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

CONSELHO DELIBERATIVO
GESTÃO 2014 - 2015
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 25/08/15

Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto 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, Jonathas Bonfim Arneiro, João Pedro
de Souza Alvarenga, Maria de Fatima Ferreira Santos, Antônio Celso Ribeiro
Rangel, Benedito Cesar Thimoteo, Marcelo Ferreira Bellini, José Augustinho
Boaventura, Petterson Ferreira de Paula e Pedro Fernandes da Silva Junior. 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: O Presidente Levaldo Luiz
Costa e Silva convidou o Presidente do Conselho Fiscal Antonio Barreto para
compor a mesa. O Presidente informou que a Conselheira Maria de Fatima
Ferreira Santos e o Conselheiro Fabio Batista Silva estão gravando a reunião que
depois será de extrema utilidade para elaboração da Ata. Foi lido a Ata da 8º
Reunião Ordinária do dia 28 de julho de 2015, colocada em discussão e votação e
aprovada por unanimidade. Foi lido a portaria 003/2015 Leovaldo Luiz da Costa

e Silva, Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de
Lorena, no uso de suas atribuições, de acordo com o que lhe faculta o
inciso XXII do artigo 175, artigo 186, 190, e 191, do Regimento
Interno, NOMEIA a Comissão Temporária constituída pelos Conselheiros
Dante Ballerini Filho, Marcello Ferreira Bellini, João Pedro Alvarenga,
Antonio Celso Ribeiro Rangel e Benedito Cesar C. Thimoteo, para sob a
presidência do primeiro fazerem os estudos para a reforma do Regimento
Interno do Clube Comercial de Lorena.
O Presidente Leovaldo Luiz Costa e Silva comentou sobre a Assembleia
Geral que foi realizado no dia 12 de agosto a 23 de agosto de 2015 para
aprovação do novo estatuto social se adequar à lei pele e consequente
conseguir verbas federais para investir no esporte de nosso clube, portanto
obteve o seguinte resultado, de 1.327 mil trezentos e vinte e sete
associados quite com a suas obrigações terão direito a voto, portanto 625
seiscentos e vinte e cinco associados votaram e obteve o seguinte
resultado, 621 seiscentos e vinte e um associados votaram sim para a
aprovação, obtivemos 3 três votos contrários e um nulo. O Presidente
Leovaldo Luiz Costa e Silva agradeceu o empenho de todos os
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conselheiros pois tivemos uma assembleia com êxito. O Conselheiro Celso
Rangel parabenizou o trabalho do Presidente do C.D pois está conduzindo
as reuniões da melhor forma possível sempre dinâmico e pro ativo em suas
decisões e quem ganha com isso são todos os associados. O Conselheiro
Marcio Ferreira e o Conselheiro José Roberto Macedo concordaram com as
palavras do Conselheiro Celso. A Conselheira Elisabety Martins comentou
que foi interessante a participação e também como funciona a nossa
portaria. A conselheira Maria de Fatima Ferreira disse que muitos
associados elogiaram mudança do novo estatuto social e parabenizou o
Presidente do C.D pelo seus trabalhos. A Conselheira Dirce Gracy Martins
Cordeiro disse que é valido a terceirização da nossa portaria pois entra
muito associado sem apresentar a carteirinha. O Conselheiro Dante
Ballerini Filho disse que explicou para maioria dos associados sobre a
votação da adequação do nosso estatuto social, pois trabalhamos
intensamente nesta assembleia e o associado que não veio votar não pode
reclamar e parabenizou todos pelos trabalhos executados. O Presidente
Leovaldo Luiz Costa e Silva disse que foi muito importante a nossa
presença na entrada do clube pois ficou claro que muitos associados
entram sem apresentar a carteirinha e isto está errado pois não tem um
controle com frequência e se faz urgente o controle da nossa portaria. Lido
ofício nº101/2015 referente a solicitação do salão social no dia 29 de
setembro de 2015 para a realização da cerimonia de 50 anos do Lyons
clube, foi colocado em discussão o Conselheiro Dante comentou que o dia
será no mesmo dia da nossa reunião, A conselheira Elisabety Martins
comentou como será o procedimento para seção do salão se vai cobrar
alguma taxa ou não, o Conselheiro Marcello Ferreira Belline disse que é
uma entidade que ajuda bastante a nossa cidade, o Conselheiro Celso
Rangel disse que a entidade presta um excelente serviço e é favorável ao
empréstimo do nosso salão social. Foi colocado em votação o empréstimo
do salão para entidade Lyons clube e obteve o seguinte resultado: 4 quatro
votos contrários e 13 e treze votos favoráveis. O Presidente do Conselho
Fiscal fez o uso da palavra para expor a sua opinião sobre os pareceres
emitidos na penúltima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, disse
que houve um equívoco muito grande por parte de alguns conselheiros em
reprovar os pareceres emito pelo Conselho Fiscal e consequentemente
foram reprovadas as contas da Diretoria executiva dos meses de Abril e
Maio de 2015. O Presidente Leovaldo Luiz Costa e Silva agradeceu a
presença do Ex Presidente do Conselho Fiscal o S.r. Antonio Barreto. Lido
Ofício nº102/2015 da Diretoria executiva referente ao parecer do mês de
junho de 2015. Justificativa de falta do Conselheiro José Augusto
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Boaventura, no dia 28 Julho de 2015 por motivos de trabalho, foi colocado
em votação e aprovado por maioria. Justificativa de falta do Conselheiro
Benedito Cesar Thimoteo, no dia 28 de Julho de 2015 por motivo de
trabalho, foi colocado em votação e aprovado unanimidade. Justificativa de
falta do Conselheiro João Pedro Alvarenga no dia 28 de maio de 2015 por
motivos de força maior, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. O Presidente do C.D informou a mudança na comissão de
finanças e orçamento, sairá o Conselheiro Hamilton Nenco e foi convocado
o Conselheiro João Pedro Alvarenga. ORDEM DO DIA: I – Análise,
deliberação e votação da Execução Orçamentária do mês de junho de 2015;
está em discussão o parecer da execução orçamentaria do mês de junho, o
Conselheiro Cleber Cleto disse que fazem 3 meses que a presidente diz que
vai pagar o cheque especial e nada foi feito até o momento e parabenizou a
comissão pelo parecer, A conselheira Elisabety Martins disse que estamos aqui
na comissão para somar com a Diretoria Executiva só que a Presidente da D.E
precisa vir até aqui pedir um financiamento para quitar as dívidas e também
para futuros investimentos para o nosso clube, o Conselheiro Petterson
Ferreira de Paula disse que nos últimos meses está alertando a Diretoria
Executiva para quitar suas dívidas pedindo um empréstimo ao banco, mas a
D.E até agora não tomou nenhuma ação, o Conselheiro Dante Ballerini Filho
disse que a Presidente está se esforçando para pedir um empréstimo para
liquidar o cheque especial e também para investir em outras áreas do nosso
clube, o Presidente do C.D. confia no trabalho da comissão de finanças e
orçamentos e conversou com a Presidente da D.E e a mesma disse que irá
pedir um empréstimo para liquidar o cheque especial, reforma da portaria,
reforma do salão social, troca de toda academia e a construção de um vestiário
na quadro de tênis e também a reconstrução da piscina aquecida, foi colocado
em votação e se obteve o seguinte resultado 4 votos contrários e 10 votos
favoráveis a reprovação do orçamento do mês de junho, justificativa de voto do
conselheiro Dante Ballerini filho, disse que está acreditando na Diretoria
executiva e que é necessário o pedido de somente um empréstimo para
resolver todas as necessidades do nosso clube, pois a D.E esta aguardando o
resultado da justiça, justificativa de voto do conselheiro Marcelo Ferreira Bellini
disse que a D.E não vem respeitando o conselho deliberativo nos últimos
meses e nem o estatuto por isso votou contra, justificativa de voto do
conselheiro Petterson Ferreira de Paula disse que a presidente deve pedir uma
dotação extra independente de pedido de empréstimo. II – Análise, deliberação
e votação do Balancete do mês de junho de 2015; foi colocado em discussão o
parecer do balancete do mês de junho de 2015, o Conselheiro Pedro
Fernandes disse no que difere esse parecer com relação ao parecer do mês
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anterior e mais um vez chama a atenção pois o C.F fiscal tem responsabilidade
pelo aquilo que é emitido, o Conselheiro Petterson Ferreira de Paula disse que
para ter empréstimo precisa ter autorização do conselho deliberativo e que no
mínimo precisa pedir uma autorização temporária para liquidar suas obrigações
bancarias, o Conselheiro José Roberto Macedo disse que este parecer está
mais completo que o parecer do mês anterior, o Conselheiro Marcello Ferreira
Bellini disse que agora o parecer está completo, o Presidente Leovaldo Luiz
Costa e Silva disse que é nossa responsabilidade a aprovação ou não do
balancete e que foi disponibilizado todos os documentos do balancete do mês
de junho de 2015 mas nenhum conselheiro veio até o conselho verificar os
documentos e após as discussões foi colocado em votação a aprovação do
balancete do mês de junho de 2015 e se obteve o seguinte resultado, 8 votos
favoráveis e 8 votos contrários, nesse caso o Presidente do C.D decidiu com
seu voto e votou favorável ao parecer. Justificativa de voto do Conselheiro
Pedro Fernandes disse que votou contra pois está havendo contradição entre o
parecer do C.F e o parecer da comissão de finanças e orçamento, o
Conselheiro João Pedro Alvarenga concordou com o Conselheiro Pedro
Fernandes, o Conselheiro Petterson Ferreira de Paula, disse que é uma
situação que está violando o regimento interno, o conselheiro José Roberto
disse que votou contra pois está infringindo o regimento interno, o Conselheiro
Conselheiro Marcelo Ferreira Bellini disse que a D.E não vem respeitando o
conselho deliberativo nos últimos meses e nem o estatuto por isso votou
contra, o Presidente Leovaldo Luiz Costa e Silva disse que votou favorável
porque acredita e confia nos membros do C.F, a reunião foi prorrogado por
mais 2 duas horas. III – Análise, deliberação e votação dos Balancetes dos
meses de abril e maio de 2015, em virtude do consenso da maioria dos
conselheiros foi decido que não será deliberado e votado. BREVES
COMUNICAÇÕES: o Conselheiro José Roberto Macedo disse que será um
trabalho árduo e difícil para trazer de volta os associados a frequentar o
Choppiano. O Conselheiro João Pedro Alvarenga disse sobre a contratação
da empresa de Recursos Humanos pois não houve o consentimento do
Conselho Deliberativo, a Conselheira Maria de Fatima Ferreira Santos
gostaria de convidar os conselheiro para um almoço de confraternização, o
Conselheiro Dante Bellerini Filho parabenizou a comissão de tênis pelo
excelente trabalho prestado ao clube, disse também que o futebol está
espetacular e sobre a festividade dos motociclistas teve um superávit de
7.000,00 sete mil reais, o Conselheiro Benedito Cesar Thimoteo disse que
particularmente irá conversar com a Inês e que percebe que tem hora que
alguns conselheiros querem mandar no clube, o associado Thimoteo não
concorda em pagar a piscina novamente, o Conselheiro Petterson Ferreira
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disse que está fazendo a coisa certa mas que a D.E precisa respeitar o
conselho deliberativo, o Conselheiro Pedro Fernandes disse que
parabenizou o conselheiro Dante e Márcio pelo evento dos motociclistas, a
Conselheira Roberta Werneck gostaria de saber a resposta do projeto do
quiosque encaminhado à prefeitura, o Conselheiro Marcio disse que o
próximo reencontro tenha uma base de apoio para os motociclistas do
evento, Como nada mais foi tratado, o Presidente deu por encerrada a
reunião às 22:30 horas e trinta minutos. Eu, Fábio Batista Silva,
1º Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será
assinada por quem de direito. Lorena, 28 de Julho de 2015.

______________________________

Fabio Batista Silva
1º Secretário

_______________________________________

Leovaldo Luiz da Costa e Silva
Presidente
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