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Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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. Luiz Claudio de Moraes Martins – Diretor Secretário; 
3. Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro; 
4. Airton Picolomini Restani  - Diretor 2º Tesoureiro; 
5. Antônio Sérgio Lago – Diretor de Social;  
6. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes; 
7. Valquíria Scarabel – Diretora do Departamento Feminino; 
8.  Luciano Patriota de S Pimental – Diretor de Patrimônio; 
9. Eric Manasses Guimarães - Diretor de Marketing 
10. Carlos Roberto Lopes – conselheiro 

 
Foram anotas as seguintes ausências: 

1. Dib Antonio Filho - Vice-Presidente; 
2. 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 agosto de 2021. 
Foram analisados documentos contábeis de agosto de 2021, foi informado que houve um déficit, bem como, o 
acumulado do ano que também encontra-se em déficit, devido às medidas restritivas de profilaxia do Covid-19 
(coronavirus). 
O Sr. Presidente, explicou que estão sendo feitas negociações com as parcelas dos terrenos, sendo deliberado 
e aprovado por todos aprovados sem quaisquer ressalvas, será encaminhado para o conselho para apreciação. 

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

Não houve eventos realizados no mês de agosto devido as medidas restritivas de contenção do 

Covid-19, impostas pelos órgão públicos. 

Item 3 -  Eventos sociais do CC a serem Realizados  em outubro de 2021. 

1. 01/10 -  PMMG – miss terceira idade; 

2. 05/10 e 06/10 – clube das crianças – a definir  

3. 09/10 – Gincana das crianças; 

4. 28/10 – halloween – kids  06 a 08 anos; 

5. 29/10 – halloween – kids  09 a 15 anos; 

6. 30/10 – halloween – adulto. 

 

 

 



 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRODE 2021 

 ÀS 18h30, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE. 

DIRETORIA EXECUTIVA – 2020/2023 
 Página 2 de 4 

CERÂMICA CLUBE 
               

 

Item 4 – Balancete das Jantas realizadas em abril de 2021 

Os balancetes referente as jantas realizadas foram analisados e aprovados por todos, serão 

encaminhados para o Conselho Deliberativo para apreciação. 

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

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

19 (corona vírus). 

Item 6 – Relatório das Inadimplências  

a) Inadimplência da taxa de manutenção em aberto compet. Jul/21 a receber em ago/21. 

b) Acumulado da inadimplência a receber de 01/01/2018 até 31/08/2021 

c) Acumulado da inadimplência Contribuição de Obras e Melhorias  

Foram analisados e aprovados sem qualquer ressalva, os balancetes serão encaminhados ao 

Conselho Deliberativo para apreciação. 

Item 7 – Evolução do quadro de títulos – jan/21 a ago/21 

Foram analisados e aprovados sem qualquer ressalva, serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para 

apreciação  

Item 8 – Mudança da cobrança do boleto. 

Foram analisadas as taxas cobradas pelo banco do brasil para elaboração e emissão do boleto de 

cobrança do cerâmica clube. Hoje o banco do brasil além de fazer a francesinha do boleto ela 

também faz a propaganda do cerâmica clube no boleto para tanto ela cobra o valor de R$2,36 por 

boleto emitido, o banco Bradesco fez a oferta de fazer apenas a francesinha pelo valor de R$1,26 por 

boleto. Foi discutido entre os diretores a real necessidade de manter esse tipo de cobrança, podendo 

ser feito por e-mail, whatsApp ou diretamente pelo clube, sem a referida taxa. A diretoria irá estudar 

a possibilidade de implantação a partir de janeiro do próximo ano. 

Item 9 – Negociação Reajuste dos terrenos Santa Cruz  

Está sendo negociado com o Grupo Santa Cruz o reajuste previsto em contrato no mês de 

Setembro/21 a alteração do fator do índice de reajuste, o qual será repassado ao associado na 

cobrança da taxa de manutenção no mês de Novembro/21. 

Assuntos Gerais – Conselho Deliberativo 

Conforme solicitação através da Ata do Conselho Deliberativo datada de 31-ago-2021 segue abaixo as 

informações solicitadas:- 

01 – Aquisição da Rede Beach Tênis  

Segue anexo a NF nr 010 de Vilma relativo aquisição da rede, onde foram utilizadas para fechamento lateral 

das quadras de beach tênis e da quadra do Footvoley no valor de R$ 9.000,00. 

Segue também cópia das nf 59323 de R$ 269,90 e nf 3813 de 165,00 relativo a aquisição de bolas para beach 

tênis e Footvoley totalizando o total da conta material esportivo de R$ 9.434,90 
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02 – Piso Parquinho Infantil 

Já está sendo efetuado alguns orçamentos com relação ao piso do parquinho, segue em anexo alguns 

orçamentos para apreciação, contudo estamos em analise o piso ideal, seguindo as normas de impacto. 

03 – Aquisição Esteira  

Segue anexo a NF nr 225 de DMM relativo a aquisição de uma Esteira, onde foi substituída por uma esteira 

antiga, sem condições de uso, ocasionando vários problemas de quebra por se tratar de uma esteira antiga, 

bem como o custo por substituição de peças e conserto não estar sendo viável, onde sua compra foi parcelada 

em 13 parcelas fixas. 

04 – Piso Portaria 

Devido ao mal estado do piso da portaria e o mesmo sendo lavado quase diariamente não tinha mais 

condições, onde sempre parecia sujo e constantemente os associados estavam reclamando da sujeira, pois por 

se tratar de uma portaria deveria estar sempre apresentável e não nas condições de portaria suja. 

05 – Professor de Beach Tênis 

A Diretoria através de nosso departamento de esportes estará estudando as possibilidades, tão logo 

retornaremos sobre o assunto. 

06 – Normas de Utilização Esportivas  

Com relação aos requisitos mínimos de utilização dos equipamentos pessoais, informamos que consta em 

nosso Regimento Interno, bem como os mesmos está a disposição em nosso site oficial 

www.ceramicaclube.com.br 

Contudo também já foi solicitado junto ao nosso departamento de informática que seja implantado nos itens 

no campo “atividades” todas as normas de utilização na prática esportivas, o qual está sendo efetuado, 

somente aguardar o prazo de implantação. 

Os instrutores responsáveis estão capacitados para sanar as dúvidas. Os equipamentos para prática esportivas 

são necessários principalmente para preservar a saúde física dos praticantes. 

 

Assuntos Gerais: 

Não houve assuntos gerais a serem tratados. 

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, 29 de setembro de 2021. 
 

 
 
_______________________________             ___________________________________ 
Jose Serafim Guarnieri       Luiz Claudio de Moraes Martins                   
Presidente       Diretor Secretário 
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_______________________________             ___________________________________ 
Oscar Táparo Júnior                  Airton Picolomini Restani                    
Diretor 1º Tesoureiro                Diretor 2º Tesoureiro 
 
 
_______________________________             ___________________________________ 
Carlos Roberto Lopes                 Antonio Sérgio Lago                   
Conselheiro                                                         Diretor Social 
 
 
_______________________________             ___________________________________ 
Jose Roberto de Jesus       Valquíria Scarabel                   
Diretor de Esportes      Diretora Depto Feminino 
 
 
_______________________________             ___________________________________ 
Luciano P.S. Pimentel      Eric Manasses Guimarães                   
Diretor de Patrimônio    Diretor de Marketing 
 
 
             
 


