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Aos trinta dias do mês de setembro de 2.019, às dezenove horas, em nossa sede social, realizou-se a REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE, onde compareceram os seguintes integrantes: 

Compareceram os seguintes membros do Conselho Deliberativo: 

1. Luiz Claudio de Moraes Martins, 

2. Rodnei Eduardo da Silva, 

3. Valdir Galiano 

4. Antonio Sérgio lago; 

5. Judite de Oliveira; 

6. José Henrique Della Torre,  

7. Wagner Alexandre da Silva. 

8. Mayara Cristina R. C. Lopes; 

9. Maria Eda Brunheroto; 

10. Carlos Henrique Vieira; 

11. Edson Henrique Mantovani. 

 

E ausentes os Seguintes Conselheiros; 

  

1. Geusa Maria Cavalieri; 

2. Júlio Cesar Batista Bueno 

Justificaram suas faltas por motivo de trabalho e/ou particular que foram aceitas por todos.  

Dando sequência na reunião o Sr. Presidente Valdir Galiano, agradeceu a presença de todos, e solicitou que o 

nobre Conselheiro, Rodnei Eduardo da Silva, que secretariasse a Reunião, e em seguida conforme pauta, foi lida 

a Ata da Diretoria Executiva realizada em 26 de setembro de 2019, ás dezenove horas; em nossa sede social. 

Em seguida passou para a pauta do dia com a análise dos seguintes itens: 

Item 1 – Balancetes Contábeis e Financeiros - Agosto/19 

Os documentos contábeis e financeiros de agosto/19, foi analisado pelos conselheiros conforme os documentos 

apresentados não restando quaisquer ressalvas; 
 

Item 2 – Balancetes de Eventos - Agosto/19 

Dia 09/ago/2019 – Noite das Porções  

Dia 10/ago/2019 – Noite Dançante – Trio Cassino & Ela 

Dia 16/ago/2019 – Noite do Buteko – Caique & Kauê  

Dia 30/ago/2019 – Noite das Porções 

Balancetes de verificação dos eventos realizados em agosto/19, foi analisado pelos conselheiros conforme os 

documentos apresentados não restando quaisquer ressalvas; 
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Item 3 – Balancetes das Jantas - Agosto/19 
Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas as quartas feiras, durante o mês de 
agosto/2019, analisados e aprovadas sem qualquer ressalva por todos. 
 
Item 4 – Eventos Sociais Programados para Outubro/19 
Dias 04 e 05/out/2019 – Festival de Dança  
Dia 06/out/2019 – Dia das Crianças  
Dia 12/out/2019 - Oktoberfest 

 
Item 5 -  Relatório de Inadimplência das mensalidades 
Relatório de Inadimplência das mensalidades Competência agosto/19; a serem recebidas em setembro/19. 
Os Senhores tesoureiros, demonstraram que a inadimplência dos recebíveis em agosto/19 houve diminuição 
em relação ao mês passado. 
Relatório acumulado das inadimplências a receber de 01/01/2015 até 31/08/2019; 
Relatório da Contribuição de Obras e melhorias 31/08/2019 
Analisados e aprovados sem qualquer ressalva por todos. 

 
Item 6 – Gráfico de evolução do quadro de Títulos – Janeiro a Agosto/2019 
Após o cancelamento dos títulos de associados devedores de mais de 6 (seis) mensalidades constatou-se uma 
diminuição do número de títulos ativos. A diretoria vai promover uma nova campanha para venda de títulos 
para angariar novos associados. 
 
Item 7 – Contratos de Aluguéis – Agosto/2019 
Relação dos contratos de Aluguéis realizados em Agosto/19;  
Foi apresentado o relatório dos contratos de alugueis, não houve contratos de aluguéis. 

 
Item 8 – Ata do Conselho Fiscal de 03/set/2019  
Foi apresentada a verificação contábeis de Janeiro à Julho do corrente ano, com base nos documentos 

apresentados, houve um superávit acumulado de R$ 605.112,83 o qual, foi analisado pelos conselheiros 

conforme os documentos apresentados, não restando quaisquer ressalvas; 
 

Assuntos Gerais 

Com base nos documentos e informações enviada ao conselho, foram apresentadas algumas sugestões: 

Sobre os eventos realizados no clube, o conselho deliberativo está sugerindo que a venda de bebidas, esteja 

disponível juntamente com a venda dos ingressos, ajudando de uma certa forma a programar as compras, além 

de facilitar o trabalho, evitando aglomerações no dia do evento. 

Sobre a campanha de vendas para novos títulos, o conselho deliberativo está solicitando o levantamento das 

vendas de novos títulos da campanha passada, para uma avaliação e ajudar com sugestões para a próxima 

campanha de vendas. 
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Sobre o contrato de aluguéis, o conselho deliberativo está sugerindo a realização de uma campanha para 

melhorar a locação, avaliando a possibilidade de redução dos valores, buscando aumentar a procura do nosso 

salão social. 

Sobre a alteração de entrada nas piscinas, o conselho deliberativo está solicitando que seja reavaliada a ação 

tomada para fechamento da grade que separa o bar das piscinas, por não concordar que exista algum risco, 

conforme motivos que foram apresentados, e levaram ao fechamento. 

Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, ás 21:00, eu Rodnei 

Eduardo da Silva, secretariei e lavrei a presente ata, que após lida, será assinada e arquivada em arquivo próprio 

e divulgada no site do Clube. 

Mogi Guaçu, 30 de setembro de 2019. 

 

 

           _______________________________                                  ___________________________ 

          Valdir Galiano                                                         Rodnei Eduardo da Silva 

            Presidente                                                        Secretário 


