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15ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SPAC (GESTÃO 2022) 

 
Data: Reunião realizada em 03 de outubro de 2022.  
Local: Sala do Carteado – SPAC SEDE 
Horário: 19h39. 
 
Presença:  
 
João Kehdi (JK) 
Fernando Piccinini (FP)  
Alberico dos Santos Júnior  
Fabio Medugno (Medu)  
Fernando Beer (FB)  
Fernando Albino (FA) – Ausente  
Gabriel Baines (GB) 
Luciana Poli (Luciana)  
Bruno Zanirato (Bruno) 
Felipe Machado  
Lucila Quintino (Lucila) – Ausente  
Betina Franco (Betina)  
Hervé Pereira – Ausente  

 

EXPEDIENTE: 
 
1. Leitura e Aprovação da Ata anterior  

Já circulada por todos. Assinatura da ata anterior e da lista de presenças ficou postergada para a 
próxima reunião nas instalações do Clube. 
 
 

2. Assuntos JK – Palavra do Presidente  
2.1 SPAC Town 

a) JK comentou sobre o levantamento Planialtimetrico e diagnóstico 

fitossanitário que está sendo realizado, e que após a conclusão 

teremos melhor visibilidade das possibilidades de avançar com 

obras necessárias. 

b) Projeto da cozinha: contrato necessitou de ajustes e será assinado 

na semana. 

 

2.2 Equipamentos Triciclo  

a) Aprovada a exposição, sem custos, do equipamento, que recebe 

materiais descartáveis em máquinas de coletas, para a reunião da 

ACESC, em novembro. 

 

2.3 Alterações do regulamento de acompanhantes 

a) Aprovado o ajuste proposto por JK, que inclui no regulamento as 

regras para acompanhantes parentes. 
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critérios seleção e 

reaval iação

obrigações /  

condições
adesão mensalidade qtde

De 15 a 17 anos isento R$ 75

De 18 a 35 anos isento R$ 150

Permissionários atletas

proposta

Esportivos e  

econômicos. Avalição  

conjunta de treinadores 

e comissão técnica. 

Reaval cada 6 meses

75% frequência  

treinos e jogos, 

comprometimento e 

comportamento. 

Acesso e uso apenas 

nos horários e locais 

do esporte

qtde de jogadores de 

um time para futebol e 

para rugby (adulto e 

juvenil)

valor parcelas valor parcelas

Individual (até 17 anos) R$ 3.000 6x R$ 1.000 10x

Individual (> 18 anos) R$ 3.000 6x R$ 1.500 10x

Incluir cônjuge/dependente R$ 2.000 6x R$ 1.000 10x

Taxas de adesão
atual proposta

 

2.4 Inclusão e exclusão de dependentes 

a. Foi aprovado, em caráter de exceção, especificamente para 

o associado que solicitou a remoção de dependente do 

quadro social do clube, por razão de tratamento de câncer, 

que possa retornar após 6 meses (ao invés de 12 meses, 

como prevê regra vigente). 

 

2.5 Levantamento topográfico e diagnóstico fitossanitário da sede de Santo 

Amaro 

a. Aprovada a realização  

 

2.6 Comunicação ao CD de contratos de longa duração ou alto valor 
a. Serão apresentados ao CD, para conhecimento, os contratos 

longos e/ou de alto valor. 

 

3. Assuntos Gabriel: 
1. SPAC Town - Clínicas infantis de Squash e Tênis  

a. Para de estimular a prática de esportes pelas crianças desde 

cedo, foram aprovados: 

b. o oferecimento de quatro clínicas semanais de squash para 

crianças – que haviam sido interrompidas na pandemia – no 

SPAC Town 

c. o aumento da duração das clínicas de tênis para crianças no 

SPAC Town, passarão de 30 min para 60 min, ou o aumento 

de turmas para as menores (até 7 anos). 

2. Santo Amaro 

a. Para aumentar a entrada de permissionários, foram 

discutidas as seguintes solicitações ao CD: 

 

 

 

 

3. Para promover a prática de esportes coletivos, foram definidas as 

seguintes condições: 
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4. Para efetivação destas condições, será solicitada aprovação do CD 

 

5. Banheiros do bosque 

a. Aprovada a reforma 

 

4. Assuntos Felipe Machado: 
1. Concerto da Rainha 

a. Aprovada entrada gratuita de convidados 

 

2. Clube do livro 

a. Aprovado o retorno do chá 

 

3. Status do painel de LED 

a. Contrato foi definido e aprovado. Contratos de locação do 

restaurante conterão cláusula para resguardar o clube e será 

contratado também seguro responsabilidade civil. 

5. Assuntos Lucila:  
1. Descrição de cargo de gerente geral 

a. Lucila trouxe descrição para conhecimento de todos, para 

leitura e futura discussão. 

 

2. Projeto da cozinha 

a. Lucila trouxe a atualização do contrato do projeto da cozinha, 

que está em revisão e será assinado e enviado para pagamento 

.  

 

6. Assuntos Rico: 
1. Remuneração variável do gerente B&R 

a. Estão sendo levantados os resultados para definição do valor e 

racional da remuneração variável 

 

2. Gerador de energia 

a. Rico está realizando novo orçamento para cobrir o consumo do 

clube todo 

 

3. Forno de Pizza 

a. Aprovada a compra de forno de 1,10 m por R$ 28k. Conforme 

solicitado por JK, deve constar em contrato que é possível a 

troca e ajuste do valor em caso de necessidade (para mais ou 

para menos). Local considerado é o terraço lateral à piscina. 

Rico vai trazer um projeto e orçamentos que contempla balcão, 

refrigeração, pia.  
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4. Forno Combinado para cozinha 

a. Lucila e Rico trarão melhor orçamento (há modelos de R$ 35 mil 

a R$ 50 mil) – que será descontado do custo do projeto da 

cozinha. 

 

5. Bowls Burguer 

a. Material / equipamentos já comprados e início da obra 

aguardando finalização do telhado do SPAC Kids. 

 

6. Telhado do SPAC Kids 

a. Atrasada a finalização devido às longas chuvas. 

 

7. Toalhas 

a.  Serão compradas toalhas e estabelecido sistema de controle 

por carteirinhas. 

 

8. Copos 

a. Aprovada a compra de copos de papel estampados para vendas 

– adicionalmente aos copos gratuitos, que continuarão sendo 

distribuídos. Medu tem receio da reclamação dos associados 

pela cobrança dos copos.  

 

9. Celulares para funcionários 

a. Aprovada a compra de 4 celulares (3 para restaurante e 1 para 

RH). 

 

 

7. Assuntos Luciana: 
1. Evento dia das Crianças (12 de outubro) 

a. Valor de R$ 12.500,00. Aprovado, com cobrança de taxa de R$ 

20 até 12 anos. Acima de 12 anos, taxa normal de R$ 50 

consumíveis. 

 

8. Assuntos Bruno: 
1. Festival encerramento esportes 2022 

a. Aprovado - custo de R$ 350 

 

2. Expansão das aulas matinais de spinning 

b. Bruno vai avaliar a possibilidade de ter spinning todos os dias às 

07h00 e 08h00 e verificar cargas horárias. 

 

9. Assuntos Betina: 
1. Banheiro de cadeirantes 

a. Estão sendo levantados orçamentos  
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10. Medu: 
1. Fiscalização Ministério da Economia / Secretaria do Trabalho 

a. Medu passou a atualização da fiscalização ocorrida 

 

 

A reunião encerrou as 21h55. 

 
 
 
 

 
___________________________________ 

JOÃO F.F. KEHDI  

PRESIDENTE 

___________________________________ 

GABRIEL BAINES  

DIRETOR SANTO AMARO  

 
 


