
 

 

Ata de reunião realizada em 30 de abril de 2020, sala de reuniões do 

Cerâmica Clube, para adoção de medidas trabalhistas MP 927/2020. 

 

Em 30 de abril de 2020, se reuniram na sala de reuniões do Cerâmica Clube, José Serafim 

Guarnieri, Presidente, Dib Antonio Filho, Vice-Presidente, Lairton de Oliveira, Gerente 

administrativo, Denílson Teixeira, Encarregado de Manutenção e Robson Antonio Marquezi, 

Coordenador de RH. 

Com a necessidade veemente de adequar as despesas do clube com as receitas atuais a 

Diretoria Executiva resolveu em reunião ordinária do dia 28 de abril, último, usar as medidas 

trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, MP 927/2020.  

As medidas adotas são as seguintes: 

 - Suspensão do contrato de trabalho dos colaboradores com mais de 60 anos que já 

estão afastados desde 20 de março, por 2 meses. 

 - Suspensão do contrato de trabalho de 1 guarda-vidas e dar férias para outros dois, pois 

as piscinas ficarão fechadas no inverno, por 2 meses. Permanece um guarda-vidas trabalhando. 

 - Conceder férias aos colaboradores com férias vencidas.  

 - Redução da jornada de trabalho dos colaboradores do Departamento de Esportes em 

50%, podendo ser suspensa a qualquer momento. Considerando a possibilidade de liberação de 

nossas atividades a partir do dia 11 de maio ou antes conforme pedido protocolado na Prefeitura 

Municipal. Ficando sem efeito essa suspensão. 

 - Suspensão do contrato de trabalho do Coordenador de Eventos, considerando que 

eventos e shows serão liberados mais tarde. Atualmente gozando férias. 

 - Rescisão dos contratos de trabalhos dos Estagiários do Departamento de Esportes. 

 

Considerando que o Cerâmica Clube encaminhou a Prefeitura Municipal, conjunto de 

regras e protocolos para enfrentamento da contaminação do COVID-19, e havendo um parecer 

positivo essas medidas poderão ser suspensas. 

A partir do dia 4 de maio, o senhor Robson Antonio Marquesi e a Sra. Luciana Bueno de 

Oliveira, Coordenadora do Deptº de Esportes receberam os colaboradores individualmente para 

explicar as decisões e a necessidade das implementações para garantir a viabilidade financeira 

do clube nos próximos meses. 

Nada mais havendo lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes. 

Mogi Guaçu, 30 de abril de 2020 
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