CONSELHO DELIBERATIVO CCL
GESTÃO 2017/18

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se na sede
do Clube Comercial de Lorena, o Conselho Deliberativo, às 20:00 horas, em
segunda convocação, contando com as seguintes presenças: Antônio
Willians Batista Gomes, Dirce Gracy Martins Cordeiro, Edgar Carvalho
Nogueira, Eduardo Augusto de Almeida, Elaine de Lorenzi Siqueira,
Elisabete Martins, Fábio José de Freitas Costa, Ivaldo de Almeida Junior,
Jonathas Bonfim Arneiro, Luiz Cláudio Carvalho Nascimento, Luiz
Wanderley de Souza, 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 Convocação para a
presente reunião. A Presidente Valéria informou a presença do Presidente da
DE, Sr. Renato Marton, conforme pedido de Conselheiro na última reunião e
que ele estava a disposição para perguntas e comentários dos Conselheiros.
O Conselheiro Willians agradeceu o apoio da DE na etapa paulista de karatê
realizada no clube. O Presidente da DE disse que está pensando em um
projeto de competição, que o clube está sendo bem visto fora e que o jogador
Talmo, ex-jogador de voley da Seleção Brasileira, trará voleibol feminino
para o clube. O Conselheiro Bária disse que há goteiras na quadra do fundo e
foi informado que já há orçamento aprovado para sanar o problema, e
também solicitou uma mini arquibancada móvel próxima ao muro. A
Conselheira Elisabete questionou sobre a conclusão das obras da piscina
aquecida e foi informada que houve atrasos, mas que a previsão é para final
de julho ou início de agosto. A Conselheira Elaine questionou se é possível
melhorar o acesso para cadeirantes no interior do clube e foi informada que é
difícil a melhoria. O Presidente da DE parabenizou os novos Conselheiros e
se retirou, ato também realizado pela Presidente Valéria. Foi lida a Ata da 7ª
Reunião Ordinária realizada no dia 28 de maio de 2018. Colocada em
discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Foi lida a Ata da 4ª
Reunião Extraordinária realizada no dia 5 de junho de 2018. Colocada em
discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Justificativas de falta dos
Conselheiros Bária e Willians nos dias 5 e 25 de junho de 2018 foram
colocadas em votação e aprovadas por maioria, sendo 10 (dez) votos
favoráveis e 2 (dois) votos contrários. EXPEDIENTE: I – Análise da
proposta de uma nova categoria de sócio - Conselho, do Conselheiro Edgar.
O Conselheiro Edgar disse que gostaria de apresentar 3 (três) propostas para
alteração do Estatuto Social: 1) alteração da data de posse da DE para

janeiro, mantendo a eleição em outubro e tornando o ano contábil de janeiro
a dezembro; 2) autorização para a DE regularizar a situação dos dependentes
que perderam o prazo para adquirir o Certificado de Associado Junior; 3)
criação de uma nova categoria de associado patrimonial, como forma de
valorização do CD, para a qual fez uma apresentação mais detalhada. A
Conselheira Dirce disse que é uma ótima ideia aproveitar para efetuar outras
alterações, o que compensaria a convocação de uma Assembleia Geral. A
Presidente Valéria disse que são propostas importantes e sugeriu também a
participação do associado júnior no CD e em seguida definiu uma comissão
para a reforma do Estatuto Social, que será composta pelos Conselheiros
Edgar, Elaine, Álvaro, Eduardo e Willians. Como nada mais foi tratado, a
Presidente deu por encerrada a reunião às 21:45 horas. Eu, Elisabete
Martins, 1a. Secretária, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada
será assinada por quem de direito. Lorena, 3 de julho de 2018.
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