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Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro 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. Clayton Dal’Ava – Diretor da 3º Idade; 
5. Antônio Sérgio Lago – Diretor de Social;  
6. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes; 
7. Luciano Patriota de S. Pimental – Diretor de Patrimônio;  
8. Valquíria Scarabel – Diretora do Departamento Feminino 
9. Valdir Galiano – Presidente do Conselho Deliberativo; 
Foram anotas as seguintes ausências:  
10. Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro; 
11. Airton Picolomini Restani  - Diretor 2º Tesoureiro; 
12. 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-  Balanço do mês de outubro de  2020. 
Foram analisados documentos contábeis de outubro de 2020, o presidente informou que fechou com um 
superávit o mês de outubro 2020, bem como com um superávit 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 outubro 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 outubro. 
 

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

Serão realizados o seguintes eventos: 

11/12/2020 – noite do Buteko; 

18/12/2020 – confraternização dos funcionários  

19/12/2020 – colação de Grau – evento depende de confirmação 

19/12/2020 – confraternização do CAC. 

 

Item 4 – Balancete das Jantas realizadas em outubro de 2020 

Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas às quartas-feiras, analisadas e aprovadas 

serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação, aprovadas sem ressalvas. 
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Item 5 –Relatório dos Contratos Alugueis Assinados  

Foi apresentado o relatório dos contratos de alugueis, não houve contratos de alugueis durante o mês de 

outubro 2020, sendo deliberado sem restrições. 

 

Item 6 – Relatórios das Inadimplências  

a) Inadimplência da taxa de manutenção em aberto competência setembro de 2020 a receber 

em outubro de 2020; 

b) Acumulado da inadimplência a receber de 01/01/2015 até 30/10/2020; 

c) Acumulado da inadimplência Contribuição de Obras e Melhorias;  

Foram analisados e aprovados sem qualquer ressalva e serão encaminhados para o conselho para 

apreciação. 

 

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

Foram analisadas as planilhas de evolução do quadro de títulos e apresentam uma significativa redução no 

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

do Coronavírus (COVID-19), com uma evolução positiva no mês de outubro devido à abertura parcial 

das atividades, sendo aprovados sem qualquer ressalva e será encaminhado para o Conselho para 

deliberação.  

 

Item 8 – solicitação do CAC  

Foi feito um requerimento, pelo presidente do CAC para o Cerâmica Clube solicitando um espaço para a 

confraternização das Crianças do CAC, o qual foi deliberado e aprovado por todos. 

  

Item 09 - Reforma Do Estatuto Social 

Tendo em vista, a adequação do Estatuto do Social, com as normas vigentes foi elaborado uma comissão para 

tratar dos assuntos referente à reforma, o Presidente da Comissão, o Sr. Luiz Claudio De Moraes Martins, 

informou que estão sendo feitas algumas adequações e que enviará aos demais membros para a apreciação e 

deliberação, informou também que se algum dos participantes que tiverem alguma ideia durante a elaboração 

do esboço para enviarem via WhatsApp. 

 

ITEM 14 – ASSUNTOS GERAIS  

- Foi solicitado por um dos diretores, que o controle da TV do quiosque volte a ficar no quiosque como de 

costume. 

- Sinal luminoso e sonoro da entrada e saída do estacionamento, foi discutido entre os diretores sobre a real 

necessidade daquele dispositivo na entrada e saída do estacionamento, o Sr. Presidente explicou que tal 

dispositivo segue as regras e normas impostas para a entrada e saída de estacionamentos. 
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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, 26 de novembro de 2020. 
 

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


