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Ao vigésimo nono 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; 
13. Carlos Roberto Lopes - conselheiro 
14. Ilza Soares Ribeiro Ferreira - conselheira 
15. Mayara Cristina R C. Lopes – conselheira; 
16. Maria Eda Brunheroto – conselheira;  
17. Marcos Brandão dos Santos – conselheiro;  
18. Valdir Mestrinel – conselheiro 
19. José Henrique Della Torre – Conselheiro 
20. Juliana Dias - Conselheira 

Foram anotas as seguintes ausências: 
1. Wagner Alexandre da Silva – conselheiro;  
2. Júlio Cesar Batista Bueno – conselheiro; 
3. Ricardo Mendes – conselheiro  
4. Edson Henrique Mantovani – conselheiro; 

Em seguida foram discutidos os seguintes assuntos: 
 

Item 01-  balanço do mês de setembro de  2020. 
 
Foram analisados documentos contábeis de setembro de 2020, o presidente informou que fechou com 
superávit e com superávit também no acumulado do ano, sendo deliberado e aprovado por todos aprovados 
sem quaisquer ressalvas.  
 

Item 2 – Balancete dos Eventos realizados em setembro 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 setembro. 
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Item 3 -  Eventos sociais do CC a serem Realizados  em novembro 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 setembro 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 setembro de 2020 

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

deliberado sem restrições. 
 

Item 6 – Relatório das Inadimplências  

a) Inadimplência da taxa de manutenção em aberto compet. ago/20 a receber set/20; 

b) Acumulado da inadimplência a receber de 01/01/2015 até 30/09/2020; 

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 setembro de 2020.  

Foram analisadas as planilhas de evolução do quadro de títulos e apresentam um significativo aumento 

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

com discreta recuperação após a abertura do Cerâmica Clube, a Diretoria estudará campanhas de 

venda de títulos, para novos associados, 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 08h00hs às 18:00hs de segunda a sexta e aos sábados das 8:00hs até as 

12:30hs, conforme edital. 
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ITEM 9 – ELEIÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Foi confirmada apresentado oito (8) associados para as cinco (5) vagas disponíveis para as eleições do 

Conselho Consultivo, a ser realizada no 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, sendo que  

apenas um dos associados apresentou a candidatura fora dos parâmetros descritos pelo edital, o qual foi dado 

o indeferimento da sua inscrição, sendo deliberado por todos, o qual também declararam sua improcedência 

pelos mesmos motivos. 

ITEM 10 – TAXA DE OBRAS  

Foi apresentado o demonstrativo referente a taxa de obras, sendo exposto pelo Sr. Presidente, há dois anos o 

valor do aumento da referida taxa não foi repassado para os associados. Tendo em vista o aumento da taxa 

provocado pelo reajuste contratual anual e pelo crescente índice de inadimplência o Cerâmica Clube, não mais 

tem condições de suportar o aporte mensal sem que aja o repasse do reajuste anual que acontece todo mês 

de outubro provocado pela INPC, desta forma a Diretoria apresentou o valor do reajuste ao Conselho 

Deliberativo, que aprovou sem ressalvas por unanimidade.   

 

ITEM 14 – ASSUNTOS GERAIS  

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. 

Mogi Guaçu, 29 de outubro de 2020. 
 

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


