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

CONSELHO DELIBERATIVO
GESTÃO 2013 - 2014

2º Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de
Lorena – Gestão 2013 – 2014 realizada em 28/01/2014
Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de dois mil e quatorze realizou – se a 2ª
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de Lorena em sua
sede social em segunda convocação, na forma estatutária e regimental.
A reunião foi conduzida pelo Presidente em exercício, Conselheiro e Vice-Presidente
desta casa Srº Martin Baria e teve inicio ás 20hs.
O Presidente em exercício cumprimentou a todos os presentes agradecendo a
presença de todos e antes de dar inicio convidou a Presidente da D.E para compor a
mesa dos trabalhos.
Passou – se então a leitura da ATA da reunião de 10/12/2013.
Após a leitura se inscreveu o Conselheiro Sr º Paulo Cesar Garbuio dizendo que
gostaria de uma ressalva sobre os 7,6% referente ao COFINS este índice incide os
alugueis, patrocínios, venda de mesas e ingressos e não sobre toda a conta que
temos como está na ATA.
Colocada em votação a ATA foi aprovada por unanimidade.
Passou-se então a leitura da ATA da Reunião Ordinária deste Conselho do dia
17/12/2013 que após lida foi aprovada por unanimidade.
Neste momento passou-se as justificativas de falta de dados pelos Conselheiros :
Adelson Gomes – dia 10/12/2013 e 17/12/2013
Rivadavel – dia 17/12/2013
Celso Ballerini – dia 17/12/2013
Roberto Ballerini – dia 17/12/2013
Celio Melilo – dia 17/12/2013
Marcio Ferreira – dia 17/12/2013
Todos aprovados por maioria.

Expediente: Lido Ofícios: D.E nº 009/14. - Parecer da D.E referente a analise e
comentário do C.F á contas do CCL do mês de nov/2013.
Lido um requerimento do Srº José Alberto Barbosa Junior requerendo cópia da ATA
que consta que o funcionário Srº José Alberto Barbosa compareceu embriagado
diversas vezes ao serviço e também solicitando a expedição de uma Declaração
informando acerca da aprovação de contas apresentadas pelo mesmo funcionário
durante os 14(quatorze) anos de trabalho como Gerente Administrativo e Contador do
Clube.
- Oficio nº 01/2014 do Conselho Fiscal – Sobre o não cumprimento do artigo 243 e
anexado ao parecer referente ao mês de novembro/2013.
- Oficio nº 004/2014 da D.E
- Oficio nº 008/2014 da D.E
- Portaria nº 001 de 07/01/2014 da D.E – Destituindo a pedido a Diretora de Esporte
Srª Ana Claudia Nunes Zuppi.
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- Oficio nº 005/2014 da D.E encaminhando a portaria 002/07/2014. - Nomeação do
novo Diretor de Esportes.
- Oficio nº 01/2014 do Conselheiro Martin Baria.
- Oficio nº 006/2014 da D.E sobre o Contrato de locação Choppiano.
- Oficio nº 01/2014 do abrigo M aria de Nazareth
- Oficio nº 007/2014 da D.E Concessão de empréstimo Ginásio para dois eventos
carnavalescos.
- ATO Deliberativo nº 01/2014 apresentação da proposição.
Com relação ao Ofício do abrigo Maria de Nazareth foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade.
O Oficio da Liga de Carnaval sobre o empréstimo do Ginásio Poliesportivo para
realização de alguns eventos foi colocado em votação: se inscreveram os seguintes
Conselheiros: Rivadável falou que pediu para a liga colocar seguranças e falou
também sobre a limpeza do salão porque é o nosso patrimônio que está em jogo.
Conselheiro Adelson disse que a preocupação é a mesma do Conselheiro Rivadável,
principalmente com a segurança.
Conselheiro Álvaro Marton com a palavra disse que são duas sextas feiras, dia de
racha de futebol, tendo em vista que o Clube esta sem local para modalidade tinha
que ter visto isto e que temos que tomar muito cuidado com a segurança porque
somos responsáveis se acontecer algum incidente, por isso seria necessário fazer um
contrato para estes eventos.
Colocado em votação o pedido da Liga foi aprovado por maioria sendo que os
Conselheiros Álvaro Marton e Carlos Miguel foram contra.
Neste momento da Reunião foi apresentado o Ato Normativo nº 01/2014.
Aberta inscrições para se tratar do assunto falaram:
Conselheiro Dante Ballerini – Disse achar este Ato o fim do mundo pois se o
associado confia na Presidente é uma afronta enorme, disse ainda que se queremos
ter bom entendimento não é o momento para isso.
Conselheiro Álvaro Marton com a palavra disse respeitar a maneira de pensar do
Conselheiro Dante mas que a questão aqui é a transparência pois não é qualquer um
que vai ter acesso as contas e sim os Presidentes das Comissões: C.F.O e C.C.J e
Conselho Fiscal.
Conselheiro Leovaldo cumprimentando a todos disse que concorda com o Conselheiro
Dante e que se aprovado estamos abrindo um grande precedente para outras
situações dentro do Clube. Falou ainda que isto é ingerência.
Conselheiro Célio Melilo disse não ver nada de mais porque não é nada contra a
pessoa mas que é apenas uma consulta. Disse ainda que não vê como uma
ingerência a medida falando ainda que compartilhar é dividir responsabilidades.
Continuando falou que quando da sua administração o Conselho Fiscal e a C.C. J
tinham a senha dos bancos.
Neste momento foi colocado em votação o Ato Normativo nº 01/2014 sento aprovado
por maioria; foram contra: Marcio Ferreira, Dante Ballerini e Leovaldo Costa.
- Marcio Ferreira justificou seu voto concordando com as palavras de Dante e
Leovaldo.
- Leovaldo na sua justificativa disse respeitar a opinião de todos e que esteve
conversando com a Presidente pedindo a ela para abrir as informações para que não
haja estas situações.
Dante falou que só quer transparência.
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Foi neste momento passado a palavra para a Presidente da D.E. Ela disse que
gostaria de falar para o Conselheiro Álvaro se ele quiser saber sobre a situação
financeira do Clube que vá a Diretoria; disse que o CCL esta negativo R$ 86 mil e não
o que estão falando e disse ainda que o que interessa é o fluxo de caixa; agora
quando da leitura da ATA foi lido que o orçamento para o esporte é maior que o social
é assim mesmo que é feita a análise.

Ordem do Dia: Parecer da C.F.O sobre analise e execução orçamentária do mês
de novembro/2013.
Neste momento o Presidente em exercício Conselheiro Martin Baria pelo adiantado da
hora, pois eram 22h00min pediu prorrogação da reunião.
Lido o parecer da C.F.O se inscreveram para falar:
Conselheiro Dante perguntou ao Conselheiro Garbuio como é que um Presidente do
Clube consegue prever: homologação, 13º salário e outros; O Conselheiro Garbuio
respondendo disse que isto aqui é só uma previsão.
Conselheiro Leovaldo com a palavra falou só para lembrar que esta previsão esta
dentro da feita pelo Luiz Fernando e não é real.
Conselheiro Célio Melilo falou que o Orçamento não é do Presidente mas do Clube e
é necessário fazer os remanejamentos disse não concordar que as dificuldades são
de Gestões passadas dizendo ainda que tem-se que fazer o trabalho da melhor forma
possível.
Colocado o parecer da C.F.O em votação o mesmo foi aprovado por unanimidade.
Leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de novembro/2013 parecer
este contrario a aprovação.
Parecer do Conselho Fiscal: A Presidente da D.E Maria Inez com a palavra fez a
leitura do seu parecer de nº 009/2014 dizendo que os documentos ficaram a
disposição da C.C.J desde 27/12/2013.
Falaram sobre o parecer: Conselheiro Marcio Ferreira com a palavra disse que o artigo
243 não foi desrespeitado.
O Conselheiro Leovaldo a respeito do parecer da C.C.J disse que parece existir
alguma coisa errada porque vamos ficar reprovando até quando.
Álvaro Marton disse que o preocupa mais são os juros do cheque especial “acima de
R$ 8.000,00” e que não teve acesso ao oficio sobre o contrato do Advogado do Clube
mas que foi definido a reprovação do mesmo em reunião do Conselho. Disse que
pediu ao Adriano para citar o Oficio mandado para a D.E sobre a reprovação da
contratação do Advogado.
Rivadável falou que pagamos muito juros sobre o cheque especial e que deveria se
fazer uma analise para ver que medida seria melhor para acabar com isso, e que
precisa ver a questão do Advogado.
Célio Melilo falou que a relação C.C.J e D.E não é boa, e que da maneira que esta a
relação não vai ser boa para ambas as partes, esta faltando comunicação. Quanto a
questão do Advogado disse que não foi aprovado mesmo e perguntou a Presidente da
D.E se é o mesmo que advoga as ações trabalhistas do Clube; A Presidente da D.E
respondeu negativamente.
Dante Ballerini disse ser contra cheque especial e que temos que diminuir gastos e
aumentar receita.
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Falou ainda que esta na hora de amolecer o coração baixar a bola e tentar levar de
uma forma harmoniosa, falou também sobre transformar o Sócio Junior em Patrimonial
que está chegando essa hora.
Augusto Binato neste momento pediu para se retirar da reunião por problemas
particulares e familiares.
Carlos André - Disse que mais uma vez estamos aqui debatendo sobre o parecer da
C.C.J; falou ainda que tem certeza das dificuldades mais que existe a criatividade.
Conselheira Fátima – Disse que cabe a cada um a boa vontade, se a Presidente disse
que a documentação estava a disposição desde o dia 27/12/2013 então não foi má
vontade dela.
Colocado em votação o parecer do C.F sobre as contas de novembro de 2013 este foi
aprovado por maioria.
Foram contra o parecer os Conselheiros: Marcio Ferreira, Dante Ballerini, Fátima,
Pedro, Leovaldo e Jose André.
Foram a favor do parecer os Conselheiros : Celso Ballerini, Roberto Ballerini, Paulo
César Garbuio, Celio Melilo, Carlos Miguel, Adelson, Álvaro, Francisco Afonso,
Rivadável e Marcio Almeida.

Breves Comunicações: Falaram:
Dante Ballerini perguntou se não tem um período para se fazer a reavaliação
Patrimonial.
Martin Baria observou que devemos atentar ao detalhe que durante a Ordem do Dia,
os Conselheiros que quiserem se manifestar sobre determinado assunto, só poderão
se inscrever até o inicio da discussão.
Ás 23h30min o Presidente em exercício Martin Baria agradeceu a presença de todos e
também agradeceu a Presidente da D.E convidando – a para as próximas reuniões,
encerrando assim a reunião e determinando a lavratura da ATA que depois de lida e
se aprovada será assinada por quem de direito.

_________________________________
Martin Baria
Presidente em Exercício do Conselho Deliberativo

_________________________________
Marcio Antônio de Almeida
o
1 Secretário do Conselho Deliberativo
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