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Ao vigésimo sétimo dia do mês de agosto 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. Airton Picolomini Restani  - Diretor 2º Tesoureiro; 
6. Rodnei Eduardo Da Silva - Diretor de Bares e Restaurantes; 
7. Clayton Dal’Ava – Diretor da 3º Idade; 
8. Antônio Sérgio Lago – Diretor de Social;  
9. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes; 
10. Luciano Patriota de S Pimentel – Diretor de Patrimônio; 
11. Valquíria Scarabel – Diretora do Departamento Feminino; 
12. Valdir Galiano – Presidente do Conselho Deliberativo; 

Em seguida foram discutidos os seguintes assuntos: 
 

Item 01-  Balancete do mês de julho de  2020. 
Foram analisados documentos contábeis de julho de 2020, o presidente informou que fechou com superávit 
no exercício de julho de 2020 e com superávit também no acumulado do ano, sendo deliberado e aprovado 
por todos aprovados sem quaisquer ressalvas, será encaminhado para o conselho para apreciação.  
 
Item 2 – Balancete dos Eventos realizados em Junho de 2020 

Tendo em vista o decreto de fechamento do comércio para a contenção de proliferação do 

Coronavírus (COVID-19), não foram feitos nenhum evento durante o mês de julho. 

 

Item 3 -  Eventos sociais do CC a serem Realizados  em setembro de 2020. 

Tendo em vista os decretos de fechamento e isolamento social imposto pelos órgãos públicos, para o 

combate do contágio do Coronavírus (COVID-19).  Os eventos no Cerâmica Clube foram suspensos 

por tempo indeterminado.  

 

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 

Foi apresentado o relatório dos contratos de alugueis, e os contratos foram postergados para 2021, sendo 

deliberado sem restrições. 
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Item 6 – Relatório das Inadimplências  

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

julho de 2020; 

b) Acumulado da inadimplência a receber de 01/01/2015 até 31/07/2020; 

c) Acumulado da inadimplência Contribuição de Obras e Melhorias;  

Foram analisados e aprovados sem qualquer ressalva. 

 

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

Foram analisadas as planilhas de evolução do quadro de títulos e apresentam uma significativa redução 

provocada pelo decreto de fechamento e isolamento social, imposto pelo contágio do Coronavírus 

(COVID-19) sendo aprovados sem qualquer ressalva e será encaminhado para o Conselho para deliberação.  

 

Item 8 - Confirmação da data para eleição do conselho Deliberativo  

Foi confirmada a data para realização da eleição de renovação de 1/3 do conselho deliberativo, como sendo o 

dia 22 de novembro de 2020, às 8h em primeira chamada com maioria absoluta dos associados e às 9h em 

segunda chamada com qualquer numero de associados. Ficando o prazo de registro para o registro da 

candidatura no dia 01 de outubro de 2020 as 8h até o dia 16 de outubro de 2020, feito exclusivamente na 

secretaria do clube no período das 08h00minhs as 18:00hs  de segunda a sexta e aos sábados das 8:00hs até as 

12:30hs, conforme edital. 

 

ITEM 9 – CONFIRMAÇÃO DA DATA DO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO FISCAL  e APROVAÇÃO DAS CONTAS  

Foi confirmada a realização das eleições do Conselho Fiscal e a apreciação e votação das contas da 

Administração do Exercício 2019, no dia 13 de outubro de 2020 às 19h em primeira chamada com a maioria 

absoluta dos associados e as 20h em segunda chamada com o numero de associados presentes, conforme 

edital. 

 

ITEM 10 – LIBERAÇÃO DAS PISCINAS  

Seguindo a normativa dada pelo Decreto Municipal nº 24.588 de 20 de agosto de 2020, foi decidida de forma 

unânime a liberação das piscinas do clube, apenas para treinamento.  

 

ITEM 11 – LIBERAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL  

Seguindo a normativa dada pelo Decreto Municipal nº 24.588 de 20 de agosto de 2020, foi decidida pela 

maioria a liberação da quadra de futebol, apenas para treinamento.  

 

ITEM 12 – PLANO ODONTOLÓGICO 

Foi apresentado pela Associação Comercial para os dirigentes do Cerâmica Clube  que tenham interesse uma 

proposta de plano odontológico, e, que poderá ser acrescido no boleto individual de cada dirigente que optar 

pelo plano.  
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ITEM 13 -  MUDANÇA DAS JANTAS PARA A DATA DE QUINTA-FEIRA 

O foi apresentado a proposta de mudança das jantas para as quintas feiras, ficando as quartas-feiras apenas o 

serviço de porções, foi deliberado por todos e decidido a manutenção das jantas nas quartas-feiras como de 

costume.  

 

ITEM 14 – ASSUNTOS GERAIS  

- Foi proposta a liberação do quiosque para até 10 pessoas, o que foi deliberado por todos e decidido por 

unanimidade pela liberação. 

-Drive-in, o diretor social expos a proposta de realização de um Drive-in, como medida de divulgação e 

movimentação, o que será deliberado e outro momento oportuno. 

 - O presidente informou sobre ação de Indenização por Dano Material, processo de nº0001731-

23.1997.8.26.0362., onde o  Cerâmica clube é credor e informou que recebeu a primeira parcela no dia 

21/08/2020, do acordo firmado para liberação dos imóveis. 

- Por fim foi apresentado o protocolo para a realização de corridas de rua, conforme as 

determinações da legislação estadual, o que será deliberado em momento oportuno, caso o 

Cerâmica Clube resolva participar ou realizar alguma prova de corrida de rua. 

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, 27 de agosto de 2020. 
 

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


