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Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, as 18h30, na sede social do 
Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva do Cerâmica Clube, onde estavam 
presentes: 
 

1. José Serafim Guarnieri– Presidente; 
2. Dib Antonio Filho - Vice-Presidente; 
3. Antônio Sérgio Lago – Diretor de Social;  
4. Airton Picolomini Restani  - Diretor 2º Tesoureiro; 
5. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes; 
6. Rodnei Eduardo Da Silva - Diretor de Bares e Restaurantes; 
7. José Henrique Della Torre – Presidente do Conselho Deliberativo; 

Foram anotas as seguintes ausências: 
1. Luciano Patriota de S Pimentel – Diretor de Patrimônio; 
2. Luiz Claudio de Moraes Martins – Diretor Secretário; 
3. Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro; 
4. Valquíria Scarabel – Diretora do Departamento Feminino; 

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 maio de 2021. 
Foram analisados documentos contábeis de maio de 2021, foi informado que houve um déficit, contudo, o 
acumulado do ano terminou em déficit, devido às medidas restritivas de profilaxia do Covid-19 (corona vírus). 
O Sr. Presidente, explicou que foram feitas negociações com as parcelas dos terrenos e houve uma redução da 
folha de pagamento devido a alguns desligamentos, sendo deliberado e aprovado por todos presentes sem 
quaisquer ressalvas. 

Item 2 – Balancete dos Eventos realizados em maio de 2021. 

Não houve eventos realizados no mês de maio/21 devido as medidas restritivas de contenção do 

Covid-19, impostas pelos órgãos públicos. 

Item 3 -  Eventos sociais do CC a serem realizados  em julho de 2021. 

17/07/2021-  feijoada Drive Thru  

Item 4 – Balancete das Jantas realizadas em abril de 2021 

Apresentado os balancetes das jantas realizadas durante o mês Maio/21 os quais foram aprovadas 

sem restrições por todos presentes.  

Item 5 – Relatório dos Contratos Alugueis Assinados em maio de 2021 

Não houve contrato de aluguel, tendo em vista os reflexos dos protocolos de pandemia provocado pelo Covid-

19 (corona vírus). 
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Item 6 – Relatório das Inadimplências  

a) Inadimplência da taxa de manutenção em aberto compet. Abr/21 a receber em Maio de 2021. 

b) Acumulado da inadimplência a receber de 01/01/2018 até 31/05/2021 

c) Acumulado da inadimplência Contribuição de Obras e Melhorias  

Foram analisados e aprovados por todos presentes sem qualquer ressalva. 

Item 7 – Evolução do quadro de títulos até Maio de 2021.  

Foram analisados e aprovados por todos presentes sem qualquer ressalva  

 Item 9 – Sauna Masculina aos Domingos 

Foi levado em pauta a possibilidade de abertura da Sauna Masculina aos domingos, o qual após 

deliberação de todos presentes, foi aprovado a abertura da sauna masculina aos domingos do 

horário das 09:00 h. às 13:00 hs., o qual, ficou acordado a verificação da frequência dos associados, 

para uma avaliação futura. 

Item 10 – Novo Quiosque 

Foi apresentado a todos presentes um modelo de quiosque a ser construído ao lado da quadra de 

areia/Sauna, após apresentação do modelo, será efetuado o projeto para construção, foi analisado e 

aprovado por todos presentes. 

Item 11 – Workshop Dança  

Também foi apresentado pelo Presidente da Diretoria Executiva a realização do Workshop de Dança 

através do professor Jaruan Xavier, coreógrafo renomado conhecido no Brasil, com 

aproximadamente 2 horas de curso, comtemplando associadas bailarinas junto ao professor Jhoseph, 

o qual foi aprovado por todos os presentes. 

 

Assuntos Gerais: 

1. Foi solicitado através do Diretor de Esportes, a possibilidade da construção de um campo de 

bocha após a transferência a oficina/lavandeira, o qual será analisado pela diretoria em 

momento oportuno; 

2. O presidente da Diretoria Executiva, informou que através de nosso professor de dança Jose 

Luis e seus alunos tiveram a participação no festival de dança IDN FESTIVAL Internacional de 

Dança (OnLine), onde foram premiados em várias categorias, foi solicitado que seja feito a 

divulgação nas mídias sociais, aprovado dos todos presentes.  

3. Também foi solicitado pelo presidente do conselho deliberativo o nome o contato do 

profissional que efetuou a confecção das fantasias. Att.Sr. Rafael fone (019) 99735-8030  

4. O presidente da Diretoria Executiva, também informou a todos presentes que na primeira 

semana de setembro/21 será realizado no Cerâmica Clube em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Mogi Guaçu a Semana do Idoso, dependo das restrições e Decretos Covid19. 
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Nada mais havendo para ser tratado o senhor Presidente deu por encerrada a reunião as 20h30. Eu 

__________________________, Antonio Sérgio Lago, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e 

achada conforme, vai por todos os presentes assinada. 

 
Mogi Guaçu, 24 de junho de 2021. 
 

 
 
 
_______________________________             ___________________________________ 
Jose Serafim Guarnieri        Dib Antonio Filho                     
Presidente       Vice-Presidente 
 
 
 
_______________________________   _________________________________ 
Antonio Sérgio Lago                     Jose Henrique Della Torre 
Diretor Secretário       Presidente do Conselho Deliberativo 
 
 
 
 
__________________________________                         ____________________________________ 
Airton Picolomini Restani                                                       José Roberto de Jesus 
Diretor 2º Tesoureiro                                                              Diretor de Esportes 
 
 
 
 
______________________________________ 

Rodnei Eduardo Da Silva  
Diretor de Bares e Restaurantes; 
 


