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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às dezenove horas, em 
nossa sede social, realizou-se mais uma Reunião do Conselho Deliberativo do Cerâmica 
Clube, com a presença dos seguintes Conselheiros: Luiz Claudio de Moraes Martins, 
Geusa Maria Cavalieri , Rodnei Eduardo da Silva, Julio,  Valdir Galiano, Hudson David 
Pereira, José Henrique Della Torre, Antonio Sergio, José Carlos Casagrande, Edson 
Henrique Mantovani, Maria Eda Brunheroto, e ausentes os Conselheiros Carlos 
Henrique Vieira, Edmar Allan Pessinati, José Mauro Domingues, 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 e 
informou que, por se tratar de sua primeira reunião como presidente do Conselho 
poderia haver alguns detalhes que passassem despercebido e que os conselheiros 
poderiam colaborar com a pauta desta reunião, bem como que o secretário 
empossado justificou sua ausência, motivo pelo qual solicitou que a ex-secretária, Srª. 
Geusa Maria Cavalieri realizasse a transcrição da presente ata, o que foi aceito por 
todos os presentes, bem como informou que o Sr. Dib Antonio Filho, participaria da 
presente reunião para demonstração da Proposta Orçamentária e Plano Anual de 
Atividade (previsão 2018). Dando andamento na reunião conforme a pauta foi lida a 
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada em 14 de dezembro de 
2017, bem como a Ata da reunião da Diretoria Executiva realizada em 18 de janeiro de 
2018, prosseguindo foram apresentados os documentos do mês de dezembro de 2017, 
Balancete Contábil, Balancete de Verificação de Jantas, Relação dos Eventos para o mês 
de fevereiro de 2018, Relatório de Inadimplência das mensalidades competência 
novembro de 2017 a serem recebidas em dezembro de 2017, Relatório Acumulado das 
inadimplências a receber, de 01 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2017, 
Evolução do Quadro de Títulos e Relação dos Contratos de Aluguéis realizados em 
dezembro, Proposta orçamentária e Plano Anual de Atividade (previsão 2018). O 
Senhor Presidente após a ciência de todos sobre os documentos apresentados, passou 
a palavra para o Presidente do Clube, Sr. Dib que explanou a respeito das reformas e 
dos investimentos que o clube vem realizando, citou como exemplos a construção da 
nova piscina infantil, o valor da entrada da compra do terreno, os investimentos em 
equipamentos para manutenção das  
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atividades esportivas, tais como, bolas, macarrão, pés de patos, etc... , bem como a 
conclusão de mais de sessenta por cento da reforma do terraço, trocas das bombas das 
piscinas que gerou uma economia de mais de dez por cento com os gastos de energia 
elétrica, a troca dos refletores da quadra de esportes das lâmpadas de vapor de sódio 
para luz de led e acrescentou que, para 2018 a intenção é investir para economizar. 
Apresentou aos conselheiros a Proposta Orçamentária e o Plano Anual de Atividade 
previsão para 2018, a fim de que fosse encontrado um denominador comum para o 
aumento da taxa de manutenção do clube. Apresentada a proposta pela diretoria 
executiva, sendo explicada pelo presidente que o aumento se deu em virtude da soma 
da taxa de inflação que se acumulou em 2,95% mais o rateio referente ao número de 
títulos evasivos do clube durante o ano o qual totalizou 89 títulos, gerando um déficit 
de 5% na arrecadação, portanto fazendo jus ao reajuste, totalizando um percentual de 
reajuste de 7,95%, sendo proposto então o reajuste nos valores atualizados em 
R$229,00(duzentos e vinte e nove reais) a contribuição mensal do familiar e R$123,00 
(cento e vinte e treis reais), para o a contribuição mensal do título individual, após 
apresentada a proposta para o conselho, iniciou-se a discussão e a votação dos valores, 
sendo que foi aprovado por oito votos a favor e três votos contra, sendo os votos a 
favor dos seguintes conselheiros, Luiz Cláudio, Rodney, Julio, Valdir Galiano, Hudson, 
José Henrique, José Carlos Casagrande, Edson Henrique, e Geusa Maria, e os votos 
contras dos seguintes conselheiros, Antonio Sergio, Maria Eda e César. 
 
ASSUNTOS GERAIS: 
Abriu-se uma discussão a respeito dos títulos evasivos, O conselheiro Parro sugeriu um 
trabalho mais efetivo para venda de títulos, sobre melhorias na promoção de venda de 
títulos o conselheiro José Carlos Casagrande, propôs ao presidente do clube dividir o 
valor do titulo para novos associados em doze parcelas. O conselheiro Hudson sugeriu 
convidar o responsável pela diretoria de Marketing, o Sr. Valdir Mestrinel, para a 
próxima reunião do Conselho para discutir ações para divulgação do clube, o 
conselheiro Sergio Lago, pediu para ser fornecido o relatório do déficit de 2012 a 2017, 
ano a ano, e relatório do aumento da inflação desde 2012, por ano em porcentagem e 
reais. O Conselheiro Parro comentou que gostaria de ter informações sobre qual foi o 
problema que ocorreu causando o mau funcionamento do ar  
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condicionado no evento do Roupa Nova. Os conselheiros discutiram ainda sobre a 
possibilidade do clube viabilizar um estudo para estacionamento de motos no espaço 
da antiga portaria do Clube. O presidente do clube, Sr. Dib se prontificou a levar os 
questionamentos dos Conselheiros para a próxima reunião da diretoria executiva.  
Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, 
às 21h30min. Eu Geusa Maria Cavalieri, secretariei e lavrei a presente ata que, após 
lida e assinada será arquivada em arquivo próprio e divulgada no site do Clube. 
 
Mogi Guaçu, 29 de janeiro de 2018. 
 
 
 
______________________________  ___________________________ 
Luiz Claudio de Moraes Martins   Geusa Maria Cavalieri 
Presidente       Secretária 
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