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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito,
reuniu-se na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho
Deliberativo, em primeira convocação às 19:30 e às 20:00 horas em
segunda convocação, contando com as seguintes presenças: Álvaro
Marton Barbosa Júnior, Antônio Willians Batista Gomes, Dante Ballerini
Filho, Edgar Carvalho Nogueira, Eduardo Augusto de Almeida, Elaine
Di Lorenzi Siqueira, Elisabete Martins, Eugênio Campos Neto, Fábio
Batista Silva, Fábio José de Freitas Costa, Ivaldo de Almeida Júnior,
Jonathas Bonfim Arneiro, Luiz Cláudio Carvalho Nascimento, Luiz
Wanderley de Souza, Marcello Ferreira Bellini, Martin Bária, Rodney
Guedes da Silva e Valéria Aquino Fortes. A Presidente Valéria pediu que
inicialmente fizéssemos um momento de reflexão para tratar dos assuntos
da reunião. Foi lida a ATA da 9 Reunião ordinária, colocado em
discussão e votação, aprovado por unanimidade. Expediente: A
Presidente do Conselho Deliberativo pediu a presença do departamento
jurídico para reunião pois está havendo uma irregularidade no Conselho
Fiscal. O departamento jurídico em nome do Dr. Gustavo Capucho
explicou sobre o evento de alguns anos atrás dentro do Ginásio do Clube
Comercial de Lorena sobre o resultado da decisão da justiça no valor de
R$500.000,00 quinhentos mil reais de indenização pois naquele época,
teve um acidente fatal. Porém, o Dr. Gustavo está tentando um bom
acordo com a família da vítima em torno de R$300.000,00 trezentos mil
reais, em 6 seis parcelas de R$50.000,00 cinquenta mil reais. O
conselheiro Álvaro Marton comentou que essas indenizações estão em
torno de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na justiça. É um caso
delicado pois houve bastante irregularidades na assinatura do contrato,
pois foi para pessoa física e não pessoa jurídica. Eventos de Baile Funk
precisa ter uma segurança reforçada para evitar esses tipos de acidentes
fatais. Esse assunto foi esclarecido para ciência de todos os
conselheiros(as) pois o clube irá pagar de qualquer forma, só não sabe de
dizer quando e como. O conselheiro Dante Ballerini disse que gostaria
de saber de fato o que a Diretoria Executiva irá fazer neste caso. O
Conselheiro Edgar questionou sobre os contratos de prestação de
serviços. Foi dado ciência pelo Conselheiro Álvaro sobre a proposta da
construção do campo de futebol society, em torno de R$150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) para inserir na proposta orçamentária do ano
de 2019. A Presidente do Conselho explicou sobre a indicação do
Conselheiro Marcello Bellini para assumir interinamente uma vaga no
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Conselho Fiscal até as próximas eleições devido a saída de um membro
do Conselho Fiscal. Justificativa do Conselheiro Eugenio Campos Neto
na 7ª reunião extraordinária por motivo de trabalho, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. Justificativa de falta do conselheiro
Marcello Bellini no dia 13ª de setembro por motivo de trabalho, foi
colocado em votação e aprovado por maioria, Justificativa do
Conselheiro Martin Bária no dia 13ª de setembro por estar trabalhando,
foi colocado em votação e aprovado por maioria, Justificativa de falta do
Conselheiro Luiz Wanderley da 7ª reunião extraordinária por motivo de
trabalho, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, Justifica
de falta do Conselheiro Ivaldo na 7ª reunião extraordinária por motivos
profissionais, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade,
Justificativa do Conselheiro Rodney na 7ª reunião extraordinária por
motivos de trabalho, foi colocado em votação e aprovado por maioria.
ORDEM DO DIA: I – Análise, deliberação e votação das Contas de
Junho/2018, levando-se em consideração o Parecer do Conselho Fiscal. Foi
colocado em discussão e votação e foi tirado da ordem do dia e prorrogado
para a próxima reunião ordinária. Aprovado por maioria. Justificativa de
voto do Conselheiro Jonathas: disse que já houve prazo suficiente.
Justificativa de voto do Conselheiro Marcello Bellini: disse que não é válido
dar dilação de prazo para prazos vencidos, e as contas de Junho já tinham
sido analisadas pelo Conselho Fiscal. II – Análise, deliberação e votação da
Execução Orçamentária de Junho/2018, do CCL, levando-se em conta o
parecer da CFO. Conselheiro Edgar Nogueira explicou sobre o parecer que
a festa junina teve prejuízo, mas no balanço geral o clube está com saldo
positivo. Foi colocado em discussão e votação e aprovado por maioria,
Justificativa de voto do Conselheiro Jonathas: votou contrário por causa do
déficit da festa junina. Justificativa de voto do conselheiro Marcello Bellini:
votou contra por causa de gastos desnecessários que trouxeram maior
prejuízo a festa. III – Análise, deliberação e votação da Execução
Orçamentária de Julho/2018, do CCL, levando-se em conta o parecer da
CFO. O conselheiro Edgar disse que houve um déficit na festa italiana de R$
9.817,00 (nove mil e oitocentos e dezessete reais). Conselheiro Dante disse
que precisa evitar certos gastos e que precisa fazer festa para os associados.
Foi colocado em votação e discussão e aprovado por maioria. IV – Análise,
deliberação e votação das Contas de Julho/2018, levando-se em consideração
o Parecer do Conselho Fiscal. A Presidente do Conselho Propõe que seja
colocado para votação na próxima reunião ordinária. Foi colocado em
discussão e votação e aprovado por unanimidade. V – Análise, deliberação
e votação da Execução Orçamentária de Agosto/2018, do CCL, levando-se
em conta o parecer da CFO, foi colocado em votação e discussão e aprovado
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por unanimidade. VI – Análise, deliberação e votação da proposta de
Patrocínio enviado pela Diretoria Executiva, levando-se em conta o parecer
da CCJ. Foi colocado em discussão e votação e aprovado por unanimidade.
O Conselheiro Álvaro Marton disse que precisa respeitar as cores do clube
azul e branco em todos os uniformes do Clube Comercial de Lorena.
BREVES COMUNICAÇÕES: Como nada mais foi tratado, a
Presidente deu por encerrada a reunião às 23:30 horas e trinta minutos.
Eu, Fábio Batista Silva, 1a.Secretário, lavrei a presente Ata que depois de
lida e aprovada será assinada por quem de direito. Lorena, 24 de setembro
de 2018.
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