
 1 

Aos dois dias de setembro de dois mil e onze, às 19h30min. Em sua sede social, nas dependências do Ginásio Social 1 
e Esportivo, na sala do Karatê em segunda convocação, com a presença de 28 (vinte e oito) conselheiros, a seguir: 2 
DAVISTON FERNANDO MORASI, GIL STÉLVIO DE PAULO GARCIA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA 3 
PINTO, NELSON VICENTINI, RUI RODRIGUES SARTINI, ADEMIR ANTONIO FERRARI, CLAUDIO 4 
ROBERTO GRIGOLON, WAGNER DOMINGOS CERONI, NADIR FRANCISCO CALVI, ALEXANDRE 5 
EMERSON OLIVEIRA, MARCIO TADEU SOARES, ANTONIO APARECIDO BATISTA PRADO, 6 
CLAUDINEI DESTEFANE TAVARES, ANOLDO BELARMINO DA SILVA, GILMAR JOSÉ PAVAN, 7 
CLAUDINEIS DE OLIVEIRA CÉZAR, JOSÉ CARLOS DAVID, RENATO CEZAR CORREA, EDUARDO 8 
SERGIO MALVEZZI, JOÃO AITA SOBRINHO, ELPIDIO FINI, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, 9 
JOAQUIM DIQUISON ALBANO, EDGARD GIAMPAOLI, PEDRO LUIZ POZZUTO, JOSÉ ARTUR DOS 10 
SANTOS LEAL, VALDIR GARCIA, WALDENILSON ROBERTO SOUZA, e (4) quatro convidados, 11 
MARCOS REINALDO BACAN, OSVALDO SEROTINE, CLAUDINEI PARANHOS e JUVENAL 12 
FONSECA LAGO, conforme assinaturas no Livro "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 07 (sete) verso e 07 13 
(sete) anverso. O Edital de convocação foi publicado no “Jornal de Valinhos”, edição do dia 19 de Agosto de 2011, à 14 
página 08 (oito) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, 15 
Apreciação e Votação das Atas das Reuniões Anteriores; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação 16 
do Balancete Financeiro do 2º Trimestre encerrado em 30 de junho de 2011, art.63 item 1 e 1, d) Leitura, 17 
Apreciação e Votação da proposta para construção do Campo de Futebol Society e do Campo 02; e) Assuntos Gerais. 18 
A Mesa Diretora foi composta por, DAVISTON FERNANDO MORASI, Presidente e NELSON VICENTINI, 19 
Vice-presidente, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, Primeiro Secretario e ANTONIO APARECIDO BATISTA 20 
PRADO Segundo Secretário. O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI cumprimenta a 21 
todos os presentes e pede um minuto de silêncio em memória pelo falecimento de LUIZ GHIZZI membro efetivo da 22 
APESEC e ROMEU NUCCI fundador da APESEC; o presidente da mesa DAVISTON FERNANDO MORASI 23 
convida o primeiro secretário JOAQUIM DIQUISON ALBANO para que faça leitura do edital de convocação, 24 
conselheiro GIL STÉLVIO pede dispensa da leitura uma vez que todos receberam antecipadamente. Dando 25 
seqüência na ordem do dia, item a) Leitura, apreciação e votação das Atas das reuniões anteriores, ata 238º; o 26 
conselheiro ADEMIR FERRARI pede dispensa da leitura uma vez  que todos receberam antecipadamente; em 27 
apreciação e votação; aprovada por unanimidade; Ata 239º, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO pede dispensa 28 
da leitura uma vez  que todos receberam antecipadamente; em apreciação e votação, aprovada por unanimidade. Ato 29 
continuo ordem do dia, item b) Leitura do Expediente; lê-se a justificativa de falta por motivos de trabalho do 30 
conselheiro ADEMIR JOÃO ROSSI e o mesmo solicita que se faça agradecimento especial a todos voluntários dos 31 
eventos do clube; justificativa de falta por motivos de trabalho do conselheiro JULIO CÉSAR BRUGNOLI; leitura 32 
do Oficio 067/11 encaminhado por NIVALDO JOÃO  MICHELINI, vice presidente administrativo, referente as  33 
inclusões da categoria NOIVOS/OUTROS no 2º semestre  de 2011; mês de Junho houve 1 (uma) inclusão; meses de 34 
Abril e Maio não houve inclusões nesta categoria; o Presidente da Mesa Diretora  DAVISTON FERNANDO  35 
MORASI convida para compor a mesa o presidente OSVALDO SEROTINE e o contador do clube MARCOS 36 
REINALDO  BACAN e em seguida para o   item c - da ordem do dia Leitura, Apreciação e Votação do Balancete 2º 37 
Trimestre e 2011 encerrado em 30 de junho próximo passado; o Presidente  da Mesa Diretora OSVALDO 38 
SEROTINE se diz satisfeito com o valor  de superávit; que  as manutenções e melhorias estão sendo feitas de 39 
maneira responsável de acordo com 83 itens apontados em relatório  como necessários ,  agradece a ajuda do vice 40 
presidente financeiro CLAUDINEI PARANHOS no controle das contas, o presidente OSVALDO SEROTINE 41 
pede ao conselho aprovação das contas , sendo que o saldo é positivo; o contador MARCOS REINALDO  BACAN 42 
complementa  as considerações  do presidente OSVALDO SEROTINE dizendo que as contas de arrecadação e 43 
despesas estão dentro da normalidade; o conselheiro NELSON VICENTINI solicita que se faça algumas correções e  44 
ajustes; na área de investimentos; questiona se as  instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias  são  individuais ou se 45 
fazem parte da reforma da cozinha; MARCOS REINALDO  BACAN esclarece que 80% dessas instalações são das 46 
passarelas, e estão classificadas  em despesas; portanto não fazem parte só da reforma da cozinha; o conselheiro 47 
PEDRO LUIZ POZZUTO questiona referente  Manutenção dos meses de maio e junho que estão com saldo 48 
negativo, e o mês de abril saldo positivo; o presidente OSVALDO SEROTINE esclarece que isso é normal, pelo 49 
fato de ter tido reajustes, dissídios e correção salarial de alguns funcionários; o questiona também se houve alguma 50 
alteração no sistema de compras pois está apenas com a assinatura do secretário executivo ROBERTO 51 
EUSTÁQUIO; o presidente OSVALDO SEROTINE explica que as autorizações  do vice presidente sede e 52 
patrimônio BENEDITO RUBENS DE SOUZA estão sendo feitas via on line; o conselheiro JOSÉ CARLOS 53 
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DAVID pergunta sobre o sistema de funcionamento da iluminação da passarela; caminho para academia, salão de 54 
festas, o presidente OSVALDO SEROTINE explica que são por foto células; são programadas para desligarem às 55 
22:30h, horário previsto do término de funcionamento da academia que é às 22:00h; JOSÉ CARLOS DAVID diz 56 
que observou a iluminação as 23:00h; o presidente OSVALDO SEROTINE informa que será verificado. O 57 
conselheiro CLAUDINEIS DE OLIVEIRA CÉZAR comenta se os dados da receita do Bloco Azul e Branco na 58 
pág.1 linha 17 estão incorretos, no valor a menos, o contador MARCOS BACAN explica que um valor já estava 59 
computado no balancete do ano 2010; e também em 2010 teve despesas; a receita para o bloco este ano de 2011 está 60 
correto; o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI coloca em votação o balancete 61 
encerrado em 30 de junho 2011, o qual foi aprovado por unanimidade. O presidente OSVALDO SEROTINE em 62 
nome da diretoria executiva agradece o apoio e a aprovação das contas; relata que devido ao porte do clube há muitas 63 
dificuldades na execução das manutenções e obras; e também é difícil cuidar do orçamento, mas que é prioridade não 64 
desperdiçar valores; comenta sobre o café da manhã oferecido dia 20 de agosto aos funcionários em agradecimento 65 
aos trabalhos executados no clube; agradece também a diretoria de modalidades esportivas e sociais, ANDRÉ LUIZ 66 
ASTOLFI DOS SANTOS, PAULO DE SOUZA LEOTÉRIO, ROGÉRIO BUENO DA SILVA e NADIR 67 
CALVI; que promovem , e  ajudam em atividades que trazem os associados para participarem em várias 68 
modalidades no clube; como bocha, dança (Festival), e agora uma nova modalidade, Pilates que houve muitas 69 
inscrições e será iniciada em vários horários para atender a demanda; agradece também ao conselheiro PEDRO 70 
LUIZ POZZUTO pelo trabalho realizado no campeonato de FUTSAL promovido na cidade de Valinhos, onde 9 71 
equipes, de 06 a 17 anos do Country  participaram e obtiveram ótimos resultados, com várias premiações em várias 72 
categorias; agradece e ressalta a ajuda de todos funcionários, colaboradores, diretoria, e também ao secretário 73 
executivo ROBERTO EUSTÁQUIO pela participação e ajuda direta no dia a dia; o presidente da mesa 74 
DAVISTON FERNANDO MORASI agradece e parabeniza a diretoria e colaboradores, diz que as mudanças já 75 
podem ser percebidas, comenta sobre a freqüência e participação das crianças nas atividades no período noturno; o 76 
presidente OSVALDO SEROTINE faz uma colocação referente  aos gastos da linha telefônica, tranqüilizando uma 77 
vez que as  despesas de 2011, retornaram aos níveis  ao  de 2005,  , isso ocorreu devido algumas alterações feitas  nos 78 
planos telefônicos móvel e fixo. Quanto a energia elétrica, informa que está sob controle, mesmo com a inauguração 79 
da piscina aquecida. Passando ao item d - da ordem do dia; Leitura, apreciação e votação da proposta do Campo 80 
Society e Campo 2; o presidente OSVALDO SEROTINE explica que a idéia de fazer um campo Society surgiu 81 
com o desassoreamento  do lago; a proposta é de jogar o que for retirado do lago (sólidos), com as dragas, no campo 82 
2 (menor), usando como caixa de contenção, a água que sobra voltando para o lago; faz se o aterro e  a posição do 83 
campo seria mudada, voltada para o barranco; e assim formaria um campo Society; a execução dessa obra será dos 84 
funcionários do clube; há muitas reclamações sobre o estado de conservação dos 2 campos de futebol, mas não é 85 
possível mantê-los em ordem sem a construção de um terceiro campo para suprir a demanda de jogos;  o campo 2 86 
teria seu tamanho alterado e passaria ter as medidas  do campo 1; esse procedimento será mais econômico pois o 87 
gasto em transportar o “lixo” retirado para a cidade de Paulínia paga pelo menos em 80%  a construção do Campo 88 
Society; a empresa responsável  que apresentou o primeiro  projeto; já construiu vários Societys ; Reserva Colonial, 89 
Corinthians, Zico, Ronaldinho, Paulo Sérgio; tudo isso só será possível ser realizado mediante a aprovação do 90 
desassoreamento do lago; o conselheiro GILMAR JOSÉ PAVAN acrescenta que nesse projeto de desassoreamento 91 
está a construção da pista em volta do lago; o presidente OSVALDO SEROTINE esclarece que realmente está no 92 
projeto mas não foi divulgado antecipadamente; a intenção é aproveitar as 2 dragas e fazer acertos em volta do 93 
terreno e em volta da praça do João do Monte, que será refeita; o vice Presidente do Conselho NELSON 94 
VICENTINI   apóia a idéia  e diz que o conselho torce para que todo o projeto seja feito com sucesso, o presidente 95 
OSVALDO SEROTINE acrescenta que  a verba para isso está guardada, apenas esperando para aprovação; o 96 
conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID pergunta qual será a profundidade do lago; sobre os cuidados com os peixes 97 
existentes e se as dragas jogará diretamente na caixa de contenção; o presidente OSVALDO SEROTINE afirma 98 
sobre o questionamento das dragas para evitar o trânsito de caminhões; responde que a medida do lago será mais ou 99 
menos 1,5 metros de profundidade; sobre os peixes, as dragas não agridem muito pelo fato de jogarem diretamente 100 
na caixa contenção; mas pode acontecer algumas mortalidades de peixe; mas tudo será feito com cuidado da melhor 101 
maneira possível; por isso não foi efetivada a reposição na Semana Santa; o conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID 102 
pergunta sobre a evasão de águas e terra que descem das ruas devido as chuvas, qual seria os cuidados para isso; o 103 
presidente OSVALDO SEROTINE explica que há caixas de contenção perto do parque  dentro do clube e que será 104 
feito mais caixas; mas que será passado esse problema para a Prefeitura de Valinhos que deverá fazer manutenção 105 
das caixas fora do clube; o conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO comenta sobre a iluminação do campo; o 106 
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presidente OSVALDO SEROTINE explica que com o aumento do campo 2; as torres de iluminação terão que ser 107 
trocadas, e será instaladas torres iguais as do campo 1; enquanto não se faz a reforma; as torres atuais terão que 108 
passar por uma manutenção, limpeza;  o conselheiro ALEXANDRE EMERSON DE OLIVEIRA pergunta se 109 
dentro do projeto está previsto em recuperar os campos 1 e 2 , buracos existentes; o presidente OSVALDO 110 
SEROTINE explica que essa recuperação será feita de acordo com as datas de final dos campeonatos; geralmente 111 
em novembro, informação esta que a diretoria de esportes passará; ou pode-se dar uma pausa de 2 a 3 meses nos 112 
campos 1 e 2, permanecendo apenas o campo Society  em funcionamento; o conselheiro CLAUDINEIS 113 
OLIVEIRA CÉSAR questiona sobre a melhoria do quiosque João do Monte; o presidente OSVALDO SEROTINE 114 
explica que será feito com a verba de transferência e venda de títulos, o mesmo dá um valor significativo por mês; 115 
não está vinculado ao plano de obras; como foi feito a reforma da cozinha, camarim, salão de jogos, sala de Spinning 116 
e agora quiosque João do Monte; o conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID pergunta se as goteiras das quadras poli 117 
esportivas serão verificadas estando na relação de itens a fazer, manutenção; o presidente OSVALDO SEROTINE 118 
esclarece que até o final do ano as telhas serão trocadas. Após esclarecimentos o Presidente da Mesa Diretora 119 
DAVISTON FERNANDO MORASI, coloca em votação a proposta do item d; da ordem do dia, o qual foi 120 
aprovado por unanimidade; o presidente OSVALDO SEROTINE faz colocação referente ao plano de obras 121 
aprovados no final do ano 2010 como, compra de equipamentos para academia, informatização, já foram realizados; 122 
só faltando o desassoreamento do lago. Em seguida apresenta aos conselheiros uma pequena amostra do gramado 123 
sintético, oferecida pela empresa SOCCER GRASS, ultima palavra em tecnologia de campo sintético; passando ao 124 
ultimo item da ordem do dia, item e) Assuntos gerais; o conselheiro ADEMIR FERRARI propõe voto de Louvor 125 
junto ao conselho deliberativo ao conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO pelos trabalhos realizados junto aos 126 
menores em campeonatos; ressalta a valorização do trabalho dos funcionários; propondo que em  nome do conselho 127 
deliberativo se faça um agradecimento especial a todos; o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO  128 
MORASI esclarece que o voto de Louvor para o conselheiro PEDRO POZZUTO deve ser aprovado pelo conselho; 129 
coloca em votação; aprovado por unanimidade; o primeiro secretario JOAQUIM DIQUISON  ALBANO, comunica 130 
que no dia 17/09 na Câmara Municipal de Valinhos, o Country através da equipe de Karatê; o professor  EDSON 131 
CREMASCO, professor  WALDENILSON ROBERTO SOUZA , foram homenageados pela brilhante 132 
participação no campeonato Paulista, vários alunos também obtiveram ótimos resultados, conseguindo medalhas. O 133 
Country Club foi representado na Capital e em Louveira, sendo campeões Regionais; disputarão jogos do estado. 134 
Informou ainda que os professores EDSON CREMASCO e WALDENILSON ROBERTO SOUZA representarão 135 
o Country Club em Manaus, a partir do próximo dia 22 quando estarão participando do CAMPEONATO 136 
BRASILEIRO DE KARATÊ 2011. Registrando também que a Câmara Municipal homenageou os destaques 137 
desportivos da cidade; e que o Country Club estava bem representado pelos nossos atletas. O presidente OSVALDO 138 
SEROTINE comenta que vamos confeccionar banners para homenagear os atletas do clube que se destacaram 139 
durante o ano, WALDENILSON ROBERTO DE SOUZA, questiona sobre as providencias tomadas referente a 140 
jovens que freqüentam os quiosques com atitudes suspeitas; o presidente OSVALDO SEROTINE esclarece que 141 
ainda não se pôde provar se são usuários; temos que ser cuidadosos no que se diz respeito em acusar, falar para os 142 
pais sem as provas devidas. Apresenta estatísticas sobre a freqüência noturna no clube, que foi maior nos meses de 143 
Março a Agosto no período entre as 18:00 até 22:00h. Diante desses números, será implantado novo turno de 144 
horários de alguns funcionários; a principio, CICERO será o responsável pelo segundo turno; e assim a fiscalização 145 
será maior principalmente nesses pontos que estão causando problemas; WALDENILSON ROBERTO DOS 146 
SANTOS solicita informações sobre um processo da APESEC, pergunta se o clube está pagando; o presidente 147 
OSVALDO SEROTINE esclarece a diretoria anterior fez um parcelamento em 60 meses, faltam 20 parcelas a 148 
quitar; mas que o processo está em andamento com a Empresa de Consultoria Delta, e acompanhamento da 149 
Assessoria Jurídica do Clube, DR CELSO CARBONI; que até o momento não há definição; informa também sobre 150 
a possibilidade do processo “caducar”. WALDENILSON ROBERTO SOUZA, parabeniza a diretoria social pelos 151 
eventos e o sucesso do Baile Anos Dourados. O conselheiro PEDRO POZZUTO questiona sobre o segundo andar 152 
da piscina aquecida; o presidente OSVALDO SEROTINE esclarece que não está no orçamento aprovado do final 153 
do ano passado; sugere para que haja uma comissão de conselheiros, onde se faça uma avaliação no projeto, ser 154 
rediscutido sobre a construção da nova sauna; informa que o projeto será de investimento alto; esclarece que será 155 
discutido até final do ano, na apresentação do orçamento para 2012; o conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO 156 
sugere manter a comissão que trabalhou na reforma do novo Estatuto para que haja reuniões pelo menos uma vez no 157 
ano a fim de discutir, fazer avaliações para alterações se necessárias. O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON 158 
FERNANDO MORASI esclarece que na medida do possível essa comissão se reunirá e fará as devidas alterações; o 159 
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presidente OSVALDO SEROTINE esclarece que antes da construção da nova sauna, tem se que acertar a piscina 160 
aquecida, por exemplo, a rampa que ocupa 33% no espaço; há uma lista de espera grande para atividades na piscina 161 
aquecida; não tendo vagas suficientes; a diretoria tem um projeto para resolver o problema de espaço e profundidade, 162 
para adequação aos associados; o conselheiro JOÃO AITA SOBRINHO questiona qual motivo por ter só um 163 
funcionário para sauna feminina e masculina; o presidente OSVALDO SEROTINE explica que o motivo foi por 164 
economia, um funcionário é suficiente para atender as duas saunas; foi remanejada funções de alguns funcionários; 165 
os problemas em relação a limpeza dentro da sauna serão verificados; pede a colaboração dos freqüentadores e 166 
paciência até conseguir resolver  a situação talvez com a implantação do segundo turno; o Presidente da Mesa  167 
Diretora DAVISTON  FERNANDO MORASI parabeniza o conselheiro CARLOS ANTONIO  MARIGHETTO  168 
e demais colaboradores pela realização do oitavo Porco à Paraguaia; o conselheiro JOSÉ ARTUR DOS SANTOS 169 
LEAL sugere usar os valores de multas; como patrocínio,  para uso nas despesas que os professores EDSON e 170 
WALDENILSON terão no campeonato onde representarão o country, reverter os valores para a categoria esportiva; 171 
também aponta os problemas em relação a academia com abaixo assinados; pede que se tenha maior atenção, seja 172 
melhor amparada, substituindo aparelhos antigos por novos; ressalta que o problema da sauna masculina realmente 173 
seja solucionado; sugere também que o clube compre roupas adequadas de frio para os funcionários do turno da 174 
noite; o presidente OSVALDO SEROTINE concorda que os aparelhos da academia são ultrapassados e precisam 175 
serem substituídos; manutenção não resolve este problema mais; a academia passou por algumas reformas, 176 
melhorias; no final  do ano precisará ser reservado valores de verba para implantação de mais melhorias na academia; 177 
quanto ao patrocínio aos professores;  esclarece que o professor EDSON CREMASCO encaminhou pedido a 178 
Comissão dos Cinqüenta Anos; será verificado junto a empresa de marketing a possibilidade de conseguir patrocínio 179 
com agência de viagem. O conselheiro VALDIR GARCIA parabeniza o baile Anos Dourados e os shows 180 
contratados; e estende apoio ao presidente da diretoria executiva; o conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID faz uma 181 
colocação referente a sauna onde diz que se deve fazer uma reeducação junto aos associados que usam 182 
indevidamente não mantendo a ordem e limpeza do ambiente; o conselheiro WAGNER DOMINGOS CERONI 183 
comenta que a mudança na sauna está funcionando mas que os associados precisam ter mais respeito, educação, 184 
paciência; apenas a funcionária EMIDIA está suprindo as necessidades de funcionamento; talvez precise de um 185 
funcionário a cada 2 (duas) horas para verificar se está  tudo em ordem; ver o sistema de aquecimento e  nível de 186 
temperatura. Não havendo mais assunto, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI 187 
agradeceu a presença de todos encerrou a reunião às 22h, 40m. Eu JOAQUIM DIQUISON ALBANO, Primeiro 188 
Secretário, redigi a presente ata que vai assinada por mim, e vistada pelo Presidente, a qual submete á apreciação de 189 
todos. Aos dois dias do mês de setembro de 2011, Ass:____________________________ JOAQUIM DIQUISON 190 
ALBANO Primeiro Secretário e Ass:____________________________ DAVISTON FERNANDO MORASI – 191 
Presidente do Conselho Deliberativo. 192 


