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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 24/02/15
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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: Antonio Celso
Ribeiro Rangel, Dante Ballerini Filho, Leovaldo Luiz da Costa e Silva, Dirce Gracy
Martins Cordeiro, Maria de Fátima Ferreira Santos, Marcio Ferreira de Oliveira, José
Roberto Macedo, Fábio Batista Silva, Petterson Ferreira de Paula, Elisabete Martins,
Marcelo Ferreira Bellini, Benedito Cesar Thimoteo, Cleber Cleto de Oliveira,
Jonathas Bonfim Arneiro, José André Cristino, Roberta Werneck, Tatiane Rodrigues
Castro e João Pedro de Souza Alvarenga. 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.
Primeiramente o Presidente leu o requerimento do Conselheiro Jaques Bellini onde
o mesmo solicitou seu afastamento deste Conselho, por motivos particulares, até a
penúltima reunião da atual gestão (2014/2015), de acordo com o inciso IV do artigo
184 do Regimento Interno. Em consequência fez a nomeação do Suplente Cleber
Cleto de Oliveira que assinou o Termo de Posse recebendo sua carteirinha de
Conselheiro e o Estatuto Social com o Regimento Interno. Deu as boas vindas ao
novo componente do conselho parabenizando-o e augurando-lhe uma boa gestão. O
Presidente disse que este é um momento histórico para o Conselho Deliberativo,
pois, estamos transmitindo pela primeira vez, on-line, a nossa reunião. Agradeceu a
Conselheira Fátima que como presidente da Comissão de Relações Públicas foi a
responsável para que essa transmissão fosse realizada. Agradeceu, também, ao
Conselheiro Marcello Bellini que não mediu esforços em ajudar a concretizar essa
realização. Agradeceu, também, ao Sr. Gustavo pelo empréstimo dos equipamentos
para a transmissão. EXPEDIENTE: Lido o Ofício DE nº 289/15, contendo resposta
ao Conselheiro Jonathas. Lido o Ofício CD nº 022/15 encaminhando a resposta da
DE ao Conselheiro Jonathas. Lido o ofício DE 290/15 respondendo a
questionamentos do Conselheiro Hamilton. Lido ofício CD 023/15 encaminhando a
resposta ao Conselheiro Hamilton. O Presidente disse que aceitou a justificativa de
falta dos Conselheiros José André Cristino e Fabio Batista Silva, ocorrida no dia
10/02/15, de acordo com o inciso III do artigo 184. Lido o ofício DE 294/15 versando
sobre verificação de títulos. Lido ofício CD 020 encaminhando à CCJ o ofício DE
294/15 para análise e parecer. Lido ofício CD 024/15 onde foi solicitado
esclarecimento à DE sobre a compra de um bebedouro para o CD. Lido
requerimento do CF sobre o Baile do Hawai. Lido ofício do CD encaminhando o
requerimento do CF à CCJ para análise e parecer. Lido o requerimento do CF sobre
o IPTU. Lido ofício DE 291/15 sobre IPTU. Lido ofício CD 021/15 encaminhando à
CCJ solicitação de análise e parecer sobre o IPTU. Lido ofício DE 277/15 sobre
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COFINS. Lido ofício CD 019/15 encaminhando à CCJ para análise e parecer sobre
COFINS. Lido requerimento do CF sobre guardas sois. Lido ofício CD 016/15
encaminhado à DE para retirada dos guarda sois. Lido ofício DE 289/15
respondendo sobre os guardas sois. O Presidente colocou em discussão o assunto.
O
Conselheiro Benedito Cesar Thimoteo pediu bom senso para todos os
conselheiros e que sigam o Estatuto e o Regimento Interno. O Conselheiro Marcio
Ferreira de Oliveira comentou que é difícil conseguir patrocínios e a partir do
momento que se coloca o nome da empresa é sim um patrocínio e não uma doação
e se continuarmos perdendo os patrocínios ficará difícil conseguir novos
patrocinadores. O Conselheiro José Roberto Macedo disse que estamos aqui com o
intuito de sermos transparente e cumprir o regimento interno do clube e o que está
acontecendo hoje é que a presidente faz o que ela bem entende e se estiver
fazendo errado temos o dever do corrigir o erro para que não venha acontecer os
mesmos erros futuramente. O Conselheiro Marcello Ferreira Bellini disse o caso é
grave e que é preciso esclarecer o mais rápido possível e fazer contrato estipulando
cotas, duração, etc, que se sigam os caminhos da transparência. O Conselheiro
Petterson Ferreira de Paula comentou sobre o patrocínio dizendo que não pode é
fazer a coisa errada e depois tentar dar um jeito para consertar. O Conselheiro João
Pedro Alvarenga disse que a Diretoria Executiva está deixando de cumprir o seu
papel quando disse na posse do atual Conselho que estaríamos juntos e não é isto
que vem ocorrendo e neste momento a Presidente da Diretoria executiva deveria
estar aqui debatendo sobre esse assunto que vem sendo bastante comentado no
clube. O Conselheiro Dante Ballerini Filho disse que estamos num momento
histórico do nosso clube pois estamos transmitindo a reunião on-line, disse que nós
temos que respeitar o patrocínio e tem que estar escrito todas as informações nos
contratos de patrocínio antes de assiná-los, disse que o patrocinador não pode ser
prejudicado de maneira nenhuma. A Conselheira Dirce Graçy Martins Cordeiro disse
que há muito tempo vem solicitando a aquisição dos guardas sois para o uso dos
Associados e que ficou muito satisfeita quando apareceu um patrocinador, mas
salientou que desde que seja com transparecia e que venha acompanhado de um
contrato disponibilizando o logo tipo da empresa e a transparência necessária para
efetivação do patrocínio. O Conselheiro José André Cristino comentou que a
Diretoria Executiva sempre quis se sobrepor às decisões do Conselho sendo
soberana a tudo e deixando o Conselho numa situação complicada com os
associados e disse que o patrocinador não tem culpa do que está acontecendo e a
Diretoria Executiva precisa ser mais transparente nas suas decisões. O Conselheiro
Cleber Cleto disse que a Diretoria Executiva está errada na forma que está
conduzindo o patrocínio e que temos que agradecer o apoio do empresário quem
quer que seja. O Presidente comentou sobre a doação de terra para a construção do
quiosque e disse que esse assunto será debatido futuramente. ORDEM DO DIA: I –
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Análise, deliberação e votação do parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento sobre a Execução Orçamentária do mês de dezembro de 2014. O
parecer é favorável a aprovação das contas do mês de dezembro de 2014,
desde que a DE encaminhe ao CD uma nova planilha de execução orçamentária
sem conflitos com a proposta orçamentária aprovada e posteriormente alterada
pelo remanejamento para que os arquivos contenham informações consistentes.
O Conselheiro Petterson Ferreira de Paula comentou que realmente a planilha
seja enviada com antecedência para apreciação da CFO. O Conselheiro
Marcelo Ferreira Bellini comentou que junto com essa planilha a DE mande o
balancete com o saldo bancário. O parecer foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade. O Presidente agradeceu o excelente desempenho da
Comissão de Finanças e Orçamento. II – Análise, deliberação e votação do
parecer da Comissão de Serviços, Obras e Meio Ambiente sobre o Projeto para
construção do Quiosque do campo de futebol. O parecer é pela aprovação com
a ressalva que seja apresentado o protocolo de aprovação na prefeitura até 30
(trinta) dias a partir desta data, podendo ser prorrogado o prazo a pedido da DE.
O Conselheiro Petterson Ferreira de Paula avaliou a situação do quiosque como
uma situação difícil pois mais uma vez a DE primeiro faz e depois pede
autorização do Conselho e que o Conselho foi tolerante para continuação da
obra e perguntou até quando vamos aguentar e que a tolerância pode virar
conivência. O Conselheiro Marcello Ferreira Bellini comentou que temos que
pensar muito bem, pois, estamos sendo conivente com a continuação da obra e
que se estiver irregular que pare a obra e regularize toda a documentação para
não termos problemas futuros. O Conselheiro Cleber Cleto de Oliveira disse que
é brincadeira a obra sair sem as devidas documentações. O Conselheiro
Benedito Cesar Thimoteo comentou que o projeto teve três orçamentos e
garantiu que assinou esses orçamentos quando era Diretor de Obras e o que
aconteceu foi que sumiram com esses documentos. O parecer foi colocado em
votação e aprovado por maioria, sendo 3 votos contrários e 14 votos favoráveis.
Justificando o voto o Conselheiro Marcelo Ferreira Bellini disse que votou contra
porque o protocolo não foi apresentado e isso não está correto. O Conselheiro
Petterson Ferreira de Paula justificou seu voto contrario à aprovação dizendo
que a DE teve tempo suficiente para fazer a regularização e não o fez. O
Conselheiro João Pedro Alvarenga comentou que a obra começou errada por
diversos fatores e por isso votou contra. III – Análise, deliberação e votação do
parecer do Conselho Fiscal sobre o Balancete Fiscal do mês de dezembro de
2014. O parecer foi pela aprovação do balancete desde que a DE apresentasse
suas explicações a algumas ressalvas. O Conselheiro Marcelo Ferreira Bellini
comentou sobre a NR32 dizendo que ela é especifica para área de saúde. Disse
que sobre o site do clube está sempre desatualizado e que precisa de
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transparência o mais rápido possível e sobre a questão do teatro disse que foi
muito importante para o clube e que eventos dessa natureza deveriam ser
realizados com mais frequência. O Conselheiro Dante Ballerini Filho disse que é
muito importante que todos os funcionários sejam vacinados. Disse que
referente aos serviços advocatícios estamos tendo uma despesa muito alta, mas
que os resultados compensarão o investimento, em relação ao teatro precisa ser
feito mais ações para beneficio de todos os associados. O Conselheiro José
Roberto Macedo disse que sobre a vacinação existem postos de saúde que
você toma a vacina sem nenhum custo, outra coisa sobre os pagamentos em
sequência de numero de notas fiscais, como exemplo notas 21, 22 e 23 e no
mês seguinte 24, 25 e 26, será que essa empresa só trabalha para o clube, isso
é um pouco estranho. Finalizou dizendo que se existe o advogado do clube
porque pagar caro para outros advogados. O Conselheiro Petterson Ferreira de
Paula comentou que só faz sentido pagar as vacinas se for obrigatório e com
relação a advogados o clube está pagando um valor alto é indagou o porque a
Diretoria Executiva não apresenta suas despesas como o baile do hawai.
Finalizou perguntando se iremos aprovar um parecer faltando algumas
informações necessárias para aprovação. A Conselheira Roberta Werneck
questionou sobre a vacinação dizendo que o clube não se encontra num
momento para termos gastos tão alto com vacinação, apesar de achar valida
pois está protegendo a saúde de todos. Sobre os pagamentos que vem sendo
muito altos referente aos serviços advocatícios e com relação ao Pollim
perguntou quando será feita a prestação de contas do baile do hawaii. O
Conselheiro Marcio Ferreira de Oliveira perguntou quanto custaria para o clube
ter um escritório de advocacia. O Presidente respondeu que por volta de R$
3.000,00 (três mil) reais, solicitou aos conselheiros procurarem saber o que está
acontecendo dentro do clube. O Conselheiro Dante Ballerini Filho disse que por
tudo o que está acontecendo no clube foi necessário contratar bons advogados
para defende-lo e que isso vai trazer muita economia para o clube futuramente.
O Conselheiro Celso Ribeiro Rangel comentou sobre a nr32 que não faz sentido
para o clube e temos sim que tomar medidas corretas para a vacinação e sobre
a prestação de contas do baile do hawai já se passou o tempo necessário para
apresentarem as informações sobre o baile. Como a DE não apresentou
justificativas a todas as ressalvas do CF o plenário do CD decidiu por
unanimidade pela devolução à DE do parecer do CF para que ela respondesse e
enviasse as respostas ao Conselho Fiscal para análise e novo parecer. O
presidente prorrogou a reunião por mais 2 horas. BREVES COMUNICAÇÕES: o
Conselheiro José Roberto Macedo disse que foi cobrado pelos associados por
não terem armário suficientes na sauna, explicou que vários sócios utilizam
para guardarem material e dessa forma prejudicam o coletivo. O Conselheiro
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Marcelo Ferreira Bellini não sabia do evento em janeiro e que somente tomou
conhecimento por foto. Disse que criamos uma Fan Page para estarmos
atualizados sobre os acontecimentos do clube. O Conselheira Roberta Werneck
ficou surpresa com a desorganização do evento da dança do ventre e que foi
conversar com o Gerente de Esporte e que não tomou nenhuma atitude, pois o
evento somente beneficia pessoas de fora do clube e gostaria de maiores
esclarecimentos sobre o assunto. O Presidente informou que ela poderia pedir
esclarecimentos ao Gerente de Esportes e que se não tivesse a resposta
convincente deveria fazer um requerimento para que o mesmo fosse remetido à
DE. O Conselheiro Marcio Ferreira de Oliveira disse que antigamente vinha uma
pasta com todas as informações sobre o balancete do clube e que o conselho
tem o dever e fiscalizar. Sobre a sauna disse que a DE fez aquisições de
materiais para sauna só que sumiram e que deve-se cobrar mais dos
funcionários. O Presidente disse que vai providenciar as pastas para ficar à
disposição dos Conselheiros na próxima reunião. O Conselheiro Celso deu boas
vindas ao conselheiro Cleber e desejou uma boa noite a todos. O Conselheiro
Dante Ballerini Filho disse que temos que pensar em uma maneira de
economizar nas despesas deste clube. O Conselheiro Jonathas Bonfim Arneiro
comentou que o clube está virando estacionamento de alguns associados que
deixam o carro no clube e saem para ir a cidade. O Presidente agradeceu a
presença de todos os Conselheiros e Associados, inclusive os internautas e
disse que nossa passagem por aqui não será em vão e que estamos aqui para
ajudar a Diretoria Executiva a encontrar o melhor caminho possível para nosso
clube. Como nada mais foi tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião às
23:30 horas. Eu, Fábio Batista Silva, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que depois
de lida e aprovada será assinada por quem de direito. Lorena, 24 de Fevereiro de
2015.

______________________________

Fabio Batista Silva
1º Secretário

_______________________________________

Leovaldo Luiz da Costa e Silva
Presidente
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