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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

Reunião nº. 501ª
Local: Rua: Alexandre Herculano, 02 – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP.
Data da Reunião: 20/02/2017– 20h08min
Diretores Presentes:
Diretor Presidente
Vice-Presidente
1º Diretor Secretario
1o Diretor Financeiro
Diretor de Esportes
Diretor Adjunto de Esportes
Diretor Social
Diretor Adjunto Social
Diretora Cultural
Diretor de Tênis
Diretora Adjunta de Tênis
Diretor Jurídico
Diretor de RH
Diretora de MKT
Diretor Adjunto de MKT

Fernando Alfieri Junior
Luis Tortora
Wilson Barateli Alves
Mario Cezar Zutin
Roberto Iunes Junior
Fabio Isla Zonaro
Cynthia Fernanda Ferreira Cesar
José Luiz Chabassus Maia
Patricia Scotolo
Mario Ernesto Vampre Humberg
Walkiria Pervelho Boiças
João Roberto Candeloro
Paulo Simão Racy
Silvia Regina Angerami
Guilherme Schibik

Demais Presentes:
Gerente Geral
Coordenador de Manutenção

Altayr Monteiro
Renato Sarzano

Às 20h16 do dia 20 de fevereiro de 2017, reuniram-se os membros da Diretoria do Anhembi Tênis
Clube, sob a presidência do Dr. Fernando Alfieri Jr., que inicia a apresentação do primeiro item da
agenda. – I – Apresentação do Orçamento - Demonstrativo Operacional de Janeiro 2017 Investimentos - Histórico de Caixa - Negociações de Títulos Diretoria Executiva 20/02/2017; II –
Assuntos Gerais - Regimento Interno – Departamentos - I – Apresentação do Orçamento Demonstrativo Operacional de Janeiro/ 2017 informando que o Previsto das Receitas foi de R$
914.068,00 e o Realizado foi R$ 915.736,00 Operacional de Despesas foi Previsto R$ 951.135,00 e o
Realizado de R$ 912.341,00, saldo previsto R$ 37.066,00, com o excedente das vendas de titulo
apresenta um saldo de R$ 3.310,00; Receitas Previsto R$ 914.068; Realizado R$ 915.736,00
Excedente da Meta de negociação de títulos; Despesas R$ 951.135,00; Realizado R$ 912.341,00
SALDO R$ 37.067,00; Realizado R$ 3.395,00; Investimentos - Maquinas, Moveis e Equipamentos
R$ 3.225,00; Equipamentos Lanchonete R$ 33.000,00 Obra - Cobertura da Piscina Interna R$
79.231,00; Total R$ 115.456,00; Déficit Orçamentário R$ (112.061,00); Histórico de Caixa de Caixa
R$ R$ 1.215.111,82; - Negociações de Títulos 3 (três) vendidos totalizando uma disponibilidade de 75
títulos para venda. II – Assuntos Gerais - - Regimento Interno O Diretor Mario pede para que todos
analisem o Regimento Interno para que possa ser aprovado na próxima reunião e levado ao Conselho, o
Vice Presidente Luis Tortora fala que foram feitas algumas alterações e que já foram discutidas em
reunião e já aprovado e que não serão modificados, informa que estes assuntos já discutidos e
aprovados estão em vermelho, que apenas os itens em amarelos serão discutidos e aprovados na
próxima reunião da Diretoria no dia 20/03, e será levado na próxima reunião do Conselho Deliberativo
no dia 27/03. Assuntos dos Departamentos – O Diretor de RH lembra a todos que está na época da
avaliação de desempenho e meritocracia e solicita que acompanhem com os seus coordenadores para
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que não se perca o prazo que será no final do mês, e após será encaminhado a Diretora de RH para
finalizar o processo. O Diretor de Sede informa que a avaliação de desempenho com os seus
coordenadores. O Presidente informa que a Diretoria está mandando uma carta de advertência ao
associado Luiz Carlos Levoto, por desrespeito a funcionária da Central. Informa sobre o andando das
obras da piscina que estão avançando bem, fala que houve um atraso com as obras da cobertura da
rampa, mas que tudo terminará praticamente no prazo, fala da troca dos postes do campo e da reforma
da quadra da bocha. O Diretor de Tênis fala sobre as novidades do Departamento informa que foi
alugada uma quadra para os treinamentos das equipes que irão competir pelo Clube, que está quadra
fica próxima a ponte da Cidade Universitária e é gerenciada pelo Givaldo Barbosa fala que os treinos
foram iniciados no dia 07/02 às 3ª feiras das 21h00 às 22h30, hoje contando com 5 equipes e que foi
feito testado por alguns tenistas que deram um feedback bastante positivo e que o custo é de
aproximadamente R$ 1.500,00, que o objetivo principal é melhorar o posicionamento do ATC no
ranking paulista, fala sobre o histórico da colocação nestes desde: 2011 – 24º lugar; 2012 – 25º lugar;
2013 – 18º lugar; 2014 – 32º lugar; 2015 – 29º lugar; 2016 – 34º lugar e que a meta é chegar em 17º
lugar, informa que estes treinos tem duração de 1 (um) que fala sobre os atestados médicos que conta
com 133 ativos 351 vencidos, fala dos Eventos do 1º Semestre Torneio Barragem: Categoria Alfa –
Março; Categoria Beta – Maio; Eventos promovidos pelo departamento: que no dia 25/03 acontecerá a
Clínica de Tênis dedicada às mulheres; 06/05 o Torneio das mães; 24/06 o 5º Torneio Esperança e
30/06 Pizza do Tênis e a Confraternização do 1º Semestre. A Diretora de Marketing fala sobre a troca
do estagiário que o por um problema burocrático entre o Clube e a Usp, não foi possível a permanecia
dele no Clube. Como os Diretores Sociais não puderam comparecer a reunião, O Presidente pede ao
Diretor Roberto para que fale sobre a festa de Reveillon, pois foi o único Diretor que esteve presente,
ele comenta que teve aproximadamente 140 pessoas fala que o Buffet estava muito bom com bebidas
geladas e o bar de caipirinhas estava ótimo que a banda alegrou a todos e que a participação da Escola
Perola Negra foi muito boa e fala que todos os que vieram aproveitaram e saíram bastante satisfeitos. O
Presidente fala que no próximo domingo terá a matines de carnaval das crianças e o próximo evento o
bazar do dia das mães. O Diretor Jurídico fala que precisa ser examinado com um certo cuidado as
certidões de futuros associados que constam com alguma restrição, e principalmente na questão de
candidatos empresários pois normalmente constam alguma restrição e que a Diretoria deve ser um
pouco mais aberta com relação a estas questões. O Presidente fala que deve se ter um bom censo nesta
avaliação, pergunta se está sendo feita reuniões com os Diretores sobre aqueles associados que não tem
apresentação, questiona o Diretor de Secretaria que informa que não está sendo feita estas reuniões o
que o Vice Presidente informa que devido ao grande numero de títulos a venda não está sendo exigida
esta reunião. Nada mais tendo a tratar o Presidente da Diretoria encerra a reunião e agradecendo a
todos.
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