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Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de 2.017, às dezenove horas, em nossa sede 
social, realizou-se mais uma Reunião do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, com 
a presença dos seguintes Conselheiros: José Serafim Guarnieri, Edson Henrique 
Mantovani, José Carlos Casagrande, José Henrique Della Torre, José Mauro Domingues, 
Luiz Claudio de Moraes Martins, Rodnei Eduardo da Silva, Valdir Galiano, e ausentes os 
Conselheiros Carlos Henrique Vieira, Edmar Allan Pissinatti, Geusa Maria Cavalieri, 
Hudson David Pereira, Maria Eda Brunheroto, Ricardo Mendes da Silva e Wagner 
Alexandre da Silva que justificaram suas faltas por motivo de trabalho ou particular e 
foram aceitas por todos. O Sr. Presidente agradeceu a presença, agradecendo também 
aos Conselheiros pela colaboração na Assembleia realizada no dia 26 de Novembro 
para eleição de 5 novos membros do Conselho Deliberativo. Dando andamento na 
reunião conforme a pauta foi lida a Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 
realizada em 30 de Outubro de 2017, prosseguindo foram apresentados os 
documentos do mês de Outubro de 2017 enviados pela Diretoria Executiva para 
apreciação do Conselho Deliberativo, Balancete Contábil, Balancete de Verificação de 
Eventos, Balancete de Verificação de Jantas, Relação dos Eventos para o mês de 
Dezembro de 2017, Cópia da Ata da Reunião da Diretoria Executiva realizada em 27 de 
outubro de 2017, Relatório de Inadimplência das mensalidades competência Setembro 
de 2017 a serem recebidas em Outubro de 2017, Relatório Acumulado das 
inadimplências a receber, de 01 de janeiro de 2000 até 30 de Outubro de 2017, 
Evolução do Quadro de Títulos e Relação dos Contratos de Aluguéis realizados em 
Outubro. O Senhor Presidente leu a Ata da Reunião da Diretoria Executiva. Após a 
ciência de todos sobre os documentos apresentados, houve questionamento por parte 
dos Conselheiros sobre a interrupção do uso do Quiosque no mês de Janeiro para 
reformas na churrasqueira, a sugestão dos conselheiros é verificar a possibilidade de 
realizar um reparo, e depois planejar a interrupção do uso do Quiosque para depois do 
Carnaval, por estarmos no auge do verão e das férias. 
 
 ASSUNTOS GERAIS: 
Os Conselheiros da Comissão de Admissão, solicita e sugere a verificação dos 
documentos para o novo sócio na categoria individual, por ser menor e atendendo o  
 



 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 

CERÂMICA CLUBE, REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2.017. 

 

Rua Luiz Martini, 200 - Centro - | Mogi Guaçu - SP | CEP.13845-000 | 
(19)3861-1390 - 3861-0727 

CNPJ. 44.766.996/0001-16 – Inscrição Estadual: Isento 
Página 2 de 2 

 

 
Artigo 9º e parágrafos 3º e 4º do Estatuto, que a mãe do menino faça uma Declaração 
de tutela para dependente de uso, e respeitando o prazo de transferência de acordo 
com o paragrafo 4º do Estatuto. O Conselheiro José Mauro solicita a Comissão de 
Obras, que seja apresentado o Cronograma de Obras e Financeiro da reforma da nova 
Academia e Restaurante, junto com uma Conta Corrente Interna planilhando todos os 
Custos de despesas para atender as reforma, conforme aprovado em Assembleia.  
O Conselho Deliberativo sugere que se realize uma apresentação aos funcionários do 
Regimento Interno, que esta em vigor desde o dia 26 de Outubro de 2017, para que 
todos possam ter acesso e conhecimento de como tratar em assuntos juntamente com 
sócios. O Conselho Deliberativo solicita a presença de um dos Membros do Conselho 
Fiscal, contador para explicar os termos técnicos do Balancete Fiscal como também 
algumas contas apresentadas no balancete, para um melhor entendimento e 
apreciação do Balancete. O Conselheiro José Mauro informa que no dia 24 de 
Novembro sexta feira próxima passada às 22h00, descendo do bar para ir embora, 
observou que sócios que estavam fechando a Sauna, e mostrando para ele até que 
estavam com as chaves, e não tinha funcionário do Clube para encerrar as atividades 
da sauna, solicita uma verificação e providências da Diretoria Executiva. O Conselho 
Deliberativo sugere a elaboração de Planilha e Eventos com as respectivas despesas 
em 2018, para a comemoração dos 70 anos do Cerâmica Clube. O Conselho 
Deliberativo solicita observação e acompanhamento para os instrutores da academia, 
que estão realizando atividades de personal treine durante horário de trabalho. Nada 
mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às 
21h. Eu José Carlos Casagrande, secretariei e lavrei a presente ata que, após lida e 
assinada será arquivada em arquivo próprio e divulgada no site do Clube. 
 
Mogi Guaçu, 27 de Novembro de 2.017.  
 
 
 
______________________________  ___________________________ 
Jose Serafim Guarnieri     José Carlos Casagrande 
Presidente       Secretário 


