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Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, 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. Antônio Sérgio Lago – Diretor de Social;  
5. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes; 
6. Luciano Patriota de S Pimentel – Diretor de Patrimônio;  
7. Rodnei Eduardo Da Silva - Diretor de Bares e Restaurantes; 
8. Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro; 
9. Eric Manasses Guimarães - Diretor de Marketing 
10. Jose Henrique Della Torre – Presidente d Conselho 
Foram anotas as seguintes ausências:  
1. Airton Picolomini Restani - Diretor 2º Tesoureiro; 
2. 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 outubro de 2021. 
Foram analisados documentos contábeis de outubro de 2021, o presidente informou que fechou com um 
déficit o mês de outubro 2021 e com acumulado no ano também em déficit, explicou o senhor presidente 
que o clube vem sofrendo com os reflexos da pandemia provocado e que espera uma melhora nos 
próximos meses com a flexibilização das medidas restritivas . 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 2021 

28, 29 e 30 de outubro – Halloween – gerou singelo lucro, sendo deliberado e aprovado por todos 

aprovados sem quaisquer ressalvas, será encaminhado para o conselho para apreciação 

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

Serão realizados os seguintes eventos: 

07/12/2021 - Deu Samba – Di Proposito; 

09/12/2021 - Polícia Militar – Proerd; 

10/12/2021 - Colação de Grau – Degraus Eventos; 

13/12/2021 - Colação de Grau Heber eventos; 

14/12/2021 -  Colação de Grau Heber eventos; 

15/12/2021 - Colação de Grau Heber eventos; 

16/12/2021 - Colação de Grau Heber eventos; 

17/12/2021 - Colação de Grau – FIMI; 

17/12/2020 - Confraternização dos funcionários;  

20/12/2020 - Colação de Grau – São Francisco. 
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Item 4 – Balancete das Jantas realizadas em outubro de 2021 

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

aprovadas serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação. 

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

Foi apresentado o relatório dos contratos de alugueis: 

1. 21/10/2021 - Rubens Sobreira, auditório -   

2. 29/10/2021 – contrato de publicidade 6 meses –  

Sendo deliberado sem restrições e serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação. 

Item 6 – Relatórios das Inadimplências  

a) Inadimplência da taxa de manutenção em aberto competência set/21 a receberem out/21; 

b) Acumulado da inadimplência a receber de 01/01/2018 até 31/10/2021; 

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 2021.  

Foram analisadas as planilhas de evolução do quadro de títulos e apresentou um aumento no quadro de 

títulos familiar, mas ainda conta com um balanço negativo acumulado durante o ano, provocada pelo 

decreto de fechamento e isolamento social, imposto pelo contágio do Corona vírus (COVID-19), com uma 

evolução positiva no mês de novembro devido à abertura parcial das atividades, sendo aprovados sem 

qualquer ressalva e será encaminhado para o Conselho para deliberação.  

Item 8 – Show do Pixote   

Foi analisado e será encaminhado para o conselho deliberativo para apreciação. 

Item 09 – horário da academia  

A)- ficou decidido que a partir da próxima segunda-feira dia 29/11/2021, não será mais necessário o 

agendamento de horários para a academia. 

B)- Foi decidido também como forma de redução de custos o uso de pano tipo perfez para a higienização 

dos aparelhos, evitando o desperdício de papel toalha, que será avaliado ao tempo. 

Item 10 – Relação dos Conselheiros eleitos em 21/11/2021 

1. Marco Antônio de Souza Rats – 100 votos;  

2. Luiz Fernando de Oliveira Bueno – 85 votos;  

3. Marcos Roberto Falsetti – 82 votos;  

4. Judite de Oliveira – 80 votos;  

5. Reinaldo Simões Gonçalves – 70 votos. 

Item – 11-  redução da taxa de Cartões de Credito  

A diretoria do Cerâmica Clube em negociação com os bancos conseguiu uma redução na taxa de cobrança 

dos recebimentos de cartões de Crédito. 
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Item – 12 -  Parceria em Shows –  

A diretoria Social apresentou um projeto onde serão escolhidas 5 (cinco) datas durante o ano para eventos 

em parceria com o Cerâmica Clube, sendo aprovados sem qualquer ressalva e será encaminhado para o 

Conselho para deliberação. 

Item 13 -  Ocorrência envolvendo um funcionário do Clube e uma associada  

Foi aberto uma sindicância interna onde se apurou o fato, ficando evidenciado o destempero entre as 

partes envolvidas, a sindicância opinou pela suspensão do funcionário envolvido, ressalvadas as 

disposições da CLT, após deliberação ficou decidido por unanimidade pela advertência do funcionário. 

Item 14 – suspensão do associado portador do título nº 002634. 

Foi aberto sindicância interna para apurar os fatos, onde ficou evidenciado a infração cometida pelo 

associado, razão pela qual se manteve a suspensão previa de 30 dias, o associado recorreu da decisão ao 

pleno da diretoria conforme regimento interno, onde manteve a suspensão, foi devidamente notificado o 

associado que deixo transcorrer in albs o prazo recursal. 

Item 15 – Assuntos Gerais  

A)- O titular do título nr 000418 foi deliberado entre os diretores, sobre a suspensão do associado por 

atitude antissocial, bem como, será encaminhado o assunto ao departamento jurídico do Cerâmica Clube 

para que tome as devidas providencias legais. 

B)- Carnaval – tendo em vista a falta de previsão dos festejos de carnaval, ficou postergado para o começo 

do ano a análise de se realizar ou o carnaval no Clube  

 

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, 25 de novembro de 2020. 
 

 
 
 
_______________________________               ___________________________________ 
Jose Serafim Guarnieri        Dib Antonio Filho                     
Presidente       Vice-Presidente 
 
 
 
_______________________________   ____________________________________ 
Luiz Claudio de Moraes Martins     Jose Henrique Della Torre 
Diretor Secretário       Presidente do Conselho Deliberativo 
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______________________________                  ___________________________________ 

Antônio Sérgio Lago      José Roberto de Jesus 
Diretor de Social      Diretor de Esportes 
 
 
 
 
______________________________                ___________________________________ 
Luciano Patriota de S Pimentel    Rodnei Eduardo Da Silva 
 Diretor de Patrimônio     Diretor de Bares e Restaurantes 
 
 
 
 
_______________________________   ___________________________________ 
Oscar Táparo Junior      Eric Manasses Guimarães 
Diretor 1º Tesoureiro                   Diretor de Marketing 
 
 
 
 


