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Aos seis dias de junho de dois mil e onze, às 19h30min. Em sua sede social, nas dependências  do 1 
Salão de Festas  em segunda convocação, com a presença de 31 (trinta e um) conselheiros, a seguir: 2 
DAVISTON FERNANDO MORASI, NELSON VICENTINI, GIL STELVIO DE PAULO 3 
GARCIA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO, JOÃO AITA SOBRINHO, MARCELO 4 
HENRIQUE GASPARINI, ORESTES ANTONIO JULIATO, THIAGO RAPHAEL DOS 5 
SANTOS, NADIR FRANCISCO CALVI, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS 6 
DAVID, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, HERIBERTO POZZUTO, OSVALDO BECK, 7 
CLAUDINEI DESTEFANE TAVARES, ELPIDIO FINI, ADEMIR ANTONIO FERRARI, 8 
ANOLDO BELARMINO DA SILVA, MARCOS ROBERTO GUAIUME, RUI RODRIGUES 9 
SARTINI, EDGARD GIAMPAOLI, PEDRO LUIZ POZZUTO, RENATO CESAR CORREA, 10 
EDSON LAZARO PALERMO, GILMAR JOSÉ PAVAN, ANTONIO APARECIDO 11 
BATISTA PRADO, VALDIR GARCIA, JOSÉ ARTUR DOS SANTOS LEAL, EDUARDO 12 
MALVEZZI, WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA e JOSÉ APARECIDO AGUIAR e 13 
quatro convidados, OSVALDO SEROTINE, NIVALDO JOÃO MICHELINI, ROGERIO BUENO 14 
DA SILVA e JUVENAL FONSECA LAGO, conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE 15 
PRESENÇA", às folhas 03 (três) verso e 04 (quatro) anverso. O Edital de convocação foi publicado no 16 
“Jornal de Valinhos”, edição do dia 20 de maio de 2011, à página 09 (nove) e afixado em todos os quadros de 17 
avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior; 18 
b) Leitura do Expediente; c) Divulgação de baixas de Conselheiros com termino de mandato no dia 30 (trinta) 19 
de junho de 2011, em atenção ao artigo 53 § 2º do Estatuto Social; d) Leitura, Apreciação e Votação da 20 
Proposta de contratação de funcionário em atenção ao artigo 46 parágrafo único, do Estatuto Social; e) 21 
Assuntos Gerais. A Mesa Diretora foi composta por DAVISTON FERNANDO MORASI, Presidente e 22 
NELSON VICENTINI, Segundo Secretario. Iniciando a reunião, o Presidente da Mesa Diretora 23 
DAVISTON FERNANDO MORASI, cumprimentou e agradeceu a presença de todos, convida o 24 
Conselheiro GIL STELVIO DE PAULO GARCIA para fazer parte da Mesa Diretora, em seguida solicitou 25 
ao segundo Secretario NELSON VICENTINI que fizesse a leitura do Edital de publicação o Conselheiro 26 
CLAUDINEI DESTEFANE TAVARES pede a dispensa da leitura uma vez que todos a receberam, dando 27 
sequencia aos trabalhos ordem do dia item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior, o 28 
Conselheiro OSVALDO BECK pede dispensa da leitura uma vez que todos receberam com antecedência, o 29 
Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI coloca em apreciação o teor da ata, não 30 
havendo manifestação aprovado, passando ao item b) Leitura do Expediente; o Presidente da Mesa Diretora 31 
DAVISTON FERNANDO MORASI solicita a leitura ao segundo Secretario NELSON VICENTINI que 32 
faz a leitura do Oficio, justificativa da ausência do Conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI, leitura da carta 33 
endereçada ao Presidente da Mesa Diretora que solicita a renuncia do Conselheiro JOAQUIM DIQUISON 34 
ALBANO, inclusão de dependentes, noivos e outros, passando ao item c) o qual dizia Divulgação de baixas 35 
de Conselheiros com termino de mandato no dia 30 (trinta) de junho de 2011, em atenção ao artigo 53 § 2º do 36 
Estatuto Social; o Presidente da Mesa DAVISTON FERNANDO MORASI explica que essa divulgação, 37 
refere-se à segunda  de Conselheiros que estão deixando o Conselho que acontece em trinta de junho de dois 38 
mil e onze e em junho de dois mil e doze, explica que foi feito um estudo para dar oportunidade a novos 39 
candidatos para fazerem parte da Mesa do Conselho, os que estão deixando os cargos receberam uma carta 40 
junto com a ficha de inscrição, solicita ao segundo Secretario para fazer a leitura dos quinze Conselheiros que 41 
estão deixando  o Conselho Deliberativo, NELSON VICENTINI informa os nomes dos Conselheiros 42 
VALDIR GARCIA, PEDRO LUIZ POZZUTO, PAULO DE SOUZA LEOTERIO, ANTONIO 43 
MARCOS LOVIZARO, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON, 44 
GIL STELVIO DE PAULO GARCIA, HEITOR BERTOLI, ADILSON JAIR BRUNELI, NIVALDO 45 
JOÃO MICHELINI, ORESTES ANTONIO JULIATO, FRANCISCO CARLOS JULIATO, 46 
ROBERTO DOS SANTOS, ROGERIO BUENO DA SILVA, ANTONIO APARECIDO BATISTA 47 
PRADO, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, coloca em apreciação, e se 48 
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dispõe a sanar duvidas ;  passando a palavra ao Conselheiro GILMAR JOSE PAVAN o qual  cumprimenta a 49 
todos, e observa que o Clube está com dificuldade com Candidatos para Mesa do Conselho, que infelizmente 50 
o Conselheiro ROBERTO DOS SANTOS está deixando o cargo de Conselheiro, esclarece que a alguns anos 51 
passados ele fazia parte do Conselho mais que por outros motivos se ausentou por um período que o mesmo 52 
redigiu uma carta com pedido de demissão ao Presidente da Mesa na ocasião era o CLAUDINEI 53 
PARANHOS o mesmo não aceitou o pedido de demissão, dando assim um incentivo para que não deixasse o 54 
cargo de Conselheiro, o mesmo acabou estimulado a não desistir, que tem certeza que a Mesa Diretora vai se 55 
sensibilizar com a situação, vai se esforçar para que os mesmos desistam de deixar o Conselho, o Presidente 56 
da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI agradece a colocação e diz que comunga da  mesma 57 
opinião, esclarece que conversou com mais alguns membros que também não vão se candidatar pois os 58 
mesmos falaram que já chegou o momento de parar por cansaço já não possui aquela disposição de antes que 59 
já deu o tempo, dando assim oportunidade a outros associados , passando a palavra ao Conselheiro THIAGO 60 
RAPHAEL DOS SANTOS que esclarece que não pode falar pelo seu pai ROBERTOS DOS SANTOS que 61 
o mesmo não lhe informou os motivos, mais que sentiu que estava muito chateado e que no momento ele 62 
precisa descansar pode ser que retorne no futuro, apoiou o Conselheiro GILMAR JOSE PAVAN que não só 63 
a Mesa Diretora mais sim todos os Conselheiros tem que se repensar nas atitudes tomadas, DAVISTON 64 
FERNANDO MORASI esclarece que Conversou com alguns associados com faixa etária da idade do 65 
Conselheiro THIAGO RAPHAEL DOS SANTOS que os mesmos não demonstraram interesse em se 66 
candidatar, passando a palavra ao Segundo Secretario NELSON VICENTINI que diz que se trata de 67 
sentimentos quando se fala em renovação quer dizer mudanças e isso mexe com os sentimentos, pois se não 68 
fosse Conselheiro Benemérito e tivesse que fazer inscrição novamente seria como um rebaixamento e deixaria 69 
também o cargo de Conselheiro, dando sequencia aos trabalhos o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON 70 
FERNANDO MORASI, convida o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE para fazer 71 
parte da Mesa; na seqüência da ordem do dia item d) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta de 72 
contratação de funcionário em atenção ao artigo 46 parágrafo único, do Estatuto Social; solicitou ao segundo 73 
Secretario NELSON VICENTINI para fazer a leitura a qual solicita autorização para contratação do Sr. 74 
PAULO HENRIQUE DE SOUZA sendo este autorizado substituirá o ex funcionário MARCOS 75 
ROGERIO DE PAULA nas funções de Web Designer, criações em Corel Draw, Photoshop, e manutenção 76 
do Site do Clube, inclusive se trata de um ex funcionário ocupante do mesmo cargo no período de seis de 77 
agosto de dois mil e três  á dez de abril de dois mil e seis, passando a palavra ao Presidente da Diretoria 78 
Executiva OSVALDO SEROTINE cumprimenta a todos, agradece pelo atendimento de ter colocado na 79 
ordem do dia essa solicitação, solicita ao Presidente da Mesa Diretora que fique registrado seu agradecimento 80 
ao ex funcionário MARCOS que colaborou com o Clube por muito tempo, deseja sucesso nessa nova 81 
empreitada, esclarece que é imprescindível a contratação de um profissional nessa área, como já foi explicado 82 
pelo Segundo Secretario as funções que o mesmo ira desempenhar, foram atrás de outros profissionais mais o 83 
mercado de trabalho não esta fácil contratar a mão de obra sem a qualificação imagine a mão de obra 84 
qualificada ainda mais tendo que trabalhar aos finais de semana e feriados, Em relação ao salário o piso será o 85 
mesmo do MARCOS, fala sobre o artigo 46 do Estatuto Social referente à contratação de funcionários, em 86 
atenção ao parágrafo único pelo fato do PAULO HENRIQUE ser sobrinho do Vice Presidente da Diretoria 87 
Executiva BENEDITO RUBENS DE SOUZA, passando a palavra ao Presidente da Mesa Diretora 88 
DAVISTON FERNANDO MORASI lembra a todos que foi feito o convite ao um sócio para exercer a 89 
função que é da área que devido ao salário o mesmo acabou não aceitando que está acompanhando desde o 90 
inicio e presenciou a dificuldade de encontrar alguém capacitado para exercer a função conhece a capacidade 91 
do PAULO HENRIQUE e se o mesmo for aprovado será uma ótima aquisição para o Clube, coloca em 92 
apreciação o conselheiro HERIBERTO POZZUTO lembra a todos que quando o PAULO HENRIQUE 93 
trabalhou no Clube foi investido nele cursos na área e que agora pode ser aproveitado esse investimento, 94 
passando a palavra ao Conselheiro VALDIR GARCIA que questiona qual a empresa que o PAULO 95 
HENRIQUE deixou para vir trabalhar no Clube o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO 96 
SEROTINE esclarece que ele era proprietário de uma Floricultura junto com a esposa e mesma tem uma 97 
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empresa na área de Eventos, para vir trabalhar no Clube eles se desfizeram da Floricultura até porque não 98 
estava compatível, continuando a Esposa com a empresa de Eventos, OSVALDO SEROTINE esclarece que 99 
a contratação de mão de obra é em ultimo caso, que estão atentos, inclusive informa a oportunidade dada a 100 
uma funcionaria da área de manutenção que hoje está no atendimento da academia, DAVISTON 101 
FERNANDO MORASI faz uso das palavras de HERIBERTO POZZUTO lembrando dos investimentos 102 
feito em PAULO HENRIQUE e MARCOS lembra que o mesmo era funcionário da lanchonete assim 103 
passou por vários departamentos, mais as portas se abrem e surgem novas oportunidades JOSE CARLOS 104 
DAVID questiona o porque da saída do Funcionário PAULO HENRIQUE já que houve investimento, 105 
MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS esclarece que na ocasião era Presidente do Clube que como todo mundo na 106 
vida ele teve uma oportunidade melhor e foi buscar que o Clube tem obrigação de investir na formação e 107 
qualificação de funcionários que o mercado é aberto ninguém tem obrigação de continuar em uma empresa 108 
após a mesma ter investido no funcionário, que o MARCOS ao substituir o PAULO houve a necessidade de 109 
investimento e que não se arrepende de forma nenhuma, pois no tempo que trabalharam no Clube suas 110 
funções foram bem desempenhadas, o Presidente da Mesa Diretora  DAVISTON FERNANDO 111 
MORASI coloca em votação a contratação do funcionário PAULO HENRIQUE em não havendo 112 
manifestação aprovado por unanimidade, dando sequencia aos trabalhos passando ao item e) Assuntos Gerais; 113 
NELSON VICENTINI esclarece que no dia vinte e sete de maio foi publicado dois editais comunica que dia 114 
dez de junho sexta-feira haverá reunião do Conselho Deliberativo, passando a palavra ao Presidente da Mesa 115 
Executiva OSVALDO SEROTINE convida todos os Conselheiros para prestigiarem a Festa Junina que será 116 
realizada nos próximos dias dezessete e dezoito de junho, explica que a parte de alimentação vai ficar por 117 
conta das entidades que será locado o espaço aos mesmos, haverá forro Universitário alem do Bingo e queima 118 
de fogos, esclarece que foi feito uma reunião com a Comissão de Cinquenta anos junto ao pessoal 119 
especializado em shows Pirotécnicos  onde foi aprovado a queima de fogos e liberação da verba para 120 
pagamento do mesmo, convida a todos para prestigiarem a Noite do Caldo que será realizada no próximo dia 121 
primeiro de julho, esta ciente da Reunião do Conselho Deliberativo pois se trata de reunião Estatutária para 122 
posse dos novos Conselheiros pede que todos participem dos Eventos prestigiem junto à  família e divulguem, 123 
passando a palavra ao Conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO que parabeniza os dois últimos 124 
eventos Noite das Mães com o Show da banda Bee Gees Alive e Baile dos Namorados que foi um sucesso 125 
onde a maioria era associado um ambiente agradável e familiar parabeniza o Diretor de Atividades Sociais, 126 
Recreativas e Culturais ROGERIO BUENO DA SILVA os colaboradores e toda equipe pelo trabalho 127 
desempenhado, passando a palavra ao Conselheiro GILMAR JOSÉ PAVAN que solicita uma forma de 128 
viabilizar uma faixa etária para o futebol Máster e uma mudança na tabela para não ser todos os finais de 129 
semana, que neste ano já não se escreveu no futebol  de salão, passando a palavra ao Presidente da Mesa 130 
Executiva OSVALDO SEROTINE esclarece que realmente recebeu essa solicitação do Conselheiro 131 
EDUARDO SERGIO MALVEZZI e do Associado PEDRO FRANCO DE MORAES, e que também faz 132 
parte do Máster que realmente jogar todo final de semana incomoda principalmente a família, já conversou 133 
com o Diretor de Futebol ANDRÉ ASTOLFI DOS SANTOS e o mesmo informou que vai aguardar as 134 
inscrições, mais trocando idéias ocorreu a possibilidade de criar quatro a oito equipes de Máster por exemplo, 135 
quatro joga na quinta-feira e folga no domingo e na outra semana inverte existe essa possibilidade que o 136 
Diretor ANDRÉ já esta ciente e esta solidário estudando uma forma para beneficiar a todos para o próximo 137 
ano que existe a possibilidade de intercalar o Veterano com o Máster, passando a palavra ao Conselheiro 138 
VALDIR GARCIA parabeniza o Conselheiro Gilmar pela iniciativa e solicita que seja colocado a opção na 139 
ficha de inscrição se pode jogar nas quinta-feira a noite para não acontecer das pessoas falarem que não estava 140 
ciente, parabeniza a equipe do KARATÊ pela vitória, relata que ficou sócio em setenta e nove que teve a 141 
oportunidade de assistir o Conselheiro OSVALDO BECK disputar quatro modalidades futebol de campo, de 142 
salão, vôlei e basquete e que ele é realmente um exemplo a todos, aproveita para parabenizar o Presidente da 143 
Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE pelo visual do Clube que ao entrar na portaria percebe-se a 144 
mudança na pintura, nas flores esta executando aos poucos obras de pequenos valores mais de grandes efeitos, 145 
passando a Palavra ao Conselheiro PEDRO POZZUTO que agradece ao Presidente da Diretoria  Executiva 146 
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OSVALDO SEROTINE e Vice Presidente Executivo JOSÉ CARLOS SARTORI pela presença nas finais 147 
do futebol de menores e agradece pelo apoio que esta fácil de trabalhar que esta sendo muito importante esse 148 
apoio, o Presidente da Diretoria  Executiva OSVALDO SEROTINE fala que na verdade quem tem a 149 
agradecer é a Diretoria pelo trabalho que tem desempenhado com dedicação e o amor que tem pelas crianças, 150 
parabeniza a toda equipe pelo belíssimo trabalho, passando a palavra ao Conselheiro JOÃO AITA 151 
SOBRINHO parabeniza pelos eventos mais fala do péssimo atendimento no serviço de Bar os preços estão 152 
abusivos solicita uma providencia, passando a palavra ao Presidente da Mesa Diretora DAVISTON 153 
FERNANDO MORASI acredita que esta observação já foi feita que o Presidente da Diretora  Executiva 154 
OSVALDO SEROTINE que vai levar a frente e  vai averiguar o que esta ocorrendo para encontrar a melhor 155 
solução, passando a palavra ao Presidente da Mesa Diretoria  OSVALDO SEROTINE esclarece que o 156 
problema está muito alem disso que o Contrato da Lanchonete vence no próximo mês, que esta atento ao fato, 157 
será feito uma reunião para cobrar melhores condições inclusive no atendimento, passando a palavra ao 158 
Conselheiro THIAGO RAPHAEL DOS SANTOS solicita que seja colocado em pauta para próxima reunião 159 
sobre a alteração nos dias das reuniões o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI 160 
solicita que seja feito por escrito e oficializado, THIAGO RAPHAEL DOS SANTOS parabeniza 161 
OSVALDO SEROTINE pelo trabalho feito inclusive no  salão de jogos e spinning sugere que pensem na 162 
idéia de criar um campo society com iluminação para adultos e crianças treinarem com melhores condições o 163 
Presidente da Diretoria  Executiva OSVALDO SEROTINE esclarece que já esta em projeto com o 164 
desassoreamento do lago vai ser construído uma caixa para utilização da areia que em breve vai apresentar o 165 
projeto a todos, esclarece que foi questionado pelos pescadores sobre o Desassoreamento do lago e 166 
abastecimento de peixes esclarece que o Clube corre o risco na limpeza do lago até de mortandade dos peixes 167 
primeiro devido ao inverno todos sabem que nesse período não se solta peixe  vai aproveitar o inverno pois se 168 
tratando de um período sem chuvas para dar andamento na obra, explica que vai ser removido onze arvores e 169 
que a Prefeitura já arranjou local para ser plantado seiscentas arvores  THIAGO RAPHAEL DOS SANTOS 170 
parabeniza mais uma vez pela idéia e iniciativa, passando a palavra ao Conselheiro HERIBERTO 171 
POZZUTO questiona se todos os Conselheiros receberam a carta com o adesivo de cinquenta anos do Clube 172 
e que infelizmente não esta vendo muitos veículos com o adesivo solicita que os Conselheiros tomem a frente 173 
colem os adesivos para os demais associados seguirem o exemplo para assim todos entrarem no clima de 174 
comemoração do Cinqüentenário, passando a palavra ao Conselheiro JOSÉ ARTUR DOS SANTOS LEAL 175 
que parabeniza a equipe do KARATÊ pelo desempenho e esforço, sugere um sistema de segurança mais 176 
amplo que atenda das dezoito as vinte e quatro horas que presenciou três adolescentes num quiosque ao seu 177 
ver estavam consumindo drogas ao perceberem sua presença esconderam que foi até a portaria par solicitar 178 
ajuda mais só estava o PORTEIRO DAVID, e não encontrou mais ninguém, hoje o Clube esta sendo bem 179 
freqüentado inclusive por crianças que não podemos deixar de zelar pela segurança das mesmas então em seu 180 
ver existe a necessidade de contratação de pessoas qualificadas para fazerem ronda no Clube tanto interno 181 
como externa solicita ao Conselho e a todos os Conselheiros para tomarem medidas imediatas para 182 
resolverem;  o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE informa  fica contente em ver o 183 
Conselheiro preocupado com o Clube agradece a observação que todos os presentes tomaram ciência que vão 184 
procurar uma melhor forma para conter esse tipo de problema, passando a palavra ao Conselheiro GIL 185 
STELVIO DE PAULO GARCIA que parabeniza o Presidente OSVALDO SEROTINE e à equipe pelos 186 
trabalhos realizados usando os próprios funcionários do Clube assim reduzindo gastos com mão de obras. Não 187 
havendo mais assunto, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI encerrou a 188 
reunião às 22h. Eu NELSON VICENTINI, Segundo Secretário, redigi a presente ata que vai assinada por 189 
mim, e vistada pelo Presidente, a qual submete á apreciação de todos. Aos 06 de junho de 2011, 190 
 Ass:____________________________ - NELSON VICENTINI Segundo Secretário e 191 
Ass:____________________________ DAVISTON FERNANDO MORASI – Presidente do 192 
Conselho Deliberativo. 193 


