
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CERÂMICA 

CLUBE, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2020 

 ÀS 16h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE. 

DIRETORIA EXECUTIVA – 2020/2023 
 Página 1 de 3 

CERÂMICA CLUBE 
               

 
Ao oitavo dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, as 16h00, na sede social do Cerâmica 

Clube, reuniu-se extraordinariamente a Diretoria Executiva do Cerâmica Clube, onde estavam 

presentes: 

1. José Serafim Guarnieri– Presidente; 

2. Dib Antonio Filho - Vice-Presidente; 

3. Luiz Claudio de Moraes Martins – Diretor Secretário; 

4. Airton Picolomini Restani  - Diretor 2º Tesoureiro; 

5. Luciano Patriota de S Pimentel – Diretor de Patrimônio; 

6. Clayton Dal’Ava – Diretor da 3º Idade; 

7. Antônio Sérgio Lago – Diretor de Social;  

8. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes; 

Foram anotas as seguintes ausências: 

1. Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro; 

2. Valquíria Scarabel – Diretora do Departamento Feminino; 

3. Rodnei Eduardo Da Silva - Diretor de Bares e Restaurantes; 

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

Em seguida foram discutidos os seguintes assuntos: 

 

Item 01 Reflexos da suspensão das atividades pela Pandemia do Coronavírus (covid-19)  

 

1. As finanças do clube encontram-se comprometidas tendo em vista à suspensão das 

atividades, devido aos Decretos Municipais e Estaduais de enfrentamento a pandemia.  

2.  Para o enfrentamento econômico resultante do colapso causado pela pandemia foram 

adotadas as seguintes medidas: 

 Medidas de restrição de gastos; 

 Redução de jornadas de trabalho e salarial no patamar de 25%, dos instrutores, no mês 

de abril, disponibilidade de banco de horas; 

 Antecipação de férias; 

 Tendo em vista o acumulo de banco de horas, será aplicada a redução na jornada de 

trabalho e salarial no patamar de 50%, conforme a legislação em vigor; 

 

3. Considerando que as finanças do clube foram comprometidas pela Pandemia do Coronvirus 

(covid-19) e do novo decreto estadual que prorroga o prazo de suspensão das atividades até 31 de 

maio, serão tomadas algumas providencias emergências que poderão ser ratificados em Assembleia 

Geral em seu momento oportuno: 
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 Suspensão de pagamentos que poderão ser feitos tais como FGTS, INSS, financiamento 

de bancos e MultiPark. 
 

4. Programa de desconto na Taxa de Manutenção do Clube: 

 Para gozar dos benefícios o associado tem que estar em dia, todas as taxas vencidas 

até o dia 30 de abril, pagas. 

 Não será concedido desconto na contribuição da compra do terreno. 

 Associados que tem agregados de qualquer idade, suspenso a cobrança 

automaticamente, nos meses de Maio, Junho e Julho, necessário realizarem o 

pagamento do boleto de maio na secretaria do clube para gozar desse desconto, nos 

outros meses não vai à cobrança.  – sugestão redução de 50% dos agregados. 

 Isenção da cobrança de juros e multa para pagamento das taxas de manutenção 

vencidas até dia 30 de abril, até o dia 31 de maio, pagamentos realizados na secretaria 

do clube, sendo necessário o agendamento de horário para atendimento.  

 Conceder desconto 20% para os meses de junho e julho, para quem pagar até o dia 15 

do mês.  

 

5. Com intuito de mobilidade e de trazer atividades aos associados estão sendo apresentadas as 

seguintes medidas: 

 A disponibilidade de aulas on-line, com os instrutores do Cerâmica Clube em horários 

preestabelecidos; 

 A viabilidade das jantas serem feitas no sistema de delivery; 

 A viabilidade e disponibilidade de shows on-line, com arrecadação para ajudar alguma 

entidade da cidade.  

 

Nada mais havendo para ser tratado o senhor Presidente deu por encerrada a reunião as 19h00. Eu 

__________________________, Luiz Claudio de Moraes Martins, secretariei e lavrei a presente ata, 

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

Mogi Guaçu, 08 de maio de 2020. 

 
 
 
 
_______________________________             ___________________________________ 
Jose Serafim Guarnieri        Dib Antonio Filho                     
Presidente       Vice-Presidente 
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_______________________________   ___________________________________ 
Luiz Claudio de Moraes Martins    Airton Picolomini Restani   
Diretor secretário       Diretor 2º Tesoureiro 
 
 
 
 
 
_______________________________   ___________________________________ 
Luciano Patriota de S Pimental   Clayton Dal’Ava  
Diretor de Patrimônio;     Diretor da 3º Idade 
 
 
 
 
 
_________________________   ___________________________ 
Antônio Sérgio Lago      José Roberto de Jesus 
Diretor de Social      Diretor de Esportes 


