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Aos dezoito dias do mês de Novembro de dois mil e onze, às 19h30min. Em sua sede social, nas 1 
dependências do Ginásio Social e Esportivo, na sala do Karatê e em segunda convocação, com a presença de 32 2 
(trinta e dois) conselheiros, a seguir: NELSON VICENTINI, DAVISTON FERNANDO MORASI, ANTONIO 3 
DE JESUS MARCON, CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, WAGNER DOMINGOS CERONI, JOÃO 4 
AITA SOBRINHO, MARCIO TADEU SOARES, NADIR FRANCISCO CALVI, ANTONIO APARECIDO 5 
BATISTA PRADO, GILMAR JOSÉ PAVAN, JOAQUIM DIQUISOM ALBANO, OSVALDO BECK, GIL 6 
STELVIO DE PAULO GARCIA, CLAUDINEI DESTAFANE TAVARES, CARLOS ANTONIO 7 
MARIGHETTO, RUI RODRIGUES SARTINI, CLAUDINEIS DE OLIVEIRA CEZAR, EDSON LAZARO 8 
PALERMO, ALEXANDRE EMERSON DE OLIVEIRA, MARCOS ROBERTO GUAIUME, ANDRÉ LUIZ 9 
DA SILVA PINTO, CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, JOSÉ ARTUR 10 
DOS SANTOS LEAL, PEDRO LUIZ POZZUTO, RENATO CEZAR CORREA, HERIBERTO POZZUTO, 11 
WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA, ADEMIR JOÃO ROSSI, ADEMIR ANTONIO FERRARI, 12 
ANOLDO BELARMINO DA SILVA e JOSÉ CARLOS DAVID e 3 (três) convidados  OSVALDO SEROTINE, 13 
MARCOS REINALDO BACAN, ROGERIO BUENO DA SILVA  e ALEX SANDRO CANDIDO,  conforme 14 
assinaturas no Livro  de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 09 (nove) verso e 10 (dez ) anverso. O Edital de 15 
convocação foi publicado no “Jornal de Valinhos”, edição do dia 18 novembro de 2011, à página 13 (treze) e 16 
afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da 17 
Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro do 3º 18 
trimestre encerrado em 30 de Setembro p.p; d) Leitura Execução Apreciação e Votação do Hino Oficial do Country 19 
Club Valinhos; e) Leitura, Apreciação e Votação de proposta da Diretoria Executiva para a compra do novo gerador 20 
em antecipação ao plano de obras de 2012 f) Leitura, Apreciação e Votação de Outorga de Títulos a Sócios 21 
Beneméritos art.IV item 5 g) Assuntos Gerais.  O Presidente da Mesa Diretora, DAVISTON FERNANDO 22 
MORASI, iniciou a reunião às 20h00min agradecendo a presença de todos os conselheiros e diretores convidados, 23 
em seguida o Presidente da Mesa Diretora, DAVISTON FERNANDO MORASI solicita ao primeiro Secretario 24 
JOAQUIM DIQUISOM ALBANO que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia; a) Leitura Apreciação e 25 
Votação da Ata da Reunião anterior; Na apreciação do teor da Ata anterior 241ª a Conselheira CARMEN LILIAN 26 
MORAES CALÇAS comentou que ficou vago suas observações nas linhas 62, 73, 77 e 78 onde comentou que é 27 
justa as homenagens feitas, mas como vai mostrar aos outros associados quem foram essas pessoas, através de revista 28 
ou foto. O Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE, comenta sobre os procedimentos a ser feito, 29 
que será através do Site, Revista e com um breve relato de quem foram essas pessoas para o Clube. A Conselheira 30 
CARMEN LILIAN  MORAES CALÇAS argumenta que a entidade APAE é muito conhecida e não limitaria pois 31 
na Cidade existem outras 21 entidades, mas não poderia deixar de citar o grupo ROSA e AMOR e que esta seria sua 32 
indicação, ressalta a importância do grupo ROSA e AMOR na questão do câncer de mama, que na nossa cidade é 33 
muito grande, inclusive muitos associados já passaram por lá, lembra também sobre a violência nas mulheres em 34 
noticiários de TV e que muitas associadas ajudam muito no dia a dia. O Conselheiro CARLOS ANTONIO 35 
MARIGHETTO, solicita a dispensa da leitura uma vez que todos a receberam. Ato contínuo o Presidente da Mesa 36 
coloca em votação o teor da ATA, a conselheira CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, argumenta que está 37 
vago a maneira como vem sendo redigidas as ATAS e solicita a redação completa nas  linhas 62 e  73. O Presidente 38 
da Mesa Diretora esclarece que fará constar a correção e explica que a ATA é uma síntese da reunião afim de que a 39 
ATA não fique muita extensa. A Conselheira CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, argumenta ainda que na 40 
linha 77 devesse constar sua sugestão de premiar 5 troféus e não 4. Solicita também que o assunto abordado da linha 41 
78 conste integralmente na ATA por fim diz que não consta na ATA a indicação do Conselheiro OSVALDO BECK 42 
para ser homenageado. GILMAR JOSÉ PAVAN manifesta sobre o assunto e informa que quando há voto contrario 43 
o Conselheiro deve optar ou não para que este voto conste na ATA. Em seguida o presidente da Mesa Diretora 44 
DAVISTON FERNANDO MORASI coloca em votação o teor da ATA após observações feitas pela Conselheira 45 
CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, a ATA foi aprovado por unanimidade. Item b; Leitura do Expediente, o 46 
Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI solicita ao primeiro Secretario JOAQUIM 47 
DIQUISOM ALBANO, que faça a leitura do expediente, o Primeiro Secretario faz a leitura do expediente lendo os 48 
ofícios que diz respeito à inclusão de novos associados noivos e outros, oficio de solicitação para  liberação de 49 
participarem da Reunião os  Diretores Executivos,  lê o oficio que informa as próximas locações, lê também as 50 
justificativas de faltas dos Conselheiros: ELPIDIO FINI, ROBERTO KUBO, WALDIR GARCIA e por ultimo 51 
informa aos nobres conselheiros a agenda Country para os meses de  Novembro e Dezembro de 2011. Em seguida o 52 
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Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI convida ao Presidente da Diretoria Executiva o 53 
Sr. OSVALDO SEROTINE para fazer parte da Mesa e registra a presença do Gerente do Banco Itaú o Sr. ALEX 54 
SANDRO CANDIDO, para também compor a Mesa. O Presidente da Diretoria executiva Sr OSVALDO 55 
SEROTINE agradece a presença do ALEX SANDRO CANDIDO, esclarece que o Banco Itaú pela passagem do 56 
Cinqüentenário decidiu homenagear o Country Club Valinhos com uma placa comemorativa. ALEX SANDRO 57 
CANDIDO enaltece a importância do Country Club para a Cidade de Valinhos, como sócio sente-se orgulhoso de 58 
poder homenagear o Country Club, e que como Gerente do Banco entende ser esta a melhor forma de reconhecer a 59 
parceria entre o Banco e o Country Club. O Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE, agradece 60 
em nome da família Countrysta a homenagem feita pelo Banco e diz-se satisfeito por receber das mãos do ALEX 61 
esta homenagem. O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI passa ao item c) da ordem 62 
do dia, em seguida o Presidente da Mesa Diretora convida o contador MARCOS REINALDO BACAN para fazer 63 
parte da Mesa, e coloca em apreciação o Balancete do Terceiro Trimestre. O presidente da Diretoria executiva 64 
OSVALDO SEROTINE esclarece que a saúde financeira do Clube vai muito bem, e que os recursos estão sendo 65 
administrados de forma responsável. O conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, solicita informações 66 
sobre o desassoreamento do Lago o Presidente OSVALDO SEROTINE esclarece que toda a documentação para 67 
execução dos serviços esta liberada inclusive a Outorga, e que com as novas adaptações teremos o replantio cerca de 68 
800 arvores e que os serviços serão iniciados pela construção de nova caixa de contenção. NELSON VICENTINI 69 
lembra que os conselheiros estão trabalhando bastante, mas também gastando bastante e compara as despesas com 70 
reunião do Conselho dos últimos meses. Em seguida o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 71 
MORASI coloca em votação o Balancete do 3° trimestre, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente da 72 
Diretora Executiva o Sr OSVALDO SEROTINE agradece a todos o voto de Confiança depositado na Diretoria, 73 
aprovando o Balancete. Passando ao item d) da ordem do dia; Leitura, Apreciação, Execução e Aprovação do Hino 74 
Oficial do Country Club Valinhos o presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI solicita a 75 
dispensa da leitura uma vez que todos receberão em seguida, passou-se a execução do HINO, após a execução o 76 
Presidente da Mesa DAVISTON FERNANDO MORASI, solicita ao Conselheiro NADIR FRANCISCO CALVI, 77 
que comente sobre o HINO o mesmo informa que se sentiu orgulhoso em participar juntamente com o DANIEL e 78 
ROGERIO informa também que o HINO é uma obra de arte que ficará eternamente em nossos registros. Em 79 
seguida o Presidente da Mesa DAVISTON FERNANDO MORASI, colocou em apreciação o HINO, manifestaram 80 
sobre o a criação do HINO os conselheiros GILMAR JOSÉ PAVAN, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO e 81 
OSVALDO BECK, todos parabenizaram a Diretoria a Comissão e se expressaram honrados em participar deste 82 
momento; após o Presidente da Mesa Diretora, DAVISTON FERNANDO MORASI colocou em votação a 83 
provação do HINO do Country Club Valinhos o que foi aprovado por unanimidade. O Presidente da Diretoria 84 
Executiva OSVALDO SEROTINE, agradeceu as palavras dos Conselheiros acima, os autores NADIR, DANIEL e 85 
o ROGÉRIO, também o coordenador da Comissão dos 50 anos o Sr HERIBERTO POZZUTO, para dizer que se 86 
sente honrado com a criação do HINO em sua gestão e enquanto for o Presidente do Clube o HINO será executado 87 
em todas as atividades oficiais do Clube e comentou sobre o Termo de seção do HINO, elaborado gentilmente pelos 88 
autores o que dá amplo e total direitos autorais ao Clube. O Conselheiro NADIR FRANCISCO CALVI, esclarece 89 
sobre dados técnicos sobre o termo de seção autorais de doação, que este pertence ao Clube, mas deve-se manter os 90 
nomes dos criadores pois, a musica é intransferível. O Sr  ROGERIO BUENO DA SILVA agradece a comissão dos 91 
50 anos pela instituição do HINO e agradece aos conselheiros pela aprovação expressiva do HINO, O Sr DANIEL 92 
ROMANETTO, agradece pelo convite recebido para participar da criação do HINO e que este é um fato histórico 93 
na vida do Country Club Valinhos.  O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI se 94 
compromete em baixar uma resolução para oficializar a execução do HINO. O Conselheiro HERIBERTO 95 
POZZUTO, diz-se honrado e orgulhoso por participar de forma indireta da criação do HINO e pede que seu nome 96 
não seja esquecido, pois se não somos autores estamos aprovando o HINO oficial. .  Em seguida o Presidente da 97 
Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI passa ao item e) da ordem do dia; Leitura Apreciação e 98 
Votação da proposta da Diretoria Executiva para compra do novo Gerador em antecipação ao plano de obras de 99 
2012. O Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE solicita ao Presidente da Mesa Diretora que 100 
retire o item e) da ordem do dia. Entretanto adianta que certamente esta solicitação virá no plano de obra de 2012.  O 101 
Conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI informa que nosso gerador está fora dos padrões Técnicos (NBR) que o 102 
mesmo passa por uma inspeção técnica. O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI passa 103 
então ao item f) Leitura, Apreciação e Votação da Outorga de Títulos a Sócios Beneméritos Artigo IV item 5, o 104 
Presidente da Mesa solicita ao Vice Presidente da Mesa NELSON VICENTINI que faça esclarecimentos, NELSON 105 
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VICENTINI, propõe que seja incluída na relação anteriormente aprovada pelo Conselho o nome dos senhor 106 
IRINEU ZANI nosso funcionário e excelente profissional da área de saúde, e também o nome dos funcionários 107 
CLAUDIO FERRRERIA e MARIA JOSÉ DOS SANTOS. Manifestaram sobre o assunto os conselheiros 108 
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, GILMAR JOSÉ PAVAN, que solicita a inclusão do nome do colaborador 109 
ORESTES JULIATO o presidente da Mesa esclarece que esta primeira relação foi indicada pela Comissão dos 50 110 
anos e que será elaborada uma segunda relação que todo associado pode fazer a indicação mediante a apresentação 111 
de nome na Secretaria do Club, solicitou ainda que tenhamos cuidado para não cometermos injustiças. Em seguida o 112 
Presidente da Diretoria executiva Sr OSVALDO SEROTINE esclarece ao Conselheiro GILMAR JOSÉ PAVAN, 113 
lendo o oficio enviado pela Comissão dos 50 anos no dia 22 de março de 2011 o qual contempla todos os ex-114 
presidentes, diretores, participantes de comissões e que no futuro teremos uma lista intensa de nomes para ser 115 
homenageados. A Conselheira CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, concorda com as indicações do 116 
conselheiro. O Sr NELSON VICENTINI, sugeri que as homenagens sejam estendidas às mulheres do Country 117 
Club. O Conselheiro HERIBERTO POZZUTO informa que a Comissão dos 50 anos é uma extensão do Conselho e 118 
que seu trabalho foi finalizado, entretanto informa que não tem objeção quanto às indicações e que o Conselho é 119 
quem aprovará ou não os nomes. O conselheiro JOAQUIM DIQUISOM ALBANO entende ser injusta indicações 120 
posteriores, e que precisamos fazer justiça aos nomes indicados. O Conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID é contrario 121 
abrir exceções uma vez que houve nomes indicados pela Conselheira CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS e 122 
não foram atendidos. O Conselheiro RUI RODRIGUES SARTINI, também se manifesta contrario uma vez que 123 
este assunto já foi votado e aprovado em reunião anterior. O Conselheiro CARLOS ANTONIO MARGHETTO, 124 
entende que o justo seria não acrescentamos mais nenhum nome que a comissão impôs critério e que os mesmos 125 
deverão ser respeitados, e que não estamos julgando nomes. O Sr JUVENAL FONSECA LAGO, informa que 126 
pessoas que não tiveram seus nomes inclusos na lista os procuraram e foi-lhes esclarecido que no futuro haverá novas 127 
nomeações; O Conselheiro ANTONIO DE JESUS MARCON e MARCIO TADEU SOARES, entendem que 128 
deveríamos dar por encerrado este assunto, e que neste momento não devemos incluir mais nenhum nome. O 129 
Conselheiro NELSON VICENTINI, entende que não estamos alterando a lista e sim apresentando novos nomes e 130 
que o assunto é polemico e também no futuro teremos concordância e discordância. Questiona ainda qual a Comissão 131 
participou o Conselheiro JOÃO AITA SOBRINHO, solicita ao coordenador da Comissão HERIBERTO 132 
POZZUTO que esclareça os critérios usados, o mesmo justifica que os critérios foram lidos pelo Presidente da 133 
Diretoria Executiva e que o conselheiro JOÃO AITA SOBRINHO, é um colaborador da Comissão dos 50 anos. O 134 
Conselheiro JOÃO AITA SOBRINHO, faz uso da palavra, e informa que nunca se dispôs a participar no passado; 135 
entretanto neste ano se dispôs a participar das atividades do Clube participando das Comissões e que não pediu 136 
homenagem, mas se seu nome não satisfaz aos Conselheiros que ele seja votado e até retirado se assim o plenário 137 
entender. Dando continuidade ao assunto manifestaram ainda NELSON VICENTINI, ANDRÉ LUIZ DA SILVA 138 
PINTO, JOSÉ CARLOS DAVID, HERIBERTO POZZUTO, RENATO CEZAR CORREA e o Sr GILMAR 139 
JOSÉ PAVAN, que fez questão de deixar claro e registrado, que em nenhum momento O Sr. ORESTES JULIATO 140 
o questionou sobre a sua nomeação ou não. A Conselheira CARMEN LILIAM MORAES CALÇAS, alerta que 141 
teremos que estar preparados para as justificativas após o evento do dia 01 de dezembro, quando serão revelados 142 
todos os homenageados e que no ano seguinte as mulheres também sejam homenageadas. O Conselheiro CLAUDIO 143 
ROBERTO GRIGOLON, propõe que o presidente da Mesa Diretora coloque neste momento em votação o item f) 144 
da ordem do dia uma vez que estamos discutindo a 40 minutos o assunto já resolvido em reunião anterior.O 145 
Conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO, concorda com as ponderações do CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON. 146 
O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, esclarece os direitos e deveres dos 147 
Conselheiros e que os mesmos devem se auto policiar e não questionar o mesmo assunto por diversas vezes. Em 148 
seguida coloca em votação a inclusão ou não dos três nomes. Foi aprovado a não inclusão de novos nomes com 27 149 
(vinte e sete) votos a favor e cinco (cinco) contra. Passando ao ultimo item da ordem do dia item g) Assuntos Gerais. 150 
O Conselheiro JOÃO AITA SOBRINHO, solicita respeito por parte do Conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID e 151 
sendo sócio da PORTALE EMPREENDIMENTOS gostaria de deixar registrado a todos do grupo da PORTALE 152 
o agradecimento pela união e companheirismo, informa que protocolou um recurso junto à secretaria registrando seu 153 
total descontentamento pelas ocorrências antes, durante e após o jogo entre sua equipe e a do PIVA, solicita que a 154 
reivindicação constante no recurso seja acatada. O Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE 155 
esclarece que algumas sugestões já foram atendidas como, por exemplo, incluir jogadores após o termino do prazo 156 
das inscrições. O Conselheiro ANDRE LUIZ DA SILVA PINTO incentiva a Conselheira CARMEN LILIAN 157 
MORAES CALÇAS, não desista de participar do Conselho. O Conselheiro CLAUDINEIS DE OLIVERIA 158 
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CESAR, pergunta ao Presidente quando será apresentado o novo HINO, o Presidente informa que a data correta e 159 
por decisão da Comissão dos 50 anos será executado no dia 01 de dezembro de 2011 nas festividades comemorativas 160 
dos 50 anos. O Conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI esclarece que o quarto reformado que leva o nome do Country 161 
Club Valinhos, no Recanto dos Velhinhos somente foi possível com a arrecadação da Barraca da Calabresa explorada 162 
por colaborares do Recanto. OSVALDO SEROTINE, agradece através do Conselheiro e colaborador do Recanto e 163 
pede ao mesmo que transmita ao Presidente do Recanto este agradecimento.  O Conselheiro ALEXANDRE 164 
EMERSON DE OLIVEIRA convida a todos os Conselheiros para assistirem ao Jogo Festivo no dia 11 de 165 
Dezembro e que a renda será revertida para entidades assistênciais, solicita uma revisão nas traves das quadras no 166 
sentido de fixá-las evitando assim acidentes como o que aconteceu ontem em Vinhedo quando uma criança veio a 167 
óbito. O Conselheiro NADIR FRANCISO CALVI, parabeniza toda a Diretoria Executiva pela aprovação do 168 
Balancete, agradece o reconhecimento de todos pela aprovação do HINO e que não seria possível sem o apoio de 169 
todos; parabeniza ainda sobre a reforma do Camarim. O Presidente da Diretoria Executiva enaltece que as obras 170 
foram totalmente realizadas por nossos funcionários. O Conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, 171 
parabeniza a todos pelo evento dos 50 anos realizado no ultimo dia 06. O Conselheiro PEDRO POZZUTO, solicita 172 
estudar a possibilidade de um enfermeiro nos atender a noite face ao numero de atividades neste horário. ROGERIO 173 
BUENO DA SILVA esclarece a participação das entidades em nossa festa Junina, comenta também sobre as 174 
necessidades de fortalecer as votações feitas no Conselho e que é importante sustentar as decisões diante do 175 
associado. O Presidente da Diretoria Executiva esclarece que a matéria do Jornal Folha de Valinhos que será 176 
publicada amanhã é uma cortesia do Jornal. O Conselheiro JOAQUIM DIQUISOM ALBANO, agradece em nome 177 
da Mesa o trabalho executado pela comissão dos 50 anos. O Conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID reforça as 178 
palavras do conselheiro ROGERIO BUENO DOS SANTOS. A Conselheira CARMEN LILIAN MORAES 179 
CALÇAS, elogia a festa do dia 06 de novembro e parabeniza pela organização. Por ultimo o Conselheiro 180 
OSVALDO BECK, agradece a todos pela atenção e aos autores do HINO parabeniza também toda a Diretoria 181 
Executiva.  Em não havendo mais assunto O Presidente da Diretoria Executiva encerrou a reunião às 23h10min. 182 
Convidando a todos para ouvir novamente o HINO do Country Club. Eu JOAQUIM DIQUISOM ALBANO 183 
Primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente, a qual submete à 184 
apreciação de todos. Aos 18 de Novembro de 2011. 185 
Ass.:____________________________ - JOAQUIM DIQUISOM ALBANO Primeiro Secretário e 186 
Ass.:____________________________ DAVISTON FERNANDO MORASI – Presidente do Conselho 187 
Deliberativo 188 


