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Aos dez dias de junho de dois mil e onze, às 19h30min. Em sua sede social, nas dependências do  Ginásio Social e 1 
Esportivo, na sal do Karatê em segunda convocação, com a presença de 25 (vinte e cinco) conselheiros, a seguir: 2 
DAVISTON FERNANDO MORASI, NELSON VICENTINI, GIL STELVIO DE PAULO GARCIA, NADIR 3 
FRANCISCO CALVI, RUI RODRIGUES SARTINI, MARCOS ROBERTO GUAIUME, EDSON LAZARO 4 
PALERMO, ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO, ANTONIO APARECIDO BATISTA PRADO, EDGARD 5 
GIAMPAOLI, ORESTES ANTONIO JULIATO, ELPIDIO FINI, HERIBERTO POZZUTO, VALDIR 6 
GARCIA, ADEMIR ANTONIO FERRARI, RENATO CESAR CORREA, JOÃO AITA SOBRINHO, 7 
PEDRO LUIZ POZZUTO, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, OSVALDO CAPATO, ANTONIO JOSÉ 8 
PORTO, ADEMIR JOÃO ROSSI, ANOLDO BELARMINO DA SILVA, JOSÉ CARLOS DAVID, MOYSÉS 9 
ANTONIO MOYSÉS e quatro convidados, OSVALDO SEROTINE, BENEDITO RUBENS DE SOUZA, JOSE 10 
CARLOS SARTORI, JOAQUIM DIQUISON ALBANO conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE 11 
PRESENÇA", às folhas 04 (quatro) verso e 05 (cinco) anverso. O Edital de convocação foi publicado no “Jornal de 12 
Valinhos”, edição do dia 27 de maio de 2011, à página 13 (treze) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, 13 
com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do 14 
Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro do 1º trimestre encerrado em 31 de março de 15 
2011, artigo 63 item I, 1; d) Leitura, Apreciação e Votação dos Regulamentos das Atividades Internas em atenção ao 16 
artigo 114 do Estatuto Social; e) Assuntos Gerais. A Mesa Diretora foi composta por DAVISTON FERNANDO 17 
MORASI, Presidente e NELSON VICENTINI, Segundo Secretario. Iniciando a reunião, O Presidente da Mesa 18 
Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI cumprimenta a todos e convida o Conselheiro CARLOS 19 
ANTONIO MARIGHETTO para fazer parte da Mesa, dando inicio aos trabalhos o Presidente da Mesa Diretora 20 
solicita ao segundo Secretario NELSON VICENTINI que faça leitura do Edital de Publicação o Conselheiro 21 
ADEMIR ANTONIO FERRARI pede a dispensa da leitura uma vez que todos receberam, passando para ordem do 22 
dia item a) Leitura Apreciação e Votação da ATA Anterior, o Segundo Secretario NELSON VICENTINI explica 23 
por se tratar de uma reunião próxima da outra não houve tempo de preparar a ATA deixando a leitura para próxima 24 
reunião passando a palavra ao Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI explica que como 25 
é de costume prepara-se a ATA com antecedência para assim todos lerem com calma para melhor analise, passando 26 
para o segundo item da ordem do dia item b) Leitura do Expediente, solicita ao Segundo Secretario NELSON 27 
VICENTINI que faça a leitura o oficio enviado  ao Presidente da Mesa Diretora onde o Presidente da Diretoria 28 
Executiva OSVALDO SEROTINE solicita a liberação dos Diretores para participarem da reunião , estão liberados e 29 
convidados sempre que quiserem fazer parte das reuniões, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 30 
MORASI convida o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE para fazer parte da Mesa do 31 
Conselho, passando ao item c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro do 1º trimestre encerrado em 32 
31 de março de 2011, art. 63 item I , 1, solicita ao Segundo Secretario NELSON VICENTINI para leitura o qual 33 
dizia Parecer do Conselho Fiscal, DAVISTON FERNADO MORASI faz a leitura de justificativa de ausência do 34 
Contador MARCOS REINALDO BACAN que por motivos particulares não pode participar da reunião passando a 35 
palavra ao Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE cumprimenta a todos e agradece pela 36 
oportunidade de estar presente na reunião para prestar esclarecimentos informa que vai fazer uma apresentação e em 37 
seguida faz os comentários explica que é um breve relato sobre as receitas que ocorreu neste primeiro trimestre, em 38 
primeiro lugar, ocorreu  a Posse da Diretoria Executiva, em seqüência o registro do Estatuto Social, o registro dos 39 
terrenos externos que não estava em nome do Clube só possuía a documentação do doador do terreno, foi feito uma 40 
reforma na bocha, foi comprado uma colméia para guardar bolsas e chinelos dos alunos da piscina aquecida, por 41 
exigência da lei foi adquirido um novo relógio de ponto o pagamento foi a vista pois obteve um bom desconto, 42 
uniforme dos funcionários foi adquirido, a compra de um novo trator que foi  um bom  benéfico,  pois o que se 43 
levava dois dias para se fazer o trabalho hoje é executado em seis horas  com um só funcionário, foi feito a reforma 44 
do campo um e campo dois, no social foi feito o Show da Mangueira, realizou-se  a inauguração do salão de jogos da 45 
sala de spinning da sala multiuso e sala de espera do spinning Karate e Judô, o Carnaval que também foi um sucesso, 46 
foi feito a manutenção do forro do Ginásio Social, aproveitando fala sobre obras realizadas, e em andamento do 47 
segundo trimestre manutenção da piscina aquecida executada na semana santa, reforma na lateral da secretaria com 48 
acesso a lanchonete, iluminação do corredor de acesso a academia, reforma da cozinha do Ginásio, desassoreamento 49 
do lago o projeto da Empresa Arbórea já esta pronto e na próxima segunda feira já estará sendo protocolado na 50 
Prefeitura para que seja aprovado para sim dar andamento imediatamente no desassoreamento  do lago explica que é 51 
só um comentário que assim que tiver o levantamento dos custos será apresentado ao Conselho para aprovação e será 52 
apresentado o projeto, fala sobre a futura reforma do Camarim e Sanitários, que todo esse trabalho já executado só foi 53 
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possível com a colaboração de todos os Diretores, Conselheiros, Colaboradores e funcionários, que hoje o 54 
funcionário ANISIO esta fazendo um curso de eletricista, a funcionaria ALESSANDRA que era da limpeza hoje 55 
trabalha na Academia, passado a palavra ao Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI que 56 
parabeniza o pelo material apresentado que a manutenção do Clube em geral está sendo bem feita e que torce pelos 57 
projetos futuros darem certos, pois acredita que é o pensamento de todos, passando a palavra ao Segundo Secretario 58 
NELSON VICENTINI parabeniza pelos trabalhos e diz que OSVALDO SEROTINE é sem duvida o sócio em 59 
melhores condições de administrar  o Clube sempre participativo como Conselheiro, Diretoria, Mesa do Conselho e 60 
principalmente como sócio, com a palavra OSVALDO SEROTINE agradece e sente-se lisonjeado com as palavras, 61 
com a palavra o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI , coloca em apreciação o 62 
Balancete do Primeiro Trimestre, com a palavra o Conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO em primeiro parabeniza 63 
OSVALDO SEROTINE , em sequencia questiona sobre Patrocínio da Revista pois valor está baixo OSVALDO 64 
SEROTINE esclarece que as receitas ficaram para o mês de maio que será no próximo trimestre, com a palavra 65 
CARLOS ANTONIO MARIGHETTO questiona sobre os equipamentos do spinning se compensa pagar locação 66 
ou adquiri-los, OSVALDO SEROTINE esclarece que as receitas estão em empate, caso haja manutenção nos 67 
equipamentos a empresa presta suporte sem custo adicional e que os associados estão satisfeitos principalmente com 68 
o novo espaço, com a palavra o Conselheiro HERIBERTO POZZUTO solicita ao Presidente da Diretoria 69 
Executiva que deixe bem claro sobre o desassoreamento do lago; com a terra que será utilizada para o campo,  a 70 
economia que vai gerar.  OSVALDO SEROTINE esclarece que a terra que sai do lago não é permitido ser jogada 71 
em qualquer lugar que hoje o local permitido é em Paulínia, que não fez o levantamento dos custos que será gasto, 72 
mais que já foi autorizado pela Prefeitura a utilização das terras no campo conforme projeto elaborado pela empresa 73 
Arbórea, explica que vai ter que mexer com arvores. Com a retirada das mesmas o Clube terá que replantar em torno 74 
de mil arvores evidentemente o Clube não possui espaço para esse plantio, mas a Prefeitura já indicou uma área 75 
publica para a plantação das arvores que o custo é em torno de um real cada muda, voltando ao assunto da terra; o 76 
dinheiro gasto para transporte da mesma pode ser utilizado para a construção de um Campo de Futebol Society no 77 
Clube. Explica que é um reaproveitamento da verba liberada para o transporte, que assim que o projeto estiver pronto 78 
vai apresentar a todos para aprovação, com a palavra o Segundo Secretario NELSON VICENTINI esclarece sobre 79 
os Eventos Sociais todos foram um sucesso em termos financeiros não foi o que se esperava mais a receita esta 80 
equilibrada, com a palavra OSVALDO SEROTINE lembra a todos que esses Eventos tem Patrocínio da Comissão 81 
Cinquenta Anos que para o próximo ano terão que rever uma melhor forma para o Social que será elaborado uma 82 
agenda e apresentada ao Conselho, passando a palavra ao Conselheiro ADEMIR ANTONIO FERRARI em 83 
primeiro parabeniza a Diretoria Executiva pelos trabalhos, questiona sobre a linha cento e vinte e seis provisão de 84 
férias o mês de janeiro está negativo o que ocorreu, com a palavra o Vice Presidente de Sede e Patrimônio 85 
BENEDITO RUBENS DE SOUZA esclarece que a maioria dos funcionários quando sai de férias as receitas passa 86 
para contas de salários e sai da conta de provisão, ADEMIR ANTONIO FERRARI questiona sobre linha de 87 
telefone e Energia Elétrica que hoje existe empresas especializadas em Consultoria se hoje o que se gasta é 88 
condizente com a grandeza do Clube que hoje os profissionais nesta área não cobra valores e sim participação no de 89 
lucro no ganho se já foi pensado em consultar esse assunto, com a palavra OSVALDO SEROTINE que esclarece 90 
que até o momento não se pensou que houve mudança de valores entre os meses de janeiro a março por motivo de 91 
demanda inclusive com a piscina aquecida, agradece a observação e diz que vai estudar o assunto, com a palavra o 92 
Vice Presidente de Sede e Patrimônio BENEDITO RUBENS DE SOUZA esclarece que na folha dezesseis referente 93 
à folha de pagamento, pois é da sua área que até de dezembro de dois mil e dez o Clube tinha um quadro de setenta e 94 
cinco funcionários, que devido a piscina aquecida o quadro passou para oitenta funcionários, foi feito um 95 
remanejamento de funcionários inclusive na sauna foi feito uma remodelação antes era dois funcionários hoje uma 96 
mulher atende a feminina e a masculina foi colocado uma catraca eletrônica e se houver um sócio mal intencionado 97 
existe uma câmera para ciência de todos, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI 98 
coloca em votação o Balancete Financeiro, não havendo mais manifestação aprovado, passando para o item d) 99 
Leitura, Apreciação e Votação dos Regulamentos das Atividades Internas em atenção ao artigo 114 do Estatuto 100 
Social, passando a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE esclarece que quando foi 101 
feito a alteração estatutária uma das exigências foi que apresentasse o Regulamento das modalidades esportivas, 102 
como se trata de vários regulamentos,  faz a apresentação e solicita ao Presidente da Mesa Diretora que depois 103 
encaminhe aos demais membros do Conselho da melhor maneira, passando a palavra ao Presidente da Mesa Diretora 104 
DAVISTON FERNANDO MORASI esclarece como todos observaram e consta no Edital que seria feito a Leitura, 105 
Apreciação e Votação do Regulamento das Modalidades como todos perceberam se trata de vários regulamentos e 106 
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muito complexo sugere a seguinte idéia de formar uma Comissão de Conselheiros junto com o Coordenador DECIO 107 
ZENONE JUNIOR e os Diretores de Área que para se ler e votar é necessário técnica, junto com os membros 108 
mencionados faz se a analise assim feito a Comissão apresenta em plenário para ser referendado no sentindo de ser 109 
aprovado ou não, coloca em apreciação a sugestão, com a palavra CARLOS ANTONIO MARIGHETTO 110 
parabeniza a colocação e preocupação quanto a aprovação dos regulamentos que Participou da reforma estatutária e o 111 
objetivo não era o Conselho discutir o regulamento e sim a Diretoria apresentar, sugere que seja aprovado de 112 
imediato pelos demais membros, pois como foi apresentado indica que a Diretoria esta trabalhando, passando a 113 
palavra ao Conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO esclarece que pelo seu entendimento conforme estatuto tem que 114 
apresentar o regulamento para a Diretoria aprovar, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 115 
MORASI esclarece que a idéia da Comissão analisar  e apresentar os regulamentos e cabe a Mesa do Conselho 116 
aprovar ou não, passando a palavra ao Conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO esclarece que o Diretor de 117 
Futebol ANDRÉ LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS solicitou que o representa-se explica que o regulamento geral de 118 
futebol é para disciplinar horários, material a ser usados, material a ser usados que os regulamentos das competições 119 
vão ser elaborados de acordo com as necessidades cita o exemplo com o Campeonato do Máster vai existir um 120 
regulamento para esta competição, passando a palavra ao Conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID questiona PEDRO 121 
LUIZ POZZUTO sobre a diferença de três reais pois se for tirar a multa das crianças vai abrir para outras 122 
modalidades, PEDRO LUIZ POZZUTO esclarece que toda terça-feira tem escolinha de futebol se houver falta é 123 
cobrado a multa e por se tratar de crianças tem dia que esta frio ou chovendo após a retirada da multa aumentou o 124 
numero de inscrição, passando a palavra ao Conselheiro HERIBERTO POZZUTO pelo seu entender estão diante 125 
de duas situações uma é a formação da Comissão em questão da nomenclatura se é regimento ou regulamento e de 126 
outro lado o Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO diz que não que o Conselho pode aprovar de 127 
imediato, passando a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE solicita a ajuda 128 
Voluntariosa de alguns Conselheiros para Regularização dos Regulamentos, passando a palavra ao Conselheiro 129 
MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS em seu entender para o Conselho aprovar o Regulamento pelo o que foi 130 
apresentado que serão cobrados depois por algo que não tinham conhecimento não compete aprovação, o que tem 131 
que ser aprovado é o Regimento e não o Regulamento, passando a palavra ao Segundo Secretario NELSON 132 
VICENTINI fala que também fez parte da Comissão que gostaria de reunir novamente a mesma, pois está 133 
trabalhando em muitas modificações inclusive nos editais aumentou o numero de artigos para deixar bem 134 
esclarecido, passando a palavra ao Conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID diz que em seu entender cabe a Diretoria 135 
acatar a decisão pois acha que será tempo perdido já que o Conselho não poderá alterar o Regimento então faz uso 136 
das palavras do Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO que seja aprovado pois cabe aos Diretores de 137 
cada modalidade responder pelo Regimento com a palavra o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON 138 
FERNANDO MORASI acredita que a partir do momento que exista uma Comissão e o Diretor esteja participando 139 
caso tenha algo a acrescentar o bom senso vai prevalecer que é favorável a formação da Comissão e respeita a 140 
opinião dos demais, com a palavra o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE esclarece que a 141 
Diretoria fez o Regulamento mais a Diretoria não é dona da verdade não tem essa pretensão por isso que apresentou 142 
ao Plenário para aprovação e na sua opinião é muito importante ter uma Comissão de Conselheiros e não vê 143 
problema algum caso alguém da Comissão tenha alguma idéia para possível alteração que Diretoria e Conselho é 144 
uma equipe quanto mais idéias se chega em melhores resultados, passando a palavra ao Conselheiro ANDRÉ LUIZ 145 
SILVA PINTO é muito importante a formação da Comissão até mesmo para o Conselho ter conhecimento, passando 146 
a palavra ao Conselheiro MOYSES ANTONIO MOYSES em seu entendimento se for aprovado, todos tem que ter 147 
o conhecimento, passando a palavra ao Conselheiro ANTONIO JOSÉ PORTO já se foi ouvido bastante opinião, 148 
basta agora acatar uma das sugestões com a palavra o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE 149 
esclarece que quem fez parte da Reforma Estatutária se houve algum erro tudo bem mais quando aprovasse o 150 
Estatuto a Diretoria teria noventa dias para apresentar ao Plenário o Regulamento de todas as Modalidades e é isso 151 
que a Diretoria esta fazendo apresentando o Regulamento. Passando a palavra ao Conselheiro VALDIR GARCIA se 152 
diz favorável a formação da Comissão e se dispõe a fazer parte da mesma, passando a palavra ao Conselheiro 153 
NADIR FRANCISCO CALVI em sua opinião cabe a todos os Conselheiros, pois não se pode perder tempo visando 154 
a objetividade, hoje vivemos na era da internet , muda-se o comportamento muda-se as regras acredita que se fizer 155 
parte da Comissão não tem condições de analisar cita como exemplo o Basquete, pois não tem conhecimento como 156 
vai opinar em uma modalidade que desconhece, passando a palavra ao Conselheiro GIL STELVIO DE PAULO 157 
GARCIA sugere caso seja aprovado a Comissão fazer após a eleição do dia dezenove de junho, com  a palavra o 158 
Conselheiro ELPIDIO FINI que diz  estar preocupado com as divisões que estão sendo feitas para o Conselho 159 
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assumir; cita como exemplo a reunião do dia seis depois dia dez, Assembléia Geral dia dezenove e reunião 160 
novamente no dia primeiro de julho, se estão pensando nas famílias e disponibilidade de todos se formando mais uma 161 
Comissão terá mais trabalho na sua opinião sobre o Regimento Interno é dever da Diretoria não do Conselho, com a 162 
palavra o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI esclarece que essas reuniões são 163 
Estatutária que não estão fazendo reuniões aleatórias, passando a palavra ao Conselheiro CARLOS ANTONIO 164 
MARIGHETTO diz que sua preocupação é que após formada a Comissão uma vez que for aprovado esse 165 
Regulamento pela dinâmica de administração daqui a três meses algum item ser mudado isso volta para o Conselho 166 
aprovar novamente, com a palavra o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE solicita que precisa 167 
saber do plenário é o seguinte: se ele faz o Regulamento Para o Plenário aprovar ou faz o Regulamento e faz cumprir 168 
o mesmo, com a palavra o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI coloca em votação 169 
quem estiver a favor da formação da Comissão que se levante, doze Conselheiros aprovaram e onze Conselheiros a 170 
favor seguindo a ordem do dia, comunica que após a reunião do dia primeiro de julho será formado a Comissão para 171 
averiguação do Regulamento, dando sequencia aos trabalhos passando para o item e) Assuntos Gerais; o Segundo 172 
Secretario NELSON VICENTINI comunica as próximas reuniões, eleição da Mesa do Conselho que vence no 173 
próximo dia trinta de junho, Comissão Fiscal de Licitações que é anual, com a palavra o Presidente da Diretoria 174 
Executiva OSVALDO SEROTINE agradece pela aprovação das contas apresentadas convida a todos os 175 
Conselheiros e familiares para prestigiarem a Festa Junina que será realizada em dois dias e a Noite do Caldo que 176 
será realizado no dia primeiro de julho passando a palavra ao Conselheiro RENATO CEZAR CORREA esclarece 177 
que fez um protocolo e faz a leitura do documento referente ao associado Claudineis de Oliveira Cezar que responde 178 
ao Processo Disciplinar dois de dois mil e onze, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 179 
MORASI esclarece que recebeu o documento protocolado que o mesmo vai ser analisado, passando a palavra ao 180 
Conselheiro HERIBERTO POZZUTO em sua opinião isso se trata de um assunto delicado solicita ao Presidente da 181 
Mesa Diretora que esse assunto seja interrompido para melhor analise do assunto, passando a palavra ao Conselheiro 182 
NADIR FRANCISCO CALVI na sua opinião o assunto deve ser discutido em pauta com a palavra o Presidente da 183 
Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI esclarece que analisou a gravação em relação ao Processo 184 
Disciplinar que é difícil prejulgar, passando a palavra ao Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO diz 185 
que é difícil julgar sem analisar o que de fato ocorreu, a Comissão de Disciplina analisou o fato e fez o julgamento, o 186 
Presidente da Mesa Diretora comunica a todos que está a disposição para todos os Conselheiros a gravação para 187 
assim todos analisarem o que de fato ocorreu, o Presidente da Diretoria Executiva esclarece que essa gravação faz 188 
parte do Processo Disciplinar diz que a gravação esta lacrada e só poderá ser violada com a Presença da Comissão de 189 
Disciplina, passando a palavra ao Conselheiro ANDRE LUIZ SILVA PINTO concorda em assistir a gravação, pois 190 
se trata de um assunto serio, passando a palavra ao Conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO informa que não quer 191 
assistir a gravação, pois confia na Comissão de Disciplina, passando a palavra ao Conselheiro JOSÉ CARLOS 192 
DAVID solicita uma reanálise de o seu processo Disciplinar, o Presidente da Mesa Diretora informa que as 193 
providencias será tomada, passando a palavra ao Conselheiro VALDIR GARCIA informa que não é a favor de 194 
assistir a gravação que confia na decisão da Comissão de Disciplina com a palavra o Presidente da Mesa Diretora 195 
DAVISTON FERNANDO MORASI solicita aos Conselheiros que estiverem a favor de assistir a gravação que o 196 
procure ou ao Presidente da Diretoria Executiva para assim se programarem junto a Comissão de Disciplina uma data 197 
apropriada a todos, passando a palavra ao associado convidado JOAQUIM DIQUISON ALBANO que por fazer 198 
parte da Comissão de Disciplina informa que não participou do julgamento deste processo sugere o segredo de justiça 199 
para assim cessar e só a quem interessar ter acesso, Não havendo mais assunto, o Presidente da Mesa Diretora 200 
DAVISTON FERNANDO MORASI agradeceu a presença de todos encerrou a reunião às 23h. Eu NELSON 201 
VICENTINI, Segundo Secretário, redigi a presente ata que vai assinada por mim, e vistada pelo Presidente, a qual 202 
submete á apreciação de todos. Aos 10  de junho de 2011, 203 
 Ass:____________________________ - NELSON VICENTINI Segundo Secretário e 204 
Ass:____________________________ DAVISTON FERNANDO MORASI – Presidente do Conselho 205 
Deliberativo 206 


