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CCOOMMIISSSSÃÃOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDEE  EESSPPOORRTTEESS  

RREELLAATTÓÓRRIIOO  AANNUUAALL  DDAASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  --  22001155//22001166 
 

A Comissão Permanente de Esportes apresenta o relatório das atividades desenvolvidas no período de 
junho de 2015 a maio de 2016. 
 
 Realizou:  24 Reuniões, das quais 
    05 tiveram a participação de Diretores, Conselheiros e/ou Gerentes das áreas. 
 Recebeu:  30 documentos. 
 Expediu:  06 Ofícios; 

 01 Relatório; 
 15 Pareceres e 

  08 Proposições de votos de louvor a destaques esportivos. 

 
Seguem relacionados, os assuntos em pauta e as deliberações em suas respectivas reuniões: 
 

Reunião nº 187, de 08/06/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 E-mail de 26/05/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.191/2015, de 05/05/2015, em resposta ao 
pedido de informações sobre proposta formulada pela Diretoria para concessão do título de Atleta 
Benemérito a um associado atleta da seção de Biathlon/Triathlon (ofício 03/2015-CE, de 17/03/2015 - 
processo CD-03/2015). 
 
Documentos Expedidos: 

 Ofício 08/2015-CE, de 08/06/2015 - solicitando maiores esclarecimentos a respeito de competição 
disputada pelo atleta da seção de judô, objeto do processo CD-01/2015. 

 

II. OUTROS ASSUNTOS 

Reforma proposta pela Diretoria para as categorias de atletas agendados e vinculados. 
 

Reunião nº 188, de 24/06/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 E-mail de 24/06/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.389/2015, de 17/06/2015, 
encaminhando relação de títulos e resultados conquistados por equipes representativas do Clube em 
diversas modalidades. 

 

II. VOTOS DE LOUVOR 

 Proposta de votos de louvor a destaques esportivos das seções de Atletismo, Badminton, Ginástica 
Artística, Saltos Ornamentais e Tênis, para apreciação na 647ª Reunião do Conselho Deliberativo, de 
29/06/2015. 
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III. OUTRAS ASSUNTOS - REUNIÕES -  DIRETORIAS DE ÁREA 

Participou nesta data, o Diretor da Área de Marketing e Comunicação, sendo abordados assuntos que 
tenham relação com o esporte no Clube. 
 

Reunião nº 189, de 06/07/2015 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 Expediente 551/2015-SCD, de 22/06/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.392/2015, de 
19/06/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 

Documentos Expedidos: 

 Parecer 04/2015-CEP, de 06/07/2015 - referente ao Processo CD-07/2015, que trata de proposta 
formulada por Conselheiros, de concessão do título de Associado Honorário a um Atleta Olímpico. 

 Ofício 09/2015-CE, de 06/07/2015 - solicitando prorrogação de prazo para emissão do parecer a 
respeito do processo CD-03/2015. 

 

Reunião nº 190, de 29/07/2015 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 Expediente 647/2015-SCD, de 23/07/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.519/2015, de 
20/07/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 E-mail de 23/07/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.531/2015, de 20/07/2015, corrigindo 
informações do currículo esportivo do atleta da seção de Judô (processo CD-01/2015 - ofício 08/2015-
CE, de 08/06/2015). 
 E-mail de 23/07/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.538/2015, de 22/07/2015, 
encaminhando relação de títulos e resultados conquistados por equipes representativas do Clube em 
diversas modalidades. 
 

Documentos Expedidos: 

 Parecer 05/2015-CEP, de 29/07/2015 - referente ao Processo CD-01/2015, que trata de proposta 
formulada pela Diretoria, de concessão do título de Atleta Benemérito, ao Atleta Militante da Seção de 
Judô. 

 Parecer 06/2015-CEP, de 29/07/2015 - referente ao Processo CD-13/2015, que trata de proposta 
formulada pela Diretoria, de concessão do título de Associado Contribuinte a um Atleta da Seção de 
Esgrima. 

 Parecer 07/2015-CEP, de 29/07/2015 - referente ao Processo CD-03/2015, que trata de proposta 
formulada pela Diretoria, de concessão do título de Atleta Benemérito a Associado, Atleta Seção de 
Biathlon/Triathlon. 
 

II. VOTOS DE LOUVOR 

 Proposta de votos de louvor a destaques esportivos das seções de Atletismo e Tênis, para 
apreciação na 648ª Reunião do Conselho Deliberativo, de 27/07/2015. 
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Reunião nº 191, de 26/08/2015 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 Expediente 781/2015-SCD, de 17/08/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.596/2015, de 
13/08/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 E-mail de 17/08/2015 - encaminhando carta formulada por Conselheiro, indicando obras que 
considera prioritárias nas instalações judô e esgrima. 
 

Reunião nº 192, de 31/08/2015 

 

I. ASSUNTOS TRATADOS - OUTRAS REUNIÕES 

 A Comissão tratou de assuntos relacionados ao trabalho desenvolvido no CIAA - Centro Integrado de 
Apoio ao Atleta / explanação sobre conceito e funcionamento. Participaram desta reunião o Gerente 
CIAA e o Supervisor de Projetos. 
 

DIA 09/09/2015 - OUTRAS REUNIÕES - DIRETORIAS DE ÁREA 

Participação: Diretor de Área de Esportes, Diretor de Esportes Aquáticos e Diretor de Esportes Coletivos e 
Raquetes. 
 

I. ASSUNTOS TRATADOS  

 Objetivos da Diretoria de Esportes e da formação do Conselho Consultivo de Esportes. 
 Avaliação do quadro de atletas competitivos do ECP 
 Departamento Médico do CIAA 
 Mudanças seção do judô 
 

Reunião nº 193, de 28/09/2015 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 Expediente 910/2015-SCD, de 16/09/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.664/2015, de 
14/09/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 

 

II. ASSUNTOS TRATADOS  

 Foram discutidos assuntos decorrentes da reunião no 09/09/2015 sobre as definições do número de 
atletas militantes a ser proposto ao Conselho Deliberativo e também mudanças na seção do judô. 
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Reunião nº 194, de 05/10/2015 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 E-mail de 01/10/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.699/2015, de 29/09/2015, 
encaminhando relação de títulos e resultados conquistados em agosto/2015, por equipes 
representativas do Clube em diversas modalidades. 
 

II. VOTOS DE LOUVOR 

 Proposta de votos de louvor a destaques esportivos das seções de Atletismo, Esgrima, Ginástica 
Artística e Judô, para apreciação na 652ª Reunião do Conselho Deliberativo, de 26/10/2015. 
 

III. OUTRAS ASSUNTOS - REUNIÕES -  DIRETORIAS DE ÁREA 

Participou desta reunião o Diretor de Esportes Aquáticos, sendo abordados assuntos relacionados ao 
esporte no Clube. 
 

Reunião nº 195, de 09/11/2015 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 E-mail de 07/10/2015 - encaminhando a carta da Diretoria nº DI.697/2015, de 06/10/2015, em 
resposta ao expediente formulado por Conselheiro sobre as obras que considera prioritárias nas 
instalações judô e esgrima (registrada na 191ª reunião). 
 Expediente 1051/2015-SCD, de 21/10/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.721/2015, de 
21/10/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 E-mail de 09/11/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.722/2015, de 19/10/2015, 
encaminhando relação de títulos e resultados conquistados em setembro/2015, por equipes 
representativas do Clube em diversas modalidades. 
 

Documentos Expedidos: 

 Parecer 08/2015-CEP, de 09/11/2015 - referente ao Processo CD-30/2015, que trata da Proposta 
Orçamentária para o exercício de 2016, apresentada pela Diretoria. 
 

II. VOTOS DE LOUVOR 

 Proposta de votos de louvor a destaques esportivos das seções de Atletismo, Esgrima e Ginástica 
Artística, para apreciação na 653ª Reunião do Conselho Deliberativo, de 30/11/2015. 
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Reunião nº 196, de 17/11/2015 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 E-mail de 17/11/2015 - expediente anexado ao ofício 1188/2015-PCD, por meio do qual o 
Presidente do Conselho Deliberativo solicita manifestação da Comissão Permanente de Esportes, a 
respeito de matéria abordada por Conselheiro no item Várias da 651ª Reunião, sobre o processo para 
aquisição de raias para piscina olímpica. 
 
 

Reunião nº 197, de 17/12/2015 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 Expediente 1195/2015-SCD, de 24/11/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.768/2015, de 
19/11/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 E-mail de 27/11/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.764/2015, de 17/11/2015, 
encaminhando relação de títulos e resultados conquistados em outubro/2015, por equipes 
representativas do Clube em diversas modalidades. 
 

Documentos Expedidos: 

 Ofício 10/2015-CE, de 23/11/2015 - solicitando à Diretoria cópia de todo o processo de licitação 
para aquisição das raias da piscina olímpica, a fim de poder se manifestar sobre o expediente 
1188/2015-PCD. 
 

II. VOTOS DE LOUVOR 

Proposta de votos de louvor a destaques esportivos das seções de Atletismo, Judô e Saltos Ornamentais, 
para apreciação na 653ª Reunião do Conselho Deliberativo, de 30/11/2015. 
 

III. OUTROS TRATADOS  

Foi discutida a proposta de alteração do artigo 118 do Regulamento Geral e do artigo 11 do Regimento 
Interno do Departamento Esportivo, que trata da questão dos Militantes e Pré-Militantes no Clube 
(processo CD-39/2015). 
 
 

Reunião nº 198, de 22/12/2015 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 Expediente 1251/2015-SCD, de 18/12/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.836/2015, de 
17/12/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
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II. ASSUNTOS TRATADOS  

Discussão da redação da emenda da Comissão referente ao processo CD-39/2015, de alteração do artigo 
118 do Regulamento Geral e do artigo 11 do Regimento Interno do Departamento Esportivo, que trata da 
questão dos Militantes e Pré-Militantes no Clube.  
 
 

Reunião nº 199, de 05/01/2016 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Expedidos: 
 Oficio 01/2016-CE, de 05/01/2016 - solicitando a atualização do currículo de Atleta da seção de 
Polo Aquático, referente ao Processo CD-33/2015 - concessão do título de Atleta Benemérito. 
 Parecer 01/2016-CEP, de 05/01/2016 - referente ao Processo CD-34/2015, que trata de proposta 
da Diretoria para concessão do ingresso de Atleta Militante da seção de Atletismo, como Associado 
Contribuinte. 
 Parecer 02/2016-CEP, de 05/01/2016 - referente ao Processo CD-35/2015, que trata de proposta 
da Diretoria para concessão do título de Atleta Benemérito à Atleta da seção de Atletismo. 
 Parecer 03/2016-CEP, de 05/01/2016 - referente ao Processo CD-36/2015, que trata de proposta 
da Diretoria para concessão do título de Atleta Benemérito à Atleta (associada) da seção de Polo 
Aquático. 
 Parecer 04/2016-CEP, de 05/01/2016 - referente ao Processo CD-37/2015, que trata de proposta 
da Diretoria para concessão do título de Atleta Benemérito à Atleta Militante da seção de Polo Aquático. 
 Parecer 05/2016-CEP, de 05/01/2016 - referente ao Processo CD-38/2015, que trata de proposta 
da Diretoria para concessão do ingresso de Atleta Militante da seção de Judô, como associado 
contribuinte. 
 

II. ASSUNTOS TRATADOS  

Continuação da discussão a respeito da redação da emenda da Comissão referente ao processo CD-
39/2015. 
 
 

Reunião nº 200, de 18/01/2016 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 E-mail de 07/01/2016 - anexando a carta da Diretoria nº DI.846/2015, de 18/12/2015, informando 
a relação de títulos e resultados conquistados em novembro/2015, por equipes representativas do 
Clube em diversas modalidades. 
 E-mail de 11/01/2016 - encaminhando a carta da Diretoria nº DI.007/2016 de 08/01/2016, em 
resposta à Comissão sobre o expediente 1188/2015-PCD (ofício 10/2016-CE). 
 

II. VOTOS DE LOUVOR 

 Proposta de votos de louvor a destaques esportivos das seções de Atletismo, Biathlon/Triathlon, 
Ginástica Artística, Saltos Ornamentais e Tênis, para apreciação na 655ª Reunião do Conselho 
Deliberativo, de 01/02/2016. 
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III. ASSUNTOS TRATADOS  

 Continuação da discussão a respeito da redação da emenda da Comissão referente ao processo CD-
39/2015. 
 
 

Reunião nº 201, de 19/01/2016 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Expedidos: 
 PARECER 06/2016-CEP - propondo emendas referentes ao processo CD-39/2015 que trata da 
proposta formulada pela Mesa do Conselho e a Presidência da Diretoria, de alteração do artigo 118 do 
Regulamento Geral e do artigo 11 do Regimento Interno do Departamento Esportivo, referente ao 
assunto Militantes e Pré Militantes. 
 
 

Reunião nº 202, de 15/02/2016 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 E-mail de 21/01/2016 - anexando a carta da Diretoria nº DI.020/2016, de 18/01/2016, informando 
a relação de títulos e resultados conquistados em novembro/2015, por equipes representativas do 
Clube em diversas modalidades. 
 E-mail de 12/02/2016 - anexando a carta da Diretoria nº DI.054/2016, de 05/02/2016, atualizando 
currículo esportivo do atleta referente ao processo CD-33/2015 (ofício 01/2016-CE, de 05/01/2016). 

 

Documentos Expedidos: 

 PARECER 07/2016-CEP, de 15/02/2016 - referente ao processo CD-33/2015, que trata de proposta 
da Diretoria para concessão do título de Atleta Benemérito a Atleta da seção de Polo Aquático. 

 

II. VOTOS DE LOUVOR 

Proposta de votos de louvor a destaques esportivos das seções de Basquete, Saltos Ornamentais e 
Voleibol, para apreciação na 655ª Reunião do Conselho Deliberativo, de 01/02/2016. 
 
 

Reunião nº 203, de 23/02/2016 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 Expediente 104/2016-SCD, de 10/02/2016 - anexando a carta da Diretoria DI.040/2016, de 
27/01/2016, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados 
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Documentos Expedidos: 

 PARECER 08/2016-CEP, de 23/02/2016 - referente ao processo CD-01/2016, que trata de proposta 
da Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial para contratar empresa especializada para a 
execução de Nova Quadra-Paredão. 
 

II. OUTROS ASSUNTOS 

 Discussão sobre os termos do relatório a respeito do expediente 1188/2015-PCD - raias da piscina 
olímpica. 
 

III. OUTRAS ASSUNTOS - REUNIÕES -  DIRETORIAS DE ÁREA 

 Participaram desta reunião o Diretor de Área de Esportes, o Diretor de Esportes Aquáticos, a 
Coordenadora de Atividades Esportivas e a Gerente de Esportes Competitivos - atletas do setor 
competitivo; formação como escolinha, CAD e federados; e número de atletas/distribuição (modalidade). 
 
 

Reunião nº 204, de 02/03/2016 

 

I. ASSUNTOS TRATADOS  

 Continuação da discussão sobre os termos da redação a respeito do expediente 1188/2015-PCD - 
raias da piscina olímpica. 
 
 

Reunião nº 205, de 07/03/2016 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 Expediente 170/2016-SCD, de 23/02/2016 - anexando a carta da Diretoria DI.080/2016, de 
19/02/2016, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 
Expedidos: 
 Ofício 02/2016-CE, de 07/03/2016 - encaminhando Relatório em resposta ao expediente 
1188/2015-PCD, que trata de matéria abordada por Conselheiro no item Várias da 651ª Reunião do 
Conselho Deliberativo, sobre o processo de aquisição de raias para piscina olímpica. 
 
 

Reunião nº 206, de 29/03/2016 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 
A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 Carta da Diretoria nº DI.142/2016, de 24/03/2016 - informando que não prosseguiria com o 
processo de transferência de Atleta da Seção de Basquete, para a categoria de Associados Contribuintes. 
Arquivado o pedido de informações 06/2015-CE, de 18/05/2015 (Processo CD-08/2015). 
 

Documentos Expedidos 
 Ofício 03/2016-CE, de 29/03/2016 - solicitando a prorrogação do prazo para manifestação referente 
ao processo CD-13/2016. 
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Reunião nº 207, de 11/04/2016 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 Carta da Diretoria DI.173/2016, de 31/03/2016 - a Comissão tomou conhecimento do ofício 
encaminhado pelo Ministério do Esporte referente ao projeto “ECP Olímpico Terrestre” (processo CD-I-
08/2016). 
 

Documentos Expedidos 
 Parecer 09/2016-CEP, de 11/04/2016 - processo CD-17/2016 - Relatório anual, balanço e 
demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2015. O Membro Marcelo La Terza 
Santos se declarou impedido de assinar por ter exercido cargo diretivo na gestão 2013/2015. 
 Parecer 10/2016-CEP, de 11/04/2016 - processo CD-13/2016 - Pedido de autorização formulado 
pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial, para aquisição de Ativo Imobilizado para o 
Fitness - 53 Bikes Indoor. 
 
 

Reunião nº 208, de 19/04/2016 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 
 Expediente 279/2016-SCD, de 01/04/2016 - anexando a carta da Diretoria DI.135/2016, de 
28/03/2016, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 

II. ASSUNTOS TRATADOS  

 Pareceres das Comissões Financeira e Jurídica sobre o tema Raias das piscinas (processo CD-I-
04/2016). 
 Utilização do fundo de investimento para aquisição das bykes do fitness. 
 Comissão de Esportes após as eleições. 
 
 

Reunião nº 209, de 30/05/2016 

 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Documentos Recebidos: 

A Comissão tomou ciência dos seguintes documentos: 

 E-mail de 22/04/2016 - anexando a carta da Diretoria nº DI.200/2016, de 19/04/2016, informando 
a relação de títulos e resultados conquistados em março/2016, por equipes representativas do Clube 
em diversas modalidades. 
 Expedientes 412/2016-SCD, de 29/04/2016 e 467/2016-SCD, de 24/05/2016 - anexando as cartas 
da Diretoria nº DI.212/2016, de 26/04/2016 e DI.266/2016, de 20/05/2016, informando sobre os 
procedimentos licitatórios e contratos efetivados 
 Parecer da Comissão Jurídica sobre o tema Raias das piscinas (processo CD-I-04/2016). 
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II. VOTOS DE LOUVOR 

 Proposta de votos de louvor a destaques esportivos das seções de Atletismo, Esgrima, Ginástica 
Artística e Biathlon/Triathlon, para apreciação na 659ª Reunião do Conselho Deliberativo, de 
25/04/2016. 
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