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Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze as 19h30m 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 32 (trinta e dois) Conselheiros, a seguir NELSON VICENTINI, 3 

ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO, TIAGO DOS SANTOS,  GIL 4 

STELVIO DE PAULO GARCIA, HERIBERTO POZZUTO, MAURO HENRIQUE 5 

ZANOTTI, APARECIDO CARLOS PERINI, WAGNER DOMINGOS CERONI, 6 

MARCIO TADEU SOARES, ADRIANO CUSTÓDIO DA CRUZ, MOYSÉS 7 

ANTONIO MOYSÉS, REGINALDO BERNARDES DE SOUZA, CLAUDINEI 8 

DESTEFANES TAVARES, RENATO LUIZ, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, 9 

AMAURI ZANINI LUNA, MARCO ANTONIO POLO, VALDIR GARCIA, 10 

ALEXANDRE ROBERTO MANARINI, PEDRO LUIZ POZZUTO, 11 

WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, 12 

RUI  RODRIGUES SARTINI, ANDRÉ LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS, DAVISTON 13 

FERNANDO MORASI, TARSO DONIZETE BUENO DE CASTRO, EDSON 14 

LAZARO PALERMO, MARIO ACACIO DE FREITAS, CLAUDINEI ANTONIO 15 

GONÇALVES  DE OLIVEIRA, CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON, ROBERTO 16 
KAZUHIRO KUBO, ANOLDO BELARMINO DA SILVA, e 05 (cinco) convidados 17 

ROGÉRIO BUENO DA SILVA, ANDRÉ DE ASSIS ROSENDO, JOSÉ CARLOS 18 
SARTORI, CLAUDINEI PARANHOS, MARCELO BELTRAME conforme 19 

assinaturas no Livro de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 24 (vinte e quatro) 20 

anverso e verso. O Edital foi publicado no Jornal de Valinhos dia de 23de janeiro à página 21 

14 (quatorze) Variedades e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte 22 

ordem do dia: a) Referendo sobre o projeto de Voleibol em andamento, b) Referendo ao 23 

Projeto de Marketing e apreciação de novos projetos. O Presidente da Mesa Diretora 24 

NELSON VICENTINI, iniciou a reunião às 20h00 agradecendo a presença de todos os 25 

Conselheiros, solicita ao primeiro secretário MARCIO TADEU SOARES que faça leitura 26 

do edital, os conselheiros VALDIR GARCIA e DAVISTON FERNANDO MORASI 27 

pedem a dispensa da leitura, o Presidente da Mesa explica que essa reunião foi  solicitada 28 

pela  Diretoria Executiva, o primeiro secretário faz leitura do expediente,  que solicita a 29 

participação de convidados e leitura de justificativas de faltas; em andamento, dá se a 30 

palavra ao Presidente da Diretoria  Executiva CLAUDINEI PARANHOS,  que comenta 31 

sobre o projeto vôlei que se iniciou no ano passado, o Country Club Valinhos foi escolhido 32 

para executar esse trabalho com respaldo da Prefeitura Municipal de Valinhos. A Diretoria 33 

está apoiando esse projeto pois o dinheiro estará em conta separada, específica para isso, 34 

não conflitando  com nossa contabilidade, a documentação exigida  e entregue em SP, foi 35 

aprovada sem nenhum problema, o responsável pelo projeto ANDRÉ ROSENDO foi bem 36 

rigoroso com essa documentação necessária, para que assim num futuro bem próximo 37 

consigamos dinheiro, verba do governo federal e não só estadual; dando continuidade, a 38 

palavra aos convidados; ANDRÉ ROSENDO faz a  apresentação do projeto Vôlei, relatou 39 

sua experiência, currículo na área de esportes, especificamente vôlei, visitou vários clubes 40 

da região, mas escolheu o Country Club por conhecer desde criança e também quando 41 

solicitou a documentação, para uma pré analise, foi atendido ficando satisfeito com a 42 

organização do clubee por isso aprovado. A Diretoria na época, presidida por OSVALDO 43 

SEROTINE, acolheu o projeto, onde sugeriu um passo de cada vez, primeiro reunir toda 44 

documentação, depois montar a parte teórica, objetivos, envolvidos, despesas, orçamentos 45 

e comprovação, consulta dos fornecedores se são realmente do ramo que quer comprar o 46 
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material. O projeto foi aprovado no dia 06 de março de 2013, em reunião da Comissão de 47 

Análise de Projetos do Governo do estado de SP, onde foram entregues 759 projetos, 48 

foram avaliados 259 e aprovados 127, entre eles o do Country, onde só foi publicado no 49 

diário oficial no dia 05/07/2013, e liberado a verba pela secretaria da fazenda, foi aberta 50 

também duas contas no Banco do Brasil, específica para movimentação desse projeto, onde 51 

teve que fazer planilha de custos e capacitação,  apresentando ao governo o plano de 52 

realização; teve orientação da secretaria de esportes em relação a contratação dos 53 

profissionais, sobre os encargos sociais, o ideal é fazer  contratação como RPA, onde a 54 

taxa de recolhimento desses encargos é menor, foi tirado alguns itens para poder se 55 

encaixar no valor que foi captado. Tivemos a liberação do dinheiro da conta bloqueio, para 56 

o início do projeto, só agora no mês de janeiro, e assim contando com o apoio da diretoria 57 

e conselho na certeza que está tudo controlado. O convidado ANDRÉ ROSENDO explica 58 

sobre as categorias, serão formadas 4 (quatro), SUB 14, SUB 15, SUB 17 e ADULTA; 59 

serão mantidas também o Voleibol Adaptado, o inicio será de fevereiro a outubro de 2014, 60 

para execução, parando 30 dias para fazer finalização e execução de contas, pedindo o 61 

encerramento desse ou dar início ao próximo, onde já foi pedido a renovação por mais 10 62 

(dez) meses; o clube não corre o risco de ser abandonado pelo projeto. Teremos 2 63 

profissionais responsáveis pela prestação de contas, um contador e um administrador, que 64 

junto com a diretoria farão esse controle dos recursos desse projeto, esses profissionais que 65 

serão contratados devem ter conhecimento lei de incentivo ao esporte e serão pagos com 66 

recursos do projeto, foram feitos 3 (três) orçamentos, todos os demais funcionários 67 

contratados para trabalharem no projeto, não será de responsabilidade do clube e sim pelo 68 

projeto, todos deverão estar com documentação em dia, CREF com validade atualizada. O 69 

presidente e diretor financeiro são as únicas pessoas autorizadas pelo banco a fazer os 70 

pagamentos. O dinheiro que sobrar na conta após encerramento do projeto, voltará para o 71 

governo, no fundo ao esporte. A entrada de não associados que estão envolvidos no projeto 72 

será permitida apenas em dias e horários de treino, esses treinos serão feitos em horários de 73 

pouco movimento no clube para não atrapalharem as atividades dos associados. A agencia 74 

de marketing do MARCELO BELTRAME será a responsável por elaborar o contrato das 75 

jogadoras profissionais, isentando o clube de qualquer problema trabalhista. O projeto tem 76 

apoio da prefeitura municipal de Valinhos, secretaria de esportes e patrocinadores como 77 

Eaton, JSL, Contec, Clicherlux, Multicolor, Supermercados Caetano, Cartonifício 78 

Valinhos. O convidado ANDRE ROSENDO esclarece que é um projeto ousado e houve 79 

muita persistência de sua parte, pois houve muitos questionamentos mas todos viáveis para 80 

seu próprio amadurecimento, e foi preciso isso para esclarecer todas as dúvidas, para não 81 

trazer nenhum tipo de problema para o clube, agora precisa do apoio da Diretoria 82 

Executiva, do Conselho, dos associados e da empresa SQUADRA.O Presidente da Mesa 83 

NELSON VICENTINI passa a palavra para o conselheiro ADRIANO CUSTÓDIO DA 84 

CRUZ, comenta que participou de várias reuniões referente  a esse projeto que é audacioso 85 

e o primeiro abrindo oportunidades de profissionalização também para outras modalidades, 86 

as preocupações existem por isso é importante todas as comissões estarem monitorando, 87 

verificando os resultados, o conselheiro TIAGO DOS SANTOS questiona qual benefício 88 

o clube terá com esse projeto além da divulgação do nome pois estamos cedendo o espaço, 89 

ANDRE ROSENDO esclarece que todo material comprado para o projeto ficará para o 90 

clube, o conselheiro questiona sobre o uso das dependências do clube pelos atletas que não 91 

são sócios, o Presidente CLAUDINEI PARANHOS explica que esses atletas irão adquirir 92 

título pagando manutenção enquanto houver o projeto, comenta que esse projeto é apenas o 93 

início de um futuro brilhante para o clube em termos de obras financiadas pelo governo, o 94 

conselheiro ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ complementa que o importante será a 95 
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oportunidade de melhoras para o clube em termos de aquisição materiais, reformas, 96 

ampliações e não só pensarmos em aumentar o número de associados, o conselheiro 97 

pergunta quem será o responsável pela assistência médica aos atletas, ANDRÉ 98 

ROSENDO explica que será o projeto, foram contratados profissionais na área para isso, 99 

médico responsável e fisioterapeuta, o conselheiro DAVISTON FERNANDO MORASI 100 

pergunta se o projeto foi encaminhado para o departamento jurídico e qual o espaço físico 101 

que será necessário para o início do projeto, o Presidente CLAUDINEI diz que está tudo 102 

em ordem, com parecer positivo,  ANDRÉ ROSENDO explica que será necessário de 103 

imediato quadras, externas, areia e academia, lembrando que serão usadas em horários de 104 

pouco movimento, o conselheiro DAVISTON pergunta se a marca, o nome do Country 105 

Club estará presente nas competições, e não só dos patrocinadores, ANDRÉ explica que 106 

sim, o nome Country Club será como um brasão, os patrocinadores trarão  benfeitorias ao 107 

clube, inclusive já pensando que o piso da quadra, cimento não será adequado para os 108 

treinos com as equipes acima de Sub 17, por causa do impacto, sendo perigoso em causar 109 

lesões, o conselheiro MARCIO TADEU pergunta quantos profissionais estarão 110 

envolvidos no projeto, ANDRÉ responde que serão 06 (seis) profissionais e 14 (quatorze) 111 

jogadores, com a parceira junto a secretaria de esportes, os treinos e jogos também poderão 112 

ser feitos no ginásio de esportes da prefeitura, o conselheiro HERIBERTO POZZUTO 113 

comenta que devemos proporcionar aos associados, orgulho, satisfação do clube, pois 114 

atualmente os associados tem várias opções, recursos de lazer na cidade e mesmo dentro de 115 

suas moradias, como condomínios, shoppings, que permaneçam associados por amor e 116 

respeito ao clube, e faz questão que sempre ao mencionar o nome do clube seja Country 117 

Club Valinhos, diz que os conselheiros devam apoiar esse projeto, o conselheiro MOYSÉS 118 

ANTONIO MOYSÉS pergunta se o projeto tem assessoria jurídica pois as contratações 119 

devam ter registros, em regime de CLT, e não recibos de RPA, aconselhando a verificar 120 

isso para evitar maiores problemas, ANDRÉ ROSENDO explica que já foi orientado pela 121 

secretaria do estado de São Paulo a respeito disso e como o projeto não está vinculado a 122 

empresa Country  Club e também não tendo CNPJ, poderá ser em regime de RPA, pois os 123 

encargos são muitos por CLT, o Presidente da Mesa NELSON VICENTINI durante o 124 

projeto deverá surgir muitas dúvidas, mas especificamente esse assunto deve ter assessoria 125 

jurídica, o conselheiro AMAURI ZANINI LUNA, parabeniza a todos os envolvidos no 126 

projeto, e se diz favorável pois vê benefícios a médio prazo, com os  patrocínios e a longo 127 

prazo com investimentos vindo de recursos do governo federal, o conselheiro 128 

APARECIDO  parabeniza a todos e comenta que o  projeto estimulará os jovens a praticar 129 

esportes, principalmente voleibol. ANDRÉ ROSENDO explica que os contratados pelo 130 

sistema RPA não poderão prestar serviços a pessoas que não estejam envolvidas no 131 

projeto, o projeto treinará as jovens associadas ou não, capacitadas ou não, importante é 132 

dar oportunidades a todas, dando continuidade, o Presidente da Mesa NELSON 133 

VICENTINI comenta que a parte de assessoria jurídica do projeto será analisada e coloca 134 

o projeto em votação, o conselheiro TIAGO solicita que conste em ata o seu voto 135 

contrário, na sequência, o Presidente Executivo CLAUDINEI PARANHOS agradece a 136 

todos, e comenta que o trabalho é sério, há várias idéias em melhorar o clube, inclusive 137 

será atendida uma reivindicação antiga de associadas, a montagem de uma brinquedoteca, 138 

pois assim elas teriam um local para deixarem seus filhos nos horários de suas atividades 139 

esportivas, e também para os eventos sociais, a diretoria está disposta ouvir sugestões, 140 

duvidas. O Presidente da Mesa NELSON VICENTINI agradece os convidados, dando 141 

continuidade, esclarece que há outros projetos para apreciação e votação, na sequência, o 142 

convidado MARCELO BELTRAME, comenta sobre os projetos que estão aptos a serem 143 

implantados, mediante aprovação, trazer novos parceiros e fortalecer a imagem do clube, 144 
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entre os projetos está o clube da corrida que será melhor adaptado, objetivo desses projetos 145 

é de criar novas opções de lazer para os associados, desenvolver ferramentas para aumentar 146 

a interatividade, incrementar mais arrecadação através de parcerias comerciais, divulgar a 147 

marca do clube, uma das idéias é termos uma agência de turismo dentro do clube 148 

oferecendo pacotes especiais de viagens ou passeios, para grupos grandes e pequenos, com 149 

isso haverá possibilidade de trazer um percentual revertido para clube e aluguel para usar 150 

dependências do clube, além disso um aluguel para essa agencia usar as dependências do 151 

clube para expor, foi pensado numa agencia de um associado do clube que está no mercado 152 

há mais 12 anos, serão oferecidos pacotes aéreos, cruzeiros, acampamentos, passeios; outro 153 

item sugerido seria uma nutricionista esportivo, um profissional capacitado para atender os 154 

atletas e também dar assessoria à lanchonete, com valores mais barato que o de  mercado, 155 

esse profissional seria terceirizado, outras sugestões é curso de mergulho, com aulas 156 

teóricas e práticas, e o lava car a seco, implantar um fã clube, plano de fidelidade, cartão 157 

com descontos, benefícios através de pontuações para o associado poder trocar por 158 

produtos nos pontos comerciais cadastrados, o Presidente da Mesa NELSON 159 

VICENTINI, sugere que seja apresentado ao conselho receitas e despesas que o marketing 160 

está capitando, o conselheiro MARIO FREITAS pergunta sobre as indicações das pessoas 161 

para realização desses projetos, MARCELO BELTRAME explica que primeiro é feito 162 

uma consulta de mercado e depois os profissionais, primeiramente oferecidos aos próprios 163 

associados, depois por indicações, o conselheiro CLAUDIO GRIGOLON sugere colocar 164 

edital de licitação, não só por indicação. O conselheiro MARCO POLO comenta sobre 165 

uma ressalva nesse projeto que envolve agências de viagens, que o clube deve ter 166 

assessoria jurídica para evitar problemas futuros, o conselheiro DAVISTON como seria a 167 

participação do clube nesses projetos, e como seria repassado o valor para o terceirizado, 168 

MARCELO explica que todos os prestadores de serviços teria um contrato, a solicitação 169 

do serviço seria direto com o associado, e a forma de pagamento através de boleto, junto 170 

com manutenção, DAVISTON acrescenta que isso deva ser melhor estudado para não 171 

sobrecarregar a secretaria. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI 172 

agradece a todos. Em não havendo mais assunto, às 22h30m, o Presidente da Mesa Diretora, 173 
NELSON VICENTINI, encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, MARCIO 174 
TADEU SOARES Primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também 175 
pelo Presidente da Mesa NELSON VICENTINI, a qual submete à apreciação de todos. Aos trinta 176 
e um dias do mês de janeiro de 2014. Ass.: _____________________________________ 177 
MARCIO TADEU SOARES Primeiro Secretário e Ass.:_____________________________ 178 
NELSON VICENTINI Presidente do Conselho Deliberativo. 179 
 180 


