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Aos quatro dias do mês de Maio de 2.020, em nossa sede social, realizou-se a REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE, onde participaram os seguintes integrantes: 

Participaram os seguintes membros do Conselho Deliberativo: 

 

1. Ilza Soares Ribeiro Mantovani 

2. José Henrique Della Torre 

3. Judite de Oliveira 

4. Juliana Dias 

5. Marcos Brandão dos Santos 

6. Mayara Cristina R. C. Lopes 

7. Valdir Galiano 

8. Wagner Alexandre da Silva 

 

E ausentes os seguintes Conselheiros: 

 

1. Carlos Roberto Lopes 

2. Edson Henrique Mantovani - Justificado 

3. Júlio Cesar Batista Bueno - Justificado 

4. Maria Eda Brunheroto 

5. Ricardo Mendes da Silva 

6. Valdir Mestrinel 

 

Alguns conselheiros justificaram sua falta por motivo de trabalho, quais foram aceitas. As demais 

ausências foram consideradas como falta.   

Dando sequência na reunião o Sr. Presidente Valdir Galiano, agradeceu a presença de todos, e solicitou 

que a  Conselheira, Mayara C R C Lopes, que secretariasse a reunião, e em seguida conforme pauta, foi 

lida a Ata da Diretoria Executiva realizada em 28 de Março de 2020, às dezenove horas; em nossa sede 

social. 

Foi lida a Ata do Conselho Deliberativo realizada em Março de 2020. 

Em seguida passou para a pauta do dia com a análise dos seguintes itens: 
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Item 1 – Balancetes Contábeis e Financeiros – Março/20 

Os documentos contábeis e financeiros de Março/20, foram analisados pelos conselheiros conforme os 

documentos apresentados não restando quaisquer ressalvas; 

 
Item 2 - Balancetes de Eventos realizados em Março/20 
Dia  15/Março/2020 – Luau do Cerâmica Clube 
Analisado e aprovado sem ressalvas por todos. 
 
Item 3 - Eventos Sociais Programados para Maio/20 
Dia 01/Maio/2020 – Clássicos Sertanejos 4ª Edição 
Dia 07/Maio/2020 – Bom dia Mamãe 
Dia 08/Maio/2020 – Noite do Buteko – Caique e Kaue 
Todos cancelados até 2ª ordem devido ao distanciamento social. 

 
Item 4 – Balancetes das Jantas - Março/20 
Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas as quartas feiras, durante o mês de 
Março/2019, analisados e aprovadas sem qualquer ressalva por todos. 

 
Item 5 - Relatório de Inadimplência – Março/20 
Relatório de Inadimplência das mensalidades competência Fevereiro/20 a serem recebidas em Março/20; 
Relatório acumulado das inadimplências a receber de 01/Jan/20 até 31/Março/20; 
Relatório da Contribuição de Obras e Melhorias até 31/Março/20; 
Todos analisados e aprovados sem ressalva por todos os presentes. 
 
Item 6 – Gráfico de evolução do quadro de Títulos – Janeiro a Março-2020 
Analisado e aprovado sem ressalvas por todos. 
 
Item 7 – Contratos de Aluguéis – Março/2020 
Houve contrato de locação assinado durante o mês de março/20, a ser realizado no mês de dezembro de 
2020, aprovado por todos sem ressalvas.  
 

Assuntos Gerais 

Foi discutido sobre a reabertura do clube. Neste tema, o Sr. Presidente Serafim Guarnieri nos informou que 
foi  protocolado junto a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu uma solicitação para reabertura do clube, 
entretanto, ainda não temos um retorno da solicitação. Desta forma, itens como funcionamento da 
academia e esportes coletivos, não foram discutidos. 

 
Foi questionado sobre a possibilidade de funcionamento do bar no sistema de delivery, foi informado que 
já existe algumas idéias que serão divulgadas assim que aprovadas. 

 
Sobre a suspensão dos contratos das MEI’s, foi informado que os 04 (quatro) MEI’s existentes foram 
suspensos. 

mailto:secretaria@ceramicaclube.com.br


 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA 

CLUBE, REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2.020, NA SEDE SOCIAL DO 

CERÂMICA CLUBE 

Rua Luiz Martini, 200 - Loteamento Parque Real Guaçu - | Mogi Guaçu - SP | CEP. 13845-000 | 

(19)3861-1390 - 3861-0727 

CNPJ. 44.766.996/0001-16 – Inscrição Estadual: Isento 

www.ceramicaclube.com.br | secretaria@ceramicaclube.com.br 

 

Página 3 de 3 

 

 
Quanto a suspensão do contrato de estagiários, foi informado que tais contratos serão cancelados à partir 
da 1ª semana de Maio. 
 
O conselheiro Wagner colocou em discussão a performance do sistema de fotovoltaica, informando que se 
o sistema operar em sua carga máxima, poderemos colher a economia e fazer venda da energia 
remanescente. Todos vemos que este item é uma oportunidade. O Sr. Presidente Serafim Guarnieri disse 
que receberá durante o mês de Maio o status atual do sistema e nos informará. 
 
Sobre o item títulos devolvidos, o tema foi discutido para analisarmos novas opções de venda de títulos 
para levantamento de renda para o clube. 
 
Algumas reformas gerais foram realizadas durante o período de distanciamento, tais como: reforma dos 
armários dos vestiários feminino e masculino, distanciamento dos equipamentos da academia; limpeza 
geral na sauna, remoção dos arcos no salão social e pintura geral do mesmo ainda em andamento, 
construção de cascata no canteiro próximo às quadras de tênis, realizada pintura na quadra coberta e 
manutenção nas traves, remoção de coqueiros em situação de queda, limpeza da grama sintética da quadra 
society e organização geral do bar e almoxarifado;  
 
Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, e eu Mayara C R C 
Lopes, secretariei e lavrei a presente ata, que após lida, será assinada e arquivada em arquivo próprio e 
divulgada no site do Clube. 
 

Mogi Guaçu, 04 de Maio de 2020. 

 

          _______________________________                                        ___________________________ 

   Valdir Galiano                                  Mayara C R C Lopes 

                  Presidente                                                        Secretário 
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