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Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, as 19h00, na sede social do Cerâmica 
Clube, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva, onde estavam presentes: 
Dib Antonio Filho – Presidente 
Arnaldo Marcelo Gasparotto - Vice-Presidente 
Airton Picolomini Restani – Secretário 
José Roberto de Jesus - Diretor de Esportes 
José Serafim Guarnieri – Diretor de Patrimônio 
Luciano Patriota de S. Pimentel - Diretor de Bares e Restaurantes. 
Luiz Roberto Montanheiro – Diretor da 3º Idade 
Rubens Sobreira – Diretor 2º Tesoureiro. 
Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro 
Foi justificada a ausência e foram aceitas por todos os presentes: 
Valdir Mestrinel – Diretor de Marketing 
Foram discutidos os seguintes assuntos: 

Item 01- Documentos financeiros e contábeis Setembro/2018  
Foram analisados documentos contábeis de Setembro de 2018, 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 Setembro/2018 
Dia 22/set/18 – Flasch Back Night – Retro Music 2º Edição, 
destacado que o evento teve um superávit de R$ 11.738,63 
Item 03- Eventos Sociais programados para Outubro/2018 
Dia 17/nov/18 – Noite Dançante 
Dia 23/nov/18 – Noite dos Clássicos Sertanejos 
Dia 25/nov/18 – Eleição Conselho Deliberativo 
Dia 30/nov/18 – Festival de Dança 
Item 04- Balancetes das Jantas Setembro/2018 
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 Contratos de Aluguéis – Setembro/2018 
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 Setembro/18 houve um 
aumento em relação ao mês passado, o relatório será encaminhado ao Conselho Deliberativo para apreciação. 
Item 07 – Evolução do Quadro de Títulos do Cerâmica Clube  
Após o cancelamento dos títulos de associados devedores de mais de 6 (seis) mensalidades constatou-se um 
aumento do número de títulos ativos. A diretoria vem divulgando nas mídias as atividades do clube, promoção 
dos 70 anos e divulgando em suas dependências para angariar novos associados.  
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Item 08 – Eleição para renovação de 1/3 dos membros do Conselho Deliberativo: Em 15 de outubro foi 

encerrado o prazo para as inscrições individuais. Foi feito a ata de encerramento apresentada aos presentes e 

será encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento. Dentro dos prazos estatutários foram feitas 

as analises das candidaturas e houve 2 (dois) indeferimentos  e 8 (oito) pedidos aprovados. Devidamente 

notificados através de carta registrada. 

Item 09 – Aluguel Salão Social 

Foi solicitado pela direção da ETEC – Euro Albino de Souza através de ofício a locação do salão social para o ia 

18/dez/18 para realização do Baile a Fantasia, onde os mesmos iriam cobrar ingressos para acesso ao evento, 

onde não foi aprovado por unanimidade. 

Item 10 – Contrato de Agência de Publicidade: A Agência de publicidade Nezz, encaminhou proposta para 

prestar serviço ao clube, foram analisados os serviços e valores que foram aprovados.  Foi indagado pelo 

Diretor Tesoureiro Oscar Táparo Junior, se seria possível que o clube tivesse um profissional para realização 

desse tipo de serviço ao invés de contratar uma agencia. O Presidente Dib Antonio Filho, esclareceu que o 

custo é maior do que a contratação do serviço e há sempre o risco da saída do funcionário. 

Item 11 – Ocorrência interna: Foi registrada no dia 25, hoje, por colaborador do clube, através de documento 

próprio, uma agressão física feita por associado descontente, no dia 24 de outubro, quarta-feira, o titular do 

título nº 000254, após ser advertido para não fumar dentro do clube. O associado adentrou o clube fumando e 

pretendia entrar na sauna com o cigarro acesso, informado pelo funcionário do clube de que não se pode 

fumar no clube o mesmo questionou: “quem é que proibiu?”. O funcionário apontou a placa fixada ao lado da 

porta da sauna onde informa a proibição por lei federal e se retirou, conforme exigência legal há várias placas 

pelo clube informando da proibição de fumar em qualquer dependência do Cerâmica Clube. Após o fim do 

expediente o funcionário, que também é associado estava com amigos no bar da piscina e foi pego de 

surpresa pelo associado que lhe agarrou o antebraço direito usando as unhas que resultou em lesão, então se 

seguiu agressão verbal pelo associado ao funcionário e ameaças físicas para quando estivessem fora do clube. 

Foi anotado o nome dos associados, testemunhas, que presenciaram e inclusive tiveram que conter o 

associado transtornado que insistia em agredir o funcionário do clube. Imagens da câmera em frente à sauna 

confirmam a versão do funcionário do clube. Em outras ocasiões esse associado já havia sido advertido por 

fumar na frente da sauna e algumas vezes dentro da sala de descanso. A DE determinou a suspensão 

preventiva imediata do mesmo e instalação da Comissão de Sindicância para analisar os fatos para que se 

determine a suspensão definitiva. 

Item 12 – Requerimento do associado Marcos Brandão dos Santos 
O associado Marcos Brandão (001996) dos Santos protocolou junta a secretaria do clube na data de 
22/out/2018 um requerimento pedindo a revisão do Indeferimento de sua Candidatura ao Conselho 
Deliberativo para as eleições o qual, será encaminhado ao Conselho Deliberativo para analise. 
Item 13 – Assuntos gerais: O Diretor de Bares e Restaurantes Luciano Pimentel informou que conselheiro 

Ricardo Mendes da Silva, tem lhe perguntado sobre como é feito o controle de estoque do bar e se existe 

realmente esse controle. Foi informado ao conselheiro que o controle existe. Diariamente é feito o 

fechamento de caixa com a emissão dos relatórios de consumo e após a conferencia é encaminhado ao setor 
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financeiro, que faz uma nova analise dos documentos e saldos, cujos resultados são posteriormente 

contabilizados, havendo alguma divergência é feito a apuração no mesmo dia. O diretor informou que todo 

controle é feito pelos caixas do bar em seus turnos e checado pelo Gerente do Bar senhor Marcelo Lilli. O 

sistema funciona on-line, no momento da compra pelo associado é impresso o cupom com os produtos e seus 

valores, essa operação faz a baixa dos produtos no estoque, as notas de compras são todas lançadas no 

sistema dando entrada nas quantidades em estoque. O Conselheiro Ricardo, procurou o gerente do bar senhor 

Marcelo Lilli e lhe fez o mesmo questionamento. O Gerente Marcelo Lilli, o convidou para adentrar ao bar para 

que conhecesse o sistema e toda a operação. O conselheiro informou não ser necessário. O sistema de 

informática utilizado pelo bar é o Multi-Vendas da empresa Triáde, a mesma que empresa que fornece os 

sistemas de controles de entradas e acessos dos associados no clube. A Triáde tem entre seus clientes: S. E. 

Palmeiras-SP, C.R. Flamengo-RJ e Clube Mogiano.  

O Presidente Dib Antonio Filho, informou que o Conselheiro José Mauro Domingues Travaglia, também lhe 

perguntou sobre o assunto na quarta-feira, 24, à noite, enquanto estavam jantando no bar das piscinas. Foi 

informando ao Conselheiro de como funciona a administração do bar através do sistema informatizado, e que 

as conferencias dos lançamentos é feito na secretaria pelo setor financeiro. Havendo divergência no estoque e 

os valores imediatamente é feito a conferência para apurar o problema. 

Em tempo após indagações ao Presidente Dib Antonio Filho, por conselheiros, ele fez esclarecimentos sobre a 

obrigatoriedade da permanência de Diretores no clube e de suas obrigações: Os cargos das DE são voluntários 

sem nenhuma remuneração, nenhum diretor está obrigado a cumprir carga horária mínima no clube. A única 

exigência estatutária é a participação nas reuniões da DE onde são traçados os planos para o funcionamento 

do clube. Após essas deliberações cada diretor encaminha para seus encarregados de departamento, esses sim 

funcionários assalariados, as metas estabelecidas nas reuniões, o diretor a seu critério poderá a qualquer 

tempo vistoriar e avaliar o cumprimento desses trabalhos. O Gerente Administrativo do clube é quem 

coordena os encarregados, repassando aos diretores e presidente o cronograma de aplicação das metas 

estabelecidas.   

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

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

 

Mogi Guaçu, 25 de outubro de 2018. 
 

 
 
_______________________________               ___________________________________ 
Dib Antonio Filho                    Airton Picolomini Restani 
Presidente                                      Secretário 
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_______________________________               ___________________________________ 
Arnaldo Marcelo Gasparotto                 Oscar Táparo Junior     
Vice-Presidente                                                  Diretor 1º Tesoureiro                          
 
 
_______________________________              _________________________________ 
Luciano Patriota S. Pimentel                                               Luiz Roberto Montanheiro                                  
Diretor de Bares/Restaurante                                        Diretor da 3º Idade 
 
 
_______________________________              _________________________________      
Rubens Sobreira                                                         Jose Roberto de Jesus 

Diretor 2º Tesoureiro                                                 Diretor de Esportes 

 
 
_______________________________ 
Jose Serafim Guarnieri 
Diretor de Patrimônio 


