
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  EM CONJUNTO DIRETORIA 

EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO DO CERÂMICA CLUBE, 

REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2020 

 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE. 

DIRETORIA EXECUTIVA – 2020/2023 
 Página 1 de 4 

CERÂMICA CLUBE 
               

 
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, as 19h00, na sede social do Cerâmica 
Clube, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo 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. Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro; 
5. Rodnei Eduardo Da Silva - Diretor de Bares e Restaurantes; 
6. Clayton Dal’Ava – Diretor da 3º Idade; 
7. Antônio Sérgio Lago – Diretor de Social;  
8. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes; 
9. Luciano Patriota de S Pimentel – Diretor de Patrimônio; 
10. Valdir Galiano – Presidente do Conselho Deliberativo; 
11. Wagner Alexandre da Silva – conselheiro; (por vídeo conferência) 
12. Mayara Cristina R C. Lopes – conselheira; 
13. Carlos Roberto Lopes - conselheiro 
14. Ilza Soares Ribeiro Ferreira - conselheira 
15.  Marcos Brandão dos Santos – conselheiro  

Foram anotas as seguintes ausências: 
1. Valquíria Scarabel – Diretora do Departamento Feminino; 
2. Airton Picolomini Restani  - Diretor 2º Tesoureiro; 
3. Júlio Cesar Batista Bueno – conselheiro; 
4. Juliana Dias – conselheira; 
5. Ricardo Mendes – conselheiro  
6. Edson Henrique Mantovani – conselheiro; 
7. Judite de Oliveira – conselheira; 
8. Valdir Mestrinel – conselheiro;  
9. Maria Eda Brunheroto - conselheira 

Que por motivo de saúde e trabalho foram justificadas e aceitas por todos. 
Em seguida foram discutidos os seguintes assuntos: 
 

Item 01-  balanço do mês de março e abril de  2020. 
Foram analisados documentos contábeis de março e abril de 2020, apresentado pelo presidente, informando 
que fechou com déficit o mês de março de 2020 e superávit o mês de abril de 2020, o Sr. Presidente informou 
que o déficit se deu em razão da crise imposta pelo cenário do Coronavírus, porém com as medidas de 
contenção de gastos impostas pelo clube e o mês de abril fechou positivo,  sendo analisado pelos conselheiros 
conforme documentos apresentados e aprovados por todos sem qualquer ressalvas. 
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Item 2 – Balancete dos Eventos realizados em ABRIL de 2020 

Não houve eventos realizados tendo em vista o decreto de fechamento do comércio para a 

contenção de proliferação do Coronavírus (COVID-19). 
 

Item 3 -  Eventos sociais do CC a serem realizados  em junho de 2020. 

Os eventos de 12 de junho 2020 – Dia dos Namorados e dia 20 de junho - Festa Junina, foram 

cancelados por causa do decreto de fechamento e isolamento social imposto pelos órgãos públicos, 

para o combate do contágio do Coronavírus (COVID-19). Já o festival de Dança foi adiado para 

dezembro de 2020.  
 

Item 4 – Balancete das Jantas realizadas em maio de 2020 

Não houveram jantas realizadas tendo em vista o decreto de fechamento e isolamento social imposto 

pelos órgãos públicos para o combate do pelo contágio do Coronavírus (COVID-19). 

 

Item 5 –Relatório dos Contratos Alugueis Assinados em Dezembro de 2019 

Foi apresentado o relatório dos contratos de alugueis, onde teria um casamento a ser realizado no dia 26 de 

junho, porém foi adiado para o dia 26 de setembro de 2020, sendo deliberado sem restrições. 

 

Item 6 – Relatório das Inadimplências  

a) Inadimplência da taxa de manutenção em aberto competência março de 2020 a receberem 

abril  de 2020. 

b) Acumulado da inadimplência a receber de 01/01/2015 até 30/04/2020 

c) Acumulado da inadimplência Contribuição de Obras e Melhorias  

Foram analisados e aprovados por todos sem qualquer ressalva. 

 

Item 7 – Evolução do quadro de títulos – janeiro a abril de 2020.  

Foram analisados apresentando uma redução provocada pelo decreto de fechamento e isolamento social 

imposto pelo contágio do Coronavírus (COVID-19) sendo aprovados sem qualquer ressalva.  

 

Item 8 -  Resposta ao Oficio de Abertura das atividades do Cerâmica Clube junto à Prefeitura.   

O Cerâmica Clube protocolou Requerimento para a Prefeitura de Mogi Guaçu, processo nº 5549 de 28 de abril 

de 2020, solicitando a reabertura das atividades esportivas conforme orientações do CREF – Conselho Regional 

de Educação Física, sendo negado a reabertura das atividades pelo pretexto de que conforme o decreto 

Estadual os serviços de academias e centros de saúde estão suspensos até o dia 31 de maio de 2020, devendo 

aguardar a posição do estado ao termino deste prazo.  
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Tendo em vista o novo Decreto Estadual expedido na data de 27 de maio onde disciplina a abertura parcial do 

comercio,  a diretoria do Cerâmica  irá reiterar o pedido com as exigências necessárias preconizadas pelo novo 

Decreto.  

 

Assuntos Gerais: 

 

PORÇÕES:  apesar de uma baixa saída das porções, foi decidido pela manutenção do cardápio; 

 

JANTAS: foi discutido a viabilidade da volta das jantas no formato delivery sendo decidido pelo 

estudo junto ao departamento responsável para a viabilidade das jantas serem feitas uma vez por 

semana ou a cada 15 dias. 
 

SUSPENSÃO DOS CONTRATOS: como medida de contenção foi suspenso os contratos com os 

estagiários e com os prestadores de serviços (MEI), até o final da pandemia; 
 

DESCONTO: foi deliberado que o desconto de 20% nas mensalidades nos meses de junho e julho, 

será na data de vencimento dos boletos, tendo em vista a inviabilidade do banco em alterar as datas. 
 

DO CONTRATO COM A EMPRESA DE PUBLICIDADE, tendo em vista a pandemia e como medida de 

contingencia, foi reduzido em 50%, apesar de a mesma continuar a fazer normalmente os serviços de 

publicidades do Cerâmica Clube. 

 

SISTEMA FOTOVOLTAICO: o Cerâmica Clube está verificando com a empresa responsável pela 

instalação elétrica do sistema fotovoltaico, a possibilidade de individualização dos pontos de 

gerenciamento de produção, tendo em vista que hoje temos três (3) padrões de relógios de energia.  

O sistema hoje envia relatório como um todo, sendo necessário a individualização do que é 

produzido pelos padrões de energia.  

Tendo em vista que faltam e algumas placas, a serem instaladas a empresa responsável está 

verificando a possibilidade da construção do galpão acima do vestiário feminino, foi salientado que 

este serviço já foi contratado e devidamente pago junto a empresa. 

 

QUANTO A MANUTENÇÃO GERAL: O sr. Presidente explanou que durante a vigência da quarentena 

o Cerâmica Clube vem colocando toda sua manutenção em dia, tais como:  

 Reforma do banheiro feminino – armários e maior isolamento entre o vestiário e o chuveiro; 
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 Reforma do vestiário masculino – foram trocados todos os pisos, foi feito uma melhor 

separação entre o chuveiro; aumento de mictório e vazo sanitário; 

 Quadra poliesportiva – foi dada manutenção na quadra com a pintura e demarcações com 

tinta apropriada. 

 Salão Social – foram retirados os arcos do piso superior aumentando a visibilidade para o 

salão; foi feita pintura em todo o salão e foi aplicado verniz no piso de madeira revitalizando o 

salão social. 

 Cascata próximo à sauna – onde havia um espaço ocioso ao lado da sauna foi feita uma 

cascata com materiais disponíveis no clube, assim revitalizando o espaço; 

 Coberturas – foi feito com materiais disponíveis do clube uma cobertura na portaria, bem 

como uma cobertura na entrada da sauna, dispensando a tenda que ficava na entrada.   

 

Nada mais havendo para ser tratado o senhor Presidente deu por encerrada a reunião as 21h00. 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, 28 de maio de 2020. 
 

 
 
 
_______________________________               ___________________________________ 
Jose Serafim Guarnieri        Dib Antonio Filho                     
Presidente       Vice-Presidente 
 
 
 
_______________________________   ____________________________________ 
Luiz Claudio de Moraes Martins     Valdir Galiano     
Diretor Secretário        Presidente do Conselho Deliberativo 
 
 


