CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
CONSELHO DELIBERATIVO
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, realizada aos
29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2017, na Sede Social à Avenida Almirante
Saldanha da Gama nº 05 – Santos/SP.
COMPUSERAM A MESA NESSA SESSÃO:
Presidente :
Dr Wallace Paiva Martins Junior
Vice-Presidente: Sr Marcelo Crescenti Aulicino
Primeiro Secretário: Sr Adilson Gonçalves Peres Filho
Presidente da Mesa: Iniciaremos esta Reunião Extraordinária com a seguinte Ordem
do Dia:
-Item “a” – Discussão e deliberação de proposta da Diretoria para permuta da
Embarcação INTER I pelo Motor Mercury 15HP – ano 2013 de propriedade de terceiro,
acompanhada de Parecer da Comissão Fiscal;
-Item “b” – Discussão e deliberação de proposta da Diretoria para aumento do valor
de utilização das Saunas para Não Sócios;
-Item “c” – Discussão e deliberação de Preposição da Diretoria para revisão de taxas
de cursos e modalidades que especifica;
-Item “d” - Discussão e deliberação de Preposição da Diretoria para revogação da
Resolução nº 01/2017-CD/CIR;
-Item “e” - Discussão e deliberação sobre proposta da Comissão de Justiça e Estatuto
de arquivamento dos Processos Disciplinar nº 03/2016-CD/CIR e nº 04/2016-CD/CIR;
-Item “f” – Discussão e deliberação de Parecer da Comissão Especial nomeada para
realização de Auditoria e levantamento no Restaurante;
-Item “g” – Discussão e deliberação de pedido da Diretoria de criação de Espaço
Comercial Gourmet;
-Item “h” – Assuntos de interesse do Clube.
Em discussão o item “a” :
Com a palavra o Conselheiro Rogério Miranda de Carvalho: Mostrou-se bastante
revoltado, indagando porque deixaram a embarcação chegar ao estado em que se
encontra, e quais as providências tomadas quando do roubo do motor do bote.
-Cons. Nato José Augusto Cintra Mathias – Manifesta-se sobre o assunto,
enfatizando que a situação necessita de melhores esclarecimentos.
-Cons. Márcio Saraiva Valdívia – Teceu comentários a respeito da proposta da
Diretoria, citando que há uma avaliação de estado do Motor.
A proposta foi rejeitada por maioria de votos.
-Presidente da Mesa – Em discussão o item “b” – Aumento do valor pela utilização
da sauna para não sócios.
-Cons. Marco Antonio Rodrigues - Informa que, quando o uso da sauna com roupões
próprios do sócio, não está sendo emprestado o armário.
- Cons. Carlos Teixeira Filho (Cacá) – Indaga qual a participação dos não sócios na
Receita do Clube e se é significativa, pois o sócio já paga bastante de mensalidade e
se deveria haver acesso de não sócios às atividades do Clube.

-Cons. Leopoldo Cesar Gonzaga Fº - Sugere entrada separada para os não sócios, com
porta de acesso específica.
-Cons. Ariovaldo Flosi Jorge – Apresenta sugestão para que seja limitado o número
de acesso de não sócios ao Clube.
-Cons. Marco Antonio Spernega Gonçalves - Lembrou que não basta o controle de
acesso de não sócios, mas também o controle de sua permanência nas dependências
do Clube.
-Cons. Márcio Ricardo C.Souza – Sugere que seja triplicado o valor do ingresso para
não sócios.
-Cons. Renato de Oliveira Braga – Comentou a respeito da sugestão apresentada
anteriormente sobre a criação da categoria de Sócio Individual para conter a evasão
daqueles que deixaram de ser dependentes ou deixaram de ter dependentes. Sugere
a criação de uma Comissão para estudar o assunto.
-Cons. Rui D’Ascola – Reforçou as palavras do Cons. Carlos Teixeira Filho . Concorda
com a proposta de limitação da quantidade de acessos sugerida pelo Cons.
Ariovaldo.
-Presidente da Mesa – Aprovada a proposta com limitação de acessos de convidados
ao Clube. Entretanto, deve ser regulamentada mediante proposição da Diretoria.
- item “c” –Discussão e deliberação de Preposição da Diretoria para revisão de taxas
de cursos e modalidades que especifica. Em discussão. Não havendo inscritos, em
votação. Aprovado por unanimidade.
- Item “d” – Discussão e deliberação de Preposição da Diretoria para revogação da
Resolução nº 01/2017-CD/CIR.
Em discussão. Não havendo inscritos, coloco em votação. Aprovada a Preposição da
Diretoria.
-Item “e” – Discussão e deliberação sobre proposta da Comissão de Justiça e Estatuto
de arquivamento dos Processos Disciplinar nº 03/17-CD/CIR e nº 04/16-CD/CIR. Está em
discussão. Não havendo inscritos, coloco em votação. Aprovado o arquivamento dos
respectivos Processos. Entretanto, não passou despercebido à Comissão que,
estranhamente, foram, em pouco mais de dois meses, quatro procedimentos
envolvendo membros da Diretoria, ou seja, daqueles que, pela própria norma
estatutária, tem o dever funcional e moral de zelar pelas regras gerais, o que, ao
menos aparentemente, não vem acontecendo e necessita de sua correta adequação,
seja por parte do Senhor Presidente da Diretoria ou dos próprios Diretores.
-Item “f” – Discussão e deliberação de Parecer da Comissão Especial nomeada para
realização de Auditoria e levantamento no Restaurante.
-Presidente da Mesa: Todos receberam o Relatório da Comissão. Quero agradecer a
colaboração dos Conselheiros integrantes da Comissão Especial pelo empenho e
dedicação do importante trabalho apresentado. Está em discussão.
-Cons. Marco Antonio Rodrigues – Refere-se a questão contábil – indaga se há
subsídios, como nos R$ 11,00 (onze reais) para funcionários. Se houver, não deve ser
com ônus do restaurante.
-Presidente da Mesa - Deverá ser cobrado Plano de Ação da Diretoria, fixando-se o
prazo de 30 (trinta) dias para a sua apresentação para correção de disfunções e
inclusive análise de eventual arrendamento ou dotação de estrutura, sob fiscalização
da Comissão Especial e da Comissão Fiscal.

-Cons. Daniel Romão – Citou o período em que ocupou o cargo de Diretor do
restaurante, tendo posteriormente solicitado desligamento. Citou que o Clube tem
problemas estruturais; que não há como fiscalizar os funcionários que saem com
material. Não existe local adequado para entrada e saída de funcionários nem
encarregado para proceder a vistoria. Da forma como funciona, não há condições.
-Cons. Mário Ricardo Souza - Em vista dos problemas apresentados, indagou porque
o Restaurante não é arrendado.
-Cons. Roberto Rodrigues - Com relação ao assunto restaurante citou alguns
problemas que ocorreram em gestões passadas - época em que atuou como Diretor
Social . Também é de opinião que o Restaurante deve ser arrendado .
-Cons. Nato Roberto Almeida - Lembrou que no passado o Restaurante foi
arrendado, porém não funcionou.
-Cons. Roberto Trimmell – Como integrante da Comissão citou os vários problemas
que ocorrem na condução do restaurante. Entende que deve se buscar novo
modelo de terceirização, dividindo-se o restaurante em diferentes negócios
(pizzaria, lanchonete, etc).
-Presidente da Mesa - Colocado em votação o item “f” , foi aprovada a proposta de
apresentação de plano de ação para o restaurante, com base no relatório da
Comissão e estudo sobre a sua terceirização.
Item “g” –Discussão e deliberação de pedido da Diretoria de criação de Espaço
Comercial Gourmet.
-Cons. José Augusto Cintra Mathias – Citou os inconvenientes que poderão ocorrer
na área da piscina , principalmente no período de verão.
- Presidente da Mesa - Colocado o assunto em votação, foi o mesmo rejeitado por
maioria dos presentes.
-Item “h” - Assuntos de interesse do Clube.
- Citada necessidade de extensão do controle de acesso de não sócios à Sede Náutica.
- Plano Bienal de Metas – Foram apresentadas sugestões de inclusão no Plano Bienal
de Metas de melhoramentos no Campo de Futebol e dependências anexas, tais
como; iluminação, alambrado, vestiários, reforma do Campo de Futebol, e da Toca.
Posteriormente o Conselho controlará a execução.
Aprovado o Plano Bienal de Metas, com rejeição de seu item 9 .
-Cons. Leopoldo Cesar - Citou a necessidade de criação de sistemas/canais
informatizados por Departamento para consultas e troca de ideias com os que se
inscreverem para participar.
-Cons. Edney da Silva Fernandes - Comentou sobre constantes sujeiras (fezes de
pombos) nas arquibancadas da piscina olímpica e os problemas que poderão ocorrer.
Sugeriu a colocação de linha de nylon , como em outros locais.
-A respeito do ingresso de visitantes ao Clube, sugeriu o uso de pulseiras coloridas de
identificação, procedimento usado em Resorts e clubes de São Paulo.
-Parquinho Infantil – Comentou que a área das crianças necessita de manutenção
urgente, alertando para o risco de ocorrerem acidentes.
-Cons.Nato José Augusto Cintra Mathias - Reforça a necessidade de reparos no
Parquinho.
-Cons. Márcio C. Souza – Sugere convite ao Presidente da Diretoria para uma
explanação, tendo em vista a quantidade de assuntos tratados nesta Reunião.
O convite ficará para a próxima reunião.

Presidente da Mesa – Encerrados os debates, fica encerrada esta Reunião
Extraordinária que contou com a presença de 83 (oitenta e três) Conselheiros,
conforme assinaturas no livro de presença.
O Cons. Cintra pede a dispensa da chamada final. E, para tudo fazer constar, lavro a
presente Ata que vai assinada por mim e pelo Primeiro Secretário do Conselho
Deliberativo.
Santos, 29 de Maio de 2017

