A n h em b i T ên is C l u b e
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
Reunião nº. 522
Local: Rua: Alexandre Herculano, 02 – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP.
Data da Reunião: 24/09/2018– 20h05min
Diretores Presentes:

Presidente
Vice-Presidente
1º Diretor Secretário
2º Diretor Secretário
1º Diretor Financeiro
2º Diretor Financeiro
Diretora Social
Diretora Adjunta do Social
Diretor Cultural
Diretor de Patrimônio
Diretor de Esportes
Diretor Adjunto de Esportes
Diretor de Tênis
Diretora Adjunta do Tênis
Diretor Jurídico
Diretor de Sede
Diretor Adjunto de Sede
Diretor de Recursos Humanos
Diretor Adjunto de Recursos Humanos

Luis Tortora
Aldhemar José de Freitas filho
Walter Amin
José Manuel de Aguirre Neto
Mario Ernesto Vampré Humberg
Cleber Gusmão
Daniela Homen de Mello Pereira
Daniela Cecchini de Freitas
Douglas Mohmari dos Santos
Victor José Abbatepaulo
Fabio Isla Zonaro
Rogerio L. Perroni
Luiz Carlos do Nascimento
Walkiria Pervelho Boiça
João Roberto Candeloro
Mario Zutin
Wilson Alves Barateli
Paulo Simão Racy
Osvaldo Stevano

Gerente geral
Gerente de manutenção
Coordenadora da Secretaria

Anderson Alan de Freitas
André Sanches
Selma Curti

Às 20h05 do dia 24 de setembro de 2018, reuniram-se os membros da Diretoria do Anhembi Tênis Clube, sob o
comando do Presidente da Diretoria Executiva Sr. Luis Tortora, inicia fazendo a apresenta em tela do estudo de
frequência dos usuários do Clube fazendo um comparativo mensal e diário no período de junho de 2017 a maio 2018
entre remidos x associados patrimoniais.
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Posição em 17/08/2018

Seguindo a reunião o 1º Diretor Secretario Walter Amin apresenta as telas com a demonstração das negociações dos
títulos em julho de 2018, contando com 2(duas) remissões, 2(dois) cancelamentos de titulo e 1(uma) finalização de
cessão de títulos diretamente do Clube e também a posição de transferências entre associados.
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Inadimplência no período * Posição em 10/09/2018 ** Considerado 922 ativos – posição em 31/08

Receitas de mensalidades de julho 2018.
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Seguindo com a reunião o Diretor Financeiro Mario Humberg apresenta em tela o Demonstrativo Operacional Julho 2018, com um Total Operacional em julho com um total de Receitas previstas em R$ 961,786,00 sendo realizado
R$ 990.071,00 e o acumulado previsto de R$ 6.868.244,00 e foi realizado R$ 6.725.210,00; as despesas entre o previsto
e o realizado foi R$ 929.954,00 x R$ 1.032.935,00 e um saldo previsto de R$ 31.831,00 e foi realizado (-) 42.864,00 no
acumulado temos um previsto de R$ 7.058.067,00 e um acumulado realizado de R$ 6.622.160,00 com um saldo
acumulado previsto de (-) 189.823,00 e realizado de R$ 103.050,00.

Demonstrativo Operacional - Julho 2018 – Previsto x Realizado

Investimentos - Julho 2018
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Detalha os investimentos de 2018 que até o momento foram com equipamentos de informática no valor de R$ 2.6.17,00;
sistema CFTV câmeras de segurança R$ 22.982,00; com o Plano Diretor o investimento praticamente foi o pagamento
para o arquiteto que em junho foi RR$ 2.450,00 e o acumulado foi no valor de R$ 47.450,00; o novo sistema Bife no
valor de R$ 7.300,00 e com móveis e utensílios total de R$ 7.955,00; com Projetor e Tela de Proteção no mês de junho
foi de R$ 11.900,00; e com a reforma das quadras de tênis R$ 15.400,00; em julho R$ 30.800,00 e o total de 135.970,00.
Histórico de Caixa

No saldo final previsto para o mês de julho está contemplada a aplicação financeira realizada no Banco Safra no valor de
R$ 902.975,00.
O Diretor de Esportes Fabio Zonaro fala sobre os eventos do seu departamento informando que no dia 23/08 teve o 3º
Torneio Interno de Poker que contou com 30 inscritos e o primeiro lugar ficou com o associado Bruno Verdugal; no dia
23/08 o evento da Escola de Esporte com aula temática: Folclore Brasileiro contando com a participação de 65
associados; no dia 25/08 o judô Campeonato Paulista sub 9 e sub 15 no Clube Guapira com 4 associados; entres os dias
20 a 24/08 a “Semana do Cachorro Louco” com o objetivo de prospecção e motivação contou com o atendimento e a
participação de 477 associados; no dia 26/08 o Futebol em parceria com o Colégio Santa Cruz chamado “Racha no
Colégio Santa Cruz” evento que acontece em um único sábado de cada mês informa que o próximo será no dia 09/09; 5ª
Copa A.P. de Futebol Society no Clube Alto dos Pinheiros com a categorias: sub 08, 09, 11 e 13 nos dias 25/08 a 06/10;
seguindo informa os próximos eventos de setembro começando no dia 14/09 com a abertura das OLIMPÍADAS ATC
2018 que acontecerá até o dia 29/09 com o encerramento e que está contando com a previsão de 1000 participantes sendo
que até o momento já conta com 300 associados inscritos; completa informando que no dia 01/09 acontecerá o 36°
Festival de G. Artística A.T.C. e a 4ª Copa do ATC de Ginástica Artística com a previsão de 350 atletas, contando com a
participação de 110 associados, sendo 20 associados na Copa e 90 associados no Festival e contará com a participação de
17 Clubes.
Na sequencia o Presidente passa a palavra para a Diretora Social Daniela, fala que com as vendas antecipada de todos os
ingressos do Baile de Aniversario do Clube hoje conta com uma lista de espera de mais ou menos 60 pessoas e diz que
irá atender a todos, diz que com a venda antecipada já tem alguns associados que estão desistindo e colocando os
convites à venda e desta forma acredita que todos serão atendidos.
O Diretoria Cultural Douglas fala que no dia 31/08 terá o Passeio Cultural com a visita guiada a exposição “Histórias
afro-atlânticas”, no Instituto Tomie Ohtake exposição apresenta cerca de 400 obras de mais de 200 artistas, incluindo
desenhos, pinturas, esculturas, filmes, vídeos, instalações e fotografias; e a 9ª edição - Encontro com a Arte que estão
com as inscrições abertas para associados que tenham interesse em expor trabalhos ligados às artes plásticas como
pintura, escultura, desenho, fotografia, entre outras linguagens; a Oficina de Desenho para crianças e adolescentes
acontece nos sábados de 18/08 a 01/09; e o curso de fotografia que aconteceu nos sábados de 18/08 a 25/08; O clube de
leitura de setembro discutirá a obra de Lygia Fagundes Telles, "Verão no Aquário"; em comemoração ao dia do idoso, o
ATC vai levar o público de melhor idade para um passeio com pernoite em Campos do Jordão um fim de semana na
colônia de férias AOPM com ônibus, hospedagem, jantar, café da manhã e almoço incluso; no dia 23/08 o Clube terá
uma atividade especial sobre o meio ambiente que irá promover atividades especiais sobre a importância e o cuidado
com o meio ambiente e contará com uma oficina de terrário e uma apresentação teatral SOS Ambiental; e o 9º encontro
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com a Arte terá a abertura no dia 21/09 e a visitação será entre os dias 22/09 a 26/09 das 10h00 ás 20h00. O Diretor
Jurídico informa que já conseguiu encontrar o Claudinei dono do restaurante Mercado e tão logo tenha novidades trará
para a Diretoria.
O Diretor de Tênis Luiz Nascimento, que foram concluídas as reformas das quadras, 1(um) e 2(dois) e que amanhã
passara por uma inspeção para posterior liberação, aproveita e fala que foram trocados os bancos e os ombrelones, diz
que existem algumas outras demandas, mas que estão vendo as prioridades

informa os eventos do mês de agosto começando com o Torneio da categoria Gama, o Torneio dos Pais e o Torneio
Feminino.
Na sequencia o Presidente fala do Plano Diretor, e através de slides apresenta a fase 1 e 2 com a portaria, a churrasqueira
e quadra de areia e o novo espaço da brinquedoteca.
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Fase 2
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Após a apresentação dos slides ficou decidido que será apresentado ao Conselho Deliberativo na próxima reunião
marcada para o dia 10/09, o Plano Diretor completo com todas as suas fases. Na sequencia o Diretor Secretaria
Walter Amin marca para o dia 24/09 a próxima reunião de diretoria. Em seguida o Presidente da Diretoria Sr. Luis
Tortora não tendo nada mais a colocar, e não tendo ninguém mais querendo fazer uso da palavra agradece a
presença de todos e encerra a reunião.
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