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Aos dois dias de agosto de dois mil e onze, às 19h30min. Em sua sede social, nas dependências do Ginásio Social e 1 
Esportivo, na sala do Karatê em segunda convocação, com a presença de 26 (vinte e seis) conselheiros, a seguir: 2 
OSVALDO BECK, WAGNER DOMINGOS CERONI, NADIR FRANCISCO CALVI, ANDRÉ LUIZ DA 3 
SILVA PINTO, JOÃO AITA SOBRINHO, DAVISTON FERNANDO MORASI, GIL STÉLVIO DE PAULO 4 
GARCIA, NELSON VICENTINI, ANOLDO BELARMINO DA SILVA, RUI RODRIGUES SARTINI, 5 
ANTONIO APARECIDO BATISTA PRADO, CLAUDINEIS DE OLIVEIRA CEZAR, HERIBERTO 6 
POZZUTO, JULIO CÉSAR BRUGNOLI, ALEXANDRE EMERSON DE OLIVEIRA, MARCIO TADEU 7 
SOARES, CARMEN LILIAN CALÇAS, VALDIR GARCIA, EDUARDO SÉRGIO MALVEZZI, EDGARD 8 
GIAMPAOLI, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, JOAQUIM 9 
DIQUISON ALBANO, ADEMIR JOÃO ROSSI, JOSÉ CARLOS DAVID, JOSÉ ARTUR DOS SANTOS 10 
LEAL e (7) sete convidados, ROGÉRIO BUENO DA SILVA, ANDRÉ ASTOLFI DOS SANTOS, OSVALDO 11 
SEROTINE, MARCELO BELTRAME, CLAUDINEI PARANHOS, JUVENAL FONSECA LAGO e PAULO 12 
DE SOUZA LEOTERIO conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 06 (seis) verso e 13 
06 (seis) anverso. O Edital de convocação foi publicado na “Folha de Valinhos”, edição do dia 23 de Julho de 2011, à 14 
página 02 (dois) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, 15 
Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do Expediente; c) Apresentação, apreciação e votação 16 
do projeto de marketing, d) Formação de comissão para estudos e apresentação de: d.1)Denominação de Logradouros 17 
e Instalações, d. 2) Criação do Troféu Mérito Esportivo, Social, Artístico e Cultural, d.3) Ourtoga de títulos de sócios 18 
beneméritos; e) Formação de Comissão para estudos regimento interno e disciplinar; f) Assuntos gerais. A Mesa 19 
Diretora foi composta por, DAVISTON FERNANDO MORASI, Presidente e NELSON VICENTINI, Vice 20 
presidente, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, Primeiro Secretario e ANTONIO APARECIDO BATISTA DO 21 
PRADO. O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI cumprimenta e agradece a presença 22 
de todos; justifica a ausência do conselheiro ADEMIR FERRARI pedindo um minuto de silêncio pelo falecimento 23 
de seu irmão, dando inicio aos trabalhos o Presidente da Mesa Diretora solicita ao Primeiro Secretario JOAQUIM 24 
DIQUISON ALBANO para a leitura do Edital de Convocação, o conselheiro OSVALDO BECK pede a dispensa 25 
da leitura uma vez que todos já receberam com antecedência, passando para a ordem do dia item a) Leitura, 26 
Apreciação e Votação da Ata Anterior, o Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO pede dispensa da 27 
leitura uma vez que todos receberam com antecedência, pedindo para o Conselheiro JOAQUIM DIQUISON 28 
ALBANO que faça a leitura do segundo item da ordem do dia b) Leitura do Expediente, lendo as justificativas de 29 
ausência de CLAUDIO GRIGOLON E RENATO CORREA por motivos particulares e trabalho, leitura do 30 
comunicado de PEDRO LEARDINE enviado a Mesa Diretora agradecendo aos trabalhos desenvolvidos junto a 31 
várias modalidades e a toda Diretoria e colegas do Conselho, o Presidente da Mesa agradece ao PEDRO 32 
LEARDINE e reconhece sua participação e dedicação como colaborador  junto ao clube. Ato continuo o Presidente 33 
da Mesa Diretora, convida o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE para fazer parte da Mesa, 34 
passando para o item c) Apresentação, apreciação e votação do projeto de marketing, convida o senhor  MARCELO 35 
BELTRAME da empresa SQUADRA COMUNICAÇÃO para a apresentação  do projeto. O Sr. MARCELO 36 
BELTRAME esclarece sobre a parceria com o clube na área de marketing, lembra que aproximadamente dois 37 
meses, foram elaboradas pesquisas referente á unificação, padronização na área de comunicação do clube, 38 
desenvolveu-se um manual de utilização da comunicação; outro desafio será desenvolver ferramenta para integrar o 39 
associado ao clube nas atividades sociais, culturais, esportivas, conscientizar todos na preservação e conservação, 40 
valorizando o clube como patrimônio adquirido, criar oportunidades para aumentar arrecadação do clube, tendo 41 
novas parcerias no mercado de trabalho através do site, da revista e do próprio espaço que o clube oferece, algumas 42 
alterações já estão sendo realizadas; a modernização da marca, logotipo do clube, portal da Internet; o projeto gráfico 43 
da revista visa ser mais  moderno e atraente para os associados e anunciantes. O manual de identidade de 44 
comunicação será utilizado para unificação da mensagem visual das divulgações referente a eventos e campanhas do 45 
clube, criar linhas de produtos para que o associado use a marca do clube no seu dia a dia, criar slogans, frases 46 
funcionais espalhadas no clube que incentive o interesse, participação do sócio em várias modalidades, a empresa 47 
SQUADRA COMUNICAÇÃO coordenará o trabalho de marketing, e pessoas para divulgar e vender os 48 
empreendimentos que o clube venha a oferecer, tudo mediante aprovação e supervisão da diretoria do clube, o 49 
presidente DAVISTON FERNANDO MORASI agradece e coloca em apreciação o projeto apresentado, sendo que 50 
duvidas em relação a valores serão sanadas posteriormente com a diretoria e o presidente. O conselheiro CARLOS 51 
ANTONIO MARIGHETO se diz satisfeito com o projeto que visa principalmente valorizar a marca do clube, o 52 
conselheiro HERIBERTO POZZUTO questiona quem será responsável pela produção e gastos do material que será 53 
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utilizado nas veiculações, MARCELO BELTRAME esclarece que será em parceria com patrocinadores, o espaço 54 
será preparado e a empresa interessada pagará pela produção e exposição de seu produto, o conselheiro 55 
HERIBERTO POZZUTO cumprimenta a diretoria e ressalta a importância do associado sentir orgulho, paixão pelo 56 
clube, este projeto faz com que o clube caminhe para a modernização, os conselheiros devem estar atentos para 57 
coibir, impedir os excessos, distorções, mas dando apoio, votos de confiança para a diretoria nesse projeto ousado e 58 
inovador, sendo essa a função do conselho, o conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID, ressalta que está no estatuto 59 
referente a locação exposição de anúncios, cedidos pelo clube, é importante o clube fazer atividades atrativas que 60 
tragam o associado a participar, não só os logotipos, placas espalhadas, se o clube estiver com poucos associados 61 
participativos, não verão as divulgações, apoiando o projeto mesmo se não estivesse no estatuto pois é benéfico para 62 
o clube,  a conselheira CARMEN LILIAN CALÇAS considera a apresentação boa, ressalta que as idéias devam ser 63 
melhoradas, trazendo  o associado para fazer o slogan e não slogans prontos, são idéias boas desde que não acarreta  64 
maiores custos aos associados, que seja revertido ao clube, existem totens para serem colocados nas TVS Plasmas 65 
que atraem jovens e crianças, dando exemplo de outros clubes que está dando certo, devemos fazer comunicando 66 
sempre os associados, o conselheiro VALDIR GARCIA cumprimenta, endossa as palavras do conselheiro 67 
HERIBERTO, como conselheiros, devemos  acreditar, apoiar e  vestir a “camisa”, o conselheiro ADEMIR JOÃO 68 
ROSSI sugeriu verificar junto ao DER, autorização para inserir nas placas de indicação a localização do Clube, o 69 
conselheiro NADIR CALVI, apóia a nova diretoria que visa realizar vários projetos de maneira profissional, ficou 70 
feliz, pois são idéias que tentou realizar quando fazia parte da diretoria, sem o apoio necessário, a empresa de 71 
marketing está fazendo um bom trabalho de pesquisa vendo os problemas, dando as soluções, para obter mais renda, 72 
e principalmente a satisfação de todos, dispondo-se de sua ajuda no que for necessário. O Presidente da Mesa 73 
Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, parabeniza e agradece ao Sr. MARCELO BELTRAME pela 74 
apresentação; liberando-o de participar ou não da reunião.   O presidente da Diretoria Executiva OSVALDO 75 
SEROTINE, cumprimenta e agradece aos conselheiros e diretores presentes que acolheram o convite e vieram 76 
apreciar a apresentação de MARCELO BELTRAME, ressalta a importância de não onerarmos os associados, e 77 
sermos criativos no sentido de termos novas formas de arrecadação. O retorno quanto a essa arrecadação, virá 78 
somente após a aprovação do EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO para colocarmos o projeto em pratica. O 79 
Presidente Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE, esclarece que o MARCELO BELTRAME, já é nosso 80 
parceiro e que há dois meses o Country Club Valinhos, remunera a SQUADRA COMUNICAÇÃO, que a mesma 81 
vem participando da renovação da REVISTA COUNTRY, e através de outro sócio, também vem acompanhando o 82 
desenvolvimento do novo SITE, solicita a todos um voto de confiança para DIRETORIA EXECUTIVA, e 83 
aprovem este projeto, lembra que o Conselheiro HERIBERTO POZZUTO considera que este projeto, colocara o 84 
Country Club no caminho do progresso da modernidade; quanto à poluição visual, citada pelo Conselheiro 85 
MARCIO TADEU SOARES esclarece que a Diretoria é totalmente contraria e que os painéis expostos nas rampas, 86 
estão em pontos estratégicos, em locais que o associado circula, e que há uma padronização, possibilitando a todos 87 
onde procurar informação do evento programado. O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 88 
MORASI, coloca em votação o projeto de marketing apresentado pela DIRETORIA EXECUTIVA; o mesmo é 89 
aprovado por unanimidade. Dando seqüência à ordem do dia passamos o item D; Formação de Comissão para 90 
Estudos de: d.1)Denominação de Logradouros e Instalações, d. 2) Criação do Troféu Mérito Esportivo, Social, 91 
Artístico e Cultural, d.3) Outorga de títulos de sócios beneméritos. O Primeiro Secretário JOAQUIM DIQUISON 92 
ALBANO, faz a leitura dos ofícios encaminhados à Presidência da Mesa Diretora e o Conselheiro HERIBERTO 93 
POZZUTO, esclarece a todos, os motivos que levaram a Comissão de Comemoração dos 50 anos do Country Club 94 
Valinhos a fazer as referidas solicitações. O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, 95 
coloca em votação o item d, o qual foi aprovado por unanimidade. A Comissão ficou criada com a participação de 2 ( 96 
dois ) membros da Diretoria Executiva, 2 ( dois ) membros do Conselho Deliberativo e 1 ( um ) membro da 97 
Comissão 50 anos. Passando ao item e; da ordem do dia; Formação de Comissão para estudos regimento interno e 98 
disciplinar; o Presidente da Mesa Diretora, esclarece a necessidade de sairmos daqui hoje com uma comissão 99 
formada para revisão do regimento interno disciplinar, e convida aos presentes para fazerem parte da comissão, a 100 
qual foi formada pelos conselheiros; JUVENAL FONSECA LAGO, CARMEM LILIAN CALÇAS, ANDRE 101 
LUIZ SILVA PINTO, RUI SARTINI, CLAUDINEIS DE OLIVEIRA CEZAR, JOÃO AITA SOBRINHO, 102 
WAGNER CERONI, JULIO CESAR BRUGNOLI E JOSÉ CARLOS DAVID. O Presidente da Mesa Diretora 103 
DAVISTON FERNANDO MORASI, informa que os trabalhos desta comissão serão coordenados pela Comissão  104 
de Disciplina, solicita ao coordenador da Comissão de Disciplina JOSÉ ARTHUR DOS SANTOS LEAL em 105 
quanto tempo esta revisão estará pronta, o coordenador da comissão esclarece que o trabalho não será longo que no 106 
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máximo em quatro reuniões a revisão estará pronta para ser apresentada em plenário para apreciação e votação do 107 
Egrégio Conselho Deliberativo. Passando ao ultimo item da Ordem do Dia; item f) Assuntos Gerais; o Primeiro 108 
Secretario da Mesa  JOAQUIM DIQUISONALBANO, convida a todos  para participarem no próximo  dia 17 a 109 
partir das 19,00horas  de seção  que será realizada na Câmara Municipal de Valinhos, onde serão homenageados os 110 
Atletas do COUNTRY CLUB VALINHOS,  Modalidade Karatê, Campeonato Paulista.   O Professor Edison José 111 
Cremasco, Medalha de Ouro, Equipe Katar Vice Campeã Paulista e o Conselheiro WALDENILSON 112 
ROBERTO DE SOUZA, Medalha de Bronze.  WALDIR GARCIA parabeniza o Presidente da Diretoria 113 
Executiva pelos trabalhos realizados nos primeiros sete meses de mandato; CARLOS MARIGHETO, convida a 114 
todos para participar do oitavo Porco a Paraguaia que será realizado no próximo dia 28 de agosto; o Presidente 115 
OSVALDO SEROTINE, reitera o convite para todos participarem do Baile dos Anos Dourados que será realizado 116 
no próximo de 20. ROGERIO BUENO DA SILVA lembra que a reforma da cozinha, deu um padrão de cozinha 117 
típica de grandes eventos; e isto poderá agregar valores na locação do Ginásio para Formaturas, Casamentos etc. 118 
JOSÉ CARLOS DAVID, solicita mais uma vez que o processo que o envolveu seja analisado pela Comissão de 119 
Disciplina. O Presidente da Diretoria Executiva esclarece ao nobre Conselheiro que este processo está encerrado e 120 
que a Diretoria agiu de forma correta e ilibada; entretanto com a insistência do nobre Conselheiro, abrira portaria 121 
enviando o processo à Comissão de Disciplina. O Conselheiro OSVALDO BECK, questiona o preço da Cerveja 122 
praticado na lanchonete; o Presidente da Mesa Diretora esclarece que a Diretoria executiva monitora os preços 123 
praticados e que os mesmos estão de acordo com o preço praticado no mercado, e de acordo com Pesquisas.Não 124 
havendo mais assunto, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI agradeceu a presença de 125 
todos encerrou a reunião às 22h,40mh. Eu JOAQUIM DIQUISON ALBANO, Primeiro Secretário, redigi a 126 
presente ata que vai assinada por mim, e vistada pelo Presidente, a qual submete á apreciação de todos. Aos dois de 127 
agosto de 2011, Ass:____________________________ JOAQUIM DIQUISON ALBANO Segundo Secretário e 128 
Ass:____________________________ DAVISTON FERNANDO MORASI – Presidente do Conselho 129 
Deliberativo 130 
 131 
 132 


