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Ata da reunião do Conselho Deliberativo do Clube Social Cordeirense, aos 14 (quatorze) dias de setembro 

de 2020, às 19:00 horas em primeira convocação e às 19:15 horas em segunda convocação, no salão do 

Parque Aquático; reuniu-se para tratar dos seguintes assuntos: 

 

� Análise da taxa de manutenção do CSC; 

� Aprovação do balancete CSC; 

� Assusntos Diversos. 

 
Registra-se a presença dos conselheiros: 

 

1. Ricardo dos Santos Fernandes – Efetivo;  

2. Andréia Campos Vieira Ferraz – Efetivo;  

3. Kátia Cilene Corrêa Feijó – Efetivo;  

4. Sebastião Maurício Milani Lima – Efetivo;  

5. Andrei Vinícius Santos Almeida – Efetivo;  

6. Cláudio Jorge Arruda de Souza – Efetivo;  

7. Alexandre Esteves Correa – Efetivo; 

8. Mauro Pereira de Miranda – Suplente; 

9. Rodrigo Mazzo Almada Hermsdorff – Efetivo;  

10. Jorge Luiz Sartori Bom – Efetivo;  

11. Vitor Alves Dias – Suplente; 

12. Leandro de Souza Silva – Efetivo;  

13. Allan Mazzo Almada Hermsdorff – Efetivo; 

14. Victor Rocha Lima – Efetivo; 
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Registra-se a presença dos conselheiros do Conselho Diretor Administrativo: 

 

1. Paulo Peixoto – Pres. CSC 

2. Billygraham P. de Mendonça – Vice – Pres. CSC 

� Análise da taxa de manutenção do CSC; 
 

Inicialmente o Presidente do Deliberativo conselheiro Ricardo abriu os trabalhos agradecendo a 

presença de todos, e logo iniciou suas falas sobre a matéria gestão de crise, deixou claro que uma forma de 

solucionar as crises, são sempre manter a transparência e dar uma publicidade abrangente. 

O Vice- Presidente pediu a palavra e informou que dentro de um breve espaço de tempo irá enviar 

todos os balancetes para o site do CSC (https://www.clubesocialcordeirense.com.br), como também todas 

as atas dos conselhos e outros documentos pertinentes ao CSC. 

A conselheira Andréia ressaltou a pandemia e sugeriu uma redução na taxa de manutenção. 

O conselheiro Mauricio sugeriu uma análise das obrigações do CSC para redução da taxa de 

manutenção, a partir de janeiro de 2021. 

O conselheiro Andrei ressaltou que acredita está correta e ser honesta a administração de todos os 

conselhos, e informa que uma redução seria injusta com os sócios que foram adimplentes durante todo o 

tempo, os quais vem mantendo suas obrigações estatutárias em dia, e assim fornecendo subsídios para o 

CSC manter suas despesas adimplentes; ressalta que os sócios inadimplentes são uma minoria do quadro 

social. 

O conselheiro Jorge ressaltou a preocupação sobre a possibilidade de surgir um passivo, caso ocorra 

a diminuição da taxa. Sendo assim, sugeriu um estudo elaborado de forma que não comprometa o 

orçamento vigente e nem o futuro orçamento de 2021.  

O conselheiro Claúdio sugeriu a aprovação do novo estatuto para uma melhor gestão, informando 

que CSC deve ser visto como uma empresa no aspecto de gestão administrativa. 

 

 



ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO 

 
  
 
 

CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE 
Fundado em 03 de Agosto de 1956 

 

Considerado de Utilidade Pública pelos poderes Estadual e 

Municipal devidamente registrado no Departamento de Educação 

Física do Estado do Rio de Janeiro. CNPJ 28.614.147/0001-90 
Rua Doutor Adir Pinto Vahia de Abreu, 226 – Bairro Centro, 
Cordeiro/RJ -  Tel. (22) 2551-3209 / 2551-0088 

 

 
 
7ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  - CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE -                 Página 3 de 3  
 
 
 

O Vice Pres. CSC Billygraham explanou sobre o artigo 88 do estatuto e ressaltou que a matéria da 

taxa de manutenção, já foi tratada, e análisada para o ano de 2020, não cabendo nova avaliação nesse 

momento, por entender está prescrita essa matéria. 

� Aprovação do balancete CSC; 

 
O conselheiro Jorge explicou sobre o novo balancete e também explanou sobre os príncipios da 

contabilidade., infomou que o novo balancete facilitará a confecção do balanço anual, como também 

norteará as receitas estimadas e despesas fixadas para o ano de 2021; também explicou sobre o plano de 

ação:   

            a) Curto – até dezembro de 2020;             b) Médio – ano de 2021             c) Longo – ano 2022. 

 

O conselheiro Alexandre ressaltou que o novo balancete e orçamento trará para os sócios uma 

segurança nos trabalhos dos conselhos e facilitará a gestão administrativa do CSC. 

O Vice - Pres. CSC Billygraham informou que já está trabalhando no orçamento de 2021, conforme 

modelo do novo balancete e balanço anual, por acreditar que podemos melhorar a gestão administrativa 

do CSC. 

O conselheiro Rodrigo mostrou a todos o novo balancete referente ao mês de julho de 2020. 

O conselheiro Jorge propos um estudo estimado com despesas e receitas até setembro de 2020.  

� Assuntos Gerais. 

O Presidente do Deliberativo conselheiro Ricardo sugeriu uma nova reunião do conselho deliberativo 

para segunda-feira, dia 05 de outubro de 2020, às 19:00h em primeira convocação, e 19:15h em segunda 

convocação no salão do Parque Aquático 

 

Conclusão: 

A reunião foi encerrada pelo conselheiro Ricardo dos Santos Fernandes, Presidente do Conselho 

Deliberativo. Nada mais a ser tratado, a presente ATA foi lavrada e secretariada, pelo conselheiro Rodrigo 

Mazzo Almada Hermsdorff, 1° Secretário do Conselho Deliberativo.  


