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

CONSELHO DELIBERATIVO
GESTÃO 2013 - 2014

3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Clube comercial de Lorena
Gestão 2013 – 2014 realizada em 25/02/2014

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze realizou-se a 3ª
reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de Lorena em sua Sede
Social em segunda convocação na forma estatutária e regimental.
Ás 20h o Presidente Conselheiro Adriano Aurélio deu inicio a reunião cumprimentando
todos os presentes e convidando para compor a mesa a Presidente do D.E Srª Maria Inez
Vieira.
Passou-se então a leitura da ATA da reunião de 28/01/2014. Após a leitura se
inscreveram para seus comentários os Conselheiros:
Dante Ballerini falou sobre o incidente ocorrido entre o então Presidente Cons. Martin
Bária, ele e o associado Sr. Piccoli. Este incidente não foi constado na ATA de
28/01/2014. Relata o Cons. Dante que a uma certa altura da reunião o Presidente
chamou atenção dele e do Sr. Piccoli desrespeitando-os sem merecimento pois nada
fizeram, os ânimos ficaram exaltados e o Presidente pediu para que o Sr. Piccoli se
retira-se da reunião, o mesmo respondeu que só sairia com a policia. Os ânimos se
acalmaram e a reunião voltou ao normal.
Leovaldo com a palavra atentou para um detalhe muito importante, quando no parecer
do C.F os comentários descritos na ATA ao invés de ser C.F foi escrito C.C.J.
José André disse que seu nome contou como Carlos André pedindo para que fosse
colocado o correto.
Martin Bária se justificou por ter chamado a atenção do Sr. Piccoli.
Carlos Miguel quer que conste no Ato Normativo quem votou a favor e contra a
aprovação; os contras já estão constando na ATA agora os Conselheiros a favor foram:
Adelson Gomes, Alberto Marton, Augusto Binato, Carlos Miguel, Celso Melilo, Celso
Ballerini, Francisco Cordeiro, José André, Marcio Antonio, Martin Bária, Paulo
Garbuio, Rivadavel e Roberto Ballerini.
Dirce falou que quer que conste seu nome na ATA que foi contra o Ato Normativo.
Marcio Ferreira disse que não foi constado o documento que entregou e que entrará
então com o oficio e comentou sobre o desentendimento ocorrido entre o Conselheiro
Dante e o Presidente em exercício Cons. Martin Bária, sobre o incidente ocorrido com o
associado Piccoli.
Colocado em votação a ATA foi aprovada por unanimidade
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Expediente: O Presidente Adriano Aurélio fez constar na ATA que os documentos que
forem entregues para serem lidos na reunião sejam entregues com antecedência para que
possam ser digitalizados; disse ainda que não serão mais lidos documentos entregues
em cima da hora.
Dante Ballerini propôs que estes documentos devem ser entregues com com 24 horas de
antecedência. Os Conselheiros foram unânimes na decisão.
Lidos Ofícios:
- Oficio D.E 012/14 com o pedido do Projeto Raça Equipe anexado, solicitando cessão
do Salão Social para o dia 28/03/2014 para realização do evento beneficente Concurso
Miss Lorena e Mini Miss, aprovado por unanimidade mediante condições abaixo:
- Fornecimento por parte da cessionária a segurança adequada ao número de pessoas;
- Limpeza do Salão a cargo da cessionária;
- Limitar o número de pessoas de acordo com a capacidade do Salão Social;
- Exploração do bar por parte da cessionária, com expressa vedação de venda e
consumo de bebida alcoólica para menos;
- Proibição de utilização de estacionamento para não sócios;
- Utilização da Portaria da frente do clube para o acesso no evento;
- Oficio 03/2014 do C.F, referente ao pedido de informações sobre relatórios do
Conselho Fiscal;
- Oficio D.E 015/14, referente a falta de entrega do parecer no C.D no prazo legal;
- Oficio D.E 010/14, referente a entrega dos documentos contábeis para o C.F em
30/01/2014;
- Oficio 04/2014 do C.F sobre as justificativas do atraso para entrega do parecer, o que
foi feito em 11/02/2014.
- Oficio 01/14 do Cons. Dante Ballerini, solicitando do C.F pareceres sobre prestação e
aprovação das contas do Baile do Hawai em 2010, 2011 e 2012.
- Oficio D.E 018/2014, referente a entrega do relatório parcial da auditoria, tendo sido
encaminhado pela D.E para todos os Conselheiros;
- Oficio D.E 018/14, solicitando do C.D parecer favorável das contas de Dez/2013, face
o atraso da entrega do parecer do C.F; ( A repetiu o numero do Oficio);
- Oficio 02/2013 do C.F, parecer do C.F sobre as contas de dezembro/2013, entregue
dia 11/02/2014 para a D.E;
- Justificativa de falta do Cons. Adriano Aurélio dos Santos na reunião Ordinária
realizada em 28/01/2014, deferido pelo Vice- Presidente Martin Bária nos termos
regimentais.
Lido o Oficio para cessão do Salão Social para o Projeto Criança Feliz.
Inscreveram-se para falar os Conselheiros:
Francisco Afonso disse que é preocupante, pois a entidade não tem CNPS e não
sabemos nada sobre a mesma.
Fátima disse que a Senhora que fez o pedido a procurou para falar sobre a entidade e
disse gostar de ajudar estas crianças carentes.
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Presidente falou para a Fátima se esta Senhora teria noção de quantas pessoas viviam e
se ela tem noção de segurança.
Leovaldo disse que pensa como com o Cons. Francisco mas que conhece esta Senhora e
sabe do trabalho dela com estas crianças.
Pedro Fernandes também concorda com o pensamento do Cons. Francisco mas que a
entidade deveria trazer mais informações sobre o evento.
Dante Ballerini acha importante estes empréstimos para entidades, mas disse que tudo
tem que ser aqui no Clube? Temos que pensar nas responsabilidades que assumimos.
O Cons. Francisco deu ideia de formar uma Comissão e então chamar a pessoa ou
representante da entidade para obter mais informações sobre o evento.
O Cons. Adelson disse que apoia o pensamento do Cons. Francisco mas como disse o
Leovaldo ter conhecimento do trabalho da Senhora que seja agilizado a liberação para
que a comissão possa ter as informações necessárias para a liberação do pedido.
O Cons. Bezerra diz que todos estamos com a razão, temos uma responsabilidade muito
grande e temos ver até que ponto esta entidade tem condições de fazer o evento
colocando aqui segurança. Temos que ver que o patrimônio é nosso e então temos que
agilizar o trabalho da Comissão. Acha o Cons. Bezerra que para este evento, no seu
entender, seria uma liberação ilegal pois não temos dados suficientes.
Colocado em votação o pedido de cessão para o evento Concurso Mini Miss o mesmo
foi aprovado por unanimidade sob condições: Temos que ser informados dos seguintes
itens:
- Contrato
- Segurança
- Limpeza
- Limite de Pessoas
- Informações sobre a entidade
- Quem vai explorar o bar
- Estacionamento fora do Clube
- Portaria da Frente
- Proibição de venda de Bebida Alcoólica para menores;
Neste momento a Presidente do D.E chegou e foi convidada a compor a mesa.
Passou – se a justificativa de falta do Conselheiro e Presidente Adriano sendo a mesma
deferida por apresentar comprovante.
O Presidente Adriano então abriu a palavra para a Presidente da D.E. Disse a Presidente
que assinou uma capitação de recurso de 2 milhões para a votação.
Aberta a palavra falaram: Cons. Francisco perguntou se é Federal este recurso; A
Presidente disse que sim então ele falou que o Governo virá fazer uma inspeção para ver
o andamento dos projetos pois se não o recurso terá que ser devolvido.
Adriano perguntou se existe algum contrato para isso; A Presidente disse que está em
fase de aprovação tem que ter uma certidão de quitação de débito.
Pedro perguntou se esse dinheiro só poderá ser usado na votação; A Presidente disse
que sim.
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Álvaro disse que este projeto é muito bom mas que a prestação de contas é bem
criteriosa e falou ainda que este projeto foi feito no C.S.U.
Adriano perguntou se este projeto vai gerar cistos para o Clube; A Presidente respondeu
que não.
Passou se neste momento a leitura do parecer sobre o balancete de Dezembro/2013 pela
Presidente.
Aberta inscrições falaram:
Conselheiro Francisco perguntou a Presidente sobre os processos movidos por ele
contra um associado e que até agora só ele e mais uma testemunha foram ouvidos. A
Presidente disse que o Dr. Mucio está tendo muita dificuldade para achar as
testemunhas para vir depor.
O Conselheiro Francisco disse não concordar pois aqui mesmo nesta mesa temos o
Cons. Marcio que nunca foi chamado a depor e não sai aqui do Clube, e assim como ele
os outros testemunhas também frequentam o Clube com assiduidade. A Presidente
respondeu que não sabe.
Conselheiro Martin falou que quando sugeriu que o pagamento do IPTU ao invés de 5
parcelas fosse em 36 meses era para que o dinheiro fosse usado em outra atividade no
Clube.
Conselheiro Bezerra falou que no parecer lido pela Presidente da se a impressão que ela
esta ameaçando o C.D.
Conselheiro Gomes com a palavra disse que infelizmente não da para acabar com o
déficit do cheque especial, mas acredita que a presidente tem condições de captar
recursos para isso.
Conselheiro Álvaro fez uma pergunta a Presidente: Qual o valor que esta hoje o cheque
especial do Clube; Foi respondido em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
Conselheiro Dante falou que quando o Cons. Martin se referiu ao parcelamento o IPTU
era R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), se parcelar os juros seria muito maior.
Conselheiro Pedro gostaria de saber sobre as obras da piscina. Disse que temos uma
parte ilegal e que o orçamento é R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e também será
revestida de vinil. Adriano com a palavra disse que será de Vinil porque foi quebrada a
borda.
Adriano ainda perguntou se terá que mexer na parte estrutural; A Presidente respondeu
que não terá que mexer.
Neste momento a reunião foi prorrogada por mais 1h por ser 22h.
Ordem do dia: Lido o parecer da Comissão de Finanças e orçamento sobre a execução
orçamentária do mês de Dez/2013.
Inscrições:
Conselheiro Dante falou que a previsão de Orçamento é uma coisa muito seria, temos
que ter muita paciência e não ficar difamando os outros.
Leovaldo falou ao Gomes e ao Bezerra da dificuldade sobre o balancete e quer dar os
parabéns á comissão pois são bem claros na apresentação do relatório e nos possibilitam
ver a realidade do Clube e da D.E.
Colocado o parecer em votação o mesmo foi aprovado por unanimidade.
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Lido o parecer do Conselho Fiscal sobre o balancete de Dez/2013. Se inscreveram para
sua colocações os Conselheiros Álvaro Marton, citou alguns artigo do R.I e disse que o
mesmo não esta fora do prazo.
Leovaldo falou discordar do Álvaro dizendo que temos que nos ater ao nosso
Regimento Interno e ao Estatuto.
Marcio falou estar de acordo com o Leovaldo e pediu que se cumpre o Estatuto.
Pedro falando sobre a captação de recursos para o esporte quando feita a leitura falou se
que a pareceria esta fechada, mas a verdade é que ainda não esta efetivada; falou
também que o Conselho Fiscal não entregou o parecer porque estava faltando
elementos, mas poderia ter entregue com ressalva. Disse ainda discordar da maneira
com que o Álvaro falou que na contagem dos dias para a entrega do parecer não é
contado o fim de semana.
Garbuio disse que o Conselho Fiscal e D.E estão em um momento difícil no seu
relacionamento e questionou; Será que por apenas um dia teríamos que não aceitar este
parecer?
Francisco concordou com o Garbuio e disse mais; por um dia e os outros atos
irregulares da D.E no mesmo parecer apresentados pelo Conselho Fiscal não fazem a
diferença?
Quer dizer que para a D.E não tem importância os atos irregulares?
Dante disse que perguntou a um Conselheiro Fiscal quando veio pegar uma
documentação se não existia picuinha da parte do C.F, ele respondeu que 50% sim,
então completando disse que se não chegarmos a um bom senso para administrar o
Clube não sei onde vamos parar. Neste momento o Presidente pediu prorrogação da
reunião por mais uma hora por ser 23h.
Colocado o parecer do Conselho Fiscal em votação o mesmo foi aprovado por maioria:
Foram a favor os Conselheiros: Adelson, Álvaro, Carlos Bezerra, Carlos Miguel,
Francisco Afonso, José André, Marcio Antonio, Martin BÁRIA, Paulo Garbuio, e
Roberto Ballerini. Foram contra o parecer os Conselheiros: Dirce Gracy, Leovaldo,
Maria de Fátima, Marcio Ferreira, Dante Ballerini e Pedro Fernandes.
Justificativa de voto:
Dante foi contra pela perda do prazo;
Dirce também foi contra por entender que foi perdido o prazo e também o intem 7 do
parecer.
Álvaro Marton foi a favor mas concorda na perda de prazo e que o art. 228 se refere ao
art. 222 e não ao prazo, com relação ao contrato do Choppiano tinha que ser deliberado
antes de ser aprovado.
Leovaldo disse a respeito das colocações de Álvaro sobre o artigo 228 e pediu para
constar em ATA que deliberamos contrario o regimento.
Pedro Fernandes foi contrario porque o próprio C.F reconheceu que perdeu o prazo.
Gomes disse ser leigo mas que há um duplo entendimento.
Francisco Afonso justificou nos termos do Conselheiro Álvaro.
Martin Bária concorda que deve ser deliberada conforme o artigo 228 isto é, que seja
aprovado por a matéria foi apreciada.
Bezerra justificou no termo do Álvaro Marton.
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Marcio Ferreira foi contra pela perda do prazo.
Adriano Aurélio Presidente da casa disse que a perda do prazo não obriga o Conselho a
reprovar.
Breves Comunicações:
Pedro Fernandes gostaria de saber se o contrato do Advogado Roberto Mucio é ou não
irregular.
Bezerra disse que sempre cumpriu o R.I e Estatuto e que não quer ser acusado de
prejudicar o andamento do Clube.
Carlos Miguel falou que gostaria de salientar sobre a segurança do Clube dizendo que o
aparelho de televisão foi retirado da Bocha e achado no meio do mato e que encontra
pessoas não sócias do Clube perambulando pelo Clube, falou também sobre a sexta
feira no Engenho que pessoas, não sócias saem de lá e vem para dentro do Clube.
Pedro Fernandes parabenizou a D.E pelo Duatto que houve aqui e já esta marcado outro
para abril e também parabenizou o Professor Dudu.
Gomes parabenizou a Conselheira Fátima pelo trabalho realizado no aniversário das
esposas dos Conselheiros mandando um cartãozinho ou e-mail.
Marcio Ferreira gostaria de saber sobre a auditoria e sobre os títulos que foram vendidos
por serem arrebatadas sem que seus donos soubessem.
Ás 23h30min e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente Adriano Aurélio encerrou
a reunião e determinou a lavratura da ATA que depois de lida e se aprovada será
assinada por quem de direito.
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_________________________________
Adriano Aurélio dos Santos
Presidente do Conselho Deliberativo

_________________________________
Marcio Antônio de Almeida
o
1 Secretário do Conselho Deliberativo
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