CLUBE COMERCIAL DE LORENA
C.N.P.J. Nº. 51.778.454/0001-29

CONSELHO DELIBERATIVO
GESTÃO 2014 - 2015
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 02/07/15

Aos dois dias do mês de Julho do ano de dois mil e quinze, reuniu-se na sede do
Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo, às 20:00 Horas, em segunda
convocação, contando com as seguintes presenças: Dante Ballerini Filho, Leovaldo
Luiz da Costa e Silva, Dirce Gracy Martins Cordeiro, Roberta Werneck, Marcio
Ferreira de Oliveira, José Roberto Macedo, Fábio Batista Silva, Elisabete Martins,
Cleber Cleto de Oliveira, João Pedro de Souza Alvarenga, Maria de Fatima Ferreira
Santos, Antônio Celso Ribeiro Rangel, Benedito Cesar Thimoteo, Marcello Ferreira
Bellini, Jose André Cristino e Pedro Fernandes. O Presidente Leovaldo Luiz da
Costa e Silva pediu que inicialmente fizéssemos um momento de reflexão para
harmonizar o ambiente para que tivéssemos iluminação para tratar dos assuntos da
reunião. EXPEDIENTE: Foi colocado em votação a redução de 4.000,00 mil títulos
patrimoniais para 3.000,00 mil títulos patrimoniais, sendo 9 votos favoráveis e 6
votos contrários, permanecendo os 4.000,00 mil títulos patrimoniais. O Conselheiro
Dante Ballerini Filho comentou que nós não vivemos de vendas de títulos e sim das
taxa de manutenção. O Conselheiro João Pedro Alvarenga comentou que pode
vender o seu título pelo valor que achar melhor, se o título do clube estiver 6.600,00
reais qualquer associado pode vender abaixo ou acima deste valor. O Conselheiro
José Roberto Macedo disse que com esse valor do título patrimonial ninguém irá
comprar e é só fazer um levantamento na secretaria e verificar quantos títulos
patrimoniais foram vendidos nos últimos anos no valor de 4.000,00 mil reais. O
Conselheiro Marcello Ferreira Bellini comentou que se fizer um parcelamento no
valor final do título patrimonial é valido, pois você consegue atrair novos associados.
O Conselheiro Marcio Ferreira de Oliveira disse que pode vender o título no valor
que bem entender e o clube não vive na venda de títulos. Foi colocado em votação e
quem concorda que haja dois preços no título patrimonial, preço comercial e preço
real, ficou mantido o preço único de 6.600,00 seis mil e seiscentos reais, sendo 9
votos favoráveis e 6 votos contrários. Foi colocado em votação o certificado de
associado júnior, poderá ser transferido para associado patrimonial, sendo 11 votos
favoráveis e 4 votos contrários. Foi colocado em votação o certificado júnior a idade
de 35 anos para 40 anos no máximo, sendo 10 votos favoráveis e 5 contrários. Foi
colocado em votação a nova taxa de ampliação que irá para um fundo de
investimentos especial e aprovado por unanimidade. Foi colocado em votação a
retirada dos incisos I e VII do artigo 31 trinta e um do Estatuto Social e aprovado por
unanimidade. Artigo 47 quarenta e sete, A Diretoria executiva solicitou a inclusão de
mais três Diretorias tais como: Administração, Financeira e Planejamento, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Proposta do Conselheiro
Petterson Ferreira de Paula para aquisição de títulos júnior de 21 anos para 25 anos,
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pois 400 associados nesta categoria poderão comprar seu título e permanecer até
os 40 anos de idade como associado júnior, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. A reunião foi prorrogada por mais uma hora. Foi colocado em votação
o acréscimo do artigo 60 e aprovado por unanimidade. Foi colocado em votação o
artigo 61 para inclusão do associado que estiver respondendo algum processo
disciplinar e que esteja afastado e que por ventura o mesmo queira voltar ao quadro
associativo, foi aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA: I – Análise, deliberação
e votação das disposições estatutárias do Clube Comercial de Lorena. BREVES
COMUNICAÇÕES: A Conselheira Elisabete Martins disse que o texto do § 1º do
Art. 23 não estava claro e que deveria ser corrigido para que não houvesse
dúvidas. Sugeriu que fosse substituído pelo texto: “A qualidade de todas as
categorias é pessoal, com exceção de Associado Patrimonial Pessoa Jurídica.
Somente a qualidade das categorias de Associado Patrimonial e Junior é
transferível.”, o que foi aprovado. Como nada mais foi tratado, o Presidente deu
por encerrada a reunião às 22:20 vinte e duas horas e vinte minutos. Eu, Fábio
Batista Silva, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será
assinada por quem de direito.
Lorena, 15 de Julho de 2015.

___________________________________________

_______________________________________

Leovaldo Luiz da Costa e Silva
Presidente do Conselho Deliberativo

Fabio Batista Silva
1º

Secretário
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