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Ao vigésimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, as 18h30, na sede social do 
Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente em conjunto a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal do Cerâmica Clube, onde estavam presentes, conforme livro de presença : 
 

1. José Serafim Guarnieri– Presidente; 
2. Dib Antonio Filho - Vice-Presidente; 
3. Antônio Sérgio Lago – Diretor de Social;  
4. José Roberto de Jesus – Diretor de Esportes; 
5. Rodnei Eduardo Da Silva - Diretor de Bares e Restaurantes; 
6. Oscar Táparo Junior – Diretor 1º Tesoureiro; 
7. Eric Manasses Guimarães - Diretor de Marketing 
8. Airton Picolomini Restani - Diretor 2º Tesoureiro 
9. Anselmo José Sorense Vallim – Presidente do Conselho Fiscal 
10. Maria Lucia de Melo – Conselho Fiscal 
11. Jose Henrique Della Torre – Presidente d Conselho 
12. Marcos Brandão dos Santos - Conselheiro 
13. Carlos Oscar Rodrigues dos Santos - Conselheiro 
14. Wilian Claiton C. da Silva - Conselheiro 
15. Carlos Roberto Lopes - Conselheiro 
16. Judite de Oliveira - Conselheira 
17. Ilza Soares R. Ferreira - Conselheira 
18. Juliana Dias –Conselheira 
 
Foram anotas as seguintes ausências:  
1. Valquíria Scarabel – Diretora do Depto Feminino 
2. Luiz Claudio de Moraes Martins – Diretor Secretário; 
3. Luciano Patriota de S Pimentel – Diretor de Patrimônio;  
4. Jose Eduardo Minillo – Conselheiro 
5. Mayara C.R. Campos Lopes – Conselheira 
6. Valdir Galiano - Conselheiro 
7. Maria Eda Brunherotto – Conselheira 

 
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 novembro de 2021. 
Foram analisados documentos contábeis de novembro de 2021, o presidente informou que fechou com 
um déficit o mês de novembro 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. 
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O Sr. Anselmo J.S. Vallim, Presidente do Conselho Fiscal também explicou que o déficit se deve também 
pelo valor do cálculo das depreciações que também afeta o resultado líquido do mês. 
Sendo deliberado e aprovado por todos presentes, sem quaisquer ressalvas.  
Item 2 – Balancete dos Eventos realizados em novembro de 2021 

19/11/2021 – Flash Night Tênis 

20/11/2021 – Flash Back Night 

26/11/2021 – Mostra de Dança 

Sendo deliberado e aprovado por todos presentes, sem quaisquer ressalvas. 

Item 3 -  Eventos sociais do CC a serem realizados em janeiro de 2022. 

Serão realizados os seguintes eventos: 

15-01-2022 – Sunset 74 Vermelho e Branco, nas Piscinas 

De 24 a 28/01/2022 – 2º Torneio de Verão 

Item 4 – Balancete das Jantas realizadas em novembro de 2021 

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

aprovadas por todos os presentes sem qualquer restrição. 

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

Foi apresentado o relatório dos contratos de alugueis: 

1. 24/11/2021 – Formatura Degraus 

Sendo deliberado sem restrições, foi aprovado por todos os presentes. 

Item 6 – Relatórios das Inadimplências  

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

b) Acumulado da inadimplência a receber de 01/01/2018 até 30/11/2021; 

c) Acumulado da inadimplência Contribuição de Obras e Melhorias;  

Foram analisados e aprovados sem qualquer ressalva por todos os presentes. 

Item 7 – Evolução do quadro de títulos – janeiro a novembro de 2021.  

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

títulos familiar e individual, 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 das atividades, sendo 

aprovados sem qualquer ressalva por todos os presentes.  

Item 8- Trabalho de Personal Trainer  

Considerando as reclamações de associados com relação ao uso de equipamentos do clube em horários de pico, 

por associados que contratam personal traine, a Diretoria Executiva após discussão sobre o assunto resolve: 

Regulamentar os horários em cada atividade esportiva ou social para a prestação de serviços de personal 

Trainer e estipular a taxa para prestação do serviço; serão feitas consultas com os clubes da região para definir 

o  
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valor da taxa, que poderá ter seu valor alterado a qualquer momento pela DE, devendo ser reajustada 

anualmente seguindo o índice de reajuste da Taxa de Manutenção. 

Os serviços serão prestados em consonância com as regulamentações previstas no Regimento Interno:  

Artigo 58 – A academia é destinada ao uso dos associados e seus dependentes, podendo os sócios serem 

acompanhados de instrutores pessoais (personal trainer), desde que sejam sócios, cadastrado e autorizados 

pela Secretaria do Clube, devendo seguir as normas estipuladas pelo clube, bem como utilizar exclusivamente 

os espaços do clube destinadas à sua atividade; 

§ 1o: o cadastro e autorização se dará mediante a apresentação de atestado médico, autorizando a atividade 

esportiva. 

§ 2o: a secretaria cobrará taxa, para realização do cadastro sendo essa taxa utilizada para melhorias e 

manutenção da academia, cujo valor é definido e revisado periodicamente através de Resolução da Diretoria 

Executiva.  

Artigo 69 - Os usuários da academia e os profissionais por eles contratados deverão zelar por seus objetos 

pessoais, isentando-se o clube de qualquer responsabilidade por eventuais danos; 

Artigo 70 - O clube se exime de qualquer responsabilidade vinculada à prestação de serviços de profissionais 

(professores, instrutores, personal trainer) contratados pelo próprio associado para supervisionar e orientar a 

sua atividade física, sendo que o próprio associado se responsabiliza por todos os encargos trabalhistas, civis, 

fiscais e previdenciários relativos aos seus empregados, contratados, prepostos ou sócios designados para a 

presente prestação de serviços, inclusive salários, indenizações, aviso prévio, 13° salário, férias, FGTS, acidentes 

do trabalho, seguros e outros; 

Artigo 92 – Qualquer alteração que se fizer necessária na sistemática de funcionamento da quadra de tênis será 

definida através de Resoluções da Diretoria Executiva; 

Em vista para uma primeira solução será informado ao personal que para a reserva de quadra será limitado 

até o horário das 16h00. Sendo o não cumprimento serão tomadas outras medidas. 

Foi analisado e aprovado por todos os presentes. 

Item 09 – Posse novos conselheiros 

Ficou agendado para o dia 06/01/2022 – (Quinta-Feira) as 19:00 na sede social do Cerâmica Clube, a posse 

dos novos 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. 
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Item 15 – Assuntos Gerais  

A)- QUIOSQUE 

Ficou acordado entre todos os presentes o uso do Quiosque, será analisado a cobrança de uma taxa para o 

uso do quiosque para a limpeza e manutenção do mesmo. 

Será avaliado nas próximas reuniões. 

Nada mais havendo para ser tratado o senhor Presidente deu por encerrada a reunião as 21h00. Eu 

__________________________, Ilza Soares R. Ferreira, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de 

lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada. 

 
Mogi Guaçu, 22 de dezembro de 2021. 
 

 
 
_______________________________               ___________________________________ 
Jose Serafim Guarnieri        Dib Antonio Filho                     
Presidente       Vice-Presidente 
 
 
 
_______________________________   ____________________________________ 
Anselmo José Sorense Vallim                   Jose Henrique Della Torre 
Presidente do Conselho Fiscal     Presidente do Conselho Deliberativo 

 

 

 

 

______________________________                   

Ilza Soares R. Ferreira      
Secretaria      
 
 
 


