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CERÂMICA CLUBE 
               

 
Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, as 19h30, na sede social do 
Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva, onde estavam presentes: 
Dib Antonio Filho – Presidente 
Rubens Sobreira – Diretor 2º Tesoureiro. 
José Roberto de Jesus - Diretor de Esportes 
Luiz Roberto Montanheiro – Diretor da 3º Idade 
Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro 
Airton Picolomini Restani – Secretário 
Foi justificada a ausência e foram aceitas por todos os presentes: 
Arnaldo Marcelo Gasparotto - Vice-Presidente 
Luciano Patriota de S. Pimentel - Diretor de Bares e Restaurantes e Patrimônio 
O Presidente iniciou os trabalhos e foram discutidos os seguintes assuntos: 

Item 01- Documentos financeiros e contábeis Outubro/17: Foram analisados documentos contábeis de 
Outubro de 2017, apresentado pelos Diretores Tesoureiros, foram analisados sem ressalvas e serão 
encaminhadas ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme previsto no Estatuto Social. 
Item 02- Balancetes dos Eventos Outubro/2017 
Dia 12/out/17 – Dia das Crianças 
Dia 21/out/17 – Oktoberfest 
Dia 27/out/17 – Buteko J.Carlos e C.Leite 
Item 03- Eventos Sociais programados para Dezembro/2017: 
Dia 09/dez/17 – FestejANO – 2017 parceria com a rádio Vale Verde 
Dia 15/dez/17 – Confraternização Func. Cer.Clube 
Dia 22/dez/17 – Chegada do Papai Noel 
Item 04- Balancetes das Jantas Outubro/2017 
Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas às quartas-feiras, analisadas e aprovadas 
serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação. 
Item 05- Relatório de inadimplentes: O Senhor tesoureiro, demonstrou que a inadimplência dos recebíveis 
em Outubro/17 se manteve em relação ao mês passado, o relatório será encaminhado ao Conselho 
Deliberativo para apreciação. 
Item 06 – Evolução do Quadro de Títulos do Cerâmica Clube – 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 vem divulgando nas mídias as atividades do clube e suas dependências para angariar 
novos associados. 

Item 07 – Quiosque Churrasqueira – Ficou aprovado à reforma e manutenção da churrasqueira para o mês 
Janeiro/18, período em que será programada a data para fechamento do quiosque. 
Item 08 - Assuntos Gerais – Será realizado no dia 15 de dezembro de 2017 a confraternização de Final de 

Ano dos funcionários e seus familiares, onde ficou programado o fechamento das atividades do Cerâmica 

Clube as 18:00 hs para realização do evento, o qual, a Diretoria vem através do presente convidar os 

Membros e Familiares do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para encerramento de mais um ano. As 

indagações dos nobres conselheiros constantes da ata de outubro, a diretoria esclarece o seguinte: a  
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divulgação  dos  eventos do clube é feito pelo site,  facebook,  whatsapp,  outdoors,  mural  da  av. 9  de abril,  

rádio, jornais, cartazes e folders na portaria. Os custos podem variar em razão do evento, colocar mais ou 

menos inserções na rádio, jornal, outdoors, etc. As compras de bebidas são feitas diretamente com a AMBEV 

e quando tem alguma promoção nos supermercados da cidade é feito a compra se houver a necessidade. A 

Direito de Uso de Software refere-se às licenças de softwares adquiridos pelo clube ao longo dos anos, o 

valor só altera quando uma nova licença é adquirida, Windows, Office, etc. Quanto ao desligamento de 

associados o clube vem divulgando nossas atividades e instalações em várias mídias da cidade, anexo 

exemplar da revista POLO, inclusive com divulgação no cinema do shopping Buriti.  

 

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 novembro de 2017. 
 

 

 

 

_______________________________                          _________________________________ 

Dib Antonio Filho                 Airton Picolomini Restani                                         

Presidente                                  Secretário 

 

 

 

_______________________________                           ___________________________________ 

Oscar Táparo Junior      Rubens Sobreira 

Diretor 1º Tesoureiro      Diretor 2º Tesoureiro 

 

 

 

_______________________________                            _________________________________ 

Luiz Roberto Montanheiro                                                Jose Roberto de Jesus 

Diretor da 3º Idade                                                             Diretor de Esportes 

 

 

 

           

         


