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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 26/05/15

Aos vinte e seis dias do mês de Maio 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, Marcio Ferreira de
Oliveira, José Roberto Macedo, Fábio Batista Silva, Petterson Ferreira de Paula,
Elisabete Martins, Cleber Cleto de Oliveira, Jonathas Bonfim Arneiro, João Pedro
de Souza Alvarenga, Maria de Fatima Ferreira Santos, Tatiane Rodrigues Castro,
Antônio Celso Ribeiro Rangel, Benedito Cesar Thimoteo, Hamilton Custódio e
Marcelo Ferreira Bellini. O Presidente Leovaldo Luiz da Costa e Silva pediu que
inicialmente fizéssemos um momento de reflexão para harmonizar o ambiente e
para que tivéssemos iluminação para tratar dos assuntos da reunião. Lido a ata da
5ª Reunião Ordinária do dia 28/04/2015 e aprovado por unanimidade. O Presidente
Leovaldo luiz Costa e Silva convidou o Sr. Presidente do Conselho Fiscal Marcio
Mileo para compor a mesa. Foi marcado a auditoria para o dia 2 de junho no salão
social do CCL as 20:00 horas para os associados e as 19:00 para os conselheiros,
o Presidente fez contato com o associado Erick dias e o mesmo solicitou
afastamento e o Conselheiro afastado José André enviara um documento pedindo
o seu retorno a este egrégio Conselho. EXPEDIENTE: Justificativa de falta do
Conselheiro Hamilton Custódio Nenco no dia 28 de abril de 2015 por motivos de
trabalho, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Justificativa de
falta do Conselheiro Fábio Batista no dia 14 de maio de 2015 por estar matriculado
no curso de Técnico em Segurança do Trabalho no Senac Guaratinguetá, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Justificativa de falta do
Conselheiro Marcelo Ferreira Bellini no dia 14 de maio e 28 maio de 2015 por
motivo e trabalho, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Lido o
requerimento de número 01/2015 do Conselheiro José Roberto Macedo referente a
sauna. Lido Ofício C.D. nº 52/2015 aguardando a resposta D.E sobre requerimento
01/2015. Lido Ofício nº 69/2015 referente ao Projeto Feliz, foi colocado em votação
a Mudança do dia 22 de agosto para o dia 29 de agosto e aprovado por
unanimidade. Lido o Ofício D.E nº 71/2015 referente ao empréstimo do Ginásio
Poliesportivo para a realização da formatura PROERD Programa Educacional de
Resistencia as Drogas, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Lido
Ofício C.D. nº 50/2015 referente a análise e parecer jurídico sobre o estatuto social.
Lido o requerimento do Conselho Fiscal referente a Confins e Iptu. Lido Ofício C.D.
nº 51/2015 referente ao saldo bancário com data base no dia 30/04/2015 em todas
as instituições financeiras ao qual o CCL tem movimentações e quais os valores
pagos no período de 01/01/2015 a 30/04/2015 por instituição financeira e qual o
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valor utilizado no cheque especial no mesmo período. Lido Ofício D.E nº294/2015
referente a reativação dos títulos patrimoniais de alguns associados, pois alguns
títulos foram vendidos e não poderia vender pois o título pertence ao associado e
só o associado tem o direito de vender o próprio título. Foi colocado em discussão,
O Conselheiro Antônio Celso Ribeiro Rangel disse como iremos emitir um parecer
sem saber sobre informações importante, pois a própria Diretoria Executiva não
sabe dizer o que aconteceu na época com a venda dos títulos patrimoniais,
portanto você precisa ter embasamento jurídico com provas concretas e
documentos que comprove a verdade dos fatos ocorridos a época, O Conselheiro
Marcelo Ferreira Bellini disse que o assunto é muito grave pois envolve dinheiro e
patrimônio e deve primeiramente fazer uma auditoria interna para obter mais
informações sobre o assunto e depois Deliberar,
O Conselheiro Marcio
Ferreira de Oliveira disse que se existe um regimento interno e que se algum
associado comete alguma irregularidade ele é advertido portanto a Comissão de
Constituição Justiça tem o dever de emitir o parecer. O Conselheiro Benedito Cesar
Thimoteo disse que precisa ir atrás de documentos e que se forme uma Comissão
para apurar os fatos sobre esse assunto e os culpados tem que ser punidos pela
infração. O Conselheiro Petterson Ferreira de Paula disse que é muito grave a
situação e precisa urgentemente apurar os fatos ocorrido e não decidir muito rápido
este assunto. O Conselheiro Dante Ballerini Filho disse que precisa encontrar os
documentos e buscar informações e depois emitir o parecer. A Conselheira Dirce
Gracy Martins comentou que depois da vinda do Dr. Pedro auditor as coisas irão
ficar mais claras e com isso teremos informações para apurar os fatos pois os
títulos vendidos tem donos e temos o dever de apurar os fatos, pois se houve
responsáveis os mesmos terão que ser punidos e a justiça tem que ser feita. O
Conselheiro Cleber Cleto de Oliveira disse que teremos que formar uma comissão
e faça uma acareação e que os ex-presidentes tem que vir ao conselho esclarecer
o assunto. O Conselheiro José Roberto Macedo disse que é muito sério o assunto
e que não devemos chamar ninguém a este egrégio Conselho, porque eles não
irão vir ao Conselho. O Conselheiro Hamilton Custodio disse que todos envolvidos
nesta história tem que prestar depoimento e todos tem que ser convocados tanto
Presidente da Diretoria, funcionários e tem que se formar uma Comissão isenta e
apurar os fatos, primeiro resolve dentro do clube e depois fora do clube pois o juiz
vai te falar para enquadrar no estatuto social do clube, portanto o estatuto que rege
sobre o clube e associado. O Conselheiro Marcelo Ferreira Bellini disse para formar
uma Comissão imparcial para apurar os fatos. O Presidente Leovaldo Luiz da
Costa e Silva comentou se temos cinco voluntários para fazer parte desta nova
comissão, O Conselheiro Marcelo Ferreira Bellini e o Conselheiro João Pedro
Alvarenga aceitaram o desafio para compor esta comissão que irá apurar os fatos.
O Presidente Leovaldo Luiz Costa e Silva passou a palavra para o Presidente do
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Conselho Fiscal Marcio Mileo, o mesmo disse que o clube precisa fechar na
segunda feira para reduzir custos e que antigamente pagávamos 15.000,00 mil
reais mês de energia e hoje esse valor foi para 30.000,00 mil reais mês e comentou
também que a presidenta da D.E pagou muitas dividas que não eram de sua
gestão e nós do Conselho Deliberativo precisamos ajudar a Presidente da D.E
tomar as melhores decisões para o futuro do nosso Clube e que a Maria Inês Vieira
pode reduzir seus custos fixos como por exemplo 2.000,00 mil reais mês de
internet. O Presidente do Conselho prorrogou a reunião por mais uma hora e pediu
para o Presidente do Conselho Fiscal concluir a sua fala. O Conselheiro Antônio
Celso Ribeiro Rangel disse que a Presidente da D.E deve ou não entrar na justiça
contra os possíveis culpados em relação ao IPTU e Confins independente do
parecer da CCJ. O Conselheiro Hamilton Custodio Nenco perguntou para o
Presidente do Conselho Fiscal qual a atual situação do clube hoje no dia 26 de
Maio de 2015 e o mesmo disse que o clube está com o saldo devedor de
240.000,00 reais. O Conselheiro João Pedro Alvarenga comentou sobre o projeto
da Federação Paulista que está pagando 17.000,00 mil reais mês, mais 7.700,00
sete mil e setecentos reais de condução, uma quantia alta para atual situação
financeira do clube. O Conselheiro Petterson Ferreira de Paula disse que a dívida
do clube hoje está em torno de 400.000,00 mil reais e que de Janeiro de 2015 até
agora foram pagos 30.000,00 mil reais de juros no cheque especial. A Conselheira
Marai de Fatima Ferreira Santos perguntou ao Presidente do Conselho Fiscal oque
você gostaria de ver deste Conselho Deliberativo sobre diversos assuntos aqui
tratados o mesmo disse que as Comissões precisa emitir os pareceres de acordo
com a verdade e se tiver responsáveis que seja apurados e responsabilizados. A
Conselheira Dirce Gracy Martins disse que nós assumimos no final no ano e nada
foi feito até agora e nós aqui dentro do Conselho temos que apurar todos os casos
e responsabilizar quem quer que seja e temos que fazer o dever de casa. O
Conselheiro Dante Ballerini Filho comentou sobre a obra do quiosque e gostaria de
saber se está incluído dentro do orçamento. O Conselheiro Benedito Cesar
Thimoteo disse que a conversa sobre IPTU, Pis e Confins tem que apurar os fatos
e responsabilizar os responsáveis quem quer que seja e que a justiça seja feita e
se tiver que suspender ou expulsar os culpados que seja feita de acordo com os
pareceres. O Presidente Leovaldo Luiz Costa e silva comentou que como vamos
responsabilizar os culpados se a Comissão de Constituição e Justiça emite os
pareceres dizendo que está tudo dentro da normalidade. O Presidente Leovaldo
Luiz Costa e silva agradeceu a presença do Presidente Conselho Fiscal Marcio
Mileo sobre o seu excelente trabalho no Conselho Fiscal.
ORDEM DO DIA: I – Análise, deliberação e votação do parecer da Comissão
de Serviços, Obras e Meio Ambiente sobre a reavaliação patrimonial; Não
temos o parecer devido à falta de alguns documentos, porem o Presidente da
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Comissão Benedito Cesar Thimoteo disse que o metro quadrado está em torno
de 1.200,00 reais o metro quadrado e que por exemplo o metro quadrado da
academia não passa de 500,00 reais por não ter nenhuma obra nesses últimos
anos.
II – Análise, deliberação e votação do parecer da CFO sobre a Execução
Orçamentária do mês de março de 2015; Não teve inscrições e o parecer foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade.
III – Análise, deliberação e votação do parecer do Conselho Fiscal do
Balancete do mês de março de 2015. O Conselheiro Antônio Celso Ribeiro
Rangel disse que nós do Conselho queremos sim Ajuda-la a Presidente da D.E
tomar as melhores decisões e que agora o Conselho está renovado e
comprometido com o melhor para o nosso clube. O Conselheiro Cleber Cleto
de Oliveira disse que o que está faltando é Administração neste clube. O
Conselheiro Petterson Ferreira de Paula disse que a Diretoria está se
endividando sem o consentimento do Conselho e que isto não está certo, pois
nós temos o direito e o dever de saber qual é a situação financeira real do
clube todos os meses. O Conselheiro Hamilton Custodio Nenco disse que é
muito difícil vir aqui ficar administrando dívida e que a Presidente é uma pessoa
um pouco difícil para conversar, mas estamos aqui para ajudá-la a tomar as
melhores decisões para o futuro do nosso clube. O Conselheiro Dante Ballerini
Filho comentou porque que a Presidente da Diretoria executiva não avisa o
Conselho que está usando o cheque especial e de acordo com a receita atual
do clube fica muito difícil fazer novos investimentos. O Conselheiro Marcello
Ferreira Bellini disse que não tem previsão, não tem economia não tem nada
nessa administração e que o próximo presidente terá muito trabalho para
colocar ordem nesse clube se a atual não fizer o que tem que ser feito em suas
obrigações. Foi colocado em votação e aprovado por maioria 4 votos contrários
e 11 a favoráveis. O Conselheiro Petterson Ferreira de Paula disse que é a
última vez que irá votar a favor se não resolver esta situação. O Conselheiro
Marcelo Ferreira Bellini votou contra por esta usando o cheque especial e que
isso dificulta novos investimentos no nosso clube.
BREVES COMUNICAÇÕES: A Conselheira Dirce Gracy Martins disse que o Dr
Pedro Augusto Leite já foi homenageado na piscina aquecida do clube. A
Conselheira Elisabete Martins disse que não está recebendo as atas e aonde estão
disponíveis as demais atas deste Conselho. O Conselheiro Petterson Ferreira de
Paula disse que tem associados fumando dentro do Choppiano e isso é contra a lei
e temos que resolver isto. O Conselheiro Marcello Ferreira Bellini disse que irá
atualizar as atas na fan page do clube. Como nada mais foi tratado, o Presidente
deu por encerrada a reunião às 23:30 horas e trinta minutos. Eu, Fábio Batista
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Silva, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será
assinada por quem de direito.
Lorena, 29 de Junho de 2015.

______________________________

Fabio Batista Silva
1º Secretário

_______________________________________

Leovaldo Luiz da Costa e Silva
Presidente
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