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CONSELHO DELIBERATIVO
GESTÃO 2014 - 2015
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 31/03/15
Aos trinta e um dias do mês de março 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, Marcelo Ferreira Bellini, Benedito Cesar Thimoteo, Cleber Cleto
de Oliveira, Jonathas Bonfim Arneiro, Roberta Werneck, João Pedro de Souza
Alvarenga, Hamilton Custódio e José Augustinho Boaventura. 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. EXPEDIENTE: Lido o ofício D.E. 033/2015 referente ao
empréstimo do salão social para realizar o evento miss Lorena no dia 25 de abril de
2015, foi colocado em votação e reprovado por unanimidade. Lido a justificativa de
falta do Conselheiro Benedito Cesar Thimoteo, no dia 10 Março 2015, por motivos
pessoais, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Lido a justificativa
de falta do Conselheiro Hamilton Custódio, no dia 24 de março de 2015, em razão
de compromissos, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Lido a
justificativa de falta do Conselheiro José Augustinho Boaventura, no dia 24 fevereiro
de 2015, 10 março de 2015 e 24 março de 2015, por estar defendendo o clube na
competição de Voleibol e todos foram aprovados por unanimidade. O Presidente do
C.D. recebeu um Requerimento do Conselheiro João Pedro Alvarenga
encaminhando ofício da associada Circe Renata dos Santos que será analisado
posteriormente. Lido o ofício D.E. 035/15 solicitando informações sobre julgamento
pelo C.D. de ocorrência disciplinar ocorrida em setembro de 2014. O Presidente
informou à D.E. que o referido associado não teve seu caso julgado pelo C.D.
devendo ser analisado pela D.E. O Presidente convidou o Dr. Alano e a Presidente
da Diretoria executiva Maria Inês Vieira para comporem a mesa. O advogado Dr.
Alano falou sobre o caso do ex-Gerente Sr. Alberto. Vários conselheiros fizeram
questionamento sobre o assunto. O Dr. Alano disse que a indenização inicial era de
R$ 180.000,00 que depois do 1º julgamento passou para R$ 60.000,00 mil reais e
que depois do recurso impetrado pelo clube essa quantia foi reduzida para R$
40.000,00 mil reais. Disse que está estudando a possibilidade de impetrar novo
recurso. Colocou-se à disposição do C.D. para outros esclarecimentos e está à
disposição para se necessário comparecer a outra reunião. O Presidente agradeceu
a presença do advogado dizendo que sua presença foi fundamental para esclarecer
sobre o assunto fazendo com que outras pessoas não distorçam os fatos. O
Presidente passou a palavra a Sra. Maria Inez Vieira, Presidente da Diretoria
Executiva, convocada para esta reunião. A Presidente Maria Inês Vieira inicialmente
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respondeu a questionamentos dos conselheiros. O Conselheiro Cleber Cleto disse
que os armários da sauna estão todos quebrados e que a Sauna está virando um
vestiário para todos associados. A presidente da D.E. disse que comprou 20
cadeados que sumiram e que também comprou 30 chinelos e roupão para a sauna.
O Conselheiro Marcio Ferreira de Oliveira complementou a respeito da sauna
dizendo que já aconteceu de sumir alguns pertences de associados e que é preciso
ter mais segurança. A Conselheira Roberta Werneck gostaria de saber sobre a
piscina aquecida. A Presidente respondeu que o perito veio e está fazendo uma
serie de exigências e que assim que for dado o laudo ela vai entrar com um pedido
ao juiz para a liberação para fazer os consertos necessários. Disse que é comum
neste clube pagarmos duas vezes pela mesma obra. O Conselheiro Marcelo Ferreira
Bellini perguntou o que ela pretende fazer neste último ano de sua gestão. A
presidente disse que será trocado todo o parquinho das crianças e também será
consertado o telhado do tênis de mesa, da capoeira e do spinning no mês de maio e
mais algumas obras que se fazem necessárias. O Conselheiro Benedito Thimoteo
questionou sobre a piscina que se for arrumada que tenha o aval do perito e do
professor Bento da Unesp e que se for pagar mais uma vez pela piscina se vai ficar
por isso mesmo ou se será apurado os responsáveis. A presidente respondeu que
está aguardando a autorização do juiz para reformar a piscina. O Conselheiro José
Roberto Macedo questionou a presidente perguntando o que ela quis dizer com a
frase “quem vocês pensam que são” ao se referir ao C.D.. A presidente respondeu
de maneira evasivas e disse que quando recebeu um ofício do presidente do
conselho para retirar os guardas sois disse que não retiraria porque se tratava de
um patrocínio e não de uma doação. O Presidente Leovaldo disse que a presidente
da D.E. não pode julgar as decisões do Conselho Deliberativo e que ela não manda
no clube e sim o administra, devendo acatar as decisões do C.D. e que ela não sabe
interpretar o RI. O Conselheiro José Roberto Macedo disse que a Presidente da D.E.
não está seguindo o Regimento Interno. O Conselheiro Fábio Batista questionou a
presidente sobre aquisição de duas catracas eletrônicas para organizar a entrada e
saída dos associados na academia. A presidente disse que não irá comprar. O
Conselheiro João Pedro Alvarenga questionou a Presidente sobre problemas
administrativos do nosso clube e disse que ela havia dito no seu discurso de posse
que andaria junto com o C. D. e não é bem isso que está acontecendo e que nós
estamos aqui para fiscalizar e que até agora ela não enviou o balancete do baile do
Hawaii. O Conselheiro Petterson Ferreira de Paula questionou a Presidente
perguntando o que podemos fazer para andarmos junto com a Diretoria Executiva e
o que está sendo feito em relação ao equilíbrio financeiro do nosso clube e que a
maioria dos conselheiros está aqui para ajudá-la e que precisamos trabalhar juntos.
A presidente respondeu dizendo que está fazendo contenção para equilibrar as
despesas e receita do clube e que talvez o clube irá abrir uma hora mais tarde e
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fechar uma hora mais cedo. O Conselheiro concluiu dizendo que nós queremos é
contribuir com elementos suficientes para que a senhora possa tomar a melhor
decisão. O Conselheiro José Augusto Boaventura questionou a Presidente dizendo
que o clube não está sendo bem administrado no tocante ao esporte porque as
informações não chega até ela. A Conselheira Elisabete Martins questionou dizendo
que estamos aqui para ajudá-la e não atrapalhar e que ela veio para fazer a
diferença e que tem a certeza que ela é capaz disso. A Conselheira Dirce Martins
Cordeiro disse que estamos aqui para trabalharmos juntos com a D.E. e que o clube
está muito bem gerenciado na parte de esporte e no social e que está vendo o
coletivo e que estamos aqui para representar os associados e mais nada e que não
podemos usar do cargo para beneficio próprio. O Conselheiro Dante Ballerini Filho
questionou a Presidente sobre qual foi a sua emoção quando nós entramos na
quadra em Mauá. A Presidente respondeu dizendo que foi uma alegria muito grande
participar deste evento com as crianças do Clube Comercial de Lorena. ORDEM DO
DIA: I – Análise, deliberação e votação do parecer da CCJ sobre o IPTU de
2010, 2011 e 2012. Após discussão o plenário aprovou por unanimidade o
parecer da CCJ que entendeu que a D.E. agiu de forma correta ao saldar os
débitos e que a D.E. é que deve decidir se vai ou não acionar judicialmente ou
punir administrativamente os ex-gestores, visto que essa atitude é um ato de
gestão e não cabe ao C.D. ingerir quanto aos seus atos. II – Análise, deliberação
e votação do parecer da CCJ sobre COFINS. Após discussão o plenário aprovou
por unanimidade o parecer da CCJ que entendeu que a D.E. agiu de forma
escorreita para solucionar as dívidas e a adesão ao parcelamento dos débitos
federais. III – Análise, deliberação e votação do parecer da CCJ do contrato do
preparador físico da equipe de futsal. Após discussão o plenário decidiu por
maioria acatar o parecer da CCJ que entendeu que tudo está na conformidade
do parágrafo 1º do artigo 246 e parágrafo 2º do artigo 249 do RI. O Conselheiro
Petterson justificou seu voto contrário a aprovação por entender que se trata de
um contrato de trabalho e que deveria ser deliberado pelo CD atendendo o que
prescreve o RI. IV – Análise, deliberação e votação do parecer da Comissão de
Serviços, obras e meio Ambiente sobre a reavaliação patrimonial. O assunto não
foi tratado em virtude da não apresentação do parecer pela comissão. O
Presidente advertiu a comissão que se comprometeu em apresentar o parecer
para a próxima reunião. V – Análise, deliberação e votação do parecer da
Comissão de Serviços, Obras e Meio Ambiente sobre descarga de materiais.
Após discussão foi aprovado por unanimidade o parecer favorável pela descarga
dos materiais. VI – Análise, deliberação e votação do parecer da CFO sobre a
execução orçamentária do mês de janeiro de 2015. Após discussão o plenário
aprovou por unanimidade o parecer da CFO favorável a aprovação da Execução
Orçamentária do mês de janeiro de 2015. VII – Análise, deliberação e votação
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do parecer do Conselho Fiscal do balancete do mês de dezembro de 2014. Após
discussão foi aprovado por unanimidade o parecer do CF pela aprovação do
balancete do mês de dezembro de 2014. VIII – Análise, deliberação e votação
do parecer do Conselho Fiscal do balancete de janeiro de 2015. Após discussão
foi aprovado por unanimidade do parecer do CF sobre o Balancete do mês de
janeiro de 2015. 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, 07 de
Abril de 2015.

______________________________

Fabio Batista Silva
1º Secretário

_______________________________________

Leovaldo Luiz da Costa e Silva
Presidente do Conselho Deliberativo
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