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Aos trinta dias do mês de outubro 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, Geusa Maria Cavalieri , 
Edson Henrique Mantovani, José Carlos Casagrande, José Henrique Della Torre, Luiz 
Claudio de Moraes Martins, Rodnei Eduardo da Silva, Valdir Galiano e, e ausentes os 
Conselheiros Carlos Henrique Vieira, Edmar Allan Pessinati, Hudson David Pereira, José 
Mauro Domingues, 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 e justificou o atraso na 
preparação da ata do Conselho do mês de Setembro, o que foi aceito por todos os 
presentes, bem como informou que os questionamentos da citada ata serão 
respondidos na reunião da diretoria do mês de novembro. Dando andamento na 
reunião conforme a pauta foi lida a Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 
realizada em 25 de setembro de 2017, prosseguindo foram apresentados os 
documentos do mês de setembro de 2017, Balancete Contábil, Balancete de 
Verificação de Eventos, Balancete de Verificação de Jantas, Relação dos Eventos para 
o mês de novembro de 2017, Cópia da Ata da Reunião da Diretoria Executiva realizada 
em 26 de outubro de 2017, Relatório de Inadimplência das mensalidades competência 
agosto de 2017 a serem recebidas em setembro de 2017, Relatório Acumulado das 
inadimplências a receber, de 01 de janeiro de 2000 até 30 de setembro de 2017, 
Evolução do Quadro de Títulos e Relação dos Contratos de Aluguéis realizados em 
junho e cópias das atas da Comissão de Sindicâncias, dos dias 21 de setembro e 26 de 
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 
do Conselheiro Edson Henrique Montovani sobre a baixa participação no evento Noite 
do Buteko, sugerindo que fossem repensados os meios de divulgação dos eventos do 
clube. Também foi questionada pelo Conselheiro Rodney Eduardo da Silva, a 
possibilidade de realizar as compras para o Bar para os eventos do clube através de 
três orçamentos, optando-se assim pela compra do menor orçamento apresentado, já 
que o clube é impedido de obter descontos nestas compras  porque  tem  a  
denominação  “sem  fins  lucrativos”.   Foi observado     pelo  Conselheiro  Luiz Cláudio 
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 o valor da despesa com softwares, havendo dúvida sobre se o valor é anual ou mensal, 
e de qual tipo de software se trata, ao que o Senhor Presidente se prontificou a verificar 
e responder na próxima reunião.  
 
ASSUNTOS GERAIS: 
O Presidente do Conselho aproveitou a oportunidade para cumprimentar o Nobre 
Conselheiro Luiz Cláudio pela colaboração na elaboração do novo Regimento Interno 
do clube que foi totalmente atualizado e está mais alinhado ao Estatuto do Clube. 
Também informou sobre a Assembleia Geral para a Eleição de 1/3 dos Conselheiros do 
Conselho Deliberativo, que se dará no dia 26 de novembro, das 9h às 13hs e pediu a 
colaboração dos Conselheiros que puderem estar presentes no dia. Nada mais havendo 
para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às 21h. 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, 30 de outubro de 2.017.  
 
 
 
______________________________  ___________________________ 
Jose Serafim Guarnieri     Geusa Maria Cavalieri 
Presidente       Secretária 
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