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COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE E HIGIENE 
RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES - 2015/2016 

 
 
A Comissão Permanente de Saúde e Higiene apresenta o relatório de suas atividades desenvolvidas no 
período de junho de 2015 a maio de 2016: 
 
 

No período em destaque, a Comissão:  

 Realizou:  12 Reuniões 
04 Visitas/Vistorias (Piscinas do Conjunto Desportivo, Restaurante da Sede Social,  
                                     Jardim de Infância e Refeitório dos Funcionários) 

 Elaborou:  15 ofícios e 05 pareceres  
 Recebeu: 25 expedientes 
 

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

RECEBIDOS REUNIÃO DE 29/06/2015 

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes documentos: 
 Expediente 550/2015-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. 
  
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofício 05/2015-CSH, de 29/06/2015 - solicitando a instalação de álcool gel, para higienização das 
mãos dos usuários antes de adentrarem nos recintos dos restaurantes. 
 Ofício 06/2015-CSH, de 29/06/2015 - solicitando agendamento de visita ao recinto da piscina 
olímpica do Conjunto Desportivo, a fim de poder avaliar a circulação do ar. 
 Ofício 07/2015-CSH, de 29/06/2015 - indagando quais ações foram colocadas em prática acerca 
dos reparos nas instalações do cabeleireiro feminino, tendo em vista parecer técnico referente à 
visitação realizada por essa Comissão. 
 Ofício 08/2015-CSH, de 29/06/2015 - solicitando agendamento de visita às instalações dos 
restaurantes do Clube, para acompanhamento das condições sanitárias dos mesmos. 
 
III. OUTROS ASSUNTOS  
 Discutida a questão da subida de cadeiras de rodas à sala de jogos. 
 
 

RECEBIDOS REUNIÃO DE 27/07/2015 

  
I. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Parecer 02/2015-CSH, de 27/07/2015 - Processo CD-15/2015 - pedido de autorização para utilizar 
recursos do Fundo Especial, para obras de adequação na área da Emergência Médica. 
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RECEBIDOS REUNIÃO DE 29/07/2015 

  
I. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Parecer 03/2015-CSH, de 29/07/2015 - Processo CD-15/2015 - pedido substituto de autorização 
para utilizar recursos do Fundo Especial, para obras de adequação mínima na área da Emergência 
Médica. 
 

RECEBIDOS REUNIÃO DE 31/08/2015 

 
I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes documentos: 
 Expedientes 647/2015-SCD, de 23/07/2015 e 781/2015-SCD, de 17/08/2015 - anexando as cartas 
da Diretoria DI.519/2015, de 20/07/2015 e DI.596/2015, de 13/08/2015, informando sobre os 
procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 E-mail de 10/08/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.573/2015, de 06/08/2015, agendando 
horário da visita da Comissão ao Restaurante da Sede Social (08/2015-CSH). 
 E-mail de 10/08/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.574/2015, de 06/08/2015, respondendo 
às indagações da Comissão sobre os itens a serem adequados nas instalações do cabeleireiro feminino 
da Sede Social (07/2015-CSH). 
 E-mail de 17/08/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.604/2015, de 17/08/2015, agendando 
horário da visita da Comissão no recinto da Piscina Olímpica do Conjunto Desportivo, (06/2015-CSH). 
 E-mail de 26/08/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.615/2015, de 24/08/2015, em resposta 
ao pedido da Comissão, sobre utilização de álcool gel em todos os restaurantes e lanchonetes do 
Clube (05/2015-CSH). 
 E-mail de 26/08/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.620/2015, de 24/08/2015, alterando 
horário da visita da Comissão ao Restaurante da Sede Social (09/2015-CSH). 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofício 09/2015-CSH, de 13/08/2015 - em resposta à carta da Diretoria nº DI.573/2015, referente 
pedido de alteração do horário da visita às instalações do restaurante da Sede Social. 
 Ofício 10/2015-CSH, de 31/08/2015 - versando sobre a impossibilidade de realização das visitas 
agendadas nos recintos da piscina olímpica e do restaurante da Sede Social (DI.604/2015 e 
DI.620/2015). 
 Ofício 11/2015-CSH, de 31/08/2015 - em resposta à carta da Diretoria nº DI.615/2015, ratificando 
seu pedido de instalação de dispositivos de álcool gel nos restaurantes do Clube. 
 
 

RECEBIDOS REUNIÃO DE 28/09/2015 

 
I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes documentos: 
 Expediente 910/2015-SCD, de 16/09/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.664/2015, de 14/09, 
informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofício 12/2015-CSH, de 28/09/2015 - solicitando agendar visita às instalações da piscina 
(Conjunto Desportivo) e dos Restaurantes (CCR e Sede Social). 
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RECEBIDOS REUNIÃO DE 26/10/2015 

 
I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes documentos: 
 E-mail de 16/10/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.718/2015, de 15/10/2015, confirmando a 
data para a visita ao Restaurante e Piscinas. 
 Expediente 1051/2015-SCD, de 21/10/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.721/2015, de 
19/10/2015, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados. 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofício 13/2015-CSH, de 26/10/2015 - solicitando agendamento da visita às instalações do Jardim 
de Infância. 
 Ofício 14/2015-CSH, de 26/10/2015 - anexando relatório da visita feita às instalações do 
Restaurante da Sede Social e da Piscina Olímpica do Conjunto Desportivo, dia 17/10/2015. 
 Parecer 04/2015-CSHP, de 26/10/2015 - Processo CD-30/2015 - Proposta Orçamentária para o 
exercício de 2016, apresentada pela Diretoria. 
 
 

RECEBIDOS REUNIÃO DE 30/11/2015 

 
I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes documentos: 
 E-mail de 29/10/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.733/2015, de 26/10/2015, respondendo 
ao pedido de instalação de dispositivos de álcool gel nos restaurantes e lanchonetes do Clube (oficio 
nº 11/2015/CSH). 
 E-mail de 17/11/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.756/2015, de 13/11/2015, respondendo 
ao pedido de visita da Comissão ao Jardim de Infância. 
 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. 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofício 15/2015-CSH, de 30/11/2015 - solicitando agendar visita ao Jardim de Infância. 
 
 

RECEBIDOS REUNIÃO DE 01/02/2016 

 
I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes documentos: 
 E-mail de 09/12/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.823/2015, de 08/12/2015, agendando a 
visita da Comissão ao Jardim de Infância (ofício 15/2015-CSH, de 30/11/2015). 
 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. 
 E-mail de 22/12/2015 - anexando a carta da Diretoria DI.841/2015, de 18/12/2015, em atenção 
aos itens abordados no Relatório da Visita às Piscinas do Conjunto Desportivo e ao Restaurante da 
Sede Social, realizada pela Comissão em outubro/2015 (ofício 14/2015-CSH). 
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II. OUTROS ASSUNTOS 
 Ofício da Diretoria nº DI.841/2015 de 18/12/2015, aguardamos informação sobre o andamento da 
contratação de profissional especializado para resolver as questões de ventilação levantadas por essa 
Comissão, na piscina do Conjunto Desportivo. 
 Reagendar visita à escolinha. 
 Espaço próprio das Comissões para informação, nas reuniões do Conselho Deliberativo. 
 
 

RECEBIDOS REUNIÃO DE 29/02/2016 

 
I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes documentos: 
 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. 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofício 01/2016-CSH, de 29/02/2016 - solicitando ser informada pela Diretoria sobre o andamento 
da contratação de profissional especializado para resolver as questões de ventilação na piscina do 
Conjunto Desportivo (DI.841/2015). 
 Parecer 01/2016-CSHP, de 29/02/2016 - pedido de autorização formulado pela Diretoria ao 
Conselho Deliberativo, para utilizar recursos do Fundo Especial, para contratar de empresa 
especializada na execução da reforma do Restaurante da Sede Social (salão, cozinha e sanitários). 
 

III. OUTROS ASSUNTOS 
Foi tratada a questão levantada por Conselheiro sobre as condições de higiene dos banheiros 
masculinos dos vestiários do Clube (protocolo 114). 
 
 

RECEBIDOS REUNIÃO DE 28/03/2016 

 
I. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofício 02/2016-CSH, de 28/03/2016 - informando sua posição com relação às condições de 
higiene dos banheiros masculinos dos vestiários do Clube, levantadas por Conselheiro (prot. 114). 
 Ofício 03/2016-CSH, de 28/03/2016 - solicitando agendamento de visita às instalações da 
Escolinha e do Refeitório de funcionários. 
 Parecer 02/2016-CSHP, de 28/03/2016 - Relatório anual, balanço e demonstração das contas de 
receita e despesa do exercício de 2015. 
 
 

RECEBIDOS REUNIÃO DE 25/04/2016 

 
I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes documentos: 
 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. 
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 E-mail de 06/04/2016 - anexando a carta da Diretoria DI.180/2015, de 05/04/2016, respondendo 
sobre o andamento das questões para solução dos problemas de ventilação da piscina do Conjunto 
Desportivo (ofício 01/2016-CSH, de 29/02/2016). 
 E-mail de 13/04/2016 - anexando a carta da Diretoria DI.187/2016, de 11/04/2016, agendando a 
visita da Comissão ao Jardim de Infância e Restaurante do Funcionários (ofício 03/2016-CSH, de 
28/03/2016). 
 
II. OUTROS ASSUNTOS 
A Comissão discutiu os termos e pontos do Relatório a ser elaborado sobre as visitas feitas às 
instalações da Escolinha e do Restaurante dos Funcionários, no último dia 14/04/2016. 
 
 

RECEBIDOS REUNIÃO DE 30/05/2016 

 
I. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 
 Ofício 04/2016-CSH, de 03/05/2016 - encaminhando Relatório das visitas/vistoria realizadas às 
instalações da Escolinha e do Refeitório dos Funcionários no último dia 14/04/2016, com algumas 
recomendações. 
 
II. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

A Comissão tomou conhecimento dos seguintes documentos: 
 Expedientes 412/2016, 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 
 E-mail de 27/05/2016 - anexando a carta da Diretoria DI.282/2016, de 25/05/2016, versando 
sobre os pontos observados pela Comissão no Relatório de Visita ao Refeitório dos Funcionários 
(ofício 04/2016-CSH, de 03/05/2016). 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE E HIGIENE - BIÊNIO 2014/2016 
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