A n h em b i T ên is C l u b e
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
Reunião nº. 523
Local: Rua: Alexandre Herculano, 02 – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP.
Data da Reunião: 29/10/2018– 20h05min
Diretores Presentes:
Presidente
Vice-Presidente
1º Diretor Secretário
2º Diretor Financeiro
Diretora Social
Diretora Adjunta do Social
Diretor Cultural
Diretor de Patrimônio
Diretor de Esportes
Diretor Adjunto de Esportes
Diretora Adjunta do Tênis
Diretor Jurídico
Diretor de Sede
Diretor de Recursos Humanos
Diretor Adjunto de Recursos Humanos
Diretor de Comunicação e MKT

Luis Tortora
Aldhemar José de Freitas filho
Walter Amin
Cleber Gusmão
Daniela Homen de Mello Pereira
Daniela Cecchini de Freitas
Douglas Mohmari dos Santos
Victor José Abbatepaulo
Fabio Isla Zonaro
Rogerio L. Perroni
Walkiria Pervelho Boiça
João Roberto Candeloro
Mario Zutin
Paulo Simão Racy
Osvaldo Stevano
André Cristaldi R. Veloso

Gerente geral
Coordenador de sede
Coordenadora da Secretaria

Anderson Alan de Freitas
Marcos Rodrigues
Selma Curti

Às 20h05 do dia 29 de outubro de 2018, reuniram-se os membros da Diretoria do Anhembi Tênis Clube, sob o
comando do Presidente da Diretoria Executiva Sr. Luis Tortora, que inicia a reunião apresentando o associado
André Cristaldi Veloso que está assumindo a Diretoria de Marketing, que se apresenta agradecendo o convite
dizendo sobre sua experiência nessa área e que veio para contribuir com esta Diretoria no que for preciso. Na
sequencia o Diretor Secretario Sr. Walter Amin inicia a apresentação começando a Negociação de Títulos –
Setembro

Informa que no mês de setembro ocorrerão 6(seis) remissões, 3(três) cancelamentos de titulo e 2(duas) doações
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Movimentação de Títulos – Setembro 2018.

Inadimplência no período * Posição em 29/10/2018 ** Considerado 926 ativos – posição em 29/10

Receitas de Mensalidade – Setembro 2018.

Seguindo com a reunião o 1º Diretor Financeiro Mario Humberg apresenta em tela o Demonstrativo Operacional
– Setembro de 2018, com um total de Receitas previstas de R$ 1.061.233,00 sendo realizado R$ 965.111,00 e o
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acumulado previsto de R$ 8.890.157,00 e um realizado de R$ 8.643.835,00; as despesas previstas foram de R$
1.175,514,00 foi realizado R$ 1.013.782,00 e no acumulado havia uma previsão de R$ 9.204.583,00 e o realizado
foi de R$ 8.650,282,00; havia uma previsão de saldo de (-) R$ 114.282,00 e foi realizado (-) R$ 48.672,00; e o
acumulado do saldo previsto de (-) R$ 314.426,00; e foi realizado – R$ 6.458,000- Demonstrativo Operacional Setembro 2018

Demonstrativo Operacional – Setembro 2018

Investimentos – Setembro 2018
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Detalha os investimentos até setembro de 2018 que até o momento foram com equipamentos de informática no mês
foi de R$ 5.920,00e acumulado em R$ 9.037,00; o sistema CFTV com câmeras de segurança total investido de R$
22.982,00; com o Plano Diretor o investimento no mês foi de R$ 11.025,00 e o acumulado foi de R$ 82.875,00;
com o sistema Wifi R$ 7.300,00 e com móveis e utensílios no mês de R$ 1.130,00, acumulado de R$ 16.300,00;
com Projetor e Tela de Proteção total de R$ 11.900,00; e com a reforma das quadras de tênis o total foi de R$
30.800,00; já em outras imobilizações teve um gasto de 821,00; no acumulado R$ 1.035,00; em setembro o total de
investimentos foi de R$ 22.286,00 e o total acumulado de 185.709,00. – Fluxo de Caixa

Na sequência o Diretor de Esporte Fabio Zonaro faz sua apresentação informando dos eventos de outubro fala que
no dia 11 a Escola de Esportes fez uma aula especial – Dia do Amigo nesse dia os alunos puderam trazer um amigo
para participar da aula com eles e que contou com a participação de 39 alunos que trouxeram 7 amigos; dia 16/10 o
4º Torneio Interno de Poker com 25 inscritos; no dia 26/10 Amistoso de Basquete entre o ATC e o Continental;
Futebol - 5ª COPA A.P. de Futebol Society no Clube Alto dos Pinheiros; Futebol de Campo (parceria Santa
Cruz) no dia 21/10, e amistoso ATC x Jockey Club; 17º Campeonato Interno de Society com o tema Libertadores
2018 no período de outubro a dezembro com as categorias adulto (16 a 39 anos) e Veteranos (acima de 40); 17º
Campeonato Interno de Futsal de 27/10 a 2/12; e aulas especiais de Hidro, Yoga e Ginástica comemorando o
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Outubro Rosa com o objetivo: retenção, conscientização e motivação quantidade de associados participantes 216;
Zumba Halloween no dia 26 de out objetivo de motivação contou com a participação de 15 alunos; os próximo
eventos para novembro ATC Gala Gyn no dia 30/11 com um numero de 100 participantes. A Diretora Social
Daniela fala do baile de Aniversario do Clube que contou com a participação de 430 pessoas falando que a receita
prevista era de R$ 70.000,00 e foi realizada R$ 94.000,00 e a despesa prevista de R$ 210.250,00 e foi realizada R$
233.216,08; no dia 25/10 a Palestra sobre Espumantes com a participação de 93 pessoas; as inscrições do bazar
serão no dia 08 e 09/10; fala que o valor para o Reveillon já foi decidido e será cobrado para sócios R$ 250,00 e
não sócio R$ 340,00. Seguindo a reunião o Diretor Cultural fala dos eventos de outubro- XV Festival Interno
Cultural do ATC com apresentação dos alunos de dança, teatro, música e circo contou com a participação de 102
alunos; ATC of Sound festa para os de 12 a 17 anos, com DJ, bar não alcoólico, totem de foto, comidinhas e
interação com robô de LED, contou com um público presente de 39 jovens entre associados e convidados; Festa
Family Dance uma festa para o público infantil, com DJ, totem de fotos, recreação, espaço baby, pipoca e algodão
doce. público presente 41 pessoas, sendo 32 crianças e 9 adultos; Programação Novembro Clube de Leitura Encontro mensal para leitura e troca de impressões entre os participantes - Livro: A Resistência, de Julián Fuks; no
dia 25/11 Dia da Consciência Negra com capoeira, dança e música marcam o Dia da Consciência Negra no ATC,
com cortejo e apresentação do Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sim Sinhô (CCAASS); Palestra Como falar
para seu filho ouvir e como ouvir para seu filho falar, o encontro será conduzido pela associada voluntária Renata
Pereira Lima no dia 29/11; Bateras in Concert Show com participação dos alunos de música do Bateras Beat e
convidados de outras unidades da escola, com atração inédita: uma orquestra de baterias tocando simultaneamente
no dia 01/12. Seguindo o Diretor de Marketing Andre Veloso fala das estratégias e mudanças que serão adotadas
para comunicação do Clube e faz a apresentação em telas e fala da criação da “Persona” O que é uma persona?
Persona é a representação fictícia do cliente ideal de um negócio. Ela é baseada em dados reais sobre
comportamento e características demográficas dos clientes, assim como uma criação de suas histórias pessoais,
motivações, objetivos, desafios e preocupações. A persona guia as estratégias de criação de conteúdo e de
marketing digital, do porque ter uma persona, desta forma compreender que quem compra é fundamental não só
para o desenvolvimento de produtos e serviços , mas também para a produção de conteúdo que orientará a
aquisição de novos clientes, desta forma foi criada a Persona ATC o Paulo e a Sofia, e através de slides mostrou
para os diretores o perfil do casal Paulo e Sofia e todo o estudo realizado para compor esta imagem, fala também da
palheta de cor resultante

Padrão de identidade – ATC

Relatório GOOGLE ADS
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A Diretora Walkiria Adjunta do Tênis informa que no dia 19/10 aconteceu o 5º Torneio de Tênis da Madrugada
que foi um sucesso finalizando com um churrasco e que só não teve um vencedor, pois não houve a finalização do
tornei devido a chuva e o frio. Seguindo a reunião passa-se as alterações que serão implantadas no Regimento
Interno - Propostas CRRI – Alterações RI
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Todos os itens foram passados um a um e votados pela diretoria. Estando todos de acordo com as medidas a serem
implantadas neste momento, o Diretor Secretario Walter Amin marca para o dia 29/10 a próxima reunião de
diretoria. Em seguida o Presidente da Diretoria Sr. Luis Tortora finaliza a reunião agradecendo a presença de todos.
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