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

CONSELHO DELIBERATIVO
GESTÃO 2014 - 2015
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 27/10/15

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro 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, Elisabete Martins, Cleber Cleto
Alves de Oliveira, Jonathas Bonfim Arneiro, João Pedro de Souza Alvarenga,
Antônio Celso Ribeiro Rangel, Benedito Cesar Thimoteo, Petterson Ferreira de
Paula, Pedro Fernandes da Silva Junior e Hamilton Cústodio. 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 Leovaldo Luiz Costa e Silva
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 2º Reunião Extraordinária
do dia 06 de outubro de 2015, colocada em discussão e votação e aprovada por
unanimidade. Foi lido Ata da 3º Reunião Extraordinária do dia 20 de outubro de
2015, colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. Foi lido a Ata
da 10º Reunião Ordinária do dia 29 de setembro de 2015, colocada em discussão e
votação e aprovada por unanimidade. O Presidente Leovaldo Luiz Costa e Silva
informou que a posse dos Conselheiros eleitos será realizada no dia 27 de
Novembro de 2015 no Salão Social, O Presidente convidou o Gerente de Esporte
Eduardo para ser esclarecido alguns assuntos referente ao esporte, teve algumas
reclamações sobre a avaliação física de alguns associados, mas de acordo com a
nossa demanda está com quase todos os horários ocupados e que só poderia ser
marcada na semana seguinte e não na mesma semana que a associada gostaria
que fosse marcada, outro detalhe personal trainer não é funcionário do clube e
também não tem nenhuma obrigação de auxiliar os associados em seus
treinamentos e também foi avisado que nenhum funcionário pode usar internet no
seu horário de trabalho, somente em alguns casos específicos que poderá ser
usado, A Conselheira Dirce Gracy Martins Cordeiro pediu explicações sobre as
aulas de terça e quinta do alunos de futsal, o professor Gustavo explicou que essas
aulas foram criadas para atender a demanda dos associados e não sobrecarregar
outras turmas de futsal, O Presidente Leovaldo Luiz Costa e Silva agradeceu a
presença do Gerente de Esporte Eduardo e ao Professor Gustavo pelos
esclarecimentos, O Conselheiro Hamilton Nenco disse que esse esclarecimento
cabe a Diretoria Executiva e é uma falta de respeito com esses profissionais, mas o
Presidente Leovaldo achou pertinente trazer os profissionais para esclarecer os
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assuntos ventilados no clube, A Conselheira Dirce que foi de extrema importância a
vinda dos profissionais, O Conselheiro Pedro disse que a sua atitude está correta
mas o procedimento está errado mas que respeita sua opinião e que da próxima vez
faça por escrito esse pedido para a Diretoria resolver este assunto. O Presidente
Leovaldo Luiz Costa e Silva convidou a Presidenta Maria Inês Vieira para compor a
mesa do Conselho Deliberativo e explicar alguns assuntos, A Presidenta disse que
alguns bancos tem oferecidos empréstimos para liquidar a dívida mas não é o
suficiente, pois a partir do momento que você faz um empréstimo você terá que
colocar o clube em garantia e depois se for fazer outro empréstimo novamente não
teremos mais patrimônio para colocar em garantia, portanto teremos que fazer um
empréstimo e liquidar toda a dívida o mais rápido possível, A Presidenta disse que
está correndo atrás de 3 milhões de reais a fundo perdido e que estamos devendo
por volta de 300.000,00 mil reais de cheque especial. A Presidenta disse que entrou
com a documentação referente a toda área construída no clube na Prefeitura
Municipal de Lorena e está aguardando o documento da Prefeitura para que possa
fazer averbação de todo o clube e consequentemente dar entrada no investimento
pelo BNDS, pois o mesmo pediu a área construída do clube, mas nosso clube só
existe terreno. As taxas na prefeitura ficou em torno de 9.000,00 reais e averbação
de toda área construída ficara em torno de 180.000,00 mil reais. O Conselheiro
Benedito Thimoteo disse que quantos que você precisa para liquidar toda a dívida
do clube, mas de satisfação a todos os Conselheiros(a) e com relação a Prefeitura
muito cuidado para tomar decisões sem consultar o Conselho, pois o patrimônio é
de todos nós e qualquer coisa que você queira fazer para o nosso clube tem a
obrigação de nos comunicar. O Conselheiro José Roberto Macedo disse que quando
o clube foi comprado já existia área construída, mas a presidenta disse que não irá
correr atrás dessas informações, O Conselheiro Petterson Ferreira disse que você
precisa de autorização do Conselho para adquirir um empréstimo e que você precisa
de ¾ dos Conselheiros para aprovação e que você precisa ter mais
comprometimento com o regimento, O Conselheiro Pedro Fernandes disse que de
acordo com o Regimento Interno artigo 246 parágrafo IX diz o seguinte: solicitar ao
Conselho Deliberativo suplementação ou remanejamento de dotações
orçamentárias devidamente justificadas com recursos pertinentes para aprovação e
encaminhar pedido de solução para os casos não previstos no Estatuto Social ou
neste Regimento Interno; O Conselheiro Dante Ballerini disse que não concorda com
o envolvimento desses políticos com o nosso Clube e que precisa parar urgente com
isso e não deve abrir espaço para essas pessoas. O Presidente Leovaldo Luiz Costa
e Silva agradeceu a presença da Presidenta Maria Inês Vieira. Lido Oficio C.D nº 80
referente ao Projeto Ataca Lorena, foi encaminhado para CCJ emitir um parecer.
Lido Ofício D.E nº141 referente a locação dos espaços do clube. Lido Ofício D.E nº
140 referente a listagem dos bancos que o nosso clube possui conta corrente. Lido
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Ofício C.D nº 85 referente a Gestão Luiz Fernando e Adriano Aurélio se tem
documentos que comprovem a venda de títulos nesse período. Justificativa de faltas
do Conselheiro Fabio Batista no dia 20 de outubro de 2015 e 06 de outubro de 2015,
O Presidente aceitou sua justificativa. Justificativa de falta do Conselheiro Jose
André Cristino no dia 6 de outubro 2015, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade, Justificativa de falta do Conselheiro José Augustinho Boaventura no
dia 29 de Setembro de 2015, foi colocado vem votação e aprovado por unanimidade,
Justificativa de falta do Conselheiro Cleber Cleto Alves de Oliveira no dia 06 de
outubro de 2015, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, Justificativa
de falta do Conselheiro Hamilton Custódio Nenco no dia 6 de outubro de 2015, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade, Justificativa de falta da
Conselheira Elisabety Martins no dia 29 de setembro de 2015, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade, Justificativa de falta do Conselheiro João
Pedro Alvarenga no dia 20 de outubro de 2015, foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade, Justificativa de falta do Conselheiro Antonio Celso Ribeiro Rangel
no dia 6 de outubro de 2015, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
ORDEM DO DIA: I - Análise, deliberação e votação do parecer da CCJ sobre o
projeto Ataca Lorena. O Conselheiro Peterson Ferreira de Paula de acordo com o
artigo 203 parágrafo 2 Não poderá ser matéria de deliberação aquelas que
dependam de parecer técnico de comissão e artigo 159 parágrafo XVI - deliberar
sobre os contratos de cessões, arrendamentos e locações das dependências do
Clube, cuja duração do prazo contratual, seja igual ou superior a 30 (trinta) dias. O
Conselheiro Hamilton Nenco disse que será interessante a vinda do atleta Fabricio
para esclarecer melhor este projeto Ataca Lorena. O Conselheiro José Roberto
Macedo disse que precisa ter um controle melhor de acesso ao clube para os sócios
atletas. O Conselheiro Cleber Cleto Alves de Oliveira disse que o projeto é
interessante mas que precisa de mais informações para aprovar este projeto e que
este projeto deveria ser apresentado na Prefeitura Municipal de Lorena, O
Conselheiro João Pedro Alvarenga disse que o custo das modalidades esportiva
está alto e quando vier projeto para nós que venha uma projeto mais consistente, O
Conselheiro Pedro Fernandes disse que em Setembro haveria uma comissão
técnica e não foi enviada nada para nós e este cronograma não está de acordo com
o escrito no projeto e quem é o responsável por ambas as partes. O Conselheiro
Dante Ballerini disse que precisamos ter que nos preocupar com a realidade do
nosso clube, pois muita coisa precisa arrumar pois falta apenas 5 meses para
finalizar a gestão, O Conselheiro Antonio Celso Rangel disse que é indispensável a
presença do Fabricio Lorena, mas na realidade financeira de nosso clube não
estamos no momento ideal, a reunião foi prorrogada por mais uma hora, O
Presidente Leovaldo parabenizou a Comissão de Constituição e Justiça pelo
parecer. Foi colocado em votação o parecer da C.C.J para devolução das correções
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apontadas no parecer, aprovado por unanimidade. Justificativa de voto do
Conselheiro Petterson Ferreira de Paula de acordo com o Regimento Interno artigo
187 parágrafo 2 a Comissão de Finanças e Orçamento deverá dar parecer sobre
assuntos de ordem econômica e financeira. II – Análise, deliberação e votação do
Balancete do mês de agosto/2015, O Conselheiro Petterson Ferreira de Paula disse
que teve um conjunto de justificativas para o aumento na mensalidade e estava
previsto no começo do ano e que até agora a presidenta não veio até o Conselho
para pedir a autorização de um empréstimo. O Conselheiro Pedro Fernandes disse
que tem época no clube que não tem o mínimo de material de limpeza e não
entende como que a D.E não tem condição de comprar essas materiais simples do
dia a dia. O Conselheiro Dante Ballerini disse que tudo subiu neste ano e que não
tem um fundo de reserva neste clube e que o custo para manter o nosso clube está
mais alto comparando a alguns anos atrás. O Conselheiro Antonio Celso Ribeiro
Rangel disse que hoje a uma crise generalizada e que nós estamos passando uma
situação extremamente delicada neste clube e que precisamos nos unir para tirar o
clube desta situação financeira o mais rápido possível. Foi colocado em votação,
sendo 3 votos contrários e 11votos favoráveis, Justificativa de voto do Conselheiro
Dante Ballerini disse que o que se arrecada não está pagando as contas do clube,
ou aumenta a mensalidade ou reduz um dia de trabalho, O Conselheiro Petterson
Ferreira votou contra porque de acordo com o artigo 159 parágrafo XIII diz o
seguinte: autorizar a Diretoria Executiva a contrair empréstimos financeiros, em
reunião onde deverá ter a presença de no mínimo ¾ (três quartos) dos seus
Conselheiros, estabelecendo seu valor, o prazo de validade da permissão e demais
condições que forem consideradas convenientes. Sendo a utilização de limite de
cheque especial e crédito pré-aprovado uma das modalidades de empréstimo, a
Diretoria Executiva, caso seja obrigada a utilizá-lo para quitar obrigações sociais,
deverá saldar o débito dentro do mês contábil; O Conselheiro Pedro Fernandes
disse que o próprio parecer do Conselho Fiscal aponta uma irregularidade e depois
aprova. O Conselheiro João Pedro Alvarenga disse que mais uma vez a presidenta
está indo contra o Regimento Interno. O Conselheiro Antonio Celso Ribeiro Rangel
disse que votou favorável porque nós precisamos ajudar a Diretoria Executiva e que
possa ser criada uma taxa por tempo determinado. A Conselheira Dirce fez das
palavras do Conselheiro Antonio Celso Ribeiro Rangel para justificar seu voto. III –
Análise, deliberação e votação da Execução Orçamentária do mês de agosto/2015,
O Conselheiro João Pedro Alvarenga disse que mais uma vez temos que dar um
voto de confiança, e a presidenta vem aqui aceita todos os conselhos mas até agora
não tomou nenhuma decisão sobre adquirir um empréstimo e liquidar o cheque
especial, O Conselheiro José Macedo perguntou se a Presidenta Gastou mais ou
menos de acordo com o orçamento, o Conselheiro Petterson Ferreira de Paula disse
que você precisa ficar dentro do parâmetro aprovado no começo do ano, no ponto
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do orçamento nós temos que estar preocupados com a saúde financeira do clube,
pois a atual situação não está melhorando e não estamos conseguindo enxergar
nenhuma melhora em relação a este assunto. Foi colocado em votação pela
reprovação do parecer e foi reprovado por unanimidade.
IV – Análise, deliberação e votação do parecer da Comissão de Serviços, Obras e
Meio Ambiente sobre baixa de móveis. Não será votado o item IV da ORDEM DO
DIA. BREVES COMUNICAÇÕES: O Conselheiro Pedro Fernandes agradeceu todos
os Conselheiros pela excelente votação feito nesta reunião de hoje e também não
entende porque da terceirização da portaria do Clube e que um vendedor externo
tem que ter um crachá de visitante para entrar no clube, O Conselheiro Cleber Cleto
Alves de Oliveira disse que está preocupado com o final de ano pois temos que
pagar 13 salários dos funcionários mais baile do Havaí, O Conselheiro José Roberto
Macedo disse que no próximo mês iremos votar o planejamento do ano de 2016 e
temos que tomar muito cuidado, O Conselheiro Hamilton Nenco disse que temos
que respeitar a opinião do próximo, O Conselheiro Benedito Cesar Thimoteo disse
que é contra mexer na piscina sem um parecer técnico, O Conselheiro Antonio
Celso Ribeiro Rangel parabenizou aqueles Conselheiros que estão deixando o
Conselho e que hoje o Conselho está imparcial, O Presidente Leovaldo Luiz Costa e
Silva disse que é importante o respeito entre todos os Conselheiros em todas as
reuniões e que no final saímos Conselheiros e amigos, Como nada mais foi tratado,
o Presidente deu por encerrada a reunião às 23:30 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, 23 de novembro de 2015.

______________________________

Fabio Batista Silva
1º Secretário

_______________________________________

Leovaldo Luiz da Costa e Silva
Presidente
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