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CONSELHO DELIBERATIVO
GESTÃO 2014 - 2015
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e oito dias do mês de Abril 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, Petterson Ferreira de Paula,
Elisabete Martins, Cleber Cleto de Oliveira, Jonathas Bonfim Arneiro, João Pedro
de Souza Alvarenga, José Augustinho Boaventura, Maria de Fatima Ferreira
Santos, Pedro Fernandes da Silva Junior e Tatiane Rodrigues Castro. 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. O Presidente comentou que fez contato com a DRAPE
Consultoria e está aguardando retorno com a marcação da data da reunião, disse
que remeteu as perguntas da Conselheira Dirce e mais algumas que achou
pertinente. Apesar de várias tentativas o suplente Erick Dias ainda não foi
localizado para assumir a sua vaga no Conselho. EXPEDIENTE: Foi aprovada por
maioria a justificativa de falta da Conselheira Roberta Werneck do dia 28 de abril,
por motivo de trabalho. Foi aprovada por unanimidade a justificativa de falta do
Conselheiro Pedro Fernandes da Silva Junior nos dias 07/04/15 e 31/04/15 por
motivo de compromissos agendados anteriormente. Foi aprovado por maioria a
justificativa de falta do Conselheiro José Augustinho Boaventura no dia 07/04/15,
por motivo de trabalho. Lido Ofício do C.D. nº 42 sobre remessa à DE do resultado
da reunião de 31/03/15. Lido Ofício D.E. nº 040 em resposta aos questionamentos
da Conselheira Roberta Werneck sobre cronograma de obras do primeiro semestre
de 2015. Lido Oficio D.E. nº 035 solicitando informações sobre julgamento do ex
Conselheiro Carlos Miguel de Aquino. Lido Oficio C.D. nº 043 informando que o
Associado Carlos Miguel não foi julgado à época pelo Conselho Deliberativo,
devendo a D.E. tomar as providencias cabíveis. Lido Ofício D.E. nº 050 referente
ao empréstimo do salão social para realização do evento beneficente no dia 23 de
maio de 2015 para o Capítulo Demolay Baluartes da Luz para juventude em prol do
abrigo Maria de Nazareth. Colocado em discussão o Conselheiro Pedro Fernandes
sugeriu que a entidade que fosse beneficiada pudesse nos dar um retorno dizendo
o quanto foi arrecadado no evento. Foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Lido Ofício D.E. nº 041 referente ao empréstimo do salão social para
realização de um jantar beneficente no dia 26 de setembro de 2015 pelo
Movimento de Cursilhos de Cristandade de Lorena, foi colocado em votação e
aprovado por maioria, 10 votos a favor e 5 votos contra. Justificando o voto o
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Conselheiro Pedro Fernandes disse que o clube está tendo muito prejuízo nesses
eventos e que futuramente deve-se cobrar uma taxa. Justificando o voto o
Conselheiro Dante Ballerini Filho disse que o clube precisa se preocupar mais com
o custo do salão social. Justificando o voto o Conselheiro Petterson Ferreira disse
que deveríamos criar uma regra e cobrar uma taxa para cobrir os custos desses
eventos. Lido Ofício D.E. nº 044 referente ao empréstimo do salão social no dia 28
de novembro de 2015 para realização de um jantar de confraternização da
Orientação para Vivencia Sacramental (OVISA). O Conselheiro Pedro Fernandes
sugeriu que se cobre uma taxa para realização de todos eventos sem fins
lucrativos. O Conselheiro José Roberto Macedo disse que o OVISA é um
movimento de igreja e não tem vinculo nenhum com o Colégio São Joaquim e que
seu papel é o de cuidar dos casais e da família. Foi colocado em votação e
aprovado por maioria, 4 votos contra e 11 favoráveis. Justificando seu voto a
Conselheira Dirce disse que tudo que for para o bem do ser humano não ira votar
contra. Justificando seu voto o Conselheiro Petterson Ferreira disse que o clube
não é uma instituição filantrópica e que tem muitos espaços em Lorena para
realização de eventos. Justificando seu voto o Conselheiro João Pedro Alvarenga
disse que tudo tem que ser dentro do limite. Justificando seu voto o Conselheiro
Pedro Fernandes, disse que em nenhum momento questionou sobre a entidade e
que é a favor de ser cobrado uma taxa para qualquer evento beneficente.
Justificando seu voto o Conselheiro Dante Ballerini disse que nós não somos
obrigado a ceder o espaço e que é contra essa quantidade de pedidos feitos para o
empréstimo do salão e que o sócio quando precisa de algum espaço no clube tem
que pagar e que deve-se criar uma regra para o empréstimos de qualquer espaço
do clube. Lido Ofício D.E. nº 049 referente ao empréstimo do salão social para a
realização do evento “Café, Negócios e Soluções 2.0”, da empresa EEL Junior da
USP/Lorena, no dia 27 de maio de 2015. O Conselheiro Dante Ballerini comentou
que a empresa em questão deveria pedir para o vereador Marcelinho alvarenga um
espaço na Câmara Municipal para a realização do evento, pois o mesmo tem
projetos parecidos. O Conselheiro Petterson Ferreira disse que a cidade tem vários
espaços para realização desse evento. O Conselheiro Pedro Fernandes, disse que
é contra porque a EEL Júnior tem condição financeira suficiente para alugar o
salão. Foi colocado em votação e a cessão foi reprovado por maioria, 11votos
contra e 3 votos favoráveis. O Presidente do C.D. determinou que a CCJ crie as
normas para regular a cessão do Salão Social. ORDEM DO DIA: I – Análise,
deliberação e votação do parecer da Comissão de Serviços, Obras e Meio
Ambiente sobre a reavaliação patrimonial. Como a Comissão mais uma vez não
apresentou o parecer o assunto não pode ser analisado. O Presidente do C.D.
disse que está cobrando essa reavaliação desde dezembro de 2014. A comissão já
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foi advertida pela demora e está sendo pela segunda vez advertida e agora por
escrito por não cumprir o Regimento Interno. O Conselheiro Petterson Ferreira
disse que deveria trazer uma imobiliária para fazer a reavaliação patrimonial do
Clube. II – Análise, deliberação e votação do parecer da CFO sobre a Execução
orçamentária do mês de fevereiro de 2015; O Conselheiro Petterson Ferreira, disse
que há vários estouros orçamentários, a despesa superou a receita em 3,27%. A
receita arrecadada foi de 7,44% inferior à prevista inicialmente. A redução de
receitas de manutenção equivale à taxa de aproximadamente 144 associados. A
Conselheira Elisabete Martins disse que a Presidente da DE também não informou
o saldo bancário atual do clube. O Conselheiro José Roberto Macedo disse que
é favorável ao parecer da comissão. O Conselheiro Dante Ballerini disse que a
receita está abaixo da despesa e que a DE não enviou o saldo devedor. Foi
colocado em votação o parecer da CFO pela reprovação da execução
orçamentaria de 2015, sendo aprovado por unanimidade. A reunião foi
prorrogada por mais uma hora. III – Análise, deliberação e votação do parecer do
Conselho Fiscal do Balancete referente ao mês de fevereiro de 2015. O
Conselheiro Petterson Ferreira disse que acha muito estranho um parecer não
achar nada de errado. O Conselheiro Pedro Fernandes disse que está muito
preocupante o parecer. Foi colocado em votação o parecer pela aprovação do
Balancete e aprovado por maioria, sendo 10 votos favoráveis e 4 votos contrários.
Foi marcada a próxima reunião extraordinária para revisão do Estatuto Social do
CCL para o dia 14 de maio de 2015. BREVES COMUNICAÇÕES: O Conselheiro
Cleber Cleto de Oliveira comentou que não tem armário para guardar as roupas na
sauna porque os associados levam as chaves para casa. O Conselheiro José
Roberto Macedo comentou que tem sócio que não usa o traje adequado para
frequentar a sauna. O Conselheiro José Augustinho Boaventura disse que está à
disposição para esclarecer qualquer assunto com os associados. A Conselheira
Maria de Fatima Ferreira Santos convidou os conselheiros para o baile do dia das
mães e solicitou que todos viessem prestigiar o evento. O Conselheiro Petterson
Ferreira comentou que nas últimas 3 semanas não tinha sabonete no toalete da
bocha, comentou também que sobre os eventos deve ser estudado a possibilidade
de se movimentar mais as noites no clube. O Conselheiro João Pedro Alvarenga
comentou que de tudo o que foi comentado nesta reunião é preciso que a Diretoria
Executiva faça a sua parte, O Presidente Leovaldo disse que 99% do que foi
comentado nas breves comunicações cabe à Diretoria Executiva resolver, pois se
trata de Administração. Solicitou aos Conselheiros que remetam requerimentos
com as irregularidades encontradas para serem encaminhados à DE para as
devidas providências. Disse que irá apresentar uma proposta para homenagear o
associado Dr. Pedro Leite porque entende ser ele merecedor por tudo o que
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representa e já fez pelo nosso clube. Sugere que seu nome seja dado ao salão
social. Como nada mais foi tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião às
22:28 horas. Eu, Fábio Batista Silva, 1º Secretário, lavrei a presente Ata que depois
de lida e aprovada será assinada por quem de direito. Lorena, 28 de Abril de
2015.

______________________________

Fabio Batista Silva
1º Secretário

_______________________________________________

Leovaldo Luiz da Costa e Silva
Presidente do Conselho Deliberativo
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