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Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e treze 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 18 (dezoito) Conselheiros, a seguir GIL STELVIO DE PAULO 3 

GARCIA, EDSON LAZARO PALERMO, CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON, 4 

DAVISTON FERNANDO MORASI, ANTONIO APARECIDO BATISTA DO 5 

PRADO, VALDIR GARCIA, WAGNER DOMINGOS CERONI, RUI RODRIGUES 6 

SARTINI, NELSON VICENTINI, HERIBERTO POZZUTO, JOÃO AITA 7 

SOBRINHO, JOAQUIM DIQUISON ALBANO, CARMEN LILIAN MORAES 8 

CALÇAS, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, TIAGO DOS SANTOS, ANOLDO 9 

BELARMINO DA SILVA, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, FERNANDO 10 
LAURENÇO DA SILVEIRA, conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE 11 

PRESENÇA", às folhas 17 (Dezessete) anverso. O Edital foi publicado no Jornal de 12 

Valinhos dia de 26 de abril à página Cidade nº 19 (Dezenove) e afixado em todos os 13 

quadros de avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação 14 

da ata da reunião extraordinária anterior do dia 06 de julho de 2011, b) Assuntos Gerais. O 15 

Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, iniciou a reunião às 16 

20h00 agradecendo a presença de todos os Conselheiros, explica que é uma reunião 17 

diferenciada, solicitada por alguns conselheiros e abordando apenas assuntos gerais, esta 18 

reunião será gravada, mas a ATA não será lida na próxima reunião do conselho, e sim na 19 

próxima reunião Extraordinária e os questionamentos serão respondidos a todos do 20 

conselho, solicita ao primeiro secretário JOAQUIM DIQUISON ALBANO que faça a 21 

leitura do edital de convocação e também das justificativas de faltas, justificadas ausência 22 

do conselheiro Reginaldo B. de Souza, Aparecido C. Perini, Waldenilson R de Souza e 23 

Moyses A. Moyses, em sequência, ordem do dia, item a) Leitura, Apreciação e Votação da 24 

ata da reunião extraordinária anterior do dia 06 de julho de 2011, o Presidente da Mesa 25 

Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI relembra que um dos assuntos em pauta 26 

nessa reunião, era aprovação da admissão do funcionário PAULO HENRIQUE DE 27 

SOUZA, em votação, aprovada por unanimidade, dando continuidade, item b) Assuntos 28 

Gerais, o conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, agradece ao atendimento 29 

da solicitação dessa reunião e sugere que o horário de término seja até às 22h30min, diz 30 

que anotou algumas sugestões para apresentar ao conselho, de associados, onde um dos 31 

assuntos principais é referente à entrada de convidados, que frequentam o clube,solicita 32 

também mais reuniões extraordinárias, uma vez que o conselho  é um órgão fiscalizador 33 

trazendo ideias de conselheiros, a conselheira CARMEM LILIAN MORAES CALÇAS, 34 

questiona a não presença da Diretoria Executiva na reunião extraordinária e qual seria os 35 

assuntos abordados nessa reunião, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON 36 

FERNANDO MORASI, explica que a Diretoria Executiva pode participar de todas as 37 

reuniões, tendo uma autorização prévia, essa reunião é específica só de assuntos gerais e 38 

não teve uma pauta da Diretoria Executiva, pois foi solicitada por conselheiros, o 39 

conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO retoma o assunto da cobrança da taxa 40 

de visitas cobrada atualmente, pois há dois extremos nas reclamações, alguns sócios acham 41 

o valor muito baixo e outros abusivos, tendo recebido varias sugestões para a discussão, o 42 

conselheiro VALDIR GARCIA, questiona se é feito um registro de entrada desses 43 

convidados e é favorável ao aumento dessa taxa, o Presidente da Mesa Diretora 44 

DAVISTON FERNANDO MORASI esclarece que sim, a secretaria anota o nome do 45 

sócio responsável por estar trazendo seu convidado, o primeiro secretario JOAQUIM 46 
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DIQUISON ALBANO discorda do aumento de taxas durante o ano, acha abusivo, diz que 47 

o valor cobrado atualmente para visitantes é razoável, e ressalta que é preciso que haja 48 

maior eficácia no controle da entrada de convidados, não podemos fechar o clube só pra 49 

nós pois o convidado pode vir a ser sócio, mas também não dar muita liberdade ao 50 

convidado e faz diversos comentários sobre taxas diversas que se cobra e que antes não se 51 

cobrava, a conselheira CARMEM LILIAN MORAES CALÇAS também concorda com 52 

o preço atual cobrado e comenta que deveria encontrar outras formas de incentivo para 53 

com o associado, para que este traga seus convidados, acha que a adesão de sócios está 54 

diminuindo,faz diversos comentários sobre as despesas pessoais de sócio ao vir no clube, 55 

poderia dar melhorar atenção ao esquema de segurança, instalando mais  câmaras, o 56 

conselheiro EDSON LAZARO PALERMO, acha que está havendo uma quantidade 57 

excessiva de convidados, principalmente em comemorações de aniversários nos quiosques, 58 

e que poderia ter um controle de nº de pessoas, reforça que a arrecadação da taxa de visitas 59 

é excelente que 90,00% vem fazer churrasco, conselheiro HERIBERTO POZZUTO 60 

relembra que a taxa de carvão cobrada é referente ao terceiro saco, sendo que dois são 61 

gratuitos, pois estava havendo desperdício nos quiosques, ressalta que a  melhor maneira 62 

de restringir os visitantes é a cobrança de uma taxa comenta que quando se criou a multa 63 

de 50,00% houve reclamação mas a inadimplência reduziu, e a  taxa de visita disciplinou a 64 

entrada pois tinha bastante quebra galho, a conselheira CARMEM LILIAN MORAES 65 

CALÇAS sugere que seja colocado, a cobrança de visitas no boleto de manutenção dos 66 

associados, o conselheiro WAGNER DOMINGOS CERONI, disse que sendo sócio há 67 

52 anos, acha que está se cobrando muitas taxas para os associados usufruírem do clube, 68 

tanto nas atividades como nos eventos sociais, comenta que o clube deve dar mais atenção 69 

ao lado social e privilegiar os associados citando vários eventos que poderia servir ao 70 

sócio, o conselheiro CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON sócio há 32 anos, disse  que o 71 

objetivo do conselho é trazer reivindicações dos associados até a Diretoria, mas que com 72 

certeza haverá um custo, pois são benfeitorias, aumento de atividades, em relação a taxa de 73 

visitas, comenta que a maioria das reclamações de associados é em relação aos convidados 74 

após o horário de fechamento da secretaria, pois provavelmente vêm para participar de 75 

aniversários e ou churrascos, comenta que o nome “taxa de visita” deva ser exclusivo para 76 

o horário diurno, passando das 17h00h não é mais visita, sugere limitar o número de 77 

convidados por sócio no mês, e também o associado deve entregar uma lista com nomes, 78 

RG, dos seus convidados para um controle melhor, o Presidente da Mesa DAVISTON 79 

FERNANDO MORASI, comenta que o problema no controle acontece  quando os 80 

convidados são de “terceiros”, não só dos associados, o conselheiro CLAUDIO 81 

ROBERTO GRIGOLON, reforça mais uma vez que por isso deve ser entregue uma  lista 82 

antecipada na secretaria, criando talvez uma outra taxa para os convidados no horário 83 

posterior ao fechamento da secretaria, o valor da taxa de visita atual é para o horário das 84 

8h00 as 17h00, o conselheiro HERIBERTO POZZUTO sugere criar uma comissão, com 85 

3 (três) ou mais conselheiros para fazer um levantamento da adesão desses convidados, 86 

elaborando um relatório com todos os dados possíveis e apresentar ao Conselho, o 87 

conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO, concorda em partes com o comentário do 88 

conselheiro CLAUDIO ROBERTO GRIGOLON, é a favor da proposta do conselheiro 89 

HERIBERTO POZZUTO, a partir desses dados obtidos por uma comissão, será melhor 90 

analisado e decidir o que poderá será feito, a conselheira CARMEM LILIAN MORAES 91 

CALÇAS, diz que as idéias já foram dadas, lista com nome dos convidados, limitar 92 

horários para entrada, taxa específica de convidados no horário após as 17h00, podendo ser 93 

descontada no boleto de manutenção, basta formar essa comissão para fazer esta pesquisa, 94 

o conselheiro NELSON VICENTINI comenta que, o sistema de entrada de convidados no 95 
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horário da secretaria está funcionando, o sócio apresenta o convidado e seu nome é 96 

anotado, o valor é pago ou emitido no boleto, quando a secretaria está fechada, esse 97 

sistema deve funcionar da mesma forma na portaria, verificar se o porteiro está com 98 

dificuldades ao fazer esse registro, ressalta que essa reunião está sendo importante pois o 99 

Conselho, pode estar observando coisas diferentes que precisam de maior atenção e assim 100 

encaminhar as sugestões para Diretoria, o Presidente da Mesa DAVISTON FERNANDO 101 

MORASI, define os 3 conselheiros que farão parte da nova comissão onde farão pesquisa 102 

em relação à adesão de convidados, os escolhidos foram, HERIBERTO POZZUTO, 103 

CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, CARMEM LILIAN MORAES CALÇAS,  o 104 

conselheiro JOÃO AITA SOBRINHO, comenta que provavelmente está faltando 105 

organização, e sobre sua carta que fará parte desta ata, que irá protocolar com 106 

questionamentos em relação a reforma da sauna, custos, memorial descritivo diz que 107 

colocou-se a disposição para colaborar com a reforma e que em nenhum momento foi 108 

solicitado para poder opinar,inclusive se colocou à disposição para outros projetos através 109 

da Portale sem cobrar nada,coloca também sobre a sauna a necessidade de melhorias e 110 

cuidados com a saúde,que solicita também em nome de alguns associados que frequentam 111 

o churrasco as quartas feiras, mesas de truco, cadeiras, quadro para marcação de nomes, o 112 

conselheiro WAGNER DOMINGOS CERONI concorda com o conselheiro JOÃO 113 

AITA SOBRINHO, onde muitas informações sobre a reforma não chegavam aos 114 

usuários,que deveria pelo menos ter chegado as informações a quem frequentam a sauna e 115 

não a frequentadores avulsos, o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO 116 

MORASI orienta o conselheiro acima a conversar com o Presidente da Diretoria 117 

Executiva OSVALDO SEROTINE sobre as divergências encontradas, o conselheiro 118 

NELSON VICENTINI  comenta que muitos destes problemas poderiam ser evitados, se 119 

tivesse um projeto Plano Diretor de Obras futurista,o conselheiro CLAUDIO ROBERTO 120 

GRIGOLON, comenta que o conselho não aprova projeto,aprova fazer ou não fazer e este 121 

projeto de reforma deveria ser enviado a todos os associados, assim aqueles que quisessem 122 

pudessem opinar como se fosse uma consulta pública com isso a Diretoria estaria 123 

respaldada por um número maior de associados, a conselheira CARMEM LILIAN 124 

MORAES CALÇAS pergunta se esta ATA será apresentada na próxima reunião, 125 

questiona também sobre a fatalidade que aconteceu com o associado, que estava 126 

caminhando durante a noite e veio a falecer, se existe a possibilidade de ter 127 

acompanhamento de um funcionário neste horário e até colocação de câmaras e pede 128 

também a colocação de bebedouro próximo aos campo de futebol, e que gostaria de 129 

respostas, o presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, esclarece 130 

a conselheira que estas respostas serão apresentadas na próxima reunião Extraordinária, ou 131 

se for possível em uma próxima reunião, dependendo da disponibilidade do Presidente 132 

OSVALDO SEROTINE, o conselheiro TIAGO DOS SANTOS comenta que viu 133 

melhorias na lanchonete, tanto no atendimento, como nos salgados de boa qualidade e os 134 

funcionários empenhando-se mais, o conselheiro RUI RODRIGUES SARTINI, pergunta 135 

se tem títulos para venda, quantos professores trabalham no clube e entende da dificuldade 136 

que é de fazer manutenção em um clube desse tamanho, o conselheiro CARLOS 137 

ANTONIO MARIGHETTO, propõe que o próximo assunto seja sobre pesca, o 138 

conselheiro JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, não entende o sistema de pesca, pois tem 139 

associado que é favorável para pesca esportiva e outros para que seja paga, comenta que se 140 

a revista da prejuízo, paga-se o carvão e Diretores ganham fichas de cerveja mesmo não 141 

estando presente no futebol, então não é justo que se cobre o peixe, pergunta sobre os 142 

requisitos para ser Presidente da Diretoria, O Presidente DAVISTON explica que há 143 

alguns critérios estatutário, a conselheira CARMEM LILIAN MORAES CALÇAS não 144 
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concorda com pesca esportiva, pois gosta de pescar e levar os peixes para casa, o 145 

conselheiro WAGNER DOMINGOS CERONI entende que tem que ser opcional a forma 146 

de pesca, deixando para o associado decidir, o presidente da Mesa Diretora DAVISTON 147 

FERNANDO MORASI, comenta que tem notado nas reuniões, que nas analises feitas por 148 

alguns conselheiros, relacionado aos assuntos que determina possíveis aumentos, está 149 

havendo uma tendência de não dar a devida atenção aos assuntos abordados, isso 150 

geralmente vem de encontro quando esta situação não se aplica em suas atividades, por 151 

outro lado quando o assunto do aumento vem de encontro com suas atividades, sua postura 152 

é outra, o conselheiro JOAQUIM DIQUISON ALBANO, concorda com o 153 

posicionamento do presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI e 154 

solicita do presidente da Diretoria Executiva, uma posição quanto ao funcionamento do 155 

serviço de bar nas piscina, pois muitos associados gostariam que este serviço estivesse 156 

funcionando, o conselheiro CARLOS ANTONIO MARIGHETTO aproveita as palavras 157 

do conselheiro ALBANO, e cita que também foi procurado por associados, questionando a 158 

ausência deste serviço nas piscinas, não achando justo o associado ser penalizado pela falta 159 

deste serviço, deixando para a Diretoria os critérios a serem adotados quanto ao serviço, o 160 

conselheiro HERIBERTO POZZUTO, presta homenagem a conselheira CARMEM 161 

LILIAN MORAES CALÇAS, pela iniciativa de sua participação no conselho, tendo 162 

personalidade em defender suas posições, defende também a postura do Presidente da 163 

Diretoria Executiva, quando toma decisões importantes para o clube, mesmo que isso 164 

acabe trazendo desconforto para o associado, comenta também a postura de alguns 165 

conselheiros quanto as decisões tomadas no plenário, gostaria que a partir do momento que 166 

o assunto foi debatido e aprovado pelo Conselho todos deveriam apoiar o que foi votado e 167 

aprovado isso em relação ao assunto carvão que deveria manter a democracia,o conselheiro 168 

ANOLDO alerta sobre venda de bebidas a menores com experiência anterior na 169 

administração do Bar e lanchonete, a conselheira CARMEM LILIAN MORAES 170 

CALÇAS, comenta que está feliz pois muitos conselheiros manifestaram se nesta reunião, 171 

o Presidente da Mesa Diretora DAVISTON FERNANDO MORASI, agradece mais uma 172 

vez a presença de todos encerrando a reunião às 22h30m. Eu JOAQUIM DIQUISON 173 

ALBANO Primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por mim, e também 174 

pelo Presidente, a qual submete à apreciação de todos. Aos 26 de abril de 2013. Ass.: 175 

_____________________________________ JOAQUIM DIQUISON ALBANO 176 

Primeiro Secretário e Ass.:_____________________________ DAVISTON 177 

FERNANDO MORASI Presidente do Conselho Deliberativo. 178 


