CONSELHO DELIBERATIVO CCL
GESTÃO 2017/18

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, reuniuse na sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo do Clube
Comercial de Lorena, as 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, Fábio Batista Silva, Fabio Jose de Freitas Costa, Lilian
Aparecida da Silva, Ivaldo de Almeida Júnior, Marcello Ferreira Bellini,
Paulo Giuliano Reis Silva, Rodney Guedes da Silva, Valeria Aquino Fortes. A
presidente Valeria pediu que inicialmente fizéssemos um minuto de oração
para tratarmos dos assuntos da reunião. Foi lida a convocação para a presente
reunião. Expediente: As Justificativas de falta dos conselheiros Álvaro
Marton Barbosa Junior, Antônio Willians Batista Gomes, Benedito César C.
Thimóteo, Dante Ballerini, Elisabete Martins, Fábio Batista Silva, Paulo
Giuliano Reis Silva, Lilian Aparecida da Silva, Rodney Guedes da Silva, que
foi colocada em votação e aprovados por unanimidade. Foi pedido pelo
Conselheiro Álvaro que se fizesse a leitura dos documentos que foram
enviados para ciência de todos. O Conselheiro Marcello Bellini, que exercia a
presidência na gestão anterior deste Conselho, explicou que foi feito um
acordo com o plenário, onde todos os conselheiros receberiam todos os
documentos por email, para facilitar a leitura. O Conselheiro Edgar
questionou a pessoalidade do ofício 09/18, em face da senhora Roberta
Werneck, pela Presidente Valéria. Está explicou que a mesma atinge o
Conselho como um todo e que acredita ser necessário este procedimento. E
que em relação ao que foi imputado ao Senhor Sérgio Picolli, alega que o
Conselho Deliberativo não age com transparência, ato este registrado em rede
social. Conselheiro Willian colocou que qualquer pessoa pode criar uma
página usando o nome do Clube sem ser aprovado ou autorizado pelo
Conselho Deliberativo. Conselheiro Álvaro fez uma consideração sobre o
assunto com base no Regimento Interno. A seguir, a Presidente Valéria
colocou para ciência que foi pedido pela Diretoria Executiva a
disponibilização do Ginásio para a Gincana da Solidariedade, no dia vinte e
cindo de maio de dois mil e dezoito. O Conselheiro Dante disse que nas
outras administrações foi votado para se emprestar e se ocorresse algum
incidente, questionou sobre quem iria se responsabilizar. Conselheiro
Marcello disse que é determinante que a Diretoria Executiva ter um contrato e
uma taxa antes do evento e que isso deveria ser cobrado da mesma. O
Conselheiro Willian alegou que é contra, pois tem gastos com água, luz e que
são os sócios que pagam. Pode ocorrer incidente, pois vêm pessoas de outras
cidades. Conselheiro Álvaro explanou que fizeram o evento onde houve um
imprevisto e o mesmo foi votado pelo Conselho para que fosse feito uma
terceirização e foi aprovado pela Diretoria Executiva. Não identifica nenhum
problema em relação ao empréstimo, desde que entregue o ginásio limpo e no

horário e um contrato com tudo documentado e que deveria ter uma taxa de
manutenção. O Conselheiro Edgar falou que deveria devolver para a Diretoria
Executiva. O Conselheiro Rodney manifestou ser contra, que teria que alugar
pis tem despesas e pode ter riscos, até mesmo com as crianças. A Presidente
Valéria explicou que a Gincana da Solidariedade não é da Rede Globo e sim
uma parceria. Ficou decidido que irá ser remetido novamente para a Diretoria
Executiva para retificação e especificar maiores detalhes (aluguel, taxa de
manutenção, horário, contrato). O Conselheiro Dante sugeriu que mande tudo
com detalhes nos próximos ofícios. A CCJ – Comissão de Constituição e
Justiça – deu parecer favorável ao pedido de Aditivo Contratual da Assessoria
Jurídica da Diretoria Executiva, Cruz e Soares, com o valor mensal de quatro
mil reais. O valor solicitado se encontra dentro dos parâmetros da tabela de
honorários judiciais. O Conselheiro Willian foi favorável, pois sabe da
quantidade de processos e assistência jurídica no Clube. O Conselheiro Edgar
parabenizou a Comissão de Constituição e Justiça pelo bom andamento do
processo porém alegou que este aumento não tem amparo dentro da proposta
orçamentária que só poderá ser alteração após seis meses. O Conselheiro
Álvaro indagou se a Diretoria Executiva pode mandar junto com um pedido de
verba. O Conselheiro Marcello disse que só pode remanejar. A Presidente
Valéria colocou em votação o contrato. Não foi aprovada, com base no Artigo
261, parágrafo 1º. O Conselheiro Álvaro pediu para a Presidente Valéria
conceder a palavra ao associado Anderson e representantes do futebol,
conforme permite o Artigo 175, inciso XII, para leitura de uma ata com
reivindicações. O Conselheiro Álvaro sugeriu que se convoque o Diretor de
Esporte para dar o parecer dele. O Conselheiro Fábio José comentou que é
verdade o que foi falado sobre o quiosque usado pelo futebol. A Presidente
Valéria esclareceu, diante de sua participação dentro do Departamento Social,
sobre o quiosque ser apenas do futebol, que a logística é complexa. O
Conselheiro Álvaro propôs que dever deixado o quiosque para o futebol nas
quartas e domingos. O Conselheiro Edgar agradeceu a presença dos
representantes do futebol e que era solidário as reivindicações dos mesmos. O
mais importante que tem no clube hoje é o Diretor de Obras e ter mais
atenção. O Conselheiro Dante achou muito importante a presença destes
representantes do futebol e também concorda que tem que determinar um dia
e horário, ter prioridade, pois são praticantes e o Diretor de Esportes tem que
dar apoio. O Conselheiro Fábio Batista disse que era uma honra receber os
representantes do futebol e sugeriu que faça uma lista de reivindicações, para
que possamos convocar uma reunião com o Diretor de Esporte e disse que
pode com ele sempre. O Conselheiro Eduardo concorda que eles têm toda a
razão com os pedidos feitos e que é necessário dar uma atenção melhor para
eles. O Conselheiro Rodney concorda e que deve pedir a Diretoria Executiva
para colocar um cronograma, pois está um perigo naquele lugar. O
Conselheiro Marcello que a falta de manutenção permanente, pois estranha
apenas o quiosque do futebol não receber manutenção. Tem que se criar umas
regras fixas e executá-las. O Clube tem que ser para sócios e com regras
internas. O Conselheiro Álvaro alegou que o planejamento é muito
importante, fazer um cronograma. E a proposta do campo society foi feita para
o próximo ano. O Conselheiro Willian tornou a dizer que o clube é do sócio e
que a responsabilidade é de quem projetou. Que nas quartas e domingos não
irá prejudicar em nado o Clube. A Presidente Valéria comunicou que na

próxima reunião irá convidar o Diretor de Esporte, professor Dimas, para estar
presente. Ordem do Dia: O Conselheiro Edgar, da Comissão de Finança e
Orçamento, explanou sobre o planejamento orçamentário de novembro e
dezembro. Que saímos de 2016 com saldo negativo e fechou 2017 com saldo
positivo. O Conselheiro Marcello parabenizou o trabalho da Comissão de
Finança e Orçamento. Disse que a Diretoria Executiva tem que focar nas
despesas e a receita é bem crescente. O Conselheiro Álvaro parabenizou a
comissão, que fizeram uma análise minuciosa; que a Diretoria Executiva fez
uma previsão baseada na gestão anterior, que não houve má fé e que baseado
nisso deve ser aprovada com ressalvas. Colocada em votação, a execução
orçamentária de novembro foi aprovada por unanimidade. Levando-se em
conta o parecer da Comissão de Finança e Orçamento, foi aprovada a
execução orçamentária. Justificativa: o Conselheiro Marcello disse que a
Diretoria Executiva manteve o problema da receita menor e o controle das
despesas. Por falta do Parecer do Conselho Fiscal, ficou prejudicado sua
análise e votação, ficando para a próxima reunião. Considerações Finais: O
Conselheiro Eduardo solicitou a Diretoria Executiva que faça alguns
esclarecimentos referentes ao Choppiano e ao Mistrô. Qual seria o critério de
escolha das bandas que tocam nos dois lugares; existe uma verba determinada
para esses eventos? Quem e como escolhe essas bandas? Como é o contrato
com a empresa de aluguel de som no clube? Por que temos que beber cerveja
na latinha nos dias de eventos musicais no Choppiano? Por que o
Choppiano/Mistrô não vendem Cerveja Litrão, como fazia o Rapidinho, tendo
em vista que os associados deveriam ser beneficiados com os preços
adequados nos bares, exemplo disso foi o valor cobrado de R$ 5,00 a lata de
cerveja no evento realizado no Choppiano no final do ano. O Conselheiro
Álvaro solicitou a Diretoria Executiva que a mesma tome uma providência
quanto ao estacionamento de veículos dentro do CCL, pois tem famílias no
clube com até 05 veículos, dificultando o acesso ao estacionamento aos outros
associados, o conselheiro sugeriu que a DE veja uma forma de limitar o
estacionamento com 02 (dois) carros por titulo. O Conselheiro Antonio
Willians solicitou a limpeza da pista de Cooper, onde a mesma apresenta
diversos pontos com lodo deixando o local liso e consequentemente causando
acidentes. O Conselheiro Fábio José sugeriu a Diretoria Executiva que na
próxima apresentação de final de ano das alunas do Baby Dance das
professoras Gislene e Priscila que a mesma tenha um profissional para realizar
a gravação da apresentação, uma vez que no dia 09/12/2017 foi realizado a
apresentação das alunas do Baby Dance no ginásio do CCL e não foi realizada
a gravação, no mesmo dia houve a apresentação da Ginástica Rítmica na qual
a mesma foi gravada, gerando certa revolta dos pais das alunas, já que no ano
anterior 2016 tanto a apresentação do Baby Dance como da G inástica Rítmica
foram gravados. Como nada mais foi tratado, à presidente Valeria Aquino
Fortes deu por encerrada a reunião as 23:35 horas. Eu, Lilian Aparecida da
Silva, 2º secretaria, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será
assinada por quem de direito. Lorena, 29 de Janeiro de 2018.
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