CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
CONSELHO DELIBERATIVO
ATA da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Clube Internacional de Regatas,
realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Maio de 2015, 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
Segundo Secretário: Sr Marcello da Silva Vidal
Presidente da Mesa: Declaro aberta em segunda convocação a Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo do Clube Internacional de Regatas. Peço ao Primeiro Secretário que faça a leitura da
Ordem do Dia.
Primeiro Secretário – Ordem do Dia:
a) Discussão e votação da Ata da Reunião Extraordinária realizada em 05 de janeiro de 2015;
b) Comunicações da Mesa;
c) Conhecer,discutir e julgar, acompanhado de Parecer da Comissão Fiscal, o RELATÓRIO
Anual e a Prestação de Contas da Diretoria relativos ao exercício de 2014;
Presidente da Mesa: Queria agradecer a presença de todos. Vamos a votação do item “a” Discussão e votação da Ata da Reunião Extraordinária realizada em 05 de janeiro de 2015;
Está em discussão. Não havendo inscritos, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, que
permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade.
Item “b” – Comunicações da Mesa:
Solicitações de licença: Cid Luís Prior Belletti, Eloy Guilherme Moccelin, Márcio Ricardo
Cosme Ferreira, Rivaldo Rodrigues Otero,, Sérgio Dalton Leme Carpentiere, Maurício Gomes
Fuschini, Sílvio José Martins Neto, Volnys Jorge Bernal, Álvaro Luís Rogério Costa, Marcus
Antonio Gaspar Augusto, Emílio da Silva Júnior, Luciano Alexandre Ferreira Jr. e Vidal Sion
Neto.-Nota de Falecimento – Do associado Remido Sr Avelino Pereira Morgado Filho, ex-conselheiro
em várias décadas, ex-membro efetivo da Comissão Fiscal, ex-diretor do Deptº de Patrimônio e
ex-diretor do Deptº de Finanças. A Mesa do Conselho encaminhou ofício de condolências à
família. Em sua memória faremos um minuto de silêncio.
Expedientes recebidos da Diretoria: Of .020/2015 de 21.01.15 e 027/2015 de 06.02.2015 encaminha
as Portarias de nomeação dos Diretores das Divisões de Esportes com mandato até
Dezembro/2016;
-Of. 063/2015 de 16.04.2015 – Comunica a nomeação do Sr .Cássio José Brandão Rodrigues
(Conselheiro), para Diretor da Divisão de Patinação e Fitness, com mandato até 31.12.2016.
-Apresenta o Relatório Gerencial Mensal de março /2015, conforme solicitação formulada na
Reunião Extraordinária de 05 de janeiro último.
-Ofício da Sociedade Amiga dos Pobres “Albergue Noturno” de agradecimento pela doação de
materiais (equipamentos de musculação s/conserto) p/ revenda ao ferro velho.

-Ofício do Educandário Santista, de agradecimento pela doação de roupas arrecadadas em
eventos.
-E-mail do Sr Nelson Luís Mauá de Ulhôa Cintra de congratulações à Diretoria e ao Conselho
pela passagem do 117º Aniversário do CIR., ocorrido em 24 de Maio .
-Expedientes encaminhados pelo Conselho à Diretoria :
-Of. 04/2015-CD/CIR., de 07.01.2015 encaminhando a Decisão n/2015-CD/CIR e as Resoluções de
nºs 01/2015-CD/CIR e 02/2015-CD/CIR., que tratam de assuntos deliberados em Reunião
Extraordinária de 05 de Janeiro ultimo.
-Of. 05/2015-CD/CIR de 21.05.15 – Solicitando especial empenho no tocante aos pedidos de
informações, sugestões e moções de Conselheiros na Reunião de 05 de Janeiro ultimo.
-Of.09/2015-CD/CIR de 05.03.15 – Encaminha correspondência recebida do associado Carlos
Eduardo Cunha Pires, referindo-se a recolocação da Placa na quadra de tênis, que leva o nome
de seu pai, Sr Antonio Ferreira Pires.
-Of. 011/2015-CD/CIR de 11.03.2015 – Resposta à indagação do Presidente da Diretoria sobre o
andamento de Processo em análise por Comissão Específica relativo ao Posto de Serviço na
Sede Náutica.
Foi comunicado a extinção das Comissões Especiais anteriores, e revogadas automaticamente as
respectivas Portarias.O Presidente quis nos mimar e, além do cafezinho, nos serviu bolachinhas. Às segundas-feiras a
lanchonete fica aberta, mas por conta da dedetização que está sendo feita, hoje ela não está
funcionando. É certo também, que o Presidente da Diretoria já me disse, que está sendo feito um
ajuste fiscal, tendo em vista a situação o impacto negativo que recebeu o Clube por causa do
aumento de Tarifas dos Serviços Públicos, principalmente de energia elétrica. Então, peço aos
Senhores, que são formadores de opinião aqui no Clube, que solicitem aos sócios sejam
moderados no uso de aparelhos elétricos. O Conselheiro Rogério Miranda de Carvalho me
perguntou sobre um Requerimento que foi apresentado a respeito da cobrança de valores da Sede
Náutica. O Requerimento foi encaminhado a Diretoria e também solicitamos o pronunciamento da
Comissão Fiscal a respeito do assunto, onde alega-se que estaria havendo divergência na questão
do aumento da mensalidade, que foi um percentual diferente das taxas que se cobram, relativas a
Sede Náutica. Vamos esperar a Comissão Fiscal apresentar seu parecer, então colocaremos para
exame do Conselho.
Vamos ao item “c” - Conhecer, discutir e julgar, acompanhado de Parecer da Comissão Fiscal, o
Relatório Anual e a Prestação de Contas da Diretoria relativos ao exercício de 2014. Quero
inicialmente referir que o ex-presidente Vidal Sion Neto, não pode comparecer em razão de
motivos alheios a sua vontade, mas teve a fineza de me comunicar. Está em discussão. Não
havendo inscritos. Está em votação. Aqueles que se encontram de acordo com o Parecer da
Comissão Fiscal, que recomenda a aprovação das contas do exercício de 2014, que permaneçam
como se encontram. Aprovado por unanimidade.

Nada amais havendo a tratar, damos por encerrada esta Reunião Ordinária.Conforme o livro de presença esta Reunião contou com 58 (cinqüenta e oito) Conselheiros. E,
para tudo fazer constar lavro a presente Ata que vai assinada por mim, Wallace Paiva Martins
Junior e pelo Primeiro Secretário Adilson Gonçalves Peres Filho.
Santos, 25 de Maio de 2015

-----------------------------------------------Dr Wallace Paiva Martins Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

---- -----------------------------------------Adilson Gonçalves Peres Filho
Primeiro Secretário do Cons.Deliberativo

