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Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, as 19h00, na sede social do 

Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva e convidados, onde estavam 

presentes: 

Dib Antonio Filho – Presidente 

Arnaldo Marcelo Gasparotto - Vice-Presidente 

Airton Picolomini Restani – Secretário 

José Serafim Guarnieri – Diretor de Patrimônio 

José Roberto de Jesus - Diretor de Esportes 

Luciano Patriota de S. Pimentel - Diretor de Bares e Restaurantes. 

Luiz Roberto Montanheiro – Diretor da 3º Idade 

Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro 

Valdir Galiano – Presidente do Conselho Deliberativo 

Foi justificada a ausência e foram aceitas por todos os presentes: 

Rubens Sobreira – Diretor 2º Tesoureiro. 

Ricardo Mendes da Silva – Diretor de Marketing  

Item 01- Documentos financeiros e contábeis Abril/2019  

Foram analisados documentos contábeis de abril de 2019, apresentado pelos Diretores Tesoureiros, 

informando que fechou o mês de abril de 2019 com um superávit, sendo que R$ 900.000,00 são do 

financiamento de capital de giro, captado junto ao Banco Bradesco S/A., onde foi aplicado durante o 

mês de abril/19 sendo efetuado o pagamento ao fornecedor em maio/19 relativo a placas 

fotovoltaicas, analisados sem ressalvas, serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para 

apreciação, conforme previsto no Estatuto Social. 

Item 02- Balancetes dos Eventos abril/2019 

Dia 14/04/2019 – Chegada da Páscoa 

Dia 20/04/2019 – 4º Encontro de Bandas – Classic Rock 

Analisados e aprovados sem ressalvas serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação 

Item 03- Eventos Sociais CC programados para junho/2019 

Dia 08/06/2019 – Festa Junina 

Dia 10/06/2019 – Palestra Juliano Ramos 

Dia 14/06/2019 – Noite dos Namoros (Ana Clara & Adriano) 

Dia 28/06/2019 – Almir Satter 

Item 04- Balancetes das Jantas Abril/2019 

Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas às quartas-feiras, analisadas e 

aprovadas sem ressalvas, serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação. 
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Item 05- Relatório Contratos de Aluguéis – Abril/2019 

Foi apresentado o relatório dos contratos de alugueis, sem comentários será encaminhado ao CD. 

Item 06- Relatório de inadimplentes  

Os Senhores tesoureiros, demonstraram que a inadimplência dos recebíveis em abril/19 houve 

diminuição em relação ao mês passado, o relatório será encaminhado ao Conselho Deliberativo para 

apreciação. Com o fim da temporada normalmente ocorre um pequeno aumento na inadimplência 

que faz parte do histórico do clube. 

Item 07 – Evolução do Quadro de Títulos do Cerâmica Clube  

Foi apresentado o Quadro de títulos acumulado até abril/19, demonstrando superávit na aquisição 

de títulos pelos novos associados. Demonstrando que as campanhas de divulgação do clube vêm 

tendo resultados positivos. Sem ressalvas. 

Item 08 – Advertências 

Foi aplicada advertência ao dependente do título nº 002380, advertido por escrito, devido a violação 

das normas regimentais do clube, conforme previsto no Estatuto Social, Capitulo IV – Seção e 

Parágrafos e Disposições Especiais e do Regimento Interno, a Diretoria decidiu manter a advertência 

Item 09 – Suspensão Preventiva por 30 dias  

O dependente do título nº 001339 foi suspenso por 30 dias preventivamente, das atividades sociais e 

desportivas do clube, devido à violação das normas regimentais do clube, conforme relatório de 

ocorrência, portanto a ele se aplicou a sanção disciplinar prevista em satisfação ao Estatuto Social 

Capitulo III da admissão e exclusão de associados, seções, artigos e capitulo IV das infrações e das 

penas disciplinares, seções, artigos e parágrafos e do Regimento Interno, a Diretoria resolveu manter 

os 30 (trinta) dias de suspensão. 

Item 10 – Avaliação do Ativo Imobilizado 

Foi apresentado a proposta orçamentaria para avalição do patrimônio do Cerâmica Clube, através da 

empresa Pater Avalição de Ativos de Empresas, o qual foi avaliado por todos presentes, bem como 

aprovado por unanimidade.  

Item 11 – Abaixo Assinado para fechamento Piscina Aquecida  

Foi apresentado abaixo assinado pelo associado Pedro Reis Godoi (000445) solicitando o fechamento 

da piscina aquecida aos frequentadores em geral, ficando seu uso restrito somente as aulas de 

natação e hidroginástica, bem como houve apresentação de repudio de alguns associados, que 

tomaram conhecimento da referida solicitação. 

Em visto do ocorrido foi encaminhado ao nosso departamento jurídico para que fizesse uma analise, 

segue abaixo o retorno: 



 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 23 MAIO DE 2019 

 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE. 

DIRETORIA EXECUTIVA – 2016/2019 
 Página 3 de 5 

 

CERÂMICA CLUBE 
               

 

DO FUNCIONAMENTO DA PISCINA AQUECIDA – CERÂMICA CLUBE. 

“A sistemática do funcionamento das piscinas é inteiramente regulada pelo Regimento Interno 
vigente, que prevê o uso da piscina aquecida de forma exclusiva para aulas esportivas no período de 
segunda à sexta-feira; disponibilizando o uso aos demais frequentadores – portanto aqueles que não 
participam de aulas esportivas – aos sábados e domingos, nos termos do artigo 76 do mesmo 
Regimento”: 

 

“Deste modo, considerando que já existe uma restrição de uso aos demais frequentadores (liberados 
somente aos finais de semana), somado ao fato de que a sistemática do uso da piscina encontra-se 
detalhadamente prevista no Regimento Interno e ainda, de que qualquer alteração de referido uso 
somente pode ocorrer por Resoluções da Diretoria Executiva, nos termos do artigo 85 do Regimento 
Interno, recomenda-se seja obedecido o teor dos artigos acima descritos do Regimento Interno e 
Estatuto Social, nos termos do artigo 13 “a” deste último.” 
 

A diretoria por unanimidade resolve manter o funcionamento da piscina aquecida conforme 

disciplinado pelo Regimento Interno. 

 

Item 12 – Ata do CD de 29/04/2019 – Cobrança judicial taxas em atraso: 

O Conselho Deliberativo solicitou a DE avaliação da possibilidade de execução judicial das Taxas em 

atraso dos associados. Foi encaminhada ao Departamento Jurídico para que fizesse uma avaliação e 

emitiu o parecer que segue anexo e finaliza com o seguinte parecer: 
 

“Assim, ressalvados os casos onde haja Nota Promissória vencida, cheque devolvido 
por insuficiência de fundos, nestes poderá ocorrer o protesto, já que comprovado o 
inadimplemento, desde que após intimação por AR do devedor cientificando do 
período e valor do débito em aberto.  

 

 



 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 23 MAIO DE 2019 

 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE. 

DIRETORIA EXECUTIVA – 2016/2019 
 Página 4 de 5 

 

CERÂMICA CLUBE 
               

 

Nos demais casos, melhor optar-se pela cobrança judicial relativa ao débito em aberto 
limitado até aos 06 meses anteriores à exclusão, vez que, embora não haja frequência ao 
clube, o título encontra-se disponível ao associado para venda a terceiros, sendo 
expressamente previsto no artigo 153, alíneas “b” e “c” a hipótese de pagamento para casos 
de suspensão (onde igualmente não haja frequência) não desobriga ao pagamento da taxa 
de manutenção - cobrança compatível ainda, com a carência de 32 dias prevista no artigo 
159, estes dois últimos, do Regimento Interno. 

Para tanto, bastaria o comprovante de aquisição do título do clube, do valor fixado pela 
Diretoria Executiva referente ao período cobrado e prévia comunicação acerca do débito 
existente, juntamente com a proposta de admissão.” 

A DE irá realizar mais estudos sobre o assunto e pesquisar a ações realizadas pelos clubes 
de nossa região.  

 

Item 13 – Parcerias do clube com Rádio Transamérica: 

O Presidente da DE, Dib Antonio Filho, levou ao conhecimento dos membros da diretoria a proposta 

da Rádio Transamérica para realização de novas parcerias na realização dos eventos OktoberFest em 

12 de outubro e Baile do Hawaii em 9 de Novembro, nos mesmos moldes da parceria já firmada na 

Feijoada VIP que se realizará em 10 de agosto, que teve sua primeira edição em 2018 com muito 

sucesso tanto na divulgação do clube como no superávit obtido pelo clube. Foi aprovado por 

unanimidade pelos presentes. 

 

Item 14 – Autorização para uso da marca Cerâmica Clube: 

Foi solicitado por associado através de oficio o uso do nome do Cerâmica Clube para criação de 

equipe esportiva para adultos no futebol de campo amador. A diretoria autorizou mediante a 

assinatura de termo de conduta elaborado pelos advogados do clube, garantindo a isenção do clube 

das responsabilidades da competição e com prazo limitado até 31 de dezembro de 2019.  

  

Item 15 – Patrocínio equipe de Basquete: 

O técnico da escola de basquete do Cerâmica Clube, solicitou a DE a autorização para captar recursos 

na iniciativa privada para compra de uniformes personalizados, solicitação feita pelos alunos, todos 

associados do clube. Autorizado por unanimidade pelos presentes. 
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Item 16 – Assuntos Gerais 

Conforme solicitação dos associados frequentadores da academia, foi solicitado a abertura da 

Academia aos domingos, a Diretoria em comum acordo resolveram fazer um período de teste a fim 

de avaliar a frequência aos domingos, portando a academia estará aberto a partir de 02 de Junho de 

2019 das 08:30h. às 12:30h. 

A Diretoria Executiva autorizou a anistia de juros e multas para os associados que realizarem o 

pagamento das taxas em atraso até 30/06/2019. 

Eu __________________________,Airton Picolomini Restani, secretariei e lavrei a presente ata, que 

depois de lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada. 

 

Mogi Guaçu, 23 de maio de 2019. 

 

 
_______________________________              ___________________________________ 
Dib Antonio Filho                   Arnaldo Marcelo Gasparotto                                            
Presidente                                   Vice-Presidente 
 
 
 
______________________________              ___________________________________ 
José Serafim Guarnieri                     Oscar Táparo Junior     
Diretor de Patrimônio                                        Diretor 1º Tesoureiro                          
 
 
 
_______________________________              _________________________________ 
Luiz Roberto Montanheiro                                                José Roberto de Jesus 
Diretor da 3º Idade                                                         Diretor de Esportes 
 
 
 
_______________________________               _________________________________ 
Airton Picolomini Restani                                                       Luciano Patriota de S. Pimentel  

Secretário                                                                          Diretor de Bares e Restaurantes 

    
                                           
 


