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Aos vinte e cinco de março de dois mil e onze, às 19h30min. Em sua Sede Social, nas dependências da Sala 1 
do Karatê, em segunda convocação, com a presença de 31 (trinta e um) Conselheiros, a seguir: ADEMIR 2 
ANTONIO FERRARI, GIL STELVIO PAULO GARCIA, NADIR FRANCISCO CALVI, PEDRO 3 
LUIZ POZZUTO, OSVALDO BECK, CLAUDINEIS DE OLIVEIRA CEZAR, RUI RODRIGUES 4 
SARTINI, EDUARDO SERGIO MALVEZZI, ELPIDIO FINI, HERIBERTO POZZUTO, NELSON 5 
VICENTINI, FERNANDO POZZUTO, HEITOR BERTOLI, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, 6 
CLAUDINEI DESTEFANE TAVARES, GILMAR JOSÉ PAVAN, VALDIR GARCIA, JORGE LUIZ 7 
DE OLIVEIRA, ORESTES JULIATO, ANTONIO DE JESUS MARCON, MARCIO TADEU 8 
SOARES, ANTONIO MARCOS LOVIZARO, ANTONIO APARECIDO BATISTA PRADO, 9 
WALDENILSON DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DAVID, ADEMIR JOÃO ROSSI, JOSÉ ARTUR  10 
DOS SANTOS LEAL, MARCELO HENRIQUE GASPARINI, ROBERTO DOS SANTOS, ANOLDO 11 
BELARMINO DA SILVA, DAVISTON FERNANDO MORASI e cinco convidados, CLAUDINEI 12 
PARANHOS, MARCOS REINALDO BACAN, OSVALDO SEROTINE, BENEDITO RUBENS DE 13 
SOUZA e JUVENAL FONSECA LAGO, conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE PRESENÇA", 14 
às folhas 02 (dois) verso e 03 (três) anverso. O Edital de convocação foi publicado no “Jornal de Valinhos”, 15 
edição do dia 04 de março de 2011, à página 11 (onze) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com 16 
a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação das Atas das Reuniões Anteriores; b) Leitura do 17 
Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de venda de Títulos Patrimoniais para Reposição; 18 
d) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta para reajuste dos valores de locação das dependências do Clube 19 
para eventos; e) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do quarto trimestre de 20 
2010, encerrado em 31 de dezembro p.p; f) Leitura, Apreciação e Votação do relatório de Atividades do 21 
Exercício de 2010; g) Leitura, Apreciação e Eleição de membro da Comissão de Disciplina; h) Assuntos 22 
Gerais. A Mesa Diretora foi composta por DAVISTON FERNANDO MORASI, Presidente e NELSON 23 
VICENTINI, Segundo Secretario. Iniciando a reunião, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON 24 
FERNANDO MORASI, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e solicita a todos um minuto de 25 
silencio em memória do falecimento de CHICO POZZUTO, dando inicio aos trabalhos o Presidente da 26 
Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, convida VALDIR GARCIA e PEDRO POZZUTO a 27 
se juntarem a frente da Mesa do Conselho, solicitou ao Segundo Secretario NELSON VICENTINI que 28 
fizesse a leitura do Edital de publicação, o Conselheiro OSVALDO BECK pede a dispensa da leitura uma 29 
vez que todos a receberam, em atenção ao primeiro item da ordem do dia, a) Leitura, Apreciação e Votação 30 
das Atas das Reuniões Anteriores, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, 31 
explica que por haver três atas a serem apreciadas, será feito a leitura de cada uma em subseqüências o 32 
Conselheiro GIL STELVIO DE PAULO GARCIA, solicita a dispensa da leitura da primeira ata uma vez 33 
que todos receberam, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, coloca em 34 
apreciação o teor da 232ª Ata, , não havendo manifestação, aprovado, passando para apreciação da 233ª Ata o 35 
Conselheiro ANTONIO APARECIDO BATISTA PRADO, solicita a dispensa da leitura, o Presidente da 36 
Mesa Diretora DAVISTON FERNADO MORASI, coloca em apreciação o teor da Ata, não havendo 37 
manifestação aprovado, passando para apreciação da Ata 234ª, o Conselheiro MARCIO TADEU SOARES, 38 
solicita a dispensa da leitura, DAVISTON FERNANDO MORASI coloca em apreciação o teor da Ata, em 39 
não havendo manifestação aprovada, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, 40 
convida o Presidente da Mesa Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE para fazer parte da Mesa, dando 41 
seqüência aos trabalhos passando para segunda ordem do dia item b) o qual dizia Leitura do Expediente, 42 
passando a palavra para leitura ao Segundo Secretario NELSON VICENTINI faz a leitura do Oficio o qual 43 
solicita liberação dos Conselheiros eleitos e nomeados para fazerem parte da Mesa Diretora Executiva, faz a 44 
leitura das Justificativas de ausências dos Conselheiros, faz a leitura do oficio enviado pelo Diretor Social 45 
ROGERIO BUENO DA SILVA, convidando aos Conselheiros e familiares a participarem dos próximos 46 
eventos, faz a leitura dos contratos com locação especial, em sequencia aos trabalhos passando ao item c) 47 
Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de venda de Títulos Patrimoniais para Reposição, o Segundo 48 
Secretario NELSON VICENTINI faz a leitura do oficio para reposição de títulos patrimoniais, passando a 49 
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palavra ao Presidente da  Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE, que cumprimenta a todos, e agradece 50 
ao DAVISTON e ao  NELSON pelo convite de fazer parte da Mesa do Conselho, explica que não se trata de 51 
venda de títulos e sim reposição dos mesmos uma vez que esses foram cancelados como é de conhecimento 52 
de todos, que hoje estamos num bom momento de vendas de títulos, até mesmo pela facilidade do pagamento 53 
em trinta e seis parcelas, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI coloca em 54 
votação, o Conselheiro MARCIO TADEUS SOARES questiona a quantidade de títulos a serem reposto e a 55 
capacidade que o Clube comporta o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, 56 
esclarece que são cento e cinqüenta títulos passando a palavra ao Presidente da  Diretoria  Executiva 57 
OSVALDO SEROTINE que esclarece alem destes títulos existem muito mais a serem liberados, foi tomado 58 
todo o cuidado com a liberação dos mesmos, até março as vendas são boas devido ao calor, após este período 59 
a absorção vai ao longo do ano, o Conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO questiona já que as parcelas são 60 
em trinta e seis meses se existe a possibilidade de aumento no valor das mesmas, o Presidente da Diretoria   61 
Executiva OSVALDO SEROTINE esclarece que foram cautelosos neste assunto citando o exemplo; se 62 
calcularmos  o valor da manutenção de um casal é cento e dez reais mais cinqüenta reais da parcela caso 63 
façam mais atividades vai alterar ainda mais o valor, o Conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI, questiona em 64 
relação aos novos associados se após o verão eles deixam de pagar o Clube e iniciando novamente o verão 65 
eles retornam, se existe a possibilidade de bloquear para que não retornem Clube, o Presidente da  Diretoria  66 
Executiva OSVALDO SEROTINE esclarece que ao deixarem de pagar o titulo é cancelado e o titulo volta a 67 
ser vendido, que de acordo com o Estatuto não existe a possibilidade de negar a venda de titulo uma vez que o 68 
Clube não emite nota promissória, o Conselheiro  GILMAR JOSÉ PAVAN esclarece que existe a Comissão 69 
de Sindicância que pode bloquear a aquisição da compra do titulo, passando a palavra ao Vice Presidente de 70 
Sede e Patrimônio BENEDITO RUBENS DE SOUZA, esclarece que foi durante seis anos membro da 71 
Comissão de Sindicância e que no decorrer destes anos nunca houve algum caso semelhante, o Presidente da 72 
Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI coloca em apreciação o item c) não havendo 73 
manifestação, aprovado, dando seqüência aos trabalhos passando ao item d) Leitura, Apreciação e Votação da 74 
Proposta para reajuste dos valores de locação das dependências do Clube para eventos; o Segundo Secretario 75 
NELSON VICENTINI faz a leitura do Oficio para reajuste dos valores, o Presidente da Diretoria executiva 76 
OSVALDO SEROTINE esclarece que ainda no mês de janeiro  solicitou ao Secretario Executivo 77 
ROBERTO EUSTAQUIO para manter os valores para associados.  Para os não associados com condições 78 
especiais solicitou que fosse reservada a data, mas que aguardassem aprovação dos novos valores, porque há 79 
uma defasagem nos valores de locação foi feito uma pesquisa de valores, que em reunião foi tomado todo 80 
cuidado para chegarem ao novos  valores, que esses valores são mínimos a Diretoria vai analisar com cuidado 81 
os valores para Shows e Eventos, o Conselheiro ROBERTO DOS SANTOS questiona se houve um 82 
levantamento sobre os eventos passados para se chegar nesses valores,o Presidente da Mesa Executiva 83 
OSVALDO SEROTINE esclarece que não foi feito nenhum levantamento,  o Conselheiro HEITOR 84 
BERTOLI questiona sobre o estacionamento que gera despesas com funcionários, energia elétrica e outros, e 85 
o mesmo não traz renda para o Clube tem que adaptar uma logística para cobrar a utilização do mesmo,  o 86 
Presidente da Mesa  Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI coloca em apreciação o item d) não 87 
havendo manifestação aprovado, seguindo os trabalhos passando para o item e) Leitura, Apreciação e 88 
Votação do Balancete Financeiro e Patrimonial do quarto trimestre de 2010, encerrado em 31 de dezembro 89 
p.p; o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, convida o Vice Presidente 90 
Financeiro CLAUDINEI PARANHOS e  o contador MARCOS REINALDO BACAN para fazerem parte 91 
da Mesa, o segundo Secretario NELSON VICENTINI faz a leitura do Balancete , o Conselheiro ADEMIR 92 
JOÃO ROSSI pede a dispensa da leitura uma vez que todos receberam, o Conselheiro PEDRO LUIZ 93 
POZZUTO questiona sobre linha 234 confraternização valor gasto de dezoito mil reais, MARCOS 94 
REINALDO BACAN esclarece que esta tudo incluso desde a posse da Diretoria até evento dos funcionários, 95 
o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, coloca em votação o Balancete 96 
Financeiro, não havendo manifestações aprovado, o Vice Presidente Financeiro CLAUDINEI 97 
PARANAHOS, agradece a todos pela aprovação do Balancete esclarece que o Clube fechou o ano de 2010 98 



 3 

sem precisar pedir empréstimos; inclusive para  a obra da piscina aquecida  e que isto foi possível  graças  aos 99 
reajustes na manutenção, e a nova modalidade de cobrança para filhos de sócios aprovada pelo  Conselho 100 
Deliberativo. Dando seqüência a ordem do dia, item f) Leitura, apreciação e Votação do Relatório de 101 
Atividades do exercício de 2010, o Conselheiro CLAUDINEI DESTEFANE TAVARES pede a dispensa 102 
uma vez que todos receberam, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI coloca 103 
em apreciação em não havendo manifestações aprovado, o Conselheiro  GILMAR JOSÉ PAVAN solicita 104 
que deixe consignado um voto de louvor, parabéns e congratulações para Diretoria Executiva por todas as 105 
atividades que foram aprovadas teve total êxito,  passando ao item g) Leitura, Apreciação e Eleição de 106 
Membro da Comissão de Disciplina; o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI 107 
explica que PAULO DE SOUSA LEOTERIO deixou a Comissão de Disciplina para assumir a Diretoria de 108 
outras Modalidades Esportivas, passando a palavra ao Segundo Secretario NELSON VICENTINI informa o 109 
candidato indicado pelos demais membros da Comissão de Disciplina TAISA PEDROSA LAITER 110 
associada 5095-1 Advogada, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI solicita a 111 
palavra do Conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO que informa que a Dra. TAISA está no quadro 112 
associativo a mais de um ano e meio Advoga na Cidade e é uma Profissional responsável e respeitada, como 113 
esse ano a Comissão está inovada com auxilio de Psicólogo e sendo a mulher mais sensível principalmente 114 
quando a envolvimento de mulheres e criança nos autos, passando a palavra ao Presidente da Diretoria 115 
Executiva OSVALDO SEROTINE cumprimenta os Conselheiros e membros da Comissão de Disciplina 116 
JOAQUIM DIQUISON ALBANO, DR. ARTUR DOS SANTOS LEAL, EDUARDO SERGIO 117 
MALVEZZI e os demais membros pela indicação não só indicaram como também inovaram  em ter a 118 
presença feminina em uma Comissão como esta vai agregar uma sensibilidade já inovaram com a presença de 119 
um psicólogo a Diretoria se sente muito confortável em ter  nesta Comissão  pessoas como vocês e com está 120 
associada que está sendo indicada, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI 121 
coloca em votação o item g) não havendo manifestação aprovado, dando seqüência a ordem do dia  passando 122 
ao item h) Assuntos Gerais; o Conselheiro JORGE LUIZ DE OLIVEIRA questiona sobre os novos 123 
associados que seus filhos estão em fila de espera para atividades esportivas e não estão curtindo o Clube, o 124 
Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI esclarece que a Diretoria Executiva já 125 
está analisando para melhor atender os associados e aproveita para parabenizar o Conselheiro CLAUDINEIS 126 
DE OLIVEIRA CEZAR pelo trabalho a frente do Bloco Azul e Branco e toda a equipe do Bloco aos 127 
funcionários pelo excelente trabalho, Parabeniza o Conselheiro ANTONIO DE JESUS MARCON e estende 128 
os parabéns a sua filha RAQUEL pelo seu primeiro livro Publicado o Conselheiro HERIBERTO 129 
POZZUTO parabeniza o bloco azul e branco pelo excelente trabalho propõe um voto de louvor para toda 130 
equipe do Bloco Azul e Branco, Banda Bandalheira e Daniel Romaneto autor do Samba e Enredo, o 131 
Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI coloca em votação o voto de louvor quem 132 
estiver de acordo que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade, o Conselheiro ADEMIR 133 
ANTONIO FERRARI convida a todos para Festa Alemã do Rotary  Club que se realizara no dia trinta de 134 
abril, passando a palavra ao Vice Presidente de Sede e Patrimônio BENEDITO RUBENS DE SOUZA 135 
parabeniza e agradece ao Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO Presidente da Banda 136 
Bandalheira que este ano trouxe a BANDA LIRA DA FOLIA  da CIDADE SÃO BENTO DA SAPUCAÍ, 137 
agradece ao Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE pela parceria, que esteve na Cidade 138 
no Carnaval que por ser uma cidade pequena todos parabenizaram pela Receptividade e acolhimento de toda a 139 
equipe  do COUNTRY CLUBE passando a palavra ao Presidente da Diretoria  Executiva OSVALDO 140 
SEROTINE que comunica a todos os nobres Conselheiros que na semana Santa a piscina aquecida será 141 
interditada para manutenção, passando a palavra ao Conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO solicita 142 
a publicação do Regimento Interno Disciplinar no site do Clube e que seja cobrado dos Diretores ANDRÉ 143 
LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS Diretor geral de Futebol e PAULO DE SOUZA LEOTERIO Diretor de 144 
outras Modalidades Esportivas que seja elaborado o Regimento interno de futebol e outras modalidades, o 145 
Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE explica que será Postado o Regimento 146 
Disciplinar no site e está analisando a possibilidade de anexar nos quadros informativos do Clube, quanto a 147 
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Diretoria de Futebol e outras modalidades  eles tem o prazo de 90 dias após a publicação da Ata para 148 
providenciarem , passarem à  apreciação e votação do Conselho conforme dispõe o Estatuto. Passando a 149 
palavra ao Conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID, que comenta sobre sua suspensão de 30 dias das praticas 150 
esportivas enquanto o outro associado teve somente uma advertência, perguntou se o Estatuto Social ou 151 
Regimento Interno é igual para todos os sócios, comenta sobre a negativa por parte da Diretoria de Futebol 152 
em relação à sua testemunha que se quer foi ouvida pela mesma, sobre sua ocorrência, questiona o conteúdo 153 
da ocorrência feita pela Diretoria de Futebol e que protocolou um documento junto à secretária e gostaria que 154 
fosse analisado. O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, esclarece ao 155 
Conselheiro que o Estatuto Social e os Regimentos Internos são para todos os sócios, e vai encaminhar para a 156 
Comissão analisar o seu documento e explica que o Diretor de futebol ANDRÉ LUIZ ASTOLFI DOS 157 
SANTOS agiu corretamente, e de acordo com o Estatuto Social, passando a palavra ao Presidente da 158 
Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE esclarece que JOSE CARLOS DAVID o procurou referente 159 
ao fato ocorrido, que a Diretoria Esportiva se reuniu no sub piso da Lanchonete, quanto ao relato, até aquele  160 
momento  não haviam recebido o do DAVID e somente  haviam recebido o do  outro associado, fizeram o 161 
julgamento com o que tinham, aplicando advertência aos dois indisciplinados; o mesmo foi suspenso pois se 162 
envolveu em outra discussão em outro jogo, se manifestaram com a palavra os nobres Conselheiros 163 
JOAQUIM DIQUISON ALBANO, HERIBERTO POZZUTO, MARCIO TADEU SOARES, 164 
JUVENAL FONSECA LAGO, passando a palavra ao Conselheiro  GILMAR JOSÉ PAVAN solicita que o 165 
Estatuto junto ao Regimento interno seja documentado para os associados adquirirem conhecimento como por 166 
exemplo que a Diretoria tem pleno poder para punir preventivamente que o Regimento Interno Disciplinar é 167 
diferente do Regimento Interno Esportivo, passando a palavra ao Conselheiro ANTONIO APARECIDO 168 
BATISTA PRADO questiona sobre o nível da água da piscina aquecida, que  os associados estão 169 
reclamando;  alguns são altos outros baixos qual a providencia que será tomada, o Presidente da Diretoria  170 
Executiva OSVALDO SEROTINE esclarece que está estudando uma alternativa para solucionar este 171 
problema, passando a palavra ao Conselheiro CLAUDINEIS DE OLIVEIRA CEZAR questiona se foi 172 
liberado distribuição de panfletos com propaganda política na parte interno do Clube e sobre a água da piscina 173 
semi olímpica que está esverdeada, o Presidente da Diretoria  Executiva OSVALDO SEROTINE e 174 
DAVISTON FERNANDO MORASI esclarece que o Estatuto Social é bem claro em relação a propaganda 175 
política não é permitido em nenhuma hipótese, OSVALDO SEROTINE esclarece que quando á muita chuva 176 
realmente está tendo este problema como já houve no passado, foi remanejado funcionários para manutenção 177 
da piscina está analisando a contratação de um técnico, passando a palavra ao Conselheiro OSVALDO 178 
BECK questiona sobre o desassoreamento do lago, o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO 179 
SEROTINE esclarece que o projeto está avançado que vão conseguir aprovar tudo via Prefeitura, em relação 180 
ao meio ambiente e DPRN  está sob competência da Prefeitura, receberam a visita de Diretores da Prefeitura e 181 
os mesmos não vêem problemas no projeto apresentado, foi fechado com a empresa Arbórea especializada em 182 
projetos ambientais ,e que  estamos  aproveitando o período de chuvas para cuidar da parte burocrática, 183 
quando começar a estiagem, efetivamente começaremos  a limpeza do lago inclusive com a construção de 184 
caixas de contenção. Não havendo mais assunto, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 185 
MORASI encerrou a reunião às 23h00min. Eu NELSON VICENTINI, Segundo Secretário, redigi a 186 
presente ata que vai assinada por mim, e vistada pelo Presidente, a qual submete á apreciação de todos. Aos 187 
25 de marco de 2011, 188 
 Ass:____________________________ - NELSON VICENTINI Segundo Secretário e 189 
Ass:____________________________ DAVISTON FERNANDO MORASI – Presidente do 190 
Conselho Deliberativo. 191 


