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COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS 
RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES - 2015/2016 

 
 

 

A Comissão Permanente de Obras apresenta o relatório anual de suas atividades desenvolvidas no 
período de junho de 2015 até maio de 2016: 
 
No período em destaque, a Comissão: 
 Realizou: 02 visitas/vistorias a obras e  

 20 Reuniões  das quais 
    03 tiveram a participação de Diretores das áreas. 

 Recebeu: 42 Expedientes 
 Expediu:  09 Pareceres e  
   13 Ofícios 
 

 
Abaixo, seguem relacionados os assuntos deliberados pela Comissão em suas respectivas reuniões: 
 

REUNIÃO Nº 153, DE 08/06/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 
 Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - mês de abril/2015. 
 Expediente 354/2015-SCD, de 18/05/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.243/2015, de 
08/05/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 

REUNIÃO Nº 154, DE 15/06/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofício 09/2015-CO, de 15/06/2015 - solicitando informações à Diretoria a respeito do valor mensal 
de locação das caçambas de entulho utilizadas no Clube (contrato e faturas). 
 
II. REUNIÃO COM DIRETORIA 
Presentes o Diretor da Área de Patrimônio e o Diretor Adjunto de Manutenção - tratados assuntos 
relacionados às obras no Clube. 
 

REUNIÃO Nº 155, DE 06/07/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 
 Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - mês de maio/2015. 
 Expediente 554/2015-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. 

 E-mail de 24/06/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.412/2015, de 22/06/2015, informando 
sobre a retirada do piso de grama sintética deixado no gramado da pista de atletismo, em resposta à 
carta da Comissão nº 07/2015-CO. 
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 E-mail de 26/06/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.414/2015, de 23/06/2015, em atenção à 
carta da Comissão nº 08/2015-CO informando sobre as obras consideradas prioritárias pela Comissão, 
conforme parecer da proposta orçamentária de 2015.  

 E-mail de 29/06/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.417/2015, de 29/06/2015, em resposta 
ao pedido de informações objeto do ofício 05/2015-CO, sobre o planejamento das obras para 
segundo semestre. 

 E-mail de 29/06/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.415/2015, de 29/06/2015, em resposta 
ao pedido de informações objeto do ofício 06/2015-CO, sobre a reforma da pista de atletismo. 
 

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 

 Ofício 10/2015-CO, de 06/07/2015 - solicitando informações complementares ao DI.148/2015, 
quanto à recuperação das ferragens expostas na estrutura de concreto armado da piscina olímpica; 
empresa de laboratório consultada e o relatório de execução dos serviços.   
 

REUNIÃO Nº 156, DE 20/07/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 
 Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - referente ao mês de junho/2015. 
 
II. ASSUNTOS TRATADOS 
Análise dos processos CD-15/2015 e CD-16/2015 - pedidos de autorização formulados pela Diretoria 
para utilizar recursos do Fundo Especial para as obras de adequação na área da Emergência Médica e 
de substituição do revestimento cerâmico da piscina denominada “prainha”.   
 

REUNIÃO Nº 157, DE 28/07/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 
 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. 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Parecer 03/2015-COP, de 28/07/2015 - processo CD-16/2015 - pedido de autorização formulado 
pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial para substituição do revestimento cerâmico da 
piscina denominada “prainha” na área das piscinas externas.  
 
III. ASSUNTOS TRATADOS 
 Análise dos processos CD-15/2015, CD-17/2015 e CD-18/2015. 
 

REUNIÃO Nº 158, DE 29/07/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 

 Parecer 04/2015-COP, de 29/07/2015 - processo CD-18/2015 - que trata de pedido de 
autorização formulado pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial para adequação do 
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.  
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 Parecer 05/2015-COP, de 29/07/2015 - processo CD-15/2015 - pedido de autorização formulado 
pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial para obras de adequação mínima na área da 
Emergência Médica.  

 Ofício 11/2015-CO, de 29/07/2015 - necessidade de tempo para análise do processo CD-17/2015, 
que trata de pedido de utilização de Fundo Especial para a obra do “Cirquinho”, razão pela qual não 
emitiu parecer nesta data. 
 

REUNIÃO Nº 159, DE 17/08/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 

 E-mail de 10/08/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.559/2015, de 06/08/2015, em resposta 
ao oficio 09/2015-CO. 
 
II. ASSUNTOS TRATADOS 

 Processo CD-17/2015 - visita ao local da obra a fim de deliberar se, no entender da Comissão, 
haverá a necessidade de reavaliação do projeto pela Diretoria.  
 

REUNIÃO Nº 160, DE 14/09/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 
 Expediente 781/2015-SCD, de 17/08/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.596/2015, de 
13/08/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - mês de julho/2015. 

 E-mail de 25/08/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.602/2015, de 19/08/2015 em atenção ao 
pedido de informação complementar sobre a “estrutura” da piscina olímpica (04/2015-CO e 10/2015-
CO). 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 E-mail de 18/08/2015 (protocolo nº 885) - formulado pelo Presidente da Comissão de Obras, 
solicitando a devolução do ofício DI.513/2015 (processo CD-17/2015) referente à obra do Cirquinho, à 
Diretoria para reavaliação do projeto e orçamento. 
 

III. REUNIÃO COM DIRETORIA 

 Participaram desta reunião o Diretor da Área de Patrimônio, o Diretor Adjunto de Planejamento e 
Projetos, o Diretor Adjunto de Manutenção) – assunto: obra do Cirquinho.  

 

REUNIÃO Nº 161, DE 15/10/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 
 Expediente 910/2015-SCD, de 16/09/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.664/2015, de 
14/09/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - mês de agosto/2015. 
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 E-mail de 01/10/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.694/2015, de 28/09/2015, referente à 
obra do Cirquinho e informando a apresentação de um novo pedido em atendimento à recomendação 
de reavaliação da matéria formulada pela Comissão em 18/08/2015 (processo CD-17/2015). 
 

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 

 Parecer 06/2015-COP, de 15/10/2015 - processo CD-24/2015 - pedido da Diretoria para utilizar 
recursos do Fundo Especial para obras do cirquinho (CD-17/2015 - retirado).  
 

REUNIÃO Nº 162, DE 11/11/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 
 Expediente 1051/2015-SCD, de 21/10/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.721/2015, de 
19/10/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - mês de setembro/2015. 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofícios 12/2015-CO, 13/2015-CO e 14/2015-CO, de 09/11/2015 - solicitando informações sobre 
os elevadores, área da emergência médica e revestimento cerâmico prainha. 
 
III. ASSUNTOS TRATADOS 
 Análise do processo CD-30/2015 - Proposta Orçamentária para o exercício de 2016. 
 

REUNIÃO Nº 163, DE 16/11/2015 

I. ASSUNTOS TRATADOS 
 Análise do processo CD-30/2015 - Proposta Orçamentária para o exercício de 2016. 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 

 Ofício/e-mail 15/2015-CO, de 13/11/2015 - solicitando informações a respeito da Proposta 
Orçamentária para o exercício de 2016. 
 

REUNIÃO Nº 164, DE 18/11/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 

 DI.763/2015, de 18/11/2015 - em resposta ao pedido de informações a respeito do Processo CD-
30/2015 (ofício 15/2015-CO). 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 

 Parecer 07/2015-CO, de 18/11/2015 - Proposta Orçamentária para o exercício 2016, formulado 
pela Diretoria. 

 Ofício 16/2015-CO, de 18/11/2015 – referente à carta da Diretoria nº DI.763/2015 (processo CD-
30/2015). 
 
III. VISITA - ANDAMENTO DE OBRA 
 Visita da Comissão à obra das piscinas externas com a presença do Diretor de Área de Patrimônio. 
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REUNIÃO Nº 165, DE 25/11/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 
 Expediente 1195/2015-SCD, de 24/11/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.768/2015, de 
19/11/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - mês de outubro/2015. 

 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 

 Ofício 17/2015-CO, de 25/11/2015 - a respeito da carta da Diretoria DI.763/2015, e sobre itens do 
seu pedido anterior não esclarecidos sobre o processo CD-30/2015. 
 

REUNIÃO Nº 166, DE 12/01/2016 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 
 Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - mês de novembro/2015. 
 E-mail de 15/12/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.801/2015, de 01/12/2015, versando 
sobre a obra da “Prainha” - processo CD-16/2015. 
 Expediente 1251/2015-SCD, de 18/12/2015 - anexando a carta da Diretoria nº DI.836/2015, de 
17/12/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 E-mail de 23/12/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.855/2015, de 21/12/2015 em resposta ao 
pedido desta Comissão, sobre o andamento das obras dos elevadores - Conjunto Desportivo (ofício 
12/2015-CO). 
 E-mail de 23/12/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.856/2015, de 21/12/2015 em resposta ao 
pedido desta Comissão, sobre o andamento das obras da área da emergência médica das piscinas 
externas (ofício 13/2015-CO). 
 E-mail de 23/12/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.857/2015, de 21/12/2015 em resposta ao 
pedido desta Comissão, sobre o andamento das obras de substituição do revestimento cerâmico da 
prainha (ofício 14/2015-CO). 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofício 01/2016-CO, de 12/01/2016 - solicitando providências no sentido de corrigir itens das obras 
da Pista de Atletismo. 
 
III. ASSUNTOS TRATADOS 

 Processos CD-01/2016, CD-02/2016 e CD-03/2016 - análise dos processos que tratam de pedidos 
de autorização formulados pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial. 

 

REUNIÃO Nº 167, DE 20/01/2016 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 

 Ofício 02/2016-CO, de 20/01/2016 - solicitando esclarecimentos sobre documentação 
apresentada, para a execução da reforma do Restaurante da Sede Social: Salão, Cozinha e Sanitários - 
Processo CD-03/2016. 
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 Parecer 01/2016-COP, de 20/01/2016 - processo CD-01/2016 - pedido de autorização formulado 
pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial para contratar empresa especializada para 
execução de Nova Quadra - Paredão. 
 Parecer 02/2016-COP, de 20/01/2016 - processo CD-02/2016 - pedido de autorização formulado 
pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial para contratar empresa especializada para 
execução de Reforma do Reservatório Elevado. 
 

REUNIÃO Nº 168, DE 02/02/2016 

I. ASSUNTOS TRATADOS 
 A Comissão tratou assuntos relacionados às Cancelas do Estacionamento e à Reforma do 
Restaurante da Sede Social. 
 

REUNIÃO Nº 169, DE 15/03/2016 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofício 03/2016-CO, de 05/02/2016 - solicitando agendamento de reunião com o Presidente da 
Diretoria sobre às cancelas do estacionamento e à reforma do Restaurante da Sede Social. 
 
II. DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 

 Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - mês de janeiro/2016. 

 Expedientes 104/2016-SCD, de 10/02/2016 e 170/2016-SCD, de 23/02/2016 - anexando as cartas 
da Diretoria nº DI.040/2016, de 27/01/2016 e DI.080/2016, de 19/02/2016, informando sobre os 
procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 

 E-mail de 22/02/2016 - anexando a carta da Diretoria DI.079/2016, de 19/02/2016, agendando 
reunião do Presidente da Diretoria com a Comissão de Obras (ofício 03/2016-CO). 

 E-mail de 25/02/2016 - anexando a carta da Diretoria DI.085/2016, de 22/02/2016, em resposta ao 
pedido de esclarecimentos (Ofício 02/2016-CO - Processo CD-03/2016).  

 E-mail de 25/02/2016 - anexando a carta da Diretoria DI.086/2016, de 22/02/2016, em resposta ao 
pedido de providências a respeito das obras da Pista de Atletismo (ofício 01/2016-CO). 

 E-mail de 29/02/2016 - anexando expediente formulado pelo Conselheiro Waldemar Arthur 
Zamariola, também Membro da Comissão, e resposta da Diretoria (DI.083/2016), sobre as cancelas do 
estacionamento. 

 E-mail de 07/03/2016 - anexando a carta da Diretoria DI.093/2016, de 02/03/2016, solicitando o 
arquivamento da correspondência nº 04/2013-CO, de 14/10/2013, sobre pedido de informações do 
contrato de Prestação de Serviços da empresa Tessler Engenharia, contratada para gerenciar a obra do 
Novo Estacionamento. 

 

III. ASSUNTOS TRATADOS 

Análise do processo CD-03/2016, que trata do pedido de autorização formulado pela Diretoria para 
utilizar recursos do Fundo Especial para execução da reforma do Restaurante da Sede Social (salão, 
cozinha e sanitários). 
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REUNIÃO Nº 170, DE 29/03/2016 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 
 Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - mês de fevereiro/2016. 
 

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Parecer 03/2016-COP, de 29/03/2016 - Processo CD-03/2016 - pedido de autorização formulado 
pela Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial, para execução da Reforma do Restaurante da 
Sede Social (Salão, Cozinha e Sanitários).  
 

III. ASSUNTOS TRATADOS 

 Análise do processo CD-17/2016 - Relatório Anual, balanço e demonstração das contas de receita e 
despesa do exercício de 2015. 
 

REUNIÃO Nº 171, DE 12/04/2016 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 

 Expediente 279/2016-SCD, de 01/04/2016 - anexando a carta da Diretoria nº DI.135/2016, de 
28/03/2016, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Parecer 04/2016-COP, de 12/04/2016 - a respeito do Processo CD-17/2016, Relatório anual, 
balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2015.  
 

III. REUNIÃO COM DIRETORIA 

 Reunião com o Diretor da Área de Patrimônio, o Diretor Adjunto de Planejamento e Projetos, o 
Assessor de Planejamento e um Conselheiro para tratar sobre o Plano Diretor. 
 

REUNIÃO Nº 172, DE 30/05/2016 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
A Comissão de Obras tomou conhecimento dos seguintes documentos encaminhados pela Diretoria: 
 Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - meses de março e abril/2016. 

 Expedientes 412/2016-SCD, de 29/04/2016 e 467/2016-SCD, de 24/05/2016 - anexando as cartas 
da Diretoria nºs DI.212/2016, de 26/04/2016 e DI.266/2016, de 20/05/2016, informando sobre os 
procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS - BIÊNIO 2014/2016 
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