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Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e treze, às 19h30m, em sua sede 1 
social, nas dependências do Ginásio Social e Esportivo, na sala do Karatê e em segunda 2 
convocação, com a presença de 28 (vinte e oito) Conselheiros, a seguir: DAVISTON 3 
FERNANDO MORASI, ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO, WAGNER 4 
DOMINGOS SERONE, MARCIO TADEU SOARES, NADIR FRANCISCO CALVI, 5 
GLAUCIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, JOÃO AITA SOBRINHO, VALDIR 6 
GARCIA, ADEMIR JOÃO ROSSI, MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, NELSON 7 
VICENTINI, GIL STELVIO DE PAULO GARCIA, FERNANDO LAURENÇO DA 8 
SILVEIRA, PEDRO LUIZ POZZUTO, EDSON LAZARO PALERMO, 9 
CLAUDINEIS DESTEFANES TAVARES, REGINALDO BERNARDES DE SOUZA, 10 
ANOLDO BELARMINO DA SILVA, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, CARLOS 11 
ANTONIO MARIGHETTO, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, CLAUDIO 12 
ROBERTO GRIGOLON, PAULO ROGÉRIO GONZALES RANDO e ANDRÉ LUIZ  13 
SILVA PINTO e 3(três) convidados OSVALDO SEROTINE,  MARCOS REINALDO 14 
BACAN e JOSÉ CARLOS SARTORI, conforme assinaturas no Livro  de "REGISTRO 15 
DE PRESENÇA", às folhas 18 (dezoito) verso e 18 (dezoito) anverso. O Edital foi 16 
publicado no JORNAL FOLHA DE VALINHOS no dia 11 de maio de 2013, e afixado em 17 
todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e 18 
Votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e 19 
Votação do Balancete Financeiro do Primeiro Trimestre de 2013 encerrado em 31 de Março 20 
PP; d) Assuntos Gerais.  O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 21 
MORASI, iniciou a reunião às 20h00 agradecendo a presença de todos os Conselheiros, 22 
presidente OSVALDO SEROTINE, Diretores e convidados, e antes de continuar a reunião, 23 
a pedido do conselheiro VALDIR GARCIA de fazermos um minuto de silêncio, pelo 24 
falecimento de JOÃO BARON ocorrido em 30/03/2013, sócio há 38 anos, e 10 anos de 25 
conselheiro , dando seqüência PEDRO POZZUTO pede dispensa da leitura do edital ,em 26 
seguida o Presidente da Mesa Diretora solicita ao secretario JOAQUIM DIQUISON 27 
ALBANO para que faça a leitura do item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata Anterior, 28 
o conselheiro MARCIO SOARES  pede dispensa da leitura, já que todos receberam com 29 
antecedência, em apreciação aprovado por unanimidade b) Leitura do Expediente, leitura do 30 
oficio de autorização da Diretoria Executiva participar da reunião do Conselho Deliberativo, 31 
leitura do ofício referente as inclusões de dependentes no primeiro trimestre de 2013, 32 
informa também o calendário dos próximos eventos e locações especiais,  e leitura das 33 
justificativas de faltas por motivo de trabalho, dos conselheiros  ADEMIR FERRARI, 34 
HERIBERTO POZZUTO, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 35 
MORASI  faz a leitura dos nomes dos  conselheiros que deixarão o cargo no próximo dia 36 
30/06/2013 conforme registro e informa que todos que deixarão o cargo, em estando aptos 37 
poderão se inscrever novamente e participar do novo pleito que se realizara no dia 38 
30/06/2013 , informa também que as inscrições poderão ser feitas até dia 15/06/2013  na 39 
Secretaria do Clube; em seguida  convida para compor a mesa do conselho, o Presidente da 40 
Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE e o convidado MARCOS REINALDO 41 
BACAN,  item c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro  do Primeiro 42 
Trimestre de 2013 encerrado em 31 de março PP e passa a palavra ao Presidente da Diretoria 43 
Executiva OSVALDO SEROTINE que agradece a todos conselheiros pelo apoio recebido,  44 
informa que estamos administrando o orçamento de forma responsável, que neste primeiro 45 
trimestre apesar das  dificuldades  tivemos superávit da ordem de R$19.000,00, informa 46 
também  que estamos atentos em  relação ao  que vem acontecendo com os eventos, que o 47 
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carnaval infelizmente não nos proporcionou superávit, lembra ainda que este é o ultimo ano 48 
de sua gestão, não há nenhuma pendência que  pretende passar ao sucessor um  Clube em 49 
ordem principalmente no aspecto financeiro;   em seguida passa a palavra  ao Presidente da 50 
Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, que coloca em apreciação a analise 51 
do Balancete do Primeiro trimestre 2013, o conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO, 52 
questiona sobre a diferença de 2 funcionários em comparação com balancete de dezembro 53 
2012, MARCOS REINALDO BACAN   informa que quando acontece a dispensa de um 54 
funcionário e a reposição no mesmo mês ambos aparecem na estatística.O Conselheiro 55 
VALDIR GARCIA, concorda com presidente quanto ao baixo publico no Carnaval 2013 56 
entende que o que realmente prejudicou foi o valor cobrado do associado entende que no 57 
valor cobrado é caro uma vez que o associado já paga a taxa de manutenção;bastante 58 
discutido sobre queda da presença,bem explicado pelo OSVALDO, matinês boas, bem 59 
estendidas, entretanto o Presidente OSVALDO SEROTINE esclarece ao nobre conselheiro 60 
que promovemos o Baile da Mães gratuito e também não obtivemos sucesso. O associado 61 
ADEMIR JOÃO ROSSI questiona sobre a contabilização do Banho a Fantasia, o 62 
Presidente OSVALDO SEROTINE, esclarece que é contabilizado em separado. NELSON 63 
VICENTINI, esclarece que a diretoria sempre toma o devido cuidado com o eventos que os 64 
mesmos estão contemplados no orçamento, em seguida questiona o Presidente se já temos 65 
alguma receita da “Loja”, o Presidente informa os valores de vendas e Royalty dos meses de 66 
Março, Abril e Maio em curso que soma R$27.389,00 de vendas e R$2.739,00 de Royalty 67 
questiona ainda o que Presidente tem sentido com relação a venda publicidade o Presidente 68 
esclarece que neste ano a Empresa Squadra  mudou o sistemas de comercialização e esta 69 
vendendo pacotes fechados  de R$8.000,00. DAVISTON FERNANDO MORASI 70 
questiona sobre os valores de receitas e despesa da atividade de Recreação, o Presidente 71 
OSVALDO SEROTINE esclarece que tivemos superávit no evento. MARCOS 72 
REINALDO BACAN informa a necessidade de depreciarmos todo nosso ativo, que 73 
legalmente precisamos iniciar o processo e que já no próximo balancete apresentaremos 74 
alterações, NELSON VICENTINI, explicar que esta é a parte chata da contabilidade que 75 
no passado tentamos cadastrar nosso ATIVO IMOBILIZADO e controlar a quebra,baixa e 76 
aplicar a depreciação informa que será um desafio; desejou sorte ao contador MARCOS 77 
REINALDO BACAN. O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 78 
MORASI coloca em votação o Balancete do primeiro trimestre 2013, o qual foi aprovado 79 
por unanimidade. Ato continuo passa-se ao item d) da ordem do dia Assuntos Gerais. O 80 
presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, passa a palavra ao 81 
Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE, em face da realização da ultima 82 
reunião extraordinária onde houve alguns questionamentos.em pequena pausa o presidente 83 
DAVISTON informe sobre próxima reunião de 1.07.2013 a posse dos conselheiros e eleição 84 
da  mesa diretora e comissão de licitações ,  OSVALDO SEROTINE, registra que o 85 
Country Club Valinhos participou em Louveira das finais do Campeonato Paulista de 86 
Karatê, onde três alunas MARINA PINA , MARINA  MUCI ,  DEBORA  PINA e  o 87 
Professor EDSON CREMASCO sagraram-se campeões e  farão parte da equipe Paulista de 88 
Karatê que representara o Estado de São Paulo em junho em Santa Catarina  o Presidente 89 
OSVALDO SEROTINE  parabeniza os atletas desejando sucesso nas próxima 90 
competições. Esclarecendo sobre a reunião extraordinária o Presidente OSVALDO 91 
SEROTINE informa que tomou conhecimento dos assuntos discutidos informa que sobre a 92 
taxa de visita não entrara no mérito mas que o Conselheiro HERIBERTO POZZUTO, 93 
ausente na reunião de hoje por motivo de viagem será o relator da comissão criada pelo 94 
Egrégio Conselho Deliberativo  para apurar   fatos e procedimentos com relação aos 95 
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visitantes, e que na próxima reunião este trabalho será apresentado em plenário. Com 96 
relação aos comentários de que o Clube é somente futebol, o Presidente externa sua 97 
indignação informando que este comentário reflete a total falta de conhecimento de quem os 98 
faz uma vez que de acordo com o relatório preparado pela Coordenação Esportiva e  que 99 
acaba de ser distribuído aos nobres Conselheiros  podemos observar que temos 4260 pessoas 100 
inscritas nas diversas modalidades e 753 atletas inscritos no futebol inclusive considerando 101 
os campeonatos, nota-se que a diferença  é de  ( seis) vezes maior que  a dos praticantes do 102 
futebol. Esclarece que quando foi apresentado o projeto de alteração da parte superior da 103 
Piscina Aquecida, a preocupação e finalidade era reduzir a Lista de espera que no passado 104 
nossa fila de espera era de 1556 pessoas hoje reduzimos para 1041, mas que o numero ainda 105 
é muito alto. O conselheiro FERNANDO LAURENÇO DA SILVEIRA, questiona se o 106 
sócio tem idéia de quanto tempo ele ficara na fila de espera uma vez que o sócio sempre 107 
cobra uma previsão de quando será atendido, o Presidente esclarece que não temos; e que é 108 
realmente muito desagradável e difícil atender este desejo dos associados, DAVISTON 109 
FERNANDO MORASI sugere que façamos contato com o associado através de e-mail. 110 
Justificando a demora em atendê-lo. O Conselheiro MARCIO TADEU SOARES cobra 111 
uma maior atenção e agilidade da Comissão de Disciplina quando do julgamento dos 112 
processos pendentes entende que a diretoria Executiva toma as providências o mais rápido 113 
possível, entretanto o processo não caminha. O Presidente da Diretoria Executiva 114 
OSVALDO SEROTINE, esclarece inclusive que hoje entregara em mãos à Comissão de 115 
Disciplina 4 ( quatro )  portarias abertas na ultima quarta feira. Neste momento, comparece à 116 
reunião o conselheiro ANDRÉ LUIZ SILVA PINTO, membro da Comissão de Disciplina 117 
e o Presidente da Mesa Diretor DAVISTON FERNANDO MORASI solicita ao mesmo 118 
que esclareça como estão os processos em poder da Comissão o Conselheiro explica que 119 
todos os processos estão em dia e que as portarias já foram baixadas; recebe do Presidente 120 
da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE as 4 ( quatro ) portaria baixada nesta 121 
semana. ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO esclarece também que o Regimento Interno 122 
Disciplinar está concluído e que será apresentado brevemente ao Conselho Deliberativo.  123 
Explica também que algum atraso deu-se em função de doença do coordenador, substituição 124 
de membro e impedimento de membro participar de processos conflitantes com interesse de 125 
associados. JOAQUIM DIQUISON ALBANO, parabeniza a atitude rápida da Diretoria 126 
em tomar providencias com ralação aos últimos acontecimentos, que serviu de exemplo uma 127 
vez que na ultima quarta feira o rachão ocorreu de forma tranqüila sem nenhum problema. 128 
ADEMIR JOÃO ROSSI parabeniza os colaboradores e a Diretoria por agir com rapidez, 129 
sugeri aos colaboradores que utilizem dos meios punitivos que são o cartão amarelo e 130 
vermelho e a seguir faça seu relatório uma vez que famílias vêem ao Country Club para 131 
assistir ao futebol e ouvem palavrões situação extremamente desagradável. CARLOS 132 
ANTONIO MARIGHETTO pergunta sobre o Campo Society e se a Festa Junina terá 133 
alguma novidade, o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE, esclarece 134 
que no próximo dia 27 a SOCCER GRASS já estará no Country Club iniciando as obras; 135 
sobre a Festa Junina esclarece que não há novidades a Festa acontecerá nos moldes de 2012 136 
com a participação das entidades nas Barracas de Calabresa, Cachorro Quente e Pastel que 137 
no domingo das 12,00 às 17,00 o Ginásio foi alugado por R$1.200,00 para Escola Maggie 138 
que fará sua festa Junina. ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO, pergunta se 139 
o Clube tem algum mecanismo para saber o porquê associados pagam o Clube e não 140 
freqüentam; o Presidente OSVALDO SEROTINE informa que não temos estatísticas sobre 141 
o assunto acrescenta que pode até ser em função da fila de espera para pratica de atividades. 142 
O conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, sugeri que façamos uma pesquisa 143 
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com um grupo de 50 (cinqüenta) associados, com 3 ( três )  perguntas para se saber qual o 144 
motivo que o associado paga e não freqüenta o Clube. O Presidente da Diretoria Executiva 145 
OSVALDO SEROTINE sugeri que façamos as pesquisa com que costumeiramente vinha 146 
ao Clube e hoje não.  NELSON VICENTINI, entende que o preço do nosso titulo é muito 147 
bom é atrativo, sugeri que na próxima reunião apresentamos um levantamento se os 56 148 
títulos a cancelar publicados nesta semana estão totalmente quitados. Sugeri ainda que o 149 
título do Country Club seja melhor  valorizado. O Conselheiro JOÃO AITA 150 
SOBRRINHO, disse que hoje veio aqui para agradecer que tem usado a pista de caminhada 151 
mais freqüentemente, sugeri que sejam instalados aparelhos para aquecimento nas margens 152 
do lago, questiona se o que foi discutido na ultima reunião Extraordinária será discutido hoje 153 
ou futuramente. O Presidente da Diretoria Executiva, esclarece que tomou conhecimento dos 154 
assuntos e sobre a taxa de visitas o estudo que esta sendo desenvolvido pelo Conselheiro 155 
HERIBERTO POZZUTO, e será apresentado oportunamente, outro assunto que tomou 156 
conhecimento foi sobre a cobrança do Carvão informou que este esta equacionado inclusive 157 
deu conhecimento ao plenário da carta enviada pelo associado 7438-0 Sr. EZEQUIEL 158 
JESUINO DE  OLIVEIRA, que parabeniza a Diretoria Executiva pela iniciativa de 159 
cobrança do carvão a partir  do terceiro saco, evitando desta forma desperdício. O Presidente 160 
da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, explica ao Conselheiro JOÃO 161 
AITA SOBRINHO que a reunião extraordinária foi realizada para que pudéssemos alinhar 162 
propostas e não discutir os assuntos nesta reunião. O Presidente da Diretoria Executiva 163 
OSVALDO SEROTINE, esclarece ao conselheiro JOÃO AITA SOBRINHO, que não vê 164 
problemas em divulgar o me memorial descritivo nem mesmo apresentar o custo do 165 
arquiteto, entretanto estamos cumprindo o estatuto no seu artigo 16 parágrafo 6º o qual 166 
determina que ao final d de cada Obra a Diretoria Executiva apresentara seu custo total. O 167 
conselheiro EDSON LAZARO PALERMO informa que ainda há reclamação da cobrança 168 
do carvão e que há carvão com saco de 2 KG e não de 2.5 KG; o Presidente da Diretoria 169 
Executiva OSVALDO SEROTINE, explica que realmente houve remessa de saco de 2 KG 170 
entretanto a cobrança é proporcional ao peso;mas terá o retorno de saco de 2,5KG,  justifica 171 
ainda que todos os sábados caminha pelo Clube principalmente nos quiosques na companhia 172 
do Secretario ROBERTO, e até o momento ninguém o questionou sobre a cobrança do 173 
carvão e que também não houve nenhum registro desta natureza junto à Secretaria do Clube. 174 
O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI agradece mais uma 175 
vez a presença de todos encerrando a reunião às 22h30min. Eu JOAQUIM DIQUISON 176 
ALBANO Primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também 177 
pelo Presidente, a qual submete à apreciação de todos. Aos 24 de Maio de 2013. Ass.: 178 
_____________________________________ JOAQUIM DIQUISON ALBANO Primeiro 179 
Secretário e Ass.:_____________________________ DAVISTON FERNANDO 180 
MORASI Presidente do Conselho Deliberativo. 181 


