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Aos vinte e cinco dias do mês de Março de 2.019, às dezenove horas, em nossa sede social, realizou-
se mais uma Reunião do Conselho Deliberativo do Cerâmica Clube, com a presença dos seguintes 
Conselheiros: 
 

1. Jose Henrique Della Torre,  
2. Luiz Claudio de Moraes Martins,  
3. Rodnei Eduardo da Silva, 
4. Valdir Galiano 
5. Antonio Sérgio lago; 
6. Mayara Cristina R. C. Lopes; 
7. Maria Eda Brunheroto; 
8. Edson Henrique Mantovani; 
9. Geusa Maria Cavalieri; 
10. José Carlos Casagrande; 

 

 E ausentes os Seguintes Conselheiros; 
 

1. Carlos Henrique Vieira; 
2. José Mauro Domingues; 
3. Júlio Cesar Batista Bueno; 
4. Wagner Alexandre da Silva. 

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

 
Dando sequência reunião o Sr. Presidente Valdir Galiano, agradeceu a presença e solicitou que o 
nobre Conselheiro, Rodnei Eduardo da Silva, que secretaria-se a Reunião. 
Dando andamento na reunião, conforme a pauta, foi lida a Ata da Diretoria Executiva realizada em 
21 de Março de 2019, ás dezenove horas. 
Em seguida passou para a pauta do dia com a análise dos seguintes itens: 

 Item 1 - Documentos Contábeis e Financeiros de Fevereiro/2019 
Os documentos contábeis e financeiros de Fevereiro/2019, foi analisado pelos conselheiros 
conforme os documentos apresentados não restando quaisquer ressalvas; 

   Item 2 – Balancetes de Eventos de Fevereiro/2019 
08/02/2019 – Clássicos do Samba 
16/02/2019 – Grito de Carnaval Santa Casa 

Balancetes de verificação dos eventos realizados em Fevereiro/2019, foi analisado pelos conselheiros 
conforme os documentos apresentados não restando quaisquer ressalvas; 

 Item 3 – Balancetes das Jantas de Fevereiro/2019 
Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas as quartas feiras, analisados e 
aprovadas sem qualquer ressalva por todos. 

 Item 4 – Eventos Sociais Programados para Abril/2019 
14/04/2019 – Chegada da Páscoa 
20/04/2019 – Clássicos do Rock 
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 Item 5 -  Relatório de Inadimplência das mensalidades 

Os senhores tesoureiros demonstraram um aumento na inadimplência dos recebíveis em 
Fevereiro/19, no comparativo a Janeiro/19. 
Foi explicado que já faz parte do histórico do clube, este aumento na inadimplência, com o fim da 
temporada, sem ressalvas. 

 Item 07 – Contratos de Aluguéis – Fevereiro/2019 
Relação dos contratos de Aluguéis realizados em janeiro de 2019; sem ressalvas; 

 Item 08 – Placas Fotovoltaicas 
Foi apresentado orçamento da empresa Ethanlsugar Desenvolvimento Industrial Ltda., relativo a 
instalação do equipamento, onde foi analisado por todos os presentes, e solicitado a empresa, que 
apresentasse um orçamento, para que a instalação ocorresse em etapas, e os pagamentos 
ocorressem de acordo com o fluxo de caixa. 

 Item 09 – JR Manera Materiais de Construção Ltda. 
A empresa JR Manera Materiais de Construção Ltda., aceitou a contra proposta enviada pelo 
Cerâmica Clube, formalizando a compra do terreno no Jd. Serra Dourada, pelo valor de 220.000,00, 
em 11 parcelas fixas de 20.000,00, sendo que 11ª parcela será retirada em materiais de construção, 
bem como será pago a importância de 10% para a Advogada, relativo a verba honorária, também em 
11 parcelas. 

 Item 10 – Novo Estacionamento 
Foi apresentado a nova proposta da empresa C&M Engenharia e Serviços Ltda., para início das obras 
do novo estacionamento, onde foi analisado por todos os presentes, e solicitado a empresa, que 
apresentasse um orçamento, para que a obra ocorresse em etapas, e os pagamentos ocorressem de 
acordo com o fluxo de caixa. 
 

ASSUNTOS GERAIS: 
 
Sobre o evento da Chegada de Páscoa, foi solicitado pelo Conselho Deliberativo, uma melhor 
elaboração/organização, pois a lembrança do evento ocorrido no ano de 2018, deixou um pouco a 
desejar. 
 

Sobre a Premiação de Carnaval, foi solicitado pelo Conselho Deliberativo, que para o ano de 2020, se 
melhore a maneira de avaliação, para premiação das melhores Fantasias, para que não ocorra 
nenhum desconforto entre os participantes. 
 

Aula Extra – Jiu-Jitsu – Foi solicitado pelo Conselho Deliberativo, que se resolva a questão sobre a 
colocação de mais 2 dias extras de aulas, no período da manhã, ás 4ª e 5ª Feiras, para atender a 
demanda de solicitações dos associados. 
 

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, 25 de Março de 2019. 
 
 
_______________________________  ___________________________ 
Valdir Galiano                      Rodnei Eduardo da Silva 
Presidente                  Secretário 


