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Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e doze, às 19h30min, em sua sede social, 1 
nas dependências do Ginásio Social e Esportivo, na sala do Karatê e em segunda convocação, 2 
com a presença de 32 (trinta dois) Conselheiros, a seguir: DAVISTON FERNANDO 3 
MORASI, ANTONIO APARECIDO BATISTA DO PRADO, GIL STELVIO DE 4 
PAULO GARCIA, JORGE LUIS DE OLIVEIRA, GLAUCIA REGINA OLIVEIRA DA 5 
SILVA, PAULO ROGERIO GONZALES RANDO, NADIR FRANCISCO CALVI, 6 
MARCIO TADEU SOARES, HERIBERTO POZZUTO, GILMAR JOSÉ PAVAN, 7 
APARECIDO CARLOS PERINI, THIAGO DOS SANTOS, JOÃO AITA SOBRINHO, 8 
VALDIR GARCIA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO, CLAUDINEI DESTEFANES 9 
TAVARES, NELSON VICENTINI, FERNANDO LAURENÇO SILVEIRA, 10 
ALEXANDRE EMERSON DE OLIVEIRA, JOAQUIM DIQUISSON ALBANO, 11 
MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, REGINALDO BERNARDES DE SOUZA, RUI 12 
RODRIGUES SARTINI, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, JOSÉ CARLOS DAVID, 13 
CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, ANOLDO BELARMINO DA SILVA, EDSON 14 
LAZARO PALERMO, CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, WALDENILSON 15 
ROBERTO DE SOUZA, ADEMIR JOÃO ROSSI, PEDRO LUIZ POZZUTO e 5 (cinco) 16 
convidados MARCOS REINALDO BACAN, OSVALDO SEROTINE, JOSÉ CARLOS 17 
SARTORI, PAULO DE SOUZA LEOTERIO e ROGERIO BUENO DA SILVA 18 
conforme assinaturas no Livro  de "REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 14 (quatorze) 19 
verso e 14 anverso de 26 de outubro de 2012, à página Cidades nº. 03 (três) e afixado em 20 
todos os quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e 21 
Votação da Ata da Reunião Anterior; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e 22 
Votação do Balancete Financeiro do 3º Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2012, 23 
art.63 item 1 e 1; d) Leitura Apreciação e Votação do Troféu Country Club Valinhos do 24 
Mérito Esportivo e Social e) Leitura, Apreciação e Eleição de Membros para a Comissão de 25 
Licitações f) Leitura Apreciação e Votação de recursos interpostos à Mesa Diretora do 26 
Conselho Deliberativo referente à representação protocolada sob o n° 2061 e 2062 conforme 27 
artigo 100 e 105 combinado com o artigo 58 parágrafo XIII g) Assuntos Gerais.  O Presidente 28 
da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, iniciou a reunião às20h00 29 
agradecendo a presença de todos os Conselheiros, Diretores e convidados, em seguida fez-se 30 
um minuto de silêncio em memória ao SR. IVO SEROTINE, Pai do Presidente da Diretoria 31 
Executiva OSVALDO SEROTINE, ato continuo o Presidente da Mesa Diretora 32 
DAVISTON FERNANDO MORASI, solicita ao primeiro Secretario JOAQUIM 33 
DIQUISON ALBANO que faça a leitura do edital de convocação, dispensada a leitura por 34 
solicitação do conselheiro GIL STELVIO DE PAULO GARCIA já que todos receberam 35 
com antecedência, item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata anterior, os conselheiros 36 
VALDIR GARCIA E CARLOS ANTONIO MARIGHETTO pedem a dispensa da leitura, 37 
sendo que todos já receberam; em apreciação o teor da Ata; em votação, quem estiver de 38 
acordo com o teor da Ata que permaneça como está aprovado por unanimidade, item b) 39 
Leitura do Expediente, o Primeiro Secretário JOAQUIM DIQUISON ALBANO, faz a 40 
leitura do ofício de autorização para a Diretoria Executiva participar da reunião; leitura da 41 
inclusão da dependente JULIANE BALDIN no titulo nº3060, e das justificavas de faltas na 42 
reunião dos conselheiros, EDUARDO SERGIO MALVEZZI, RENATO CEZAR 43 
CORREA por motivo de estar realizando curso durante as sextas feiras e WAGNER 44 
DOMINGOS CERONI por motivo de saúde; finalizando faz e leitura do ofício enviado pela 45 
comissão de Disciplina solicitando a inclusão ADHOC do associado o Sr EDSON LUIZ 46 
ESPANHOLETO CONTI para compor a comissão Disciplina temporariamente; item c) 47 
Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro do Terceiro Trimestre, Encerrado em 48 
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30 de Setembro de 2012; Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, 49 
convida o Presidente da Diretoria Executiva o Sr OSVALDO SEROTINE e o contador Sr. 50 
MARCOS REINALDO BACAN para compor a mesa do Conselho, o Presidente da 51 
Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE agradece a homenagem feita ao seu pai, dá as 52 
boas vindas aos conselheiros que estavam licenciados, comenta sobre o atual momento do 53 
Clube que até então está com um superávit de R$ 5.800,00 e ao mesmo tempo a manutenção é 54 
constante, principalmente com a chegada do verão a tendência é que os gastos aumentem, 55 
reforça o convite para que todos participem da Festa Havaiana e ajudem a divulgar esse 56 
evento; em apreciação o teor do Balancete, a conselheira GLAUCIA REGINA OLIVA DA 57 
SILVA, quer entender quanto da nossa receita representa as despesas com os funcionários, o 58 
contador MARCOS REINALDO BACAN informa que o clube tem 78 funcionários e o 59 
valor da receita representa aproximadamente 52%, o conselheiro NELSON VICENTINI 60 
comenta sobre a revista onde aparece o valor de R$ 26.000,00 negativo, preocupado pergunta 61 
se os valores de patrocínios não estão cobrindo as despesas, MARCOS BACAN confirma 62 
que até o momento não cobrem as despesas, o conselheiro HERIBERTO POZZUTO 63 
comenta sobre um crédito que o bloco Azul e Branco tem com clube, se não é possível 64 
liquidar esse valor jogando em despesas, o Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO 65 
SEROTINE, disse que este assunto ficou em pendência para ser resolvido no final do ano, 66 
aguardando se o Bloco participaria ou não, o conselheiro MOYSES ANTONIO MOYSES, 67 
comentou que a atual administração concedeu uma verba para o carnaval de rua de 2013, 68 
tanto para as Escolas como para os Blocos e ficou certo por parte do Bloco Azul e Branco que 69 
não iria participar este ano, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 70 
MORASI coloca em votação, o item c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete 71 
Financeiro do Terceiro 3º Trimestre encerrado em 30 de Setembro de 2012, aprovado por 72 
unanimidade; o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI agradece 73 
a presença do contador MARCOS REINALDO BACAN, dando seqüência á reunião; item d) 74 
Leitura, Apreciação e Votação do Troféu Country Club Valinhos do Mérito Esportivo e 75 
Social, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, solicita junto 76 
ao primeiro Secretário JOAQUIM DIQUISON ALBANO para que faça a leitura da carta 77 
enviada pela Comissão dos 50 anos propondo a criação do Troféu Country Club Valinhos do 78 
Mérito Esportivo Social Artístico e Cultural, em ato contínuo o Presidente da Mesa Diretora 79 
DAVISTON FERNANDO MORASI, convida o coordenador da Comissão dos 50 Anos o 80 
conselheiro HERIBERTO POZZUTO, este comenta sobre o trabalho que o Grupo ROSA E 81 
AMOR vem realizando mesmo sendo uma entidade sem fins lucrativos, que acolhe mulheres 82 
com câncer de mama, esta entidade fundada em 10 de Fevereiro de 2000 por um grupo de 83 
mulheres que vivenciaram este drama e que hoje atendem 371 mulheres sendo que 168 são 84 
associadas, desde atendimento psicológico estendido a família como encaminhamento de 85 
mulheres para atendimento especializado em hospitais de São Paulo, entendemos o quanto é 86 
importante reconhecer este trabalho que está sendo prestado na cidade de Valinhos e que o 87 
Country Club está atento para aquilo que acontece de importante na nossa cidade, da mesma 88 
forma indicamos a FRANCIELA DAS GRAÇAS KRASSUK, uma atleta de 24 anos que foi 89 
medalha de ouro no revezamento 4 X 100 nos jogos do Pan-americano no México em 2011, 90 
uma Valinhense que participou da olimpíada de 2012 em Londres, batendo o recorde Sul 91 
americano na mesma prova de 4 X 100 conquistando o 6º lugar, casada também com um 92 
atleta mostrou que com empenho, sacrifício e amor dedicado ao esporte seus objetivos  seriam 93 
alcançados, por isso, entende que é justo estas indicações por parte da Comissão e da 94 
Diretoria para o Troféu Country Club Valinhos do Mérito Esportivo Social Artístico e 95 
Cultural, em apreciação, o conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO solicita que  para 96 
próximo ano, a comissão 50 anos, programe reunião para que até o mês setembro seja 97 
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sugerido os nomes para a premiação do Troféu Country Club, o conselheiro GILMAR 98 
PAVAN parabeniza a iniciativa da Comissão em reconhecer as pessoas ou entidades que se 99 
destacaram e também o lado positivo do Country Club ganhando uma projeção positiva na 100 
sociedade, ressalta ainda a importância da comissão em acatar os critérios pré estabelecidos 101 
para as indicações, é a favor aos nomes indicados, a conselheira CARMEN LILIAN 102 
MORAES CALÇAS, agradece a escolha da entidade ROSA e AMOR considera que é justa 103 
esta homenagem, e com isso está se homenageando também todas as mulheres que lá são 104 
atendidas, o conselheiro NADIR FRANCISCO CALVI, comenta que não participou desta 105 
comissão, mas sim, da primeira comissão dos 50 anos, mas não tem nada contra os nomes 106 
indicados,o conselheiro ALEXANDRE EMERSON DE OLIVEIRA, informa que a atleta 107 
FRANCIELA DAS GRAÇAS KRASSUK, começou na escolinha da Prefeitura de Valinhos 108 
e faz questão até hoje de treinar com o mesmo treinador, o Prof. Adriano, parabeniza também 109 
a escolha do grupo ROSA e AMOR, questionou por não haver indicação do Mérito Musical, 110 
o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, esclarece que a 111 
indicação não é obrigatória, ato contínuo o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON 112 
FERNANDO MORASI, coloca em votação o item d) Leitura, Apreciação e Votação do 113 
Troféu Country Club Valinhos do Mérito Esportivo e Social, aprovado por unanimidade, o 114 
Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINE, explica que este troféu será 115 
entregue no dia 29 de Novembro de 2012, junto com a confraternização da Diretoria, 116 
Conselho, Comissões e Colaboradores, abrilhantando ainda mais este evento; item e) Leitura, 117 
Apreciação e Eleição de Membros para a Comissão Fiscal de Licitações; o Presidente da 118 
Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI solicita ao Primeiro Secretário 119 
JOAQUIM DIQUISON ALBANO que faça a leitura, este faz a leitura sobre a Constituição 120 
da Comissão no Art. 92 e Parágrafo Único e sobre a Competência da Comissão no Art. 93, em 121 
seguida faz a leitura da carta onde a atual Comissão Fiscal de Licitações manifesta o interesse 122 
de continuar por mais um mandato, sendo os seguintes membros: GIL STELVIO DE 123 
PAULO GARCIA, PEDRO LUIZ POZZUTO, NADIR FRANCISCO CALVI, 124 
MARCIO TADEU SOARES E ADEMIR JOÃO ROSSI, o Presidente da Mesa Diretora 125 
DAVISTON FERNANDO MORASI, coloca em apreciação, o conselheiro NADIR 126 
FRANCISCO CALVI, coloca seu cargo a disposição, o conselheiro REGINALDO 127 
BERNARDES DE SOUZA, manifesta interesse em participar, o Presidente da Mesa Diretora 128 
DAVISTON FERNANDO MORASI, coloca em votação o item e) Leitura, Apreciação e 129 
Eleição de Membros para a Comissão Fiscal de Licitações, aprovado por unanimidade; item f) 130 
Leitura, Apreciação e Votação de Recursos Interposto à Mesa Diretora do Conselho 131 
Deliberativo, Referente à Representação Protocolada Sob o nº 2061 e 2062 Conforme Artigos 132 
100 e 105, Combinado com o Artigo 58 Parágrafo XIII, o Presidente da Mesa Diretora 133 
DAVISTON FERNANDO MORASI, explica que o primeiro Recurso ele foi revogado pelo 134 
Presidente da Mesa Diretora devido ao prazo previsto para apelação estar fora do estabelecido 135 
pelo Estatuto Social e também pelo fato do associado não fazer mais parte do quadro 136 
associativo, sobre o segundo Recurso ele está dentro do prazo previsto pelo Estatuto Social e 137 
cabe ao Presidente da Mesa Diretora indicar um relator para analisar todo processo e dar a sua 138 
posição, o conselheiro GILMAR JOSÉ PAVAN aceita em ser o relator do caso, porem não 139 
poderá estar presente na próxima reunião por motivo de viagem, mas, deixará o seu relatório 140 
com a Mesa do Conselho Deliberativo, para que esta repasse ao conselho a sua posição, em 141 
apreciação, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, coloca em 142 
votação a indicação do conselheiro GILMAR JOSÉ PAVAN para ser o relator, aprovado por 143 
unanimidade; item g) Assuntos Gerais, o conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO 144 
comenta sobre os procedimentos adotados pela Comissão de Disciplina, e que no seu entender 145 
o Regimento Interno já existe pontos para ser revisto, a conselheira CARMEN LILIAN 146 
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MORAES  CALÇAS, pergunta onde existe maior ocorrência de atos indisciplinares e da 147 
possibilidade de sê fazer um trabalho específico nesta área, o Presidente da Diretoria 148 
Executiva OSVALDO SEROTINI, explica que a maioria dos casos são relacionados ao 149 
futebol, mas, existem problemas na piscina, na sauna e academia, o conselheiro ANDRÉ 150 
LUIZ DA SILVA PINTO esclarece  que existem 9 (nove) processos, porem a Comissão de 151 
Disciplina teve alguns contratempos, como agendamento de datas para as testemunhas, 152 
problemas de saúde com membros da Comissão, porem estão trabalhando num ritmo mas 153 
acelerado para poder concluir com os processos existente, o conselheiro ADEMIR JOÃO 154 
ROSSI, agradece o espaço cedido pelo Country Club na Festa Junina para a barraca da 155 
calabresa, com o valor arrecadado e mais outras iniciativas foi possível fazer a reforma de 4 156 
(quatro) quartos, e convida a todos para a inauguração dos mesmos no Recanto dos 157 
Velhinhos,o conselheiro JOSÉ CARLOS DAVID solicita explicações sobre as funções do 158 
funcionário José de Lima, pois presenciou o mesmo tratando um outro funcionário com falta 159 
de respeito e que todos os funcionários devem de usar o uniforme para serem identificados, o 160 
Presidente da Diretoria Executiva OSVALDO SEROTINI, esclarece sobres os uniformes 161 
dos funcionários, tem departamento que usa bermuda e outros tem roupas para eventos 162 
sociais, quanto ao fato de desrespeito entre funcionários ele vai apurar os fatos, o conselheiro 163 
VALDIR GARCIA parabeniza pela homenagem do troféu Country Club, e que funcionários 164 
e colaboradores também devem ser lembrados, o conselheiro PEDRO LUIZ POZZUTO 165 
agradece a Diretoria pela reforma nas quadras poliesportivas, comenta que ainda a filas na 166 
portaria do Clube e sobre os boatos da venda da lanchonete, o conselheiro THIAGO DOS 167 
SANTOS comenta sobre possíveis prejuízos para com os associados, pois falta produtos e a 168 
qualidade deixa a desejar, o conselheiro ALEXANDRE EMERSON DE OLIVEIRA, 169 
pergunta sobre o contrato, de quem é a responsabilidade dos produtos comercializado e se a 170 
Vigilância Sanitária tem visitado a lanchonete, o Presidente da Diretoria Executiva 171 
OSVALDO SEROTINI, esclarece que foi procurado por uma pessoa, e esta disse que era 172 
sócio da Andréia, o presidente deixou bem claro que o contrato em vigor é com a Andréia, 173 
sabe também que o atendimento está ruim e tudo isso foi passado a ela (Andréia), será tomada 174 
as devidas providências, haverá abertura de licitação, a Vigilância Sanitária tem acompanhado 175 
os eventos, o conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, acha justa a homenagem 176 
feita no futebol aos ex-Diretores, acrescenta que poderia colocar a foto e o histórico de cada 177 
um nos quadros de aviso, pergunta como está o andamento das obras, o Presidente 178 
OSVALDO SEROTINE comenta que a pista de cooper está em fase final, faltando colocar 179 
os postes de iluminação e as pedras brita na pista,em seguida dará início no aumento do 180 
campo II e a construção do campo society, informa que solicitou a alteração do projeto da 181 
parte superior da piscina aquecida, e irá apresentar ao Conselho na próxima reunião, quanto a 182 
rede de esgoto ela está chegando ao Clube porém foi detectado um problema, o conselheiro 183 
MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS, comenta que o problema do esgoto está no nível, e esse 184 
requer um estudo mais aprimorado, mas já entrou em contato com o Presidente do DAE e 185 
aguarda sua resposta, comenta ainda que  havia alertado anteriormente que esta obra seria 186 
complexa, a conselheira CARMEN LILIAN MORAES CALCAS, sugere que seja 187 
apresentado em telão todas essas informações discutidas em Conselho, o Secretário da 188 
Diretoria Executiva ROBERTO EUSTÁQUIO DA SILVA, sugere que a partir da próxima 189 
reunião o balancete seja  enviado aos nobres conselheiros através de e-mail e posteriormente  190 
seja apresentado   em   telão na assembléia , e analisado em conjunto com o Egrégio Conselho 191 
Deliberativo;  possibilitando assim  que ao mesmo tempo todos   acompanhem a analise do 192 
balancete,  sugeriu também que o conselheiro que não tem acesso a e-mail, o balancete 193 
continua sendo apresentado através de cópias e que no dia da reunião alguns exemplares serão 194 
distribuídos ao plenário. O conselheiro PAULO ROGÉRIO GONZALES RANDO, solicita 195 
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que este arquivo seja enviado em Excel, pois permite um analise mais profunda, o conselheiro 196 
JOÃO AITA SOBRINHO, comenta que aprovou uma Ata e um Balancete Financeiro sem 197 
ter recebido a correspondência com antecedência, pergunta se as propagandas que aparecem 198 
no site são pagas e qual o valor, o Diretor de Marketing ROGÉRIO BUENO DA SILVA, 199 
explica que foram feito 4 pacotes de mídia kit, a revista do  Country Club, o site, as TVs, e os 200 
painéis, que  foi feita  proposta a empresa ENGELUX, com 2 empreendimentos imobiliários, 201 
para comprar de  pacote de mídia, e não só panfletagem; quando o cliente compra o pacote há 202 
um desconto, existe uma ordem técnica para essa propaganda específica da empresa 203 
ENGELUX estar em janela pop up , na abertura do site aparece a publicação do cliente, por 204 
um período de 3 meses, o clube tem possibilidade de renda adicional em função desses 205 
pacotes de divulgação, pois no clube já tem um público pré selecionado, direto, existe 206 
algumas parcerias, principalmente nos jogos futebol, com permutas, eles disponibilizam os 207 
produtos em troca da propaganda.  O conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, 208 
pergunta o destino do dinheiro que entra do patrocínio, o Presidente OSVALDO SEROTINE 209 
informa que este entra no caixa geral, o conselheiro JOÃO AITA SOBRINHO, pergunta se 210 
tem algo novo no processo de pequenas causas em que o Clube foi acionado, o Presidente 211 
OSVALDO SEROTINE esclarece que o processo ainda está em andamento e que estamos 212 
acompanhando através da assessoria jurídica, entretanto precisamos conscientizar sobre a lei 213 
do silêncio após ás 22h00. O Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 214 
MORASI, agradece mais uma vez a presença de todos encerrando a reunião às 23h20min. Eu 215 
JOAQUIM DIQUISON ALBANO Primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai 216 
assinada por mim, e também pelo Presidente, a qual submete à apreciação de todos. Aos 09 de 217 
Novembro de 2012. Ass.: ___________________________ JOAQUIM DIQUISON 218 
ALBANO Primeiro Secretário e Ass.:____________________________ DAVISTON 219 
FERNANDO MORASI – Presidente do Conselho Deliberativo. 220 


