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

CONSELHO DELIBERATIVO
GESTÃO 2014 - 2015
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 28/07/15

Aos vinte e oito 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, Fábio Batista Silva,
Elisabete Martins, Maria de Fatima Ferreira Santos, Marcello Ferreira Bellini,
Jose André Cristino, Pedro Fernandes, Jonathas Bonfim Arneiro, José
Roberto de Macedo e Cleber Cleto de Oliveira. O Presidente Leovaldo Luiz da
Costa e Silva disse que a Conselheira Maria de Fatima Ferreira Santos e o
Conselheiro Fábio Batista Silva estão gravando a reunião e pediu que
inicialmente fizéssemos um momento de reflexão para harmonizar o
ambiente para que tivéssemos iluminação para tratar dos assuntos da
reunião. Lido a Ata da 7ª Reunião Ordinária do dia 30/06/2015 e aprovada por
unanimidade. Lido a Ata da 9ª Reunião Extraordinária do dia 16/07/2015 e
aprovado por unanimidade. Lida a Ata da 10ª Reunião Extraordinária do dia
21/07/2015 e aprovado por unanimidade. EXPEDIENTE: Justificativa de falta
do Conselheiro João Pedro Alvarenga do dia 16/07/2015 por estar viajando,
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Justificativa de falta do
Conselheiro José Augusto Boa Ventura do dia 16/07/2015 por estar
trabalhando, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade,
Justificativa de falta do Conselheiro José Roberto de Macedo do
dia16/07/2015 por estar trabalhando, foi colocado em votação e aprovado por
maioria, Justificativa de falta do Conselheiro Cleber Cleto de Oliveira do dia
16/07/2015 por motivo de saúde, foi colocado em votação e aprovado por
maioria, Justificativa de falta do Conselheiro Hamilton Nenco do dia
16/07/2015 por motivo de saúde, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade, Justificativa de falta do Conselheiro Jonathas Bonfim Arneiro por
motivo de saúde, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Ordem do dia: I - Análise, deliberação e votação da Execução Orçamentária do
mês de maio de 2015; a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu um parecer
reprovando a Execução Orçamentaria do Mês de Maio, foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade a reprovação. II – Análise, deliberação e votação do
parecer do Conselho Fiscal do Balancete do mês de abril de 2015; Foi colocado
em discussão e o Conselheiro Pedro Fernandes disse que o C.F não emitiu um
parecer explicito e poderia ser mais claro no seu parecer, O Conselheiro Cleber
Cleto de Oliveira disse que não vota favorável em quanto não ver os documentos,
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O Conselheiro Dante disse que o C.F deveria enviar toda a documentação para
que os Conselheiros possam analisar e tirar suas conclusões. O Conselheiro José
Roberto Macedo disse também que é favorável que esses documentos fique a
disposição para os conselheiros. Foi colocado em votação o parecer do C.F do
mês de abril e reprovado por 7 votos contrários 6 votos a favoráveis, Justificativa
de voto do Conselheira Dirce Gracy Martin Cordeiro disse que em nenhuma
momento está desconfiada do C.F e que precisa de mais elementos para aprovar
o parecer, A Conselheira Elisabete concordou com a Conselheira Dirce,
Justificativa de voto da Conselheira Roberta Werneck disse que precisa de mais
subsídios para aprovar o parecer, O Conselheiro Cleber Cleto de Oliveira disse
que será importante a vinda do Presidente do C.F ao C.D. III – Análise,
deliberação e votação do parecer do Conselho Fiscal do Balancete do mês de
maio de 2015; O Conselheiro Dante disse que está irá votar a favor e o que está
acontecendo é a forma de escrever com mais elementos para aprovar o parecer.
O Conselheiro José Roberto Macedo disse que precisa de mais elementos
suficientes para aprovar o parecer. O Conselheiro Marcio Ferreira de Oliveira
disse que a Diretoria Executiva não tem culpa se o C.F emitiu um parecer com
poucos elementos. O Conselheiro Jonathas disse que irá votar contra por não ter
elementos suficientes e documentos que comprove a sua exatidão. O Conselheiro
Marcello Ferreira Bellini disse que o parecer precisa ter respaldo e não vai votar
favorável o parecer que não confia. O Presidente Leovado Luiz Costa e Silva
disse que viu todos os documentos e que estava à disposição no Conselho
Deliberativo no final de semana anterior a reunião, foi colocado em votação
referente ao parecer do C.F sobre aprovação do mês de maio de 2015, sendo 7
votos Favoráveis e 6 votos Contra e o parecer foi reprovado. O Conselheiro Dante
Ballerini Filho votou favorável porque confia na lisura da contabilidade e dos
membros do conselho fiscal, A Conselheira Elisabete Martins disse que
considerando que foi a primeira vez a emissão do parecer dos novos membros do
C.F votou a favor mas que nas próxima seja mais explícito no seu parecer, O
Conselheiro Marcio Ferreira de Oliveira concordou com o Dante, O Conselheiro
José André Cristino disse que nenhum momento teve desconfiança nos membros
do C.F e sim votou contra o parecer. O Conselheiro Cleber Cleto de Oliveira disse
que está aqui para somar mas não irá votar favorável em quanto não visualizar os
documentos. IV – Análise, deliberação e votação do parecer da CCJ sobre a
minuta do contrato de Caio de Andrade; o parecer foi desfavorável ao contrato
devido a atual situação financeira do clube, foi colocado em discussão e o
Conselheiro José Roberto Macedo disse que parabeniza a comissão de C.C.J
pelo parecer emitido e que atual situação não está favorável a aprovar, o
Conselheiro Marcello Bellini disse que o clube não tem condição financeira de
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pagar 3.000,00 por mês, o Conselheiro Cleber Cleto disse que o valor está muito
alto, a Conselheira Dirce Gracy Martins disse que como que irá fica a situação do
associados que já fazem está aula de teatro com o profissional Caio de Andrade,
o Conselheiro Pedro Fernandes disse que o clube não está em condições
financeiras de pagar este salario, foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade o parecer desfavorável ao contrato. V – Análise, deliberação e
votação do parecer da CCJ sobre o requerimento da Conselheira Roberta
Werneck; o Parecer da C.C.J é contrário ao entendimento da Conselheira Roberta
e a Conselheira disse que gostaria de entender mais a lei, pois o sindicato diz
uma coisa e o cinde clube diz outra, pois o profissional deveria ter algum
certificado para exercer a profissão, o Conselheiro Pedro disse que a Diretoria
executiva está correta pois a diretoria oferece curso de aperfeiçoamento para
esses professores(a). O Presidente Leovaldo Luiz Costa Silva, disse que somente
o professor formado pode dar aula de atividade física, foi colocado em votação o
parecer e aprovado por maioria, 13 votos contrários e 1 favorável. VI – Análise,
deliberação e votação do parecer da C.C.J sobre a solicitação da D.E. sobre a
terceirização da portaria do CCL. O parecer da C.C.J é para a devolução do
contrato para o departamento jurídico da Diretoria Executiva. O Conselheiro Pedro
disse que não a necessidade de ter um porteiro depois das 0:00 sendo que temos
um colaborador neste horário, o Conselheiro Dante Ballerini Filho disse que falta o
contrato passar pelo departamento jurídico da Diretoria executiva, o Conselheiro
Marcello Ferreira Bellini disse que o projeto da terceirização da portaria
financeiramente é viável para o nosso clube. O Conselheiro José Roberto Macedo
disse querer terceirizar é uma coisa se é viável é outra, a Conselheira Roberta
Werneck disse que como que será o remanejamento dos funcionários, o
Conselheiro Jonathas Bonfim Arneiro disse que deveria apresentar três
orçamentos antes de apresentar o Projeto no Conselho. O Conselheiro Marcio
Ferreira de Oliveira disse que é favorável a terceirização, foi colocado em votação
o parecer da C.C.J para devolução do contrato ao Departamento Jurídico da
Diretoria Executiva, foi aprovado por unanimidade. A reunião foi prorrogada por
mais uma hora, BREVES COMUNICAÇÕES: O Conselheiro Cleber Cleto de
Oliveira disse que é um absurdo o valor da banda que irá trocar no baile da
Padroeira, o Conselheiro Marcello Bellini disse que existe 62 armários e 52
trancados e isso está errado. O Conselheiro Jonthas Bonfim Arneiro disse que
teve um problema com o futebol pois o professor de futebol não deu atenção
suficiente ao aluno de futebol que é seu filho e que espera que isso não aconteça
novamente. O Conselheiro José Roberto Macedo disse que o documento anexado
na sauna foi paliativo, pois não tiveram critério nenhum. A Conselheira Elisabete
Martins disse que gostaria de saber se já foi regularizado as regras pra utilização
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do Salão Social. A Conselheira Roberta gostaria de saber como que ficou
resolvido a situação da Assembleia Geral. O Conselheiro Dante Ballerini Filho
disse que ficou muito feliz por ser homenageado na inauguração do quiosque
futebolístico. O Presidente Leovaldo Luiz Costa e Silva disse que a
responsabilidade pela seção dos empréstimos do salão social é de exclusiva
competência do Conselho Deliberativo e disse que a Assembleia Geral será do
dia 12/08/2015 a 23/08/2015 e agradeceu o empenho de todos os Conselheiros
neste Projeto da Lei Pele e como nada mais foi tratado, o Presidente deu por
encerrada a reunião às 22:15 horas e quinze minutos. Eu, Fábio Batista Silva,
1º Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será
assinada por quem de direito. Lorena, 30 de Julho de 2015.
______________________________

Fabio Batista Silva
1º Secretário

_______________________________________

Leovaldo Luiz da Costa e Silva
Presidente
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