Conselho Deliberativo
Resolução CD nº 014/2016-2019
Em reunião extraordinária realizada em 20.09.2018, conforme Edital de
Convocação de 05.09.18, publicado no Jornal “A Tribuna” no dia 07.09.2018, o
Conselho Deliberativo do Praia Clube São Francisco tomou as seguintes
deliberações:
I- Aprovou, por 20 (vinte) votos favoráveis, dois votos contras e uma
abstenção, o parecer da Comissão de Recurso instituída pela Portaria CD
0016/2016-2019, de 02.05.18, em face de decisão denegatória do pedido
de reconsideração da punição aplicada ao associado pelo Presidente do
Clube, conforme disposto no artigos 47, I, § 1º do Estatuto, c/c o art. 34, §
2º do RI do Conselho Deliberativo. Determinou o arquivamento.
II- Deliberou-se sobre os itens do parecer da Comissão Fiscal CF nº 015,
de 31.07.2018, para transferências de valores das Contas Títulos e Fundo
de Reserva para a conta movimento, como seguem:
1- Memo-Pres 0246, de 04.05.18, solicitou autorização de verba da conta
títulos no valor de R$ 23.491,50, compra 1- concertina dupla clipada pra
instalar no muro do futebol no valor de R$ 2.866,50; 2- rede de malha de
proteção 10 x 10 cm para a quadra da peteca no valor de R$ 12.295,00; 3tubo galvanizado para colocar a rede de malha na peteca no valor de R$
8.330,00.

Aprovou, por unanimidade, a transferência da conta Fundo de
Reserva no valor total de R$ 23.491,50, com a cobrança de taxa extra
proporcional dos sócios proprietários por títulos remidos (R$ 23.491,50
: 1.500 = R$ 15,66 em cota única para cada sócio remido).
2- Memo-Pres 264, de 17.07.18, solicitou autorização de verba da conta
títulos ou Fundo de Reserva no valor de R$ 36.343,06 para pagamento de:
a) compra de 200m de lona (tenda) para cobertura do parque infantil no valor
de R$ 5.000,00; b)- compra de 40 mesas bistrô de madeira (cor tabaco),
sendo para uso em eventos sociais do Clube no valor de R$ 4.000,00; c)
compra de uma tenda 6m x 5m (azul) para uso em eventos em geral no valor
de R$ 4.500,00; d) compra de 1 fogão industrial de 2 bocas inox para
churrasqueira do Tênis no valor de R$ 1.431,26; e) compra de material de
construção para armário dos vigias guardar material de trabalho, para maior
segurança do equipamentos no valor de R$ 856,00; f) compra de material
para construção do telhado do poço artesiano e construção de armários dos
vigias (material complementar) no valor de R$ 1.100,00; g) compra de 1
bomba para o parque aquático no valor de R$ 1.110,00; h) compra de 1
refrigerador de 02 portas, 450 litros, para o refeitório dos funcionários no
valor de R$ 1.928,22; i) compra de filtro e refil big 10S para o poço artesiano
no valor de R$ 343,80; j) compra de grama sintética do parque infantil na
área do balanço no valor de R$ 1.999.99; k)- compra de TV smart 4k 49”
www.pcsf.com.br

CNPJ 30.098.263/0001-46

ESTRADA LEOPOLDO FRÓES, 700 – SÃO FRANCISCO – NITERÓI – RJ – CEP: 24360-005 – TEL.: (21) 2711-6295 – FAX: (21) 2610-3251

Conselho Deliberativo
para churrasqueira do futsal no valor de R$ 2.308,90; l) compra de 1 TV
smart 4k 70” para instalar no varandão no valor de R$ 6.945,68; m) compra
de trena a laser profissional para uso no setor de manutenção no valor de R$
577,88; n) compra 200 tijolos vazados, coluna de ferro e 200 blocos de
concreto para construir depósito de bebidas no valor de R$ 1.330,00 e o)
compra de placa eletrônica e trocador de calor para aquecedores do Clube,
no valor de R$ 2.911,33.

Aprovou, por unanimidade, a transferência do valor total de R$
36.343,06 da conta Fundo de Reserva, com a cobrança de taxa extra
proporcional dos sócios proprietários por títulos remidos (R$ 36.343,06
: 1.500 = R$ 24,23 em cota única para cada sócio remido).
3- Memo-Pres 265, de 17.07.2018, solicitou autorização de verba da conta
títulos ou Fundo de Reserva o valor de R$ 15.490,39 para continuidade das
obras da rede elétrica – 1ª fase do projeto- compra de material complementar

Aprovou, por unanimidade, a transferência do valor total de R$
15.490,39 da conta Fundo de Reserva, com a cobrança de taxa extra
proporcional dos sócios proprietários por títulos remidos (R$ 15.490,39
: 1.500 = R$ 10,33 em cota única para cada sócio remido).
.
3.1- Importâncias a transferir:
da conta Fundo de Reserva R$ 75.324,95
(setenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa
e cinco centavos).
Cobrar cota única do sócio proprietário remido: (15,66+24,23+10,33) =
R$ 50,22 (cinqüenta reais e vinte e dois centavos)..
Todos valores arrecadados com as taxas extras dos sócios
proprietários por títulos remidos serão obrigatoriamente depositados na
conta Fundo de Reserva.
4- Memo/pres 266, de 17.08.18, solicitou autorização para transferir da
conta títulos ou fundo de reserva o valor de R$ 4.000,00, para atualização da
planta de situação de Marina com todas unidades de controle e seus respectivos quadros do Departamento Náutico, por exigência do INEA, notificação nº
128/2018. Solicitou ad referendum do Presidente do Conselho Deliberativo.

Homologou, por unanimidade, o ad referendum do Presidente do
Conselho Deliberativo, com a participação proporcional dos remidos.
Também, Homologou, por unanimidade, o ad referendum do
Presidente do Conselho Deliberativo para a transferência de verbas
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da conta Fundo de Reserva no valor de R$ 8.964,54 para
instalação de 1Hidrante Urbano pela Águas de Niterói, conforme
laudo de exigência do Corpo de Bombeiros do RJ. Memo/Pres
280, de14.08.18, com a participação proporcional dos remidos.
5- Memos/pres 271 de 02.08.18, solicitando autorização para transferir
da conta títulos ou fundo de reserva o valor de R$ 27.612,50 para
pagamento ao Arquiteto Alexandre Menezes referente a Projeto Legal
completo das edificações no Clube e Memo 272, de 02.08.18, solicitando
autorização para transferir da conta títulos ou fundo de reserva o valor de R$
10.222,20 para pagamento ao Arquiteto Alexandre Menezes referente a
Levantamento Urbanístico e Topográfico no Clube.

Aprovou por, unanimidade, a suspensão e retirada de pauta.
6- Memo/Pres 283, de 25.08.18, solicitando autorização para transferir da
conta títulos ou fundo de reserva no valor de R$ 10.941,00 para pagamento
em complementação ao valor de R$ 43.369,00 - já aprovado pelo Conselho
Deliberativo – obras no teto da Bocha com novo valor de R$ 54.310,00.

Aprovou, por unanimidade, a suspensão e retirada de pauta.
III- Local para instalação do Busto de Dr. Bogado.
Aprovou, por unanimidade, a instalação do Busto do sócio
fundador, Conselheiro Nato e Benemérito Onofre Bogado Leite no
lado externo, entrada da Portaria do Clube.
Niterói, 20 de setembro de 2018.

Leandro Carvalho Pinto
Presidente do Conselho Deliberativo
]

LCP/mfgo
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