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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA PARA REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DO
CLUBE COMERCIAL DE LORENA – 14/05/2015

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, reuniu-se na sede
do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo, em segunda convocação,
às vinte horas, contando com as seguintes presenças: Leovaldo Luiz da Costa e
Silva, Marcio Ferreira de Oliveira, Dante Ballerini Filho, Dirce Gracy Martins
Cordeiro, Maria de Fátima Ferreira Santos, Roberta Werneck, Antonio Celso
Rangel, Petterson Ferreira de Paula, Cleber Cleto de Oliveira, Benedito Cesar
Thimoteo, Elisabete Martins, João Pedro Alvarenga, Hamilton Custódio Nenco,
José Augusto Boaventura e Jonatas Bonfim Arneiro. O Presidente Leovaldo Luiz da
Costa e Silva convidou o Conselheiro Petterson Ferreira de Paula para compor a
mesa e fez a abertura da reunião solicitando que todos fizessem uma reflexão a fim
de harmonizar o ambiente para termos uma reunião na mais perfeita ordem. Lido a
Ata da 6ª Reunião Extraordinária do dia 07/04/2015 e aprovado por unanimidade.
Como obteve a presença de 15 Conselheiros hoje não podemos deliberar nenhum
assunto pois segundo o Regimento Interno para deliberar assuntos na reunião
extraordinária temos que ter no mínimo ¾ dos conselheiros, aproximadamente 16
conselheiros. O Conselheiro Dante Ballerini Filho comentou que foi feito todo um
trabalho para adequar o estatuto de acordo com a Lei Pelé e que contratou
escritório de advocacia para a reforma do estatuto. O Conselheiro Pedro
Fernandes disse que passou o e-mail para os Conselheiros sobre a mudança do
Estatuto Social mas nenhum Conselheiro retornou o e-mail enviado aos
Conselheiros. A Comissão de Constituição e Justiça está fazendo a redação da
melhor forma possível e sugeriu que depois de pronto todos os detalhes dos artigos
no estatuto que se encaminhe para o departamento jurídico da Diretoria Executiva.
O Presidente do Conselho disse que depois de feito todas as mudanças no
Estatuto e aprovado pelo departamento Jurídico, será divulgado nos meios de
comunicação para os associados ficarem sabendo sobre todas as mudanças do
Estatuto e após convocar uma Assembleia Geral para votar o novo Estatuto do
Clube Comercial de Lorena. O Conselheiro Petterson Ferreira de Paula disse que é
importante enviar uma carta para todos os associados ficarem sabendo o dia da
Assembleia geral para votar na mudança do novo Estatuto. O Presidente Leovaldo
Luiz Costa e Silva disse que depois de feito e aprovado todas as mudanças
necessárias do Estatuto Social será divulgado em redes sociais, jornais e
informativos do CCL, O Conselheiro Pedro Fernandes disse que é muito importante
avisar todos os associados antes de convocar a assembleia geral sobre o que será
votado e que nenhum associado perdera seus direitos dentro do Clube.
Expediente: Lido Ofício D.E 063/2015 referente ao empréstimo do salão social na
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data de 22 de agosto de 2015 para realizarmos um jantar beneficente do Projeto
Criança Feliz, O Conselheiro Hamilton Custodio Nenco disse que este é um projeto
muito importante, foi colocado em discussão e o Conselheiro João Pedro Alvarenga
disse que o clube passa por um momento difícil na sua situação financeira e que
até agora só a solicitação de empréstimo e que precisamos fazer alguma coisa
para alugar este salão, pois nos só cedemos o salão e não conseguimos fazer um
evento para arrecadar receita. O Conselheiro Petterson Ferreira de Paula disse que
enquanto não definir um calendário para o salão não acha que sábado seria um dia
bom para ceder o salão e o clube está virando entidade filantrópica, O Conselheiro
Pedro Fernandes disse que não está questionando a idoneidade da entidade, mas
o clube precisa ter alguma coisa em troca, pois o clube arca com todos os custos
de todos eventos beneficentes e que seja cobrada uma taxa mínima para pagar os
custos do evento pois estamos passando por um momento delicado no clube. O
Presidente do C.D. passou um e-mail para a C.C.J dizendo que se tome ações
proativas em relação ao empréstimo do salão e que seja criada regras para a
solicitação do salão para todos as entidades. O Conselheiro Antonio Celso Ribeiro
Rangel disse que para solicitação do salão em eventos beneficentes que seja
emprestados em dias de semana e que nos finais de semana seja alugado o salão
social, a Conselheira Roberta Werneck concordou que seja emprestado somente
durante os dias de semana. O Conselheiro Benedito Cesar Thimoteo disse que se
nós associados fizermos algum evento será cobrado mais de 1.500,00 reais e
quando é cedido para alguma entidade que seja cobrada uma taxa para cobrir os
custos do salão social. O Conselheiro Dante Ballerini Filho disse que aqui no clube
não é lugar de caridade pois são muitos custos para o clube quando emprestamos
o salão social e que tenha que ser cobrada uma taxa para esses eventos
beneficentes e que nenhum momento questionou a idoneidade de todas as
instituições. Foi colocado em votação, 7 votos contrários e 7 votos favoráveis e o
Presidente decidiu com o seu voto que será emprestado o salão. Justificativa de
voto do Conselheiro Pedro Fernandes disse que os alunos da USP tem o seu
próprio espaço que fica localizado no Rotary clube de Lorena e poderia fazer este
evento na própria sede. O Presidente do C.D Nomeou o Conselheiro Marcello
Ferreira Bellini para compor a Comissão de Constituição de Justiça, O Conselheiro
Pedro Fernandes disse que artigo 8 parágrafo segundo deve ser mudado o texto
final, mas o texto foi escrito pelo escritório Issy & Camargo e será mantido como
está, o artigo 17 referente ao certificado de associados júnior, sugere que será
adquirido o título júnior até os 25 anos, artigo 47 parágrafo primeiro que a redação
deve ser mudada, O Presidente ou Vice Presidente que se candidatar a cargo
público devera se afastar 6 meses antes das eleições obrigatoriamente do cargo
em exercício, a reunião foi prorrogado por mais uma hora.
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Como nada mais havia para ser tratado o presidente deu por encerrada a reunião
às 22:40 horas minutos. Eu, Petterson Ferreira de Paula, 1º Secretário Substituto,
lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por quem de
direito. Lorena, 07 de Julho de 2015.

______________________________
Leovaldo Luiz da Costa e Silva
Presidente do Conselho Deliberativo

____________________________
Petterson Ferreira de Paula
1º Secretário - Substituto
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