Manifesto Movimento Responsável (chapa 2)

O Movimento Responsável nasceu de um grupo de associados históricos do Clube
Internacional de Regatas que clamavam por uma administração mais transparente e alinhada
com as necessidades dos associados. E assim fizemos por toda a nossa trajetória.
Neste período, infelizmente, a maioria dos clubes co-irmãos sucumbiram as mudanças que a
vida moderna impôs a gestão de um clube. O término de muitas modalidades esportivas nos
clubes em função de restrições orçamentárias acabaram causando uma evasão de sócios e
consequentemente o enfraquecimento destes nossos co-irmãos. O Clube Internacional de
Regatas, ao contrario, soube manter suas tradições e investir cada vez mais no esporte
garantindo a nossos filhos uma grande quantidade de opções. Não temos dúvidas em afirmar
que nossa opção pelo esporte foi o fator preponderante para que o Internacional seja o clube
que é hoje.
Nos últimos 10 anos, ao invés de sobreviver – como muitos outros fizeram,passamos a investir
maciçamente em ampliações e reformas do nosso clube, adaptando-o para atender melhor o
nosso associado. As vantagens decorrentes superaram em muito os incômodos passageiros e
hoje temos um clube novo, reformado e mais moderno e, mesmo assim, mantendo as
características que sempre o nortearam. O Salão Social, por exemplo, tem agenda lotada todos
estes anos, gerando receitas importantes para o clube. A modernização do nosso restaurante
visou atender um anseio antigo do associado que queria um ambiente mais adequado.

Prova do sucesso dessas gestões é a estabilidade política que reina por 25 anos. Isso não
significa comodismo dos conselheiros que sempre atuaram com rigor e independência, de
forma responsável e mantendo a sintonia com as diretorias.
O MOVIMENTO RESPONSÁVEL sempre apoiou as boas praticas democráticas e garantiu que
nosso Estatuto Social sempre tivesse artigos que garantissem as mudanças.
Para isso temos um Conselho Deliberativo composto de 180 membros (120 efetivos e 60
suplentes). A cada ano renovamos um terço deste Conselho (40 membros efetivos e 20
membros suplentes). E este ano não será diferente.
Nossa atuação sempre foi pautada pela responsabilidade, pela serenidade, pelo dialogo e pela
transparência. Recentemente aprovamos o fim do pagamento da contribuição dos menores de
18 anos após muita reflexão sobre o assunto. Sempre estivemos abertos a receber qualquer
associado que pretendesse colaborar no conselho.
É pratica junto ao MOVIMENTO RESPONSÁVEL que os candidatos indicados para disputar os
cargos eletivos tenham experiência na administração do clube. Todo candidato tem que ter
vivenciado a gestão do clube como diretor. Não dá para ser irresponsável e achar que dirigir
um clube que nem o Internacional é fácil. São mais de 10 milhões de orçamento, aprox. 150
funcionários, 10.000 associados distribuídos entre as diversas categorias e mais de 20
modalidades esportivas. Se tendo experiência não estamos isentos de errar, imaginem sem
nenhuma experiência!

Outro ponto que gostaríamos de trazer a discussão é a quem interessa a divisão do
Internacional neste momento. Estamos mais fortes do que nunca, investindo, sendo que em
2013 tivemos um superávit orçamentário de 520 mil reais, que neste ano já estamos com um
superávit orçamentário de 900 mil reaiseste ano. Ou seja, o clube permanece em total
equilíbrio financeiro.
Esta é a única chapa que tem o compromisso de eleger os associados Ricardo Lyra e Elizeu
Cação para presidente e vice da diretoria. Este compromisso é importante pois deixamos claro
qual rumo queremos que o clube tome. A plataforma defendida pelos nossos candidatos é:
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Dragagem das piscinas dos veleiros;
Término de instalação da nova da parte elétrica da sede Náutica após instalação da
nova cabine de força;
Troca das estacas da piscina dos veleiros;
Troca das pontes de acesso as embarcações por flutuantes;
Recuperação dos três quiosques de churrasco;
Reconstrução dos muros da rampa de barcos;
Reforma geral na rampa de acesso de barcos e da rampa na praia de acesso de
monotipos;
Estudo de projeto para instalação de piscina, quadra poliesportiva e outros;
Continuidade do plano diretor aprovado pelo conselho;
Climatização das salas de Musculação e Ginástica;
Implantação de sistema de CFTV nas dependências do clube visando a segurança dos
sócios e do patrimônio;
Recuperação da impermeabilização da piscina social e decks;
Revitalização da entrada do clube;
Substituição dos telhados dos ginásio;
Cobertura do campo de futebol com rede e troca de alambrados;
Substituição da iluminação da piscina semi olimpica visando a otimização do consumo
de energia elétrica;
Estudos de viabilidade econômica para implantação de um grupo gerador visando a
otimização do consumo de energia elétrica, e suprir o clube em eventuais
necessidades de queda de energia;
Estabelecimento de linha de financiamentos (FINAME, BNDES) para aquisição de
equipamentos e aparelhos necessários as boas praticas de manutenção bem como dar
maior conforto ao sócio;
Implantação de DIRETORIA JOVEM para criação de atrações aos filhos dos associados,
e sócios jovens;
Criação de um calendário fixo anual de esportes e festas;
Criação de Parcerias com iniciativa privada e pública no intuito do desenvolvimento
esportivo;
Busca de parcerias para financiamento do esporte com base nas legislações federal,
estadual e municipal de renuncia fiscal;
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Criação de Plano de Recuperação do Associado, visando resgatar antigos sócios e
aumentar receita;
Reforma Administrativa;
Reciclagem profissional dos funcionários do clube.

Nosso compromisso sempre foi e sempre será com o Clube Internacional de Regatas.
Uma ultima dúvida que nos foi passada pergunta qual o motivo de, sendo a chapa da situação,
utilizarmos o número 2 (chapa 2)?
No nosso Estatuto Social, artigo 75º paragrafo 2º, diz que “no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, após ter recebido a chapa para registro, a Secretaria providenciará a afixação, em lugar
próprio na sede do Clube, das relações respectivas, discriminativas dos nomes dos sócios que
as integram, mencionando o número de ordem cronológica recebido pela chapa.”. A chapa da
oposição foi registrada no dia 29/09/2014 e a nossa chapa foi registrada em 01/10/2014
portanto recebemos o número 2 por ter sido a segunda chapa inscrita.

