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Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às 19h30min, em sua sede social, nas 1 
dependências do Ginásio Social e Esportivo, na sala do Karatê e em segunda convocação, 2 

com a presença de 31 (trinta e um) Conselheiros, a seguir: GLAUCIA REGINA OLIVA DA 3 

SILVA, TIAGO DOS SANTOS, NELSON VICENTINI, JULIO CÉSAR BRUGNOLI, 4 

JOSÉ ARTHUR SANTOS LEAL, WAGNER CERONI, ROBERTO KAZUHIRO 5 

KUBO, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, GIL STELVIO DE PAULO GARCIA, 6 

DAVISTON FERNANDO MORASI, PAULO ROGÉRIO GONZALES RANDO, 7 

PEDRO LUIZ POZZUTO, EDUARDO SÉRGIO MALVEZZI, APARECIDO CARLOS 8 

PERINI, ADEMIR ANTONIO FERRARI, LUIZ CARLOS COSTA, ANTONIO AP. 9 

BATISTA PRADO, HERIBERTO POZZUTO, FERNANDO LAURENÇO DA 10 

SILVEIRA, VALDIR GARCIA, CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON, MOYSES 11 

ANTONIO MOYSES, NADIR FRANCISCO CALVI, CARMEN LILIAN MORAES 12 

CALÇAS, CLAUDINEI DESTEFANE TAVARES, JOÃO AITA SOBRINHO, 13 

CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, JOSÉ CARLOS DAVID, JORGE LUIZ DE 14 

OLIVEIRA, ANTONIO DE JESUS MARCON, WALDENILSON ROBERTO DE 15 
SOUSA e 7 (sete) convidados PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO, OSVALDO 16 

SEROTINE, CARLOS ALBERTO BAMPA, CLAUDINEI PARANHOS, ANDRÉ LUIZ 17 
ASTOLFI DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS SARTORI e BENEDITO RUBENS DE 18 

SOUZA conforme assinaturas no Livro  de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 15 19 

(quinze) verso e 15 (quinze) anverso de 29 de novembro de 2012, à página Cidades nº. 03 20 

(três) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) 21 

Leitura, Apreciação e Votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do Expediente; c) 22 

Leitura, Apreciação e Votação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2013; d) Leitura 23 

Apreciação e Votação do Plano de Obras para o exercício de 2013; e) Leitura, Apreciação e 24 

Votação da Proposta para reajuste dos valores de locações das dependências do Clube para 25 

eventos e demais taxas; f) Leitura, Apreciação e Votação da Proposta e do projeto da 26 

Diretoria Executiva para alterações nos pisos inferior e superior da piscina aquecida; g) 27 

Assuntos Gerais.  O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, 28 

iniciou a reunião às20h00 agradecendo a presença de todos os Conselheiros, Diretores e 29 

convidados, solicita ao secretario JOAQUIM DIQUISON ALBANO para que faça a leitura 30 

do item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata Anterior, o conselheiro VALDIR GARCIA 31 

pede dispensa da leitura, em apreciação o teor da ata anterior, aprovada por unanimidade, a 32 

conselheira CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS questiona em qual momento se faz 33 

alterações na ata, o Presidente do Conselho DAVISTON FERNANDO MORASI explica é 34 

possível fazer alteração no momento da reunião, pois além de ser enviada via email será 35 

apresentado em telão, em andamento, item b) Leitura do Expediente, autorização da Diretoria 36 

Executiva em participar da reunião, leitura das locações nos meses de dezembro 2012 e 37 

janeiro 2013; justificativas de faltas dos conselheiros MARCIO TADEU SOARES, 38 

ARMANDO BELARMINO DA SILVA, GILMAR PAVAN, ELPIDIO FINI e ADEMIR 39 

JOÃO ROSSI, dando seqüência, o Presidente da Mesa DAVISTON FERNANDO 40 

MORASI e explica que haverá uma alteração na ordem do dia devido ao convidado 41 

CARLOS ALBERTO BAMPA  que fará apresentação, item f) Leitura, Apreciação e 42 

votação da proposta e do projeto da Diretoria Executiva para alterações nos pisos inferior e 43 

superior da piscina aquecida, convida o Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE  a 44 

compor a  Mesa do Conselho, esclarece que a Diretoria Executiva como medida de precaução 45 

em não termos renúncias de títulos pelo motivo da lista de espera de atividades esportivas, foi 46 

feito um levantamento de modalidades e o número é muito grande precisou pensar em 47 

algumas alternativas, fazer alteração do projeto do prédio piscina aquecida e na rampa, e 48 
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aumentar número de salas, novos horários, tentando assim acomodar mais associados, 49 

suprindo a lista de espera, e sendo o mesmo quadro de professores, para aulas de natação teria 50 

que ser aumentado as raias, pede a compreensão e apoio dos conselheiros, o convidado 51 

arquiteto CARLOS ALBERTO BAMPA apresenta um pré estudo, projeto, ainda não 52 

definido, de aproveitamento do espaço, piso superior, criando salas que pudesse acomodar o 53 

maior número de pessoas, no piso inferior, piscina, a sugestão é eliminar a rampa aumentando 54 

as raias, e tendo 2 (dois) níveis, o espaço determinado para sauna feminina e masculina 55 

também seria todo reformulado, o Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE ressalta 56 

que será marcada reunião com professores, coordenação para que se defina o projeto, em 57 

relação ao custo ficará mais barato do que terminar a obra no projeto atual, a necessidade de 58 

reforma ocorreu com as dificuldades que apareceram no dia a dia de uso na piscina aquecida; 59 

em apreciação, o conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID, questiona, sugere que se traga custo 60 

a ser gasto na reforma e não aprova essa reforma, e sim no término do projeto atual, terminar 61 

as saunas feminina e masculina, o conselheiro MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS questiona 62 

sobre a retirada dos pilares, se houve conversa com o responsável pela obra estrutural na 63 

época, e possível aprovação do novo projeto sem ainda definições mais precisas, sugere que 64 

seja contatado o engenheiro WARNER para que seja o calculista da obra, é favorável ao 65 

novo projeto mas ressalta a importância da segurança na retirada dos pilares, o convidado 66 

CARLOS ALBERTO BAMPA esclarece que foi conversado com outros engenheiros e 67 

todos garantiram a segurança na retirada de pilares, o Presidente Executivo OSVALDO 68 

SEROTINE esclarece ao conselheiro que essa obra só será executada mediante toda garantia 69 

de segurança, se necessário será marcada reuniões extraordinárias para a decisão final, mesmo 70 

sendo aprovado agora e ocorrer algum problema em relação ao projeto, segurança, valores, a 71 

execução poderá ser cancelada, a conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO  72 

elogia o projeto e acha necessário essa atenção na área de esportes atendendo as necessidades, 73 

o conselheiro HERIBERTO POZZUTO diz que mudanças de projetos já ocorreram em 74 

outras gestões, é importante o apoio da Mesa do Conselho nas solicitações que a Diretoria 75 

Executiva apresenta para as mudanças necessárias, sugere ampliação nos banheiros masculino 76 

também, o conselheiro NELSON VICENTINI ressalta que  a reforma seja feita onde for 77 

mais urgente, o Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE explica que a reforma de cada 78 

piso da piscina aquecida seria feita simultaneamente, aproveitando o período de férias, e 79 

também será possível colocação de mais chuveiros no banheiro masculino, o conselheiro 80 

NADIR FRANCISCO CALVI sugere também reforma no tamanho do palco, mas concorda 81 

que esse assunto deva ficar para outra reunião, confirma que o momento agora é de aprovação 82 

do novo projeto de reforma da piscina aquecida, o conselheiro APARECIDO CARLOS 83 

PERINI concorda que deve ser feito algo em relação ao grande número na lista de espera, e 84 

que realmente há necessidade de aumentar a altura do piso, o conselheiro TIAGO DOS 85 

SANTOS sugere abertura do acesso aos banheiros direto da piscina aquecida pois os usuários 86 

reclamam da friagem ao se locomoverem até os banheiros, pergunta se o projeto poderá ser 87 

aprovado por etapas, o Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE explica que não 88 

necessariamente, pois como já disse, uma vez aprovado será marcado reunião extraordinária 89 

para expor os laudos técnicos, orçamentos e depois fazer de acordo com as possibilidades, o 90 

conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID solicita aos conselheiros que revejam aprovação, pois 91 

acha que a sauna precisa de atenção maior sendo muito utilizada pelos associados e o espaço é 92 

pequeno, o Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE explica que gostaria de aproveitar 93 

as férias dos professores para começar a reforma da piscina aquecida e vestiários, depois faria 94 

nas saunas, o conselheiro LUIZ CARLOS COSTA questiona se haverá tempo em 95 

concretizar o projeto antes do inicio das aulas no mês de fevereiro, o conselheiro JOSÉ 96 

ARTHUR DOS SANTOS LEAL pede atenção ao tamanho da rampa para as pessoas com 97 
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deficiência física, também no aumento de materiais e local para armazenar, o conselheiro 98 

CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON pede esclarecimento sobre o que o conselho irá 99 

aprovar nessa reunião, o Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE responde que é sobre 100 

alteração do projeto e execução da obra,  o convidado, arquiteto CARLOS ALBERTO 101 

BAMPA diz que a finalização do projeto leva em torno de 1 (um) mês, o conselheiro JOÃO 102 

AITA SOBRINHO não concorda nos itens da votação pelo fato de ainda não ter sido passado 103 

valores previstos para a execução, o Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE então 104 

sugere que o conselho aprove primeiro o projeto da reforma do piso inferior, rampa, pois faria 105 

reunião extraordinária para aprovação de obras no piso superior, o conselheiro HERIBERTO 106 

POZZUTO diz que é necessário que se defina o que conselho aprovará, se é favorável na 107 

alteração da destinação do prédio e alteração da rampa, o Presidente da Mesa DAVISTON 108 

FERNANDO MORASI esclarece que o conselho votaria na aprovação da alteração do 109 

projeto e nos vestiários, em votação, aprovado por unanimidade, agradece e dispensa a 110 

participação do convidado CARLOS ALBERTO BAMPA, em andamento, item c) Leitura, 111 

Apreciação e Votação da Proposta Orçamentária para o exercício 2013, o vice presidente de 112 

sede e patrimônio BENEDITO RUBENS DE SOUZA faz apresentação no telão a proposta 113 

de reajuste nos valores das taxas de manutenção, explica que se tem uma estimativa de 114 

aumento na receita para o próximo ano devido acréscimo de sala para atividade esportiva, 115 

como pilates, também há uma receita significativa em relação a patrocínios, anúncios 116 

TVCountry, locações de salão e ginásio, a conselheiro JOSÉ ARTHUR DOS SANTOS 117 

LEAL questiona se haverá aumento nas parcelas de atividades esportivas, o vice presidente 118 

de sede e patrimônio BENEDITO RUBENS DE SOUZA explica que o conselho deve 119 

primeiro aprovar o aumento de 8,33% nas taxas de manutenção e 20% patrimonial e depois as 120 

outras, esclarece que a despesa maior está na folha pagamento funcionários, há muitos 121 

problemas em relação ao quadro atual, exoneração, contratação, afastamentos, sindicato, 122 

comenta que o conselho receberá por email o comparativo projetado e o que foi executado 123 

trimestralmente, em votação, aprovado por unanimidade, item d) Leitura Apreciação e 124 

Votação do Plano de Obras para o exercício de 2013, o vice presidente de sede e patrimônio 125 

comenta sobre as obras executadas, aquisições, e os projetos a serem executados no ano de 126 

2013, em votação, aprovado por unanimidade, na seqüência, item e) Leitura, Apreciação e 127 

Votação da Proposta para reajuste dos valores de locações das dependências do Clube para 128 

eventos e demais taxas, o conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO pergunta se 129 

há um valor comparativo com outros clubes, o vice presidente de sede BENEDITO 130 

RUBENS DE SOUZA explica que existe um diferencial nas taxas cobradas pelo country 131 

club, onde há uma preocupação na preservação das dependências, patrimônio, por isso é 132 

cobrado separadamente, como cozinha, mesas, cadeiras, seguranças, os valores cobrados na 133 

locação mudam de acordo com o tipo de evento, foi apresentado o relatório de alteração na 134 

cobrança das taxas de modalidades, algumas cobradas por ciclo, por aulas e outras por falta, o       135 

Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE explica que as taxas nas aulas de  136 

alongamento, ginástica, jazz, sapateado podem ocorrer alteração de cobrança, estipulando se 137 

uma única taxa pois se tratarem  de uma mesma modalidade, padronizar, o conselheiro JOSÉ 138 

ARTHUR DOS SANTOS LEAL questiona quanto isso representa de receita para o clube, 139 

atividades esportivas, o vice presidente de sede e patrimônio BENEDITO RUBENS DE 140 

SOUZA diz que poderá ser feito um levantamento, presenças, preços das novas taxas, e 141 

depois apresentar, em votação, aprovado por unanimidade, o Presidente Executivo 142 

OSVALDO SEROTINE pede a palavra para esclarecer sobre o problema que está ocorrendo 143 

com a  lanchonete, bar, onde atual ascensionária ANDRÉA GIACULLO não está mais 144 

correspondendo adequadamente aos serviços prestados, perdendo o interesse em continuar, 145 

pede o apoio e confiança do conselho no novo contrato de 1 (um) ano com o associado e 146 
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agora ascensionário SARAIVA que será o responsável pelo bar, lanchonete e american bar, o 147 

contrato poderá ser interrompido a qualquer momento, com prazo de 1 (um) mês para com a 148 

Diretoria comunicar, o Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE comenta sobre o 149 

problema que o clube está passando em relação a som excessivo, de associados e convidados, 150 

principalmente no período noturno, o Presidente da Mesa DAVISTON FERNANDO 151 

MORASI pede cautela em restringir limite no horário de entrada para adesão de quiosques, e 152 

também na proibição do uso de aparelhagem de som que os associados trazem, sugere um 153 

amparo legal para tomar as devidas providencias, o conselheiro MOYSES ANTONIO 154 

MOYSES sugere a compra de um medidor para avaliar altura do som, e assim verificar,  o 155 

Presidente da Mesa OSVALDO SEROTINE pede ao conselho sugestões para esse assunto, 156 

pois está preocupado com processo contra o clube que os vizinhos possam mover, pede ajuda 157 

aos conselheiros advogados, o conselheiro APARECIDO CARLOS PERINE comenta que 158 

o clube deva ter a regra de horário, proibição de entrada e uso das dependências após às 159 

22h00min, pois o clube corre o risco na proibição de realizar eventos, a conselheira 160 

CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS sugere verificar a possibilidade em readequar os 161 

espaços da sala de reuniões, presidência, e salão de festas, acha que são pouco utilizadas e 162 

poderiam servir como novas salas de aulas, o Presidente Executivo OSVALDO SEROTINE 163 

agradece a sugestão da conselheira e ressalta que a maior preocupação da diretoria realmente 164 

é de acabar com a lista de espera nas atividades e qualquer adequação possível será feita,          165 

o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, agradece mais uma vez 166 

a presença de todos encerrando a reunião às 23h20min. Eu JOAQUIM DIQUISON 167 

ALBANO Primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também 168 

pelo Presidente, a qual submete à apreciação de todos. Aos 09 de Novembro de 2012. Ass.: 169 

_____________________________________ JOAQUIM DIQUISON ALBANO Primeiro 170 

Secretário e Ass.:_____________________________ DAVISTON FERNANDO MORASI 171 

Presidente do Conselho Deliberativo. 172 


