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ATA DE REUNIÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2021
CONSELHO DELIBERATIVO DA ALBB
Aos Cinco dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um, reuniram-se os
membros do Conselho Deliberativo desta associação, em modo virtual
utilizando o aplicativo ZOOM, em função da recomendação para evitar
aglomerações por causa dos riscos de contaminação do Covid 19. A presente
reunião é para apreciar e votar na seguinte pauta: 1. Apreciação e votação dos
Balancetes de Janeiro e Fevereiro de 2021; 2- Apreciação e votação Plano de
Gestão da Diretoria Executiva para o ano de 2021; 3-Explanação da situação
atual do clube.
Foram registradas as presenças dos seguintes conselheiros por comunicação
remota: JOSÉ ÁLVARO SAMPAIO, PAULO SERGIO CANALLI, ANTONIO CARLOS
AZEVEDO DOS SANTOS, MARCELO DIOGO DE LIMA, ARI JOSE SOTERO; GILMAR
CORRÊA LEMES, JOSE DA SILVA MARTHA NETO, PAULO EDUARDO GONÇALVES
DA CRUZ, SERGIO PERESIN JUNIOR, LESLER CRISTINA ALVES, ELIZABETH D.
MEIRELLES LIMA. Justificaram as ausências os conselheiros: GILBERTO
ANTONIO SPEROTTO, FLAVIO ALVES BELLO, JORGE LELIS PINHOLI. Os
Conselheiros HERALDO FERREIRA LIMA, ANTONIO ALLIBERTY DE CASTRO, JOSE
CARL0S MARTINS COELHO, CESAR HENRIQUE TROMBINI, CARLOS ROBERTO
BOCCHI, CLAUDIO DAVID DANGIÓ, não se manifestaram.
As 19:00 horas foi realizada a primeira chamada para reunião do Conselho
Deliberativo, e às 19:20 hs segunda chamada, em seguida iniciou-se os trabalhos.
Aa reunião foi declarada aberta pelo Presidente do Conselho Deliberativo José
Álvaro Sampaio, que agradeceu a presença de todos.
O Presidente do Conselho apresentou o Balancete de Janeiro de 2021 aos
membros participantes desse conselho para apreciação dos conselheiros, bem
como sobre a posição do parecer do Conselho Fiscal de janeiro passando a
palavra a quem quisesse se manifestar a respeito do mesmo. O conselheiro
PAULO SERGIO CANALLI, se manifestou no sentido de chamar a atenção da
aprovação do CD para com o balancete ela é embasada em cima do que disse
e que lavrou em ata o Conselho Fiscal, e disse que nós estamos apenas anuindo
o que disse o Conselho Fiscal. E disse que se alguém souber lê-lo de forma a ter
reparos deve-se pronunciar. Ele citou um item que já vem se manifestando em
várias reuniões quando no balancete de verificação o Ativo está sempre
imexível e diz que ele nunca é imexível, onde o ativo de um balanço traz em seu
bojo todo o contingente do clube os valores patrimoniais inclusive e há
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necessidade de verificação, pois o patrimônio tem uma depreciação em no
mínimo 5% ao ano, pois tem perdas e precisam constar do balancete. E se
observamos o balancete de Janeiro e fevereiro de 2021, esses valores do ativo
vêm se mantendo, apenas se oscilando receita e despesas e é preciso constar a
sua depreciação patrimonial, e se manifesta no sentido de que isto fosse
analisado junto ao contador para elucidação neste item. Quanto aos demais
itens, é pura matemática e estaremos embasando no que diz o Conselho Fiscal.
O conselheiro Antônio Carlos concorda com a manifestação do Canalli, e diz se
for o caso e se o contador não se sentir competente, solicitamos um auditor
para análise das contas e fornecer um parecer se houve depreciação ou
valoração do clube também, se este realizar obras que expande e atraia
recursos. Canalli acrescenta ainda que a Prefeitura poderá agregar a titulo de
contribuição de melhoria.
O conselheiro José Martha, questiona se não haverá resultado no balanço que
resulte ou gere impostos a pagar para o clube. O que lhe foi respondido que
não, porque é obrigação da Prefeitura se manifestar sobre a taxação da
melhoria e não ao clube, inclusive o clube tem isenção em torno 70% IPTU.
O conselheiro Paulo se manifestou no sentido de que a depreciação cabe ao
clube demostrar, a valorização é a Prefeitura quem vai fazer. Cabe ao contador
demostrar a depreciação.
Após análise dos Balancetes de janeiro e fevereiro de 2021, foram aprovados
pelos Conselheiros, com ressalva do conselheiro PAULO SERGIO CANALLI,
quanto ao questionamento do Ativo.
Com relação a Apreciação e votação Plano de Gestão da Diretoria Executiva
para o ano de 2021, O Presidente do CD disse que analisou e viu que está bem
detalhado e que conseguiram descrever nos mínimos detalhes, pelo menos as
pretensões, mas que acham difíceis de serem cumpridas este ano, devido ao
momento difícil que estamos passando devido a Covid, mas que é um plano
que merece ser guardado pois é através dele que vamos monitorar a gestão da
diretoria executiva, ou seja, monitorar a diretoria devido alguns erros do
passado recente no sentido do estatuto, pois qualquer obra que não esteja no
plano de gestão tem que passar pelo crivo do conselho fiscal e deliberativo.
Neste sentido e no anseio de realizar algumas obras que foram positivas ao
clube, não passaram pelos respectivos conselhos errando desta maneira.
Senhor Álvaro, disse que conversou com o senhor Presidente do Clube e se
esclareceu que isto não poderá ocorrer. E que devemos acompanhar se cada
meta do plano de Gestão foi realizada de acordo com o que foi proposto.
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O conselheiro José Martha, manifestou no sentido de que é um plano muito
audacioso, porém muito bom, pois estão movimentando o Clube como um
todo, com torneios dando vida aos mais diversos esportes e é o que está
precisando, pois como esses torneios não são exclusivos para associados e são
abertos ao público vai trazer muita visitação ao clube e muita visibilidade e isso
vai impactar no quadro associativo mais tarde.
Paulo Canalli, questionou o item 6 do Plano de Gestão abertura do clube a não
associado, colaborador! Disse que não entendeu, não está claro e isto é um
risco. E que também gostaria de registrar que está bem elaborado o plano de
gestão, mas tem que contemplar tudo aquilo que a diretoria pretende realizar
e a mesma não poderá fazer absolutamente nada do que não estiver
contemplado no plano de gestão, chamando atenção ainda, para a atual
conjuntura que estamos passando, pois o momento é terrível e não sabemos
como vamos passar por esta nova onda de Covid e já se tem informação de que
este vírus é mutável e a vacina poderá não combatê-lo. Mas que agora é
momento de não é momento de gastar nada, a não ser aquilo que for
iminentemente dar retorno para o clube. A sugestão é que o plano fosse
cumprido na integra sim, mas que nesse momento enquanto não tivermos
certeza que vamos ter êxito com a vacina que não nos metêssemos em divida
nenhuma, e que todo dinheiro arrecadado pelo clube fosse guardado para
outro motivo, como saúde por exemplo.
Álvaro, concorda com manifestação do Canalli, e que devemos sim ponderar
com os gastos, uma vez que não sabemos como serão os próximos meses. Além
do mais devemos observamos mesmo a questão da abertura a não associado
para participar do clube e que o plano de gestão neste item tem que ser mais
detalhado.
O senhor Antônio Carlos, também concorda que devemos solicitar uma escrita
melhor em relação ao item 6 do plano de gestão, mas que com certeza o não
associado também contribui para o clube, seja participando de festas típicas,
eventos comemorativos ou atividades físicas, mas para isto deve haver uma
válvula de escape a permitir esta participação, disse que o não associado
participa do tênis, da sauna, da escolinha com pagamento de uma taxa.
O senhor José Martha, disse que concorda em relação ao não associado até
certo ponto, mas que deveria haver mecanismos para que o associado pudesse
apresentar o clube ao convidado sem ter que pagar para isto, tem que contar
com uma e regra definida, como exemplo um número de convites por
associados para poder atrair novos associados. E que é favorável a cobrar um
valor muito maior que a mensalidade se este convidado não está interessado
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em se associar e continuar apenas como convidado.
A conselheira Lesler, concorda com os conselheiros que se manifestaram e com
relação a abertura para o não associado que no plano tem que deixar um pouco
mais claro para não ficar tão aberto para não gerar este tipo de questão levar
mais de um associado, é importante ter convites e vale lembrar que a portaria
para entrar ao clube seja para piscina ou assistir futebol ou outro evento já
ocorreu reajuste porque antes era um valor irrisório, tendo em vista que o
interesse é que este convidado se torne um associado.
O Presidente do CD se comprometeu a levar todas estas questões ao Presidente
Executivo e para que o mesmo se manifeste. E para que possamos a monitorar
esta situação.
Senhor Ari parabeniza a todos pela reunião e que já participou de várias
discussões do CD e aprovações, mas que nunca participou de uma reunião tão
boa quanto a que esta sendo esta.
O conselheiro Marcelo se manifestou no sentido de que devemos ter muito
cuidado com essa questão dessa entrada “free” sendo necessário se detalhar
para que o clube tenha controle de acesso haja vista que isso pode trazer até
problema futuro ao clube pois até o associado que recebeu um convite tenha
única e exclusivamente a responsabilidade dessa pessoa dentro do clube, até
porque pode trazer algum problema como já houve e até trazer questão
jurídica.
O Plano de Gestão foi colocado em votação e aprovado por todos os presentes
com as ressalvas apontados acima.
Após a pauta, o Presidente do CD senhor Álvaro expôs alguns assuntos não
previstos: - A queda do número de associados devido a pandemia; A venda de
placas de propagandas ; Incentivos de empresas. Tudo isto ajuda a manter o
clube mesmo coma a queda de arrecadação. O IOB investiu em torno de R$
12.000,00 (doze mil reais). A arena de Bit tênis mudará o nome para Dinâmica
a troco de patrocinador que será de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais),
dividido em 12 parcelas. A Bello & Bellos investiu em patrocínio R$ 12.000,00
(doze mil reais).
O senhor José Martha sugeriu que a Diretoria Executiva faça uma homenagem
ao Professor Caetano dos Santos Neto, que se dedicou em torno de 16 anos ao
clube, como jogador e como técnico, em decorrência ao seu falecimento por
Covid. Todos os presentes do CD aprovaram a homenagem.
A reunião foi muita proveitosa e o Presidente do Conselho Deliberativo
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agradeceu a expressiva participação dos membros deste Conselho. Lembrando
que em junho de 2021 haverá eleição do CD e o senhor Paulo Cruz foi convidado
a continuar no Conselho.
Nada mais a ser discutido ou deliberado, foi declarada encerrada a reunião. Eu
LESLER CRISTINA ALVES 1ª secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por
mim e Presidente do Conselho Deliberativo.

LESLER CRISTINA ALVES
Secretário

JOSÉ ÁLVARO SAMPAIO
Presidente do C. D.

