CONSELHO DELIBERATIVO CCL
GESTÃO 2017/18

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se na
sede do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo as 20:00 horas, em
segunda convocação, contando com as seguintes presenças: Álvaro Marton Barbosa
Júnior, Antonio Willians Batista Gomes, Dante Ballerini Filho, Edgar Carvalho
Nogueira, Eduardo Augusto de Almeida, Elton Luiz Ribeiro, Eugenio de Campos
Neto, Fábio Batista Silva, Fábio José de Freitas Costa, Ivaldo de Almeida Júnior,
Paulo Juliano Reis Silva, Pedro Fernandes da Silva Junior, 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
ata da 3º Reunião Ordinária, na qual foi solicitado pelo conselheiro Dante e pelo
conselheiro Edgar algumas correções na ata, após as devidas correções na ata a
mesma foi aprovada por unanimidade.
Foi lida a convocação para a presente reunião. Expediente: As Justificativas de
falta dos conselheiros: Elton Luiz Ribeiro, Eugenio de Campos Neto, Pedro
Fernandes da Silva Junior foi colocada em votação e aprovados por unanimidade. A
presidente do CD do CCL senhora Valeria passou a palavra ao Senhor Dimas
Siqueira atual diretor de esportes do CCL para os esclarecimentos referentes às
reivindicações dos associados. O Senhor Dimas parabenizou os conselheiros pela
dedicação e pelo empenho com o clube, o mesmo falou que não leva as
reivindicações pelo lado pessoal e que estava aberto para diálogos com os
associados, porém não havia necessidade de resolver o problema dessa maneira, o
diretor de esporte chamou como intolerância ao dialogo a forma como foi
conduzido às reivindicações solicitadas pelos associados praticantes do futebol, o
mesmo falou que precisava ouvir as reivindicações, mas não foi procurando por
nenhum associado ou membro do futebol, por isso era desnecessário essa
convocação uma vez que ele não foi procurado. O diretor de esportes Sr Dimas
Siqueira falou que o CCL tem regulamento, normas e estatuto, na qual os
associados deveriam respeitar e para finalizar o diretor de esportes falou que não
estava chateado com as reivindicações, só pediu que nas próximas sugestões ou
reivindicações as mesmas sejam levadas ao gerente de esporte Eduardo Cardoso e
ao diretor de esportes Sr Dimas Siqueira. A presidente do CD Senhora Valeria deu a
palavras aos associados presentes na reunião do CD. O associado Welder Bastos
pediu desculpa pelo transtorno e pela maneira como foi feita as reivindicações e que
ele e os outros associados estão para somar, uma vez que eles têm o direito de
reivindicar e que sempre vão reivindicar melhorias e para finalizar o mesmo falou
que fará parte da nova comissão de futebol. O associado Anderson Jofre pediu
desculpa pela forma que foram feitas as reivindicações, pulando etapas, uma vez
que o Gerente de Esportes do CCL estava de férias na ocasião. O associado falou
que em outras oportunidades já havia feito varias reivindicações a comissão de
futebol como bolas e coletes novos e solicitações de reuniões, como nunca houve
resposta a melhor maneira foi levar o assunto ao CD, para finalizar o associado
solicitou uma reunião com o diretor de esportes senhor Dimas Siqueira para tratar
das reivindicações solicitadas pelos associados praticantes do futebol. O associado
Rafael Mota membro da comissão de futebol alegou que tinha responsabilidade de
elaborar os rachas e os campeonatos, não levou as reivindicações para frente por
que as mesmas eram feitas informalmente em grupos de whatsapp e para finalizar o
mesmo falou que os associados deveriam saber as funções de cada membro da

diretoria do CCL antes de fazer cobranças e reivindicações. A presidente do CD
Senhora Valeria deu a palavras aos conselheiros. O conselheiro Edgar falou que
falta diálogo na maioria das vezes, uma vez que as comissões têm força regimental
e que ela tem que ser atendida sempre. O conselheiro Dante falou que está
orgulhoso pelo regimento, uma vez que o mesmo da força as comissões, e que os
membros da comissão de futebol e os associados deveriam primeiramente levar
suas reivindicações ao diretor de esportes Sr Dimas Siqueira e ao gerente de esporte
Eduardo Cardoso. O conselheiro comentou que concorda com os associados
presentes na reunião que o Quiosque do Futebol está com problemas sérios, no
banheiro e no telhado e que o diretor de obras deveria verificar a situação uma vez
que o custo de manutenção seria baixo. O conselheiro Álvaro solicitou ao diretor de
esportes Sr Dimas Siqueira um cronograma de manutenção semestral ou anual do
campo de futebol, o conselheiro deu a sugestão de parar o campo para manutenção
no dia 24/12/18 e retorna no dia 23/01/19. O conselheiro Álvaro falou que
protocolou um projeto “CAMPO SOCIETY” e que o projeto ajudaria aos
associados uma vez que os mesmos teriam uma opção quando o campo de futebol
estivesse parado para manutenção, tendo em vista que muitos associados só
frequentam o CCL por causa do futebol. O conselheiro solicitou ao diretor de
esportes Sr Dimas Siqueira que cobrasse a DE para que a mesma colocasse o
projeto do campo society na inclusão orçamentária, o conselheiro falou que o
associado Jefferson José Caetano se prontificou a realizar o projeto, uma vez que há
verba para realização do projeto, o conselheiro falou que já tem parcerias para
viabilizar o projeto. O diretor de esportes Sr Dimas Siqueira falou que o campo de
futebol é para os associados racharem nos dias programados, nos campeonatos e
nos eventos, o diretor de esportes falou que já tem o planejamento e o cronograma
da manutenção do campo e que falta apenas o mesmo sair do papel, mas que os
associados têm que ter bom senso e saber que tem dia que não dar para utilizar o
campo e que isso seria uma forma de preserva-lo. O conselheiro Eduardo falou que
falta cultura, que o futebol tem regras a serem seguidas como idade e horários e que
vai dar apoio ao diretor de esporte Sr Dimas Siqueira e concordou com o mesmo
que falta diálogo, o conselheiro solicitou ao gerentes de esporte Eduardo Cardoso
presente na reunião que o mesmo colocasse as regras para a pratica do futebol em
um quadro e que os associados praticantes dessa modalidade respeitassem as essas
regras. O conselheiro Edgar que atualmente faz parte da comissão de tênis falou que
levou 04 anos para implantar as regras no tênis e que hoje há regras até para dias de
chuvas. Para finalizar o diretor de esporte Sr Dimas Siqueira vai elaborar regras
para a pratica do futebol, pediu um pouco de paciência, pois vai esperar a nova
comissão de futebol para ouvir novas ideias e também concorda que a modalidade
precisa de regras e que os associados que praticam essa modalidade “futebol“
devem respeitar essas regras e que o mesmo está à disposição de todos associados.
A presidente do CD do CCL a senhora Valeria fez a leitura da Ordem do Dia: I –
Análise, deliberação e votação das contas de dezembro de 2017 levando-se em
conta o parecer do CF. O conselheiro Edgar analisando o parecer do CF falou que
há um erro de acordo com o regimento com relação ao dia de pagamento dos
boletos bancários, o regimento informa que o pagamento deve ser realizado todo dia
10 e atualmente os boletos estão sendo gerados com as datas de vencimentos de
acordo com o 5º dia útil de cada mês, o conselheiro falou que há outra
irregularidade como a diferença de caixa e que não há documento para mostrar o
saldo dessa diferença, e que no balanço analítico enviado pela contadora senhora
Cristina há erros contábeis com relação à transferência de saldos e diante desses

fatos sua sugestão seria reprovar as contas de dezembro/17. O conselheiro Pedro
sugeriu suspender a votação e que a contadora Senhora Cristina atual contadora do
CCL desse um parecer sobre essas alterações de saldos. O conselheiro Dante
solicitou que a contadora Senhora Cristina desse um parecer justificando os erros
apresentados no balanço analítico. O conselheiro Álvaro falou que fez uma reunião
com a senhora Valeria atual presidente do CD do CCL, com o senhor Renato
Marton atual presidente da DE do CCL e com o Senhor Petterson Ferreira de Paula
atual membro do CF do CCL a respeito dos pareceres do CF. A presidente do CD
do CCL a senhora Valeria diante da diferença de saldo apresentada no item 5.1 do
parecer do CF, colocou em votação a suspensão da votação das contas de
dezembro/17 na qual a mesma foi votada e aprovada por unanimidade. Ordem do
Dia: II – Análise, deliberação e votação do aditivo contratual Cruz e Soares, do
CCL levando-se em conta o parecer da CCJ. O conselheiro Álvaro falou que a CCJ
deu parecer apenas sobre o aditivo do contrato, pois não havia recebido o contrato
original. O conselheiro Pedro solicitou que a DE envie os contratos originais para
pareceres da CCJ e não apenas os aditivos, até por que temos conselheiros novos
que não tem conhecimento dos contratos originais, colocado em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Com relação ao contrato Rafaela Caroline
“Jornalista”, aditivo contratual Marcelo “Som” e aditivo contratual MM “Fotos”
ficou suspensa a votação, pois os contratos citados estão contrariando a execução
orçamentária e não está sendo demonstrada na própria execução orçamentária,
diante a exposição dos fatos, ficou decidido que a DE irá dar um parecer a respeito
dos contratos citados. O conselheiro Álvaro falou que fica difícil dar pareceres nos
contratos, pois os mesmo são enviados encima da hora.
Diante do fato relatado pelo conselheiro ficou definido que não serão aceitos
contratos enviados com menos de 15 dias antes da reunião. A presidente do CD do
CCL prorrogou a reunião as 22:00 horas. III – Análise, deliberação e votação da
execução orçamentária de Janeiro/2018, levando-se em conta o parecer do CFO. O
conselheiro Edgar falou que DE tem tomar cuidado com relação à previsão dos
valores das receitas e das despesas, pois está havendo diferença com relação às
receitas e depesas realizadas. Colocado em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. IV – Análise, deliberação e votação das contas de Janeiro/2018,
levando-se em conta o parecer do CF. A presidente do CD do CCL senhora Valeria
falou que o CF só envia os pareceres no final do mês, dessa maneira a analise,
deliberação e votação ficará para próxima reunião.
Considerações Finais: A presidente do CD do CCL senhora Valeria gostaria de
parabenizar a DE pelo sucesso do carnaval realizado no CCL, na qual o mesmo foi
um sucesso de público, com presença de famílias, crianças e convidados, a
presidente do CD do CCL também gostaria de agradecer a diretora social Danielle
Pinheiro pela dedicação e pelo trabalho realizado no evento. Como nada mais foi
tratado à presidente do CD do CCL senhora Valeria deu por encerrada a reunião as
22:15 horas. Eu, Fabio Jose de Freitas Costa, secretario substituto, lavrei a presente
ata que depois de lida e aprovada será assinada por quem de direito. Lorena, 26 de
fevereiro de 2018.
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