERGIO 5 
MALVEZZI, ROGERIO BUENO DA SILVA, EDGARD GIAMPAOLI, ADEMIR ANTONIO 6 
FERRARI, ADEMIR JOÃO ROSSI, HERIBERTO POZZUTO, PAULO DE SOUZA 7 
LEOTÉRIO, ORESTES ANTONIO JULIATO, RUI RODRIGUES SARTINI, WALDENILSON 8 
ROBERTO DE SOUSA, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, JOAQUIM DIQUISON 9 
ALBANO, ANTONIO APARECIDO B. PRADO, CLAUDINEI DESTEFANE TAVARES, 10 
ANTONIO MARCOS LOVIZARO, PEDRO LUIZ POZZUTO, JOSÉ APARECIDO AGUIAR, 11 
e dois convidados, ENGº MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS e MARCOS REINALDO BACAN, 12 
conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 47 (quarenta e sete) verso e 13 
48 (quarenta e oito) anverso. O Edital de convocação foi publicado no “Jornal de Valinhos”, edição do 14 
dia 30 de julho de 2010, à página 11 (onze) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a 15 
seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do 16 
Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do Segundo 17 
Trimestre de 2010, encerrado em 30/06 p.p.; d) Assuntos Gerais. A Mesa Diretora foi composta por 18 
OSVALDO SEROTINE e DAVISTON FERNANDO MORASI, respectivamente Presidente e Vice-19 
Presidente do Conselho Deliberativo, BENEDITO RUBENS DE SOUZA Primeiro Secretário e 20 
NELSON VICENTINI Segundo Secretário. Iniciando a reunião, o Presidente da Mesa Diretora do 21 
Conselho Deliberativo OSVALDO SEROTINE, cumprimentou e agradeceu a presença de todos. 22 
Dando início aos trabalhos, em atenção ao primeiro item da ordem do dia, a) Leitura, Apreciação e 23 
Votação da Ata da Reunião Anterior, colocando em apreciação, o Conselheiro ROBERTO DOS 24 
SANTOS solicita a correção da ATA, pois não consta seu nome, passando assim para 27 (vinte e sete) 25 
o número de Conselheiros presentes na reunião anterior. O Presidente da Mesa Diretora OSVALDO 26 
SEROTINE coloca em apreciação o TEOR da ATA. Em não havendo manifestações em contrário, o 27 
teor da mesma foi aprovado. Ato contínuo ,o Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE, 28 
passou para o item b) Leitura do Expediente: O Primeiro Secretário BENEDITO RUBENS DE 29 
SOUZA faz a leitura. Convite para os próximos eventos, anunciando a todos os Membros do Conselho 30 
as datas, informa sobre as locações especiais, onde consta data, entidade, número de contrato e valores. 31 
Faz a leitura de uma carta enviada pelo professor de Karatê Edson Cremasco, falando sobre o Festival 32 
do Japão onde teve a participação de 23 (vinte e três) karatecas Countrystas, relatando ainda sobre os 33 
Jogos Regionais que aconteceu em Itu, onde o mesmo participou junto com o associado carateca e 34 
também Conselheiro WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA. O Presidente da Mesa Diretora 35 
OSVALDO SEROTINE parabeniza os atletas e solicitou aos Conselheiros que apóiem os mesmos, 36 
para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ato continuo, o Primeiro Secretário BENEDITO RUBENS 37 
DE SOUZA comunica as datas e locais relacionadas ao esporte do Country Club, informa sobre 38 
inclusões de Dependentes na Categoria Outros e Noivos referente ao Segundo Trimestre de 2010. Fala 39 
sobre o Regulamento do Concurso para Símbolos Comemorativos dos 50 anos do Country Club, que 40 
são: Logotipo, Slogan, Foto Paisagem e Foto Atividade. Passando a palavra ao Conselheiro 41 
HERIBERTO POZZUTO, Coordenador da Comissão dos 50 Anos, o qual solicita o apoio de todos 42 
os membros do Conselho para divulgação do Projeto 50 Anos. Neste momento, o Presidente da Mesa 43 
Diretora OSVALDO SEROTINE, convida o Presidente da Diretoria Executiva ENGº MOYSÉS 44 
ANTONIO MOYSÉS e MARCOS REINALDO BACAN para fazerem parte da Mesa, Passando ao 45 
item c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do Segundo Trimestre de 46 
2010, encerrado em 30/06 p.p.. Passando a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva ENGº 47 
MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, que esclarece que as contas estão equilibradas, que foi feito um 48 
esforço no decorrer dos meses, para que esteja tudo em ordem para as receitas que vem a frente, e a 49 
proposta é não depender da festa havaiana para fechar o ano, esclarece que a Comissão Fiscal analisou 50 
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o balancete e os números são coerentes. O Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE 51 
coloca em apreciação. O Conselheiro PEDRO POZZUTO solicita ao Contador MARCOS 52 
REINALDO BACAN, que desmembre no próximo balancete a linha 119 (cento e dezenove) Despesas 53 
Administrativas, separando Diretoria e Conselho. O Primeiro Secretário BENEDITO RUBENS DE 54 
SOUZA, questiona gastos da revista com valor mensal de R$ 1.250,14 (hum mil duzentos e cinqüenta 55 
e sete reais e quatorze centavos) direcionada a Nota fiscal AR2 artes gráficas. O Contador MARCOS 56 
REINALDO BACAN esclarece que foi feito um contrato com a empresa AR2 editora da Revista 57 
Country, que são 04 (quatro) edições trimestrais, porém são efetuados pagamentos mensais. O Primeiro 58 
Secretário BENEDITO RUBENS DE SOUZA questiona ainda sobre o valor da obra da piscina 59 
aquecida que estava estimada em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e já foram gastos 60 
aproximadamente R$ 1.103.000,00 (hum milhão cento e três reais mil reais), se tem uma estimativa de 61 
quanto será o montante dos investimentos até o término da obra. O Presidente da Diretoria Executiva 62 
ENGº MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, esclarece que a obra foi orçada no ano de 2006 e aprovada 63 
no ano de 2007 e que no decorrer do tempo houve uma porcentagem de aumento muito elevado em 64 
relação aos materiais. De acordo com o cronograma, a estimativa de gastos até o termino da obra, 65 
sendo a parte de baixo com vidros, rampas e outros, deve chegar perto de R$ 1.300.000,00 (hum 66 
milhão e trezentos mil reais). O Primeiro Secretário BENEDITO RUBENS DE SOUZA questiona 67 
também sobre Despesas Honorários Advocatícios (página três, número cento e onze) no ano de 2009 a 68 
base era de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), em 2010 teve um aumento de 25% (vinte e cinco por 69 
cento), na média. O Presidente da Diretoria Executiva ENGº MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS 70 
solicitou ao Secretário Executivo ROBERTO EUSTÁQUIO que verifique esse aumento e que seja 71 
esclarecido na próxima reunião. O Primeiro Secretário BENEDITO RUBENS DE SOUZA, questiona 72 
também sobre Manutenção de Software (página três, linha cento e dezoito), que em 2009 a manutenção 73 
era de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, em 2010 passou para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 74 
reais) aumentando 100% (cem por cento), sendo que o clube investiu em um software novo, criado 75 
exclusivamente para o Country Club, que além do investimento o Clube hoje está pagando o dobro de 76 
manutenção mensal. O Presidente da Diretoria Executiva ENGº MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS 77 
solicita ao Secretário Executivo ROBERTO EUSTÁQUIO, que esclareça o assunto. Este esclarece 78 
que a empresa Lazco estava a 10 (dez) anos prestando serviços ao Clube, que seu primeiro contrato foi 79 
em 2001 que até outubro 2009 era cobrado R$ 600,00 (seiscentos reais), entretanto a Lazco perdeu o 80 
interesse em continuar prestando serviços ao Clube, pois a mesma direcionou seu foco para trabalhos 81 
junto às Distribuidoras de Petróleo, e com isso o Clube ficou refém das suas próprias necessidades. O 82 
valor cobrado pela empresa Lazco estava muito defasado. A Diretoria Executiva não encontrou no 83 
mercado outra empresa que prestasse serviços no mesmo valor, explicou que a Plus-Tec, empresa 84 
contratada para o desenvolvimento do software o fez novamente com regras de negócios do Clube, já 85 
existentes no sistema da Lazco e com melhorias. Informou ainda que o mesmo  precisa de mais  86 
melhorias e  que serão feitas de acordo com as prioridades e que este valor, ora pagos relacionam-se à 87 
manutenção mensal da nova empresa contratada. O Primeiro Secretário BENEDITO RUBENS DE 88 
SOUZA questiona também sobre Folha de Pagamento, diz que fez uma análise por Número de 89 
Funcionários entre Julho de 2009 para Julho 2010 e verificou que houve um aumento para o Item 90 
Administração unitariamente de 12% (doze por cento). O Contador MARCOS REINALDO BACAN, 91 
esclareceu que além de Salário está incluso Férias de funcionários por isso a margem de 12% (doze por 92 
cento). O Vice-Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, questiona sobre 93 
gastos da (página cinco, linha duzentos e vinte e um), Homenagem feita no mês de julho p.p. no valor 94 
de R$ 1.048,00 (hum mil e quarenta e oito reais). O Contador MARCOS REINALDO BACAN, 95 
esclarece que esse valor foi pago a funerária Bracalente por condolências e Jornal de Valinhos 96 
referente anúncio feito em homenagem ao Aniversário da Cidade. O Vice-Presidente da Mesa Diretora 97 
DAVISTON FERNANDO MORASI questiona ainda sobre Despesas Espaço Mulher - Noite do 98 
Caldo na (página seis), valor R$ 1.439,00 (hum mil quatrocentos e trinta e nove reais), se não tem 99 
receita relacionada ao evento. O Secretário Executivo ROBERTO EUSTÁQUIO, esclareceu que o 100 



Espaço Mulher transferiu o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) na conta do Country 101 
Club, e que o mesmo está registrado e estará na próxima receita. O Segundo Secretário NELSON 102 
VICENTINI, parabeniza o Contador MARCOS REINALDO BACAN pelo trabalho e modificações 103 
feitas na resolução da Contabilidade, e questiona sobre Valores a Receber, que em julho estava em R$ 104 
74.000,00 (setenta e quatro mil reais). O Contador MARCOS REINALDO BACAN, esclarece que 105 
tem Patrocínios a Receber, a maior parte é da revista e fornecedores, que com a obra da Piscina 106 
Aquecida, muitos contratos são feitos e ainda não receberam a Nota Fiscal. Esclarece ainda que tem 107 
um Bloqueio Judicial de R$ 38.251,00 (trinta e oito mil duzentos e cinqüenta e um reais) feito pelo 108 
INSS, referente à ação trabalhista movida pelo Professor Paulo. O Presidente da Mesa Diretora 109 
OSVALDO SEROTINE, solicita explicação sobre o assunto ao Secretário Executivo ROBERTO 110 
EUSTÁQUIO. O mesmo esclarece que o Professor Paulo ao se desligar do Clube foi à Justiça do 111 
Trabalho reivindicando indenização de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Em Audiência 112 
Trabalhista, foi feito acordo no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Além do acordo, o Juiz 113 
determinou que fosse reconhecido o vinculo empregatício. Até a finalização do processo o Juiz pediu 114 
uma garantia e o Clube ofereceu o terreno do estacionamento externo, que até então não sabia que o 115 
valor venal do terreno era menor que o valor que o INSS calculou. Em audiência o Juiz não aceitou o 116 
imóvel como garantia e desta forma bloqueou o valor estipulado em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil 117 
reais) da conta corrente do Country Club. Esclarece ainda que a Assessoria Jurídica já entrou com 118 
recurso discordando do valor.  O Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE coloca em 119 
votação o Parecer do Balancete Financeiro e Patrimonial do Segundo Trimestre de 2010, encerrado em 120 
30 de junho de 2010, o qual foi aprovado. Passando a analisar o item d) Assuntos Gerais: O 121 
Conselheiro ROGÉRIO BUENO DA SILVA parabeniza a Diretoria pela organização do Baile dos 122 
Anos Dourados, que está resgatando o público de maneira satisfatória. Não havendo mais assunto, o 123 
Presidente da Mesa Diretora OSVALDO SEROTINE, encerrou a reunião às 23h00min. Eu 124 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA, Primeiro Secretário, redigi a presente ata que vai assinada por 125 
mim e vistada pelo Presidente, a qual submete á apreciação de todos. Aos 20 de agosto de 2010, 126 
Ass:____________________________BENEDITO RUBENS DE SOUZA - Primeiro Secretário e 127 
Ass:____________________________ OSVALDO SEROTINE Presidente do Conselho 128 
Deliberativo. 129 


