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1. Apresentação do Relatório de gestão de março 2019 a fevereiro 2020 

Cumprindo o que determina o Estatuto da Associação dos Empregados do SENAI – 

SP, Capítulo VI, Seção I, Art. 36, Inciso I, apresento o Relatório Anual de Atividades 

do Conselho Deliberativo referente ao exercício de março 2019 a fevereiro de 2020. 

2. Introdução 

A Associação dos Empregados do SENAI – SP ao longo de seus mais de 72 anos de 

atividades dedicadas à melhoria de qualidade de vida de seus associados ativos e 

aposentados, orgulha-se de apresentar aos referidos associados o Relatório de 

Gestão do Conselho Deliberativo, órgão que fornece as diretrizes gerais para as ações 

estratégicas da AES. 

Ao findar mais um ano de intenso trabalho e marcado pela realização de eleições para 

renovação de 50% dos membros que compõem o Corpo de Administração, onde 

registramos a reeleição de sete e a entrada de mais dois novos colaboradores. 

Embora seja do conhecimento de muitos associados, é importante destacar a 

composição dos órgãos que administram a AES: 

 Conselho Deliberativo: 11 membros; 

 Conselho Fiscal: 4 membros; 

 Diretoria Executiva: 3 membros e uma equipe de voluntários que atuam nas 

atividades dos departamentos: 

 Departamento dos Aposentados; 

 Departamento Cultural e Recreativo; 

 Departamento de Esportes do Interior;  

 Departamento de Esportes da Capital; 

Vale destacar que o Corpo de Administração, desde o início de nossa gestão na AES 

tem como orientação trabalhar de forma conjunta, ou seja, todos devem participar 

tendo como objetivo principal a geração de programas, projetos e eventos que possam 

proporcionar ao associado benefícios e qualidade de vida. 

Cabe ao Conselho Deliberativo em conjunto com a Diretoria Executiva e o Conselho 

Fiscal, definir os projetos estratégicos que serão realizados na gestão, organizar os 

investimentos necessários e fazer gestão dos projetos para atingir bons resultados. 
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3. Principais Realizações. 

A gestão do ano que se finda teve as seguintes ações que merecem destaques: 

 A modernização do sistema de gestão informatizada da AES, que garante ao 

associado a possibilidade de comunicar-se com a AES de forma praticamente 

online, esclarecendo suas dúvidas; realizando reservas; emitindo documentos 

financeiros e acompanhando todos os eventos realizados pelos diversos 

departamentos. Podemos afirmar que a melhoria do sistema de gestão e do 

site, facilitou muito a interação do associado com a AES. 

 Outro destaque dessa gestão refere-se às obras de melhoria realizadas no 

Clube de Campo de Jundiaí, que recebeu investimentos significativos para a 

construção do vestiário, da cozinha e do refeitório dos funcionários, além de 

diversas obras de manutenção predial. 

 Remodelação do quadro de funcionários do Clube de Campo de Jundiaí, 

começando com a contratação de um novo Gerente e com o ajuste do quadro 

de pessoal que era formado por várias pessoas de uma mesma família, fato 

que dificultava a gestão, devido ao corporativismo desses funcionários, ligados 

por laços familiares. 

 Outra decisão importante nessa gestão, foi a decisão de profissionalizar a 

direção e gestão do Clube Náutico de Boracéia e, também, a regularização da 

documentação de posse (escritura). Ambas ações deverão repercutir 

positivamente neste ano de 2020, a partir de julho, ocasião em que será 

alterada a forma de gestão do clube, provavelmente com a contratação de um 

novo gestor que substituirá o atual e não irá residir no local. Nossa intenção é 

utilizar a atual moradia como um espaço para convivência, onde teremos a 

documentação histórica do clube (fotos, documentos e objetos colecionados 

desde seu início). 

 A realização dos departamentos vinculados à diretoria executiva. Todos 

apresentaram e realizaram relevantes ações e programas que contribuíram 

com mais um ano de sucesso da AES. Em todas as atividades tiveram total 

apoio do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

 Destaca-se ainda, a realização de grandes eventos socioculturais, na Colônia 

de Férias em Itanhaém, reunindo um grande número de associados que 
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tiveram oportunidade de saborear diferentes e deliciosos cardápios ao som de 

boa música e animadas brincadeiras. 

O trabalho conjunto entre os órgãos administrativos da AES, sugerido e praticado pelo 

Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, propiciou o alcance dos 

objetivos e dos resultados previstos pela atual gestão, acrescentando significativos 

benefícios aos associados ativos e aposentados da AES. 

Outro aspecto importante que merece destaque é a saúde financeira da AES, destaca-

se que as obras realizadas nos núcleos de lazer estão todas quitadas e terminamos a 

gestão com um significativo fundo de reserva financeiro de R$ 2.073.701,77, 

devidamente aplicado. 

Para que isso fosse possível, contamos sempre com a boa administração do novo 

Gerente Executivo da AES que manteve as aplicações financeiras em fundos de 

investimentos estáveis e sem riscos para a Associação. Vale destacar que o atual 

sistema de controle financeiro permite a cada um dos membros do corpo de 

administração que tenha acesso diariamente ao saldo bancário dos recursos 

financeiros. 

Nesse período, o Conselho Deliberativo, cumprindo as atribuições que lhe são 

conferidas pelo Estatuto Social, realizou reuniões mensais, com praticamente a 

participação de todos os membros e nenhuma reunião com presença abaixo de 7 

conselheiros. Acompanhou mensalmente o processo de gestão da AES, quer seja por 

intermédio das ações e programas da Diretoria Executiva e seus departamentos, 

como também, analisou as ações e atividades e observações apontadas pelo 

Conselho Fiscal. 

4 – Adequação e atualização do Estatuto da AES 

Para realizar as alterações necessárias do Estatuto da AES, contamos com a 

colaboração e serviços da diretoria Executiva e dos membros do corpo de 

administração da AES. 

Realizamos uma Assembleia Geral Extraordinária, ocasião em que apresentamos as 

alterações necessárias aos presentes, justificando cada uma das alterações. 

A aprovação do novo estatuto se deu por unanimidade, conforme consta na Ata da 

referida assembleia anexa a este relatório. 
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Destacamos também, a realização da Assembleia Geral Ordinária realizada em maio 

conforme determina o Estatuto, onde analisamos os relatórios e os respectivos 

pareceres, constatando a lisura dos dados e informações contidas nos, referidos 

documentos elaborados respectivamente, pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 

pelo Conselho Deliberativo. Os pareceres estão anexos a este relatório. 

Quanto aos relatórios, cabe informar que se encontram em arquivo na secretaria da 

AES, a disposição dos associados que queiram conhecer detalhadamente a atuação 

dos três órgãos dirigentes da AES. 

Esse trabalho integrado com profissionalismo de todos os membros do corpo de 

administração e dos voluntários atuantes em todos os departamentos da AES, teve 

como resultado a melhoria da qualidade da oferta de serviços da AES, em benefício 

aos associados. 

4. Corpo de Administração: constituição dos órgãos diretivos 

4.1 Conselho Deliberativo 

Nome Função 

Milton Gava Presidente 

Ophir Figueiredo Junior Vice Presidente 

Marcio Antonio Barbosa Secretário 

Ademir Redondo Membro 

Claudio Murari Membro 

Getúlio Rocha Junior Membro 

Jocilei Oliveira Membro 

José Heroino de Sousa Membro 

Michel Simao de Carvalho Membro 

Reginaldo Dias de Souza Membro 

Sergio Antonio Leme Dias Membro 
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4.2 Conselho Fiscal 

Nome Função 

Edison Simon Presidente 

Aparecida Macário de Lima Secretaria 

José Carlos Carnevalli Membro 

Sebastião de Lima Filho Membro 

4.3 Diretoria Executiva 

Nome Função 

Dionisio Pretel Presidente 

Wilson Polli 1º Vice Presidente 

Fabio Sergio Carrion 2º Vice Presidente 

 

5. Corpo de Voluntários atuante dos Departamentos. 

Nome Função 

Maria Eugênia Cioffi 1ª Secretaria 

Marlene Sanches de Oliveira 2ª Secretaria 

Denise Riguero Gallego 1º Tesoureiro 

José Marlito Benício Ricarte 2º Tesoureiro 

Alexssandro Augusto Reginato 3º Tesoureiro 

Celia Reni Fernandes Sanches Departamento do Aposentados 

Arlete de Jesus Mendes Departamento Cultural e Recreativo 

Lucio Mario Alves de Oliveira Departamento Esportes da Capital 

Aroldo José Torquetti Departamento Esportes do Interior 

 

6. Atos, deliberações e aprovações do Conselho Deliberativo 

O Conselho reuniu-se ordinariamente nos meses do ano fiscal de março 2019 a 

fevereiro de 2020. Nessas doze reuniões, destacamos as seguintes deliberações e 

aprovações: 
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 Aprovação do orçamento 2019/2020; 

 Aprovação do reajuste salarial dos empregados da AES para entrada em vigor 

a partir de março de 2019 até fevereiro de 2020; 

 Aprovação dos investimentos necessários para as obras executadas nos 

Clubes de lazer; 

 Aprovação do investimento necessário para colocação de ar condicionado em 

todos os apartamentos da Colônia de Férias; 

 Negociação com a Escola de Lençóis Paulista, para execução de reformas 

necessárias no Ginásio de Esportes de Itanhaém; 

 Autorização para compra de equipamentos necessários para modernização 

dos Clubes de lazer, (colocação de roupas de cama e banho), facilitando o 

acolhimento dos hospedes; 

 Análise e aprovação das atas das reuniões mensais da Diretoria Executiva; 

 Análise e aprovação das atas das reuniões mensais Conselho Fiscal; 

 Aprovação da contratação de novo gerente para a sede da AES e também, 

para o Clube de Campo de Jundiaí; 

 Aprovação da mudança da gestão do Clube Náutico de Boracéia, que deverá 

ser implementada a partir de julho de 2020; 

 Análise e regularização da documentação do terreno do Clube Náutico de 

Boracéia, com obtenção da aprovação da lei que doa à AES, o referido terreno; 

 Realização das eleições da AES, para o biênio 2020, 2021; 

 Aprovação do Projeto Brindar em comemoração aos 70 anos da AES. 

7. Governança 

Podemos relatar com toda a segurança que encerramos esse período de gestão, 

cumprindo a maioria das reivindicações feitas pelos representantes da AES nas 

unidades escolares. 

Desde que assumimos o Conselho Deliberativo, podemos afirmar que os conselheiros 

e demais integrantes do Corpo de Administração foram orientados para 

desempenharem suas funções tendo como referência os anseios e reivindicações dos 

associados. 

  



 

Relatório do Conselho Deliberativo 8 

Dívida com INSS. 

Com relação a uma suposta dívida da AES como o INSS foi constatado que os 

pagamentos foram realizados e os comprovantes estão arquivados. Os documentos 

originais foram encaminhados ao INSS, para que seja feita a perícia provando que 

são verdadeiros. 

Caberá ao advogado da AES esse encaminhamento. 

8. Plano de ação para 2020/2021. 

 Gestão: Implementar uma nova gestão profissional no Clube Náutico de 

Boracéia a partir de julho de 2020; 

 Arrecadação: Incentivar o aluguel dos Clubes de lazer para eventos, em datas 

e períodos que não prejudiquem os associados. Essa proposta visa melhorar a 

relação custo benefício dos núcleos, para compensar a perda de associados 

que ocorreu nos últimos anos; 

 Quadro de Associados: ampliar o quadro de associados ativos e 

aposentados. Identificamos cerca de mais de 2.500 empregados que não são 

sócios da AES; 

 Gestão Financeira: manter o equilíbrio dos recursos aplicados em fundos que 

garantam rendimentos financeiros sem riscos para a AES. 

9. Considerações Finais 

Agradecimentos: 

À Diretoria Executiva e seus Departamentos. 

Pelo incessante trabalho na melhoria da gestão da AES e na condução dos 

Departamentos vinculados à Diretoria Executiva, que trabalham de forma dedicada e 

garantem a satisfação dos associados ativos e aposentados; 

Aos Voluntários que atuam nos Departamentos. 

São na sua maioria senaianos que ativos ou aposentados que dedicam parte 

significativa de seu tempo para proporcionar aos associados momentos de lazer e 

melhoria na qualidade de vida. 
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 Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo. 

São pessoas que não medem esforços para contribuir com todas as atividades da 

AES, sempre tendo como alvo a melhoria das atividades oferecidas ao associado. 

Vale destacar também, o empenho da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, em 

consonância com o Conselho Deliberativo para cumprir todas as metas estabelecidas 

nessa gestão e garantir maior conforto ao associado. 

Ressaltamos a atuação dos Departamentos vinculados à Diretoria Executiva 

Destacamos também, o empenho e a dedicação dos membros do Conselho 

Deliberativo que estiveram presentes à todas as reuniões e prestaram sua 

colaboração voluntária sempre que solicitados. 

10. Anexos da Gestão - março de 2019 a fevereiro de 2020 

 Anexo I - Fotos de eventos nos Clubes de Lazer 

 Anexo II – Atas das reuniões do Conselho Deliberativo 

 Anexo III – Ata da Assembleia extraordinária que alterou o Estatuto 

 Anexo IV – Ata da Assembleia Geral realizada em maio de 2019 

 Anexo V – Pareceres dos Relatórios dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da 

Diretoria Executiva. 

 Anexo VI – Documento de posse do Clube Náutico de Boracéia 

11.  Elaboração e Aprovação 

Elaboração Data Aprovação Data 

Milton Gava e 
Marcio Barbosa 

29/04/2020 Conselho Deliberativo 29/04/2020 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo 

a presença de todos, em especial o Prof. Fábio Sérgio Carrion que está assumindo, como 

suplente, a vaga no corpo de administração, em substituição ao Sr. Jaime Soler Niubo. 

Justificou as ausências dos conselheiros Ademir Redondo e Ophir Figueiredo Junior. 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 12/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Analisada a Ata nº 11 - Gestão 2018/2019 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 08 de 

março de 2019 e estamos de acordo. 

 Deliberação de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva 

O Presidente da Diretoria Executiva (DE) encaminhou a proposta de reajuste dos preços dos 

núcleos de lazer, que deverá entrar em vigor a partir de maio de 2019. Na composição dos 

valores levou-se em conta o aumento salarial de 4% dos funcionários da AES mais o valor de 

R$ 7,00 da cessão da roupa de cama e de banho a todos os hóspedes. 

Os conselheiros presentes analisaram e a princípio não concordaram, em maioria, com o 

encaminhado, achando o valor para a cessão de roupa muito alto. Solicitam que a DE 

  

Data: 02 de abril de 2019 Horário: 14h30 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr., Jocilei 
Oliveira, José Heroino de Sousa, Michel Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de 
Souza e Sérgio Antonio Leme Dias. 

Ausências 
justificadas 

Ademir Redondo e Ophir Figueiredo Junior 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Jaime Soler Niubo, Fábio Sérgio Carrion e Valdemir Perez Correa. 

ATA Nº. 01/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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reconsidere o valor de R$ 7,00 no valor da diária, referente à cessão de roupa. Os demais 

itens foram considerados adequados pelo conselho deliberativo. 

O Conselho sugere, por exemplo, que o valor da diária da colônia de férias seja aumentado 

em 4% mais R$ 1,40 cessão da roupa, totalizando R$ 69,00 a diária. A DE encaminhará uma 

nova proposta que será reavaliada pelo Conselho Deliberativo. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

Analisada a Ata 02/19, realizada em 28 de fevereiro de 2019 e estamos de acordo. 

 Análise da movimentação financeira da AES 

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 02/04/2019, é de R$ 2.131.700,32, 

descontadas as despesas de hoje e amanhã, o valor real em caixa é de aproximadamente R$ 

1.800.000,00. 

 Andamento da documentação para regularização do Píer de Boracéia 

Com a ausência do conselheiro Ademir Redondo o assunto ficou para ser analisado na 

próxima reunião do conselho deliberativo. 

 Informações sobre a Assembleia Extraordinária que será realizada às 16h 

nesse mesmo dia, para posse do Sr. Fabio Sergio Carrion – 2º suplente e 

escola do 2º vice-presidente. 

O Prof. Gava apresentou o Sr. Fabio Sergio Carrion aos membros do Conselho Deliberativo 

como o 2º suplente da última eleição da AES, que entrará na vaga deixada pelo Sr. Jaime 

Soler Niubo. O Presidente informou que durante a assembleia extraordinária, que será 

realizada às 16h do dia de hoje, proporá que o Sr. Fábio assuma as funções como 2º vice-

presidente da Diretoria Executiva, pois o Sr. Vilson Poli ascenderá ao cargo de 1º vice-

presidente da DE, deixado pelo Sr. Jaime. 

 Assuntos Gerais 

O conselheiro Marcio fez uma breve apresentação aos demais presentes sobre a proposta do 

Prof. Gava de implantação de um conjunto de Tirolesa no Clube de Campo de Jundiaí. Ficou 

acordado, após a apresentação, que o tema será motivo de estudo de viabilidade para 

proposição de mais esse atrativo aos associados. 

O Presidente comentou sobre o Plano Complementar de Previdência para familiares da AES. 

Informou que o SENAI e o SESI têm interesse nesse modelo de plano, que seria administrado 
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pela ABRAP e a Mongeral, com essa iniciativa o plano em questão já iniciaria com a estimativa 

15 mil pessoas participantes. Quanto maior o número de contribuintes maior o rendimento do 

plano de previdência. Haverá uma reunião do SENAI e SESI com a Mongeral, que o Prof. 

Gava participará e poderá, assim, trazer maiores detalhes na próxima reunião. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do 

Conselho Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será 

assinada. 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a 

presença de todos. Justificou as ausências dos conselheiros Getúlio Rocha Jr, Jocilei Oliveira, Ophir 

Figueiredo Junior e Sérgio Antonio Leme Dias. 

 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 12/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Não houve análise da Ata do Conselho Fiscal. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

Não houve leitura da Ata da Diretoria Executiva. 

 Apreciação preços de diárias de outras colônias de férias, levantados pela DE 

O gerente da Secretaria da AES e o Presidente do Conselho Deliberativo fizeram uma apresentação 

do levantamento dos preços das diárias das principais colônias de férias localizadas em praias do 

litoral sul do estado de São Paulo. No levantamento observou-se que a diária que mais se aproxima 

da AES é a da Associação dos Empregados da Caixa Econômica, por volta de R$ 73,50, contra R$ 

65,00 (valor atual, sem aumento). Diante do exposto, a proposta é que seja feita nova negociação 

Data: 26 de abril de 2019 Horário: 14h30 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, José 
Heroino de Sousa, Michel Simão de Carvalho e Reginaldo Dias de Souza. 

Ausências 
justificadas 

Getúlio Rocha Jr, Jocilei Oliveira, Ophir Figueiredo Junior e Sérgio Antonio Leme 
Dias. 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Jaime Soler Niubó 

ATA Nº. 02/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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junto às lavanderias de Itanhaém, com intuito de conseguir preços melhores para a lavagem das 

roupas de cama e banho e, assim, reduzir um pouco mais o custo da diária na colônia de férias. O 

conselho deliberativo fará a aprovação do aumento do valor da diária com a inclusão das roupas de 

cama e banho, por e-mail, para vigorar a partir de 06/05/2019. 

Durante a reunião do Conselho, entramos em contato com uma lavanderia em Itanhaém que nos 

forneceu um valor de R$1,75 por peça, contra o valor de R$2,50 apurado inicialmente pelo 

Gerente da Colônia. Para ratificar o valor, na mesma hora entramos em contato com o Gerente da 

Colônia que confirmou com a lavanderia o novo preço de R$ 1,75. 

Ficou então acordado que durante a próxima semana, enviaremos ao presidente da AES uma nova 

proposta elaborada pelo Conselho. 

No dia 03 de maio o presidente do Conselho apresentou aos conselheiros (via e-mail) uma nova 

proposta que foi aprovada para ser implantada a partir do dia 06 de maio de 2019. 

Referida proposta foi divulgada pelo presidente da AES. 

 Informações sobre a pesquisa em andamento sobre o Plano de Previdência 

Familiar (ativos e aposentados sócios e não sócios) 

O Prof. Gava informou que a pesquisa com os funcionários ativos do SENAI, aposentados e 

funcionários do SESI está em andamento e poderá ser respondida até o mês de maio. Solicitou o 

apoio dos conselheiros para a divulgação da pesquisa juntos aos funcionários do SENAI e do SESI. 

Pediu, também, o apoio do Sr. Jaime para ampliar a divulgação junto aos aposentados associados 

da AES. 

 Análise da movimentação financeira da AES 

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 26/04/2019, é de R$ 2.038.284,82. A maior 

preocupação em relação a condição financeira da AES é a inadimplência, que hoje está próxima de 

R$ 200.000,00. O gerente da Secretaria da AES, Sr. Jaime Soler Niubó, informou que existe um 

funcionário da secretaria atuando integralmente no trabalho de recuperação da inadimplência, estão 

utilizando várias estratégias para abordar os associados que apresentam a falta de pagamento. 

 Andamento da documentação para regularização do Píer de Boracéia 

O conselheiro Ademir Redondo informou que para conseguir a autorização da AES – Tietê para 

manter o píer de Boracéia em operação será necessária a contratação de um escritório de prestação 

de serviço para legalizar a documentação solicitada. O Sr. Ademir já conseguiu dois orçamentos 

para a atividade, está aguardando que mais uma empresa encaminhe o terceiro. O menor valor de 
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orçamento até aqui é de R$ 9.000,00. Os conselheiros presentes entendem que o valor é razoável 

e assim que o novo orçamento chegar o trabalho de legalização do píer deve ser realizado. 

O Conselheiro Ademir Redondo entende ser importante realizar a manutenção do Píer. Os membros 

do conselho apoiam a necessidade de realizar a manutenção. Portanto, o Sr. Ademir solicitará ao 

Sr. Arnaldo e ao funcionário do Clube Náutico (Zezão) que providenciem orçamento para realização 

do serviço, principalmente da estrutura do píer que fica submersa. 

 Informações sobre a Assembleia Ordinária que será realizada na segunda 
quinzena de maio 

A assembleia ordinária será realizada no dia 31/05/2019, após a reunião do Conselho Deliberativo, 

às 16h30 em primeira chamada e às 17h em segunda chamada. 

 Apresentação do Relatório do Conselho Deliberativo para aprovação 

O Presidente do Conselho apresentou o Relatório do Conselho Deliberativo aos presentes. Deixou 

uma cópia para os arquivos da Secretaria da AES e encaminhará em arquivo eletrônico o relatório 

a todos os conselheiros, em especial ao Conselheiro Sérgio que fará o parecer para apresentação 

na assembleia ordinária. 

 Assuntos Gerais 

O conselheiro Ademir Redondo trouxe a documentação oficial da prefeitura de Boracéia, que passa 

definitivamente a escritura do Terreno do Clube Náutico à AES. O Presidente do Conselho 

Deliberativo, Prof. Milton Gava, solicita que fique registrado, nesta ata, um agradecimento formal ao 

Sr. Ademir Redondo pelo seu empenho e dedicação na conquista da escritura definitiva do Clube 

Náutico de Boracéia. 

O Presidente do Conselho levantou a necessidade de que a AES pense num novo modelo de 

negócio, que tenha condições de permitir novas modalidades de associados ou parcerias com 

outras associações para ampliar a ocupação dos núcleos de lazer, principalmente, o clube náutico 

e o de campo, a exemplo do que o SESC já faz hoje. 

O Conselheiro Reginaldo informou sobre a final do Futsal Livre que ocorrerá nos dias 04 e 05/05 na 

Colônia de Férias de Itanhaém. 
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ENCERRAMENTO 

 

 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a 

presença de todos. Justificou as ausências dos conselheiros Ademir Redondo e Ophir Figueiredo 

Junior. 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 02/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Analisadas as Ata nº 12 - Gestão 2018/2019, nº 01 e 02 – Gestão 2019/2020 das reuniões do 

Conselho Fiscal, realizadas respectivamente em 27/03/2019, 03/05/2019 e 31/05/2019 e estamos 

de acordo. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

Analisada a Ata 04/19, realizada em 25 de abril de 2019 e estamos de acordo. 

 Assuntos informados pela Diretoria Executiva 

  

Data: 31 de maio de 2019 Horário: 14h30 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr, Jocilei 
Oliveira, José Heroino de Sousa, Michel Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de 
Souza e Sérgio Antonio Leme Dias. 

Ausências 
justificadas 

Ademir Redondo e Ophir Figueiredo Junior  

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Dionísio Pretel e Jaime Soler Niubó 

ATA Nº. 03/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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O Presidente da Diretoria Executiva, Dionísio Pretel, informou que o sistema de hotelaria na colônia 

de férias de Itanhaém será testado neste fim de semana, de 01 a 02/06/2019. Se o sistema funcionar 

conforme o previsto deverá ser implementado nos demais núcleos de lazer. 

O trabalho de cobrança de devedores foi intensificado pelo Gerente da Secretaria da AES, Sr. Jaime 

Niubó. Foram restituídos ao caixa da AES por volta de RS 350.000,00, considerando as cobranças 

no período compreendido de maio de 2018 até hoje. O Sr. Dionísio solicitou o apoio da Conselho 

Deliberativo para pensar em uma alternativa para cobrar os associados que ainda continuam 

inadimplentes, mesmo depois das ligações feitas pelos funcionários da secretaria da AES. 

 

O Sr. Dionísio falou também sobre o desligamento do gerente do Clube de Campo de Jundiaí, Sr. 

Paulo. A Diretoria Executiva da AES tentará, como já aconteceu na colônia de férias de Itanhaém, 

buscar um profissional de mercado para a substituição do Sr. Paulo. 

 Análise do Parecer sobre o Relatório Anual do Conselho Deliberativo 

Lido o Parecer sobre o Relatório Anual do Conselho Deliberativo, redigido pelo Sr. Sérgio Antonio 

Leme Dias, membro do Conselho Deliberativo. O parecer foi analisado e aprovado pelo Conselho 

Deliberativo e será levado à Assembleia Geral Ordinária com a recomendação para aprovação. 

 Análise do Parecer do Relatório Anual do Conselho Fiscal 

Lido o Parecer sobre o Relatório Anual do Conselho Fiscal, redigido pelo Sr. Reginaldo Dias de 

Souza, membro do Conselho Deliberativo. O parecer foi analisado e aprovado pelo Conselho 

Deliberativo e será levado à Assembleia Geral Ordinária com a recomendação para aprovação. 

 Análise do Parecer do Relatório Anual da Diretoria Executiva 

Lido o Parecer sobre o Relatório Anual da Diretoria Executiva, redigido pelo Sr. Jocilei Oliveira, 

membro do Conselho Deliberativo. O parecer foi analisado e aprovado pelo Conselho Deliberativo 

e será levado à Assembleia Geral Ordinária com a recomendação do Conselho Deliberativo para 

aprovação. 

 

 Deliberação sobre os novos valores das diárias reajustadas e aprovados por 

unanimidade pelos conselheiros via e-mail 

O Presidente do conselho apresentou o Comunicado PDE 08/2019 da Diretoria Executiva com 

reajuste de preços dos Núcleos de Lazer, que começaram a vigorar a partir de 06/05/2019. O 

reajuste foi aprovado unanimemente por todos os conselheiros por e-mail. Assim, o Presidente do 
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Conselho solicita que seja registrado nesta ata que os conselheiros corroboram a aprovação do 

reajuste. 

 Análise da movimentação financeira da AES 

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 31/05/2019, é de R$ 1.991.661,83. A secretaria 

continua atuando no trabalho de recuperação da inadimplência. 

 

 Informações sobre a pesquisa em andamento sobre o Plano de Previdência 

Familiar (ativos e aposentados sócios e não sócios) 

O Prof. Gava comentou sobre a reunião realizada com o gestor da Mongeral, que apresentou uma 

taxa de administração bem menor que as demais gestoras de previdência do mercado. Foram 

esclarecidas várias dúvidas sobre o plano de previdência familiar. O gestor da Mongeral informou 

ainda sobre como esse tipo de previdência está avançando no Brasil. O Prof. Gava salienta a 

importância da participação na pesquisa com os funcionários ativos do SENAI, funcionários do 

SESI, FIESP e associados aposentados da AES que está em andamento e que poderá ser 

respondida até o final do mês de junho. O Presidente solicita o apoio dos conselheiros para a 

divulgação da pesquisa juntos aos funcionários do SENAI e do SESI. Pediu, também, o apoio do 

Sr. Jaime para ampliar a divulgação junto aos aposentados associados da AES. 

 Assuntos Gerais 

Os conselheiros chegaram ao consenso em relação aos casos de inadimplência. Serão enviadas 

notificações extrajudiciais administrativas elaboradas pelo advogado da AES a todos os associados 

devedores. O encaminhamento será feito pela secretaria da AES e caso a inadimplência persista, 

será avaliado caso a caso, cabendo posterior notificação judicial em função do valor devido. 

O Conselheiro Reginaldo informa sobre a final do futsal veterano e da Bocha que ocorrerá nos dias 

01 e 02/06/19, na Colônia de Férias de Itanhaém. As escolas participantes serão o SENAI Lençóis 

Paulista, SENAI de Sertãozinho, SENAI de Sorocaba e SENAI de Taubaté. 

O Conselho Michel informa sobre a final do futsal veteranos da capital que ocorrerá nos dias 15 e 

16/06/19, na colônia de Férias de Itanhaém. As escolas participantes serão o SENAI de Barueri, 

SENAI Brás (1.07), SENAI de Jandira e SENAI de São Caetano do Sul. 
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ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a 

presença de todos. Justificou as ausências dos conselheiros Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr, José 

Heroino de Sousa, Michel Simão de Carvalho e Sérgio Antonio Leme Dias. 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 03/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Analisadas as Ata nº 03 - Gestão 2018/2019 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 

27/06/2019 e estamos de acordo. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

Analisada a Ata 05/19, realizada em 31 de maio de 2019 e estamos de acordo. 

 Análise da movimentação financeira da AES 

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 28/06/2019, é de R$ 2.106.994,59. A secretaria 

continua atuando no trabalho de recuperação da inadimplência. 

 Informações sobre o Sistema de Hotelaria da Colônia de Férias 

Data: 28 de junho de 2019 Horário: 10h 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Jocilei Oliveira, Ophir 
Figueiredo Junior e Reginaldo Dias de Souza. 

Ausências 
justificadas 

Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr, José Heroino de Sousa, Michel Simão de 
Carvalho e Sérgio Antonio Leme Dias. 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Jaime Soler Niubó 

ATA Nº. 04/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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O Sr. Jaime Soler Niubó, gerente da secretaria da AES, informa que o sistema de hotelaria da 

Colônia de Férias de Itanhaém entrará em funcionamento neste fim de semana. Informa ainda que 

hoje será assinado com o banco Itaú o contrato da plataforma shopline para a utilização de cartão 

de débito e boletos bancários, diminuindo os custos com pagamentos para as reservas. 

 Informações financeiras da AES. Tratamento de inadimplentes 

O Sr. Jaime apontou aos conselheiros que duas pessoas da secretaria da AES estão trabalhando 

para a recuperação dos recursos dos inadimplentes. Desde que assumiu as atividades como 

gerente da secretaria já foram recuperados aproximadamente R$ 433.000,00, restando ainda uns 

R$ 309.000,00 para serem resgatados ao caixa da AES. O Conselho Deliberativo entende que para 

os associados que foram contatados, com renegociação por duas ou três vezes, e ainda assim, não 

se manifestaram com relação ao acerto de contas com a AES, eles passarão a ser notificados 

extrajudicialmente. O escritório de advocacia que presta serviços à AES encaminhará um modelo 

de carta com seu timbre e assinatura digitalizados para que seja enviada uma correspondência ao 

associado inadimplente, caracterizando a notificação de uma ação extrajudicial administrativa. 

Depois dessa fase, nos casos dos associados que continuarem inadimplentes, serão verificados 

individualmente a condição de cada devedor. 

 Informações sobre a pesquisa em andamento do Plano de Previdência Familiar 

(ativos e aposentados sócios e não sócios) 

O Prof. Gava informou que, segundo a pesquisa realizada pela DRH do SESI/SENAI, até agora são 

7.500 interessados na adesão ao Plano de Previdência Familiar. Os conselheiros sugeriram que a 

divulgação da pesquisa seja intensificada junto aos diretores do SESI para que possamos chegar 

ao número ideal de 10.000 interessados, conforme preconizam os administradores da Mongeral. 

 Informações sobre a regularização do Pier de Boracéia 

O Conselheiro Ademir Redondo informa que toda a documentação para a regularização do Pier de 

Boraceia já está em andamento junto a AES Tietê. Sobre a manutenção do Pier foi encaminhado à 

Diretoria Executiva 3 orçamentos, sendo o menor valor de R$ 21.742,00. O Conselho Deliberativo 

entende que deve ser dado andamento à obra de revitalização do Pier. O prof. Gava entrará em 

contato com o Presidente da Diretoria Executiva para dar sequência à atividade de reforma. 

 Assuntos Gerais 
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O Conselheiro Ademir Redondo informa sobre o trabalho de inventário que está em andamento no 

Clube Náutico de Boracéia com o intuito de marcação dos bens que se encontram sem numeração 

de patrimônio. 

Ainda sobre o Clube Náutico de Boracéia o Sr. Ademir informa que a averbação da escritura está 

em andamento. Solicita, também, que seja estudada uma forma de precificação para hotelaria no 

Clube Náutico com o intuito de atender a demanda de terceiros, da mesma forma que está sendo 

proposto para os demais núcleos de lazer. 

Os Conselheiros sugerem que seja feito um folder de divulgação dos serviços e demais atividade 

desenvolvidas pela AES, principalmente do aluguel dos espaços dos núcleos de lazer para eventos 

para terceiros. A produção desse material pode ser realizada nas unidades do SENAI que tem 

cursos de gráfica. 

 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a 

presença de todos. Justificou as ausências dos conselheiros Ademir Redondo e Sérgio Antonio Leme 

Dias. 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 04/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Analisada a Ata nº 04 - Gestão 2018/2019 da reunião do Conselho Fiscal, realizada em 26/07/2019 

e estamos de acordo. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

Analisada a Ata 06/19, realizada em 27 de junho de 2019 e estamos de acordo. 

 Análise da movimentação financeira da AES 

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 26/07/2019, é de R$ 2.146.469,71. 

A secretaria continua atuando no trabalho de recuperação da inadimplência, que neste mês foi de 

R$ 55.000,00 até o momento. 

O sr. Jaime Soler Nuibó informou que o sistema de hotelaria em Itanhaém está em pleno 

funcionamento e a cobrança com cartão de débito e crédito já está sendo praticada, com 

parcelamento no crédito em até duas vezes. O sistema se hotelaria agora deverá ser implantado 

Data: 26 de julho de 2019 Horário: 14h30 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr, Jocilei 
Oliveira, José Heroino de Sousa, Michel Simão de Carvalho, Ophir Figueiredo 
Junior e Reginaldo Dias de Souza. 

Ausências 
justificadas 

Ademir Redondo e Sérgio Antonio Leme Dias. 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Jaime Soler Niubó 

ATA Nº. 05/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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em todos os núcleos de lazer. O próximo sistema que terá as ações de implantação intensificadas 

será o de reservas para os núcleos de lazer. 

O Sr. Jaime informou também sobre as obras de reforma da cantina do Clube de Campo de Jundiaí, 

que tem um custo orçado de aproximadamente R$ 150.000,00. 

 Sugestões para alteração no Estatuto da AES 

Liberação das dependências dos Clubes da AES para eventos particulares, aprovados pela 

Diretoria / Conselho Deliberativo, sem prejuízo para os associados: 

 

1. Será necessário estabelecer valores para uso de terceiros dos ambientes dos Núcleos de 

Lazer da AES. Os conselheiros entendem que a Diretoria Executiva faça uma pesquisa de 

preços nas localidades dos núcleos de lazer para balizar regionalmente os valores a serem 

cobrados. 

 

2. A AES deverá providenciar a divulgação das informações sobre a possibilidade de uso por 

terceiros desses ambientes. Para isso, o Sr. Jaime providenciará as informações e 

orientações que deverão fazer parte desse release e passar ao Conselheiro José Heroino 

que, com o apoio da escola SENAI de Santo Amaro, tentará elaborar um APP para facilitar 

a divulgação e comunicação com os representantes e associados da AES. 

 

Novos associados: 

 

1. O Presidente do Conselho Deliberativo traz a sugestão de alteração no estatuto para que os 

funcionários da área corporativa do SENAI e SESI possam se associar à AES, mesmo 

aqueles que são registrados como funcionários do SESI. 

 

2. O Presidente do Conselho Deliberativo propõe que os companheiros (as) dos sócios (as) 

sejam associados como sócio (a) agregado. 

 

3. Ex-funcionário que não eram sócios quando ativos e pretendem se tornar sócios após o 

desligamento do SENAI por aposentadoria ou rescisão do contrato. 

 

4. Estabelecer novo percentual de mensalidade para novos associados ativos. 

 

Todas as ações propostas têm como finalidade a ampliação do número de associados para AES. 

Portanto, os membros do Conselho Deliberativo entendem que de forma geral as propostas são 

interessantes e adequadas, apoiando o presidente do Conselho, Prof. Milton Gava, para 

encaminhar oficialmente ao presidente da Diretoria Executiva (DE) as sugestões ora discutidas, 
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para serem pautadas nas reuniões realizadas entre o Presidente da DE e o Advogado da AES. O 

Prof. Gava na medida do possível tentará acompanhar as reuniões com o advogado da AES. 

 

 Assuntos Gerais 

O Conselheiro Reginaldo informa sobre o torneio regional do interior de Futebol Society que será 

realizado nos dias 28/07/19 e 04/08/19, no Clube Náutico de Boracéia e no Clube de Campo de 

Jundiaí. O Prof. Reginaldo estende o convite a todos os Conselheiros, para que compareçam e 

prestigiem o evento. 

 

O Conselheiro Michel informa sobre o torneio regional da capital de Futebol Society que será 

realizado no dia 04/08/19, na Quadra Play Ball em São Caetano do Sul. O Prof. Michel estende o 

convite a todos os Conselheiros, para que compareçam e prestigiem o evento. 

 

 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a 

presença de todos. Justificou as ausências dos conselheiros Ademir Redondo, Jocilei Oliveira, Ophir 

Figueiredo Junior e Sérgio Antonio Leme Dias. 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 05/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Não houve análise de Atas do Conselho Fiscal. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

Analisada a Ata 07/19, realizada em 25 de julho de 2019 e estamos de acordo. 

 Deliberação de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva 

A Diretoria Executiva solicitou a aprovação da tabela de valores para locação de espaço na Colônia 

de Férias de Itanhaém. Os membros do Conselho Deliberativo já tinham aprovado por e-mail a 

proposta, sendo assim, fica corroborada esta aprovação neste ato. 

 Análise da movimentação financeira da AES e informações da Gerência da 

Secretaria da AES 

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 30/08/2019, é de R$ 2.017.681,24. 

Data: 30 de agosto de 2019 Horário: 14h30 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr, José 
Heroino de Sousa, Michel Simão de Carvalho e Reginaldo Dias de Souza. 

Ausências 
justificadas 

Ademir Redondo, Jocilei Oliveira, Ophir Figueiredo Junior e Sérgio Antonio Leme 
Dias. 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Jaime Soler Niubó 

ATA Nº. 06/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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A secretaria continua atuando no trabalho de recuperação da inadimplência, que neste mês foi de 

R$ 35.000,00 até o momento. 

 

O sr. Jaime Soler Nuibó informou que a obra da cantina do Clube de Campo de Jundiaí está em 

licitação, a AES contratará a mão de obra e comprará o material para a construção. A obra está 

orçada em R$ 150.000,00 e mais uns R$ 50.000,00 de equipamentos para a cantina. Ainda sobre 

o Clube de Campo de Jundiaí o Sr. Jaime informou sobre o desempenho positivo, até o momento, 

do Sr. Danilo, novo gerente contratado e das alterações do quadro de funcionários. 

 

As informações necessárias para a composição do aplicativo (APP), que prestará informações aos 

representantes e associados sobre os serviços disponíveis nos núcleos de lazer, serão 

encaminhados pelo Sr. Jaime ao Prof. Heroino na semana que vem. 

 

O Sr. Jaime informa que o conselheiro Sérgio não se candidatará para a próxima eleição, assim 

sendo, o Presidente do Conselho propõe que o Sérgio seja o Presidente da junta eleitoral para as 

eleições da AES. Destaca também os atuais membros da Diretoria que poderão se candidatar na 

próxima eleição: Cláudio, Jocilei, José Heroino, Michel, Milton Gava. O Presidente do Conselho, 

Milton Gava, solicita a todos estes conselheiros, que encerram o mandato em fevereiro de 2020, 

que participem da candidatura para a próxima eleição. 

 

Quanto à regularização do pagamento junto ao INSS, o Sr. Jaime informou que a ação foi arquivada. 

O Conselheiro Getúlio solicita que seja verificada se a ação foi transitada em julgado, o que garante 

o encerramento da questão em definitivo. 

 

Para o Projeto Brindar o Sr. Jaime apresentou a proposta da Diretoria Executivo, uma mochila que 

deve ter o valor entre R$ 28,00 e R$ 29,00. A AES deverá adquirir um total de 5.500 unidades para 

entregar a todos os associados. O Conselheiro Cláudio fez contato com a Tramontina no Rio Grande 

do Sul e terá a respostas até a semana que vem sobre o kit churrasco, se o valor for viável será 

analisada a possibilidade de troca dos brindes. 

 

A Novytha seguros, que é a corretora parceira da AES, fará a divulgação, nas escolas do SENAI da 

Capital, dos serviços de seguros disponibilizados por ela. O Sr. Jaime sugere que esse trabalho 

comece pelas escolas dos diretores que são também membros do Conselho da AES. 

 

Reunião de aposentados sobre o Plano Indusprev dia 06/09/2019 
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O Presidente do Conselho informou aos presentes que a reunião que estava agendada para o dia 

06/09/2019 foi cancelado por motivos de incompatibilidade de agenda dos participantes. A 

abordagem seria sobre a saúde financeira do Plano Indusprev, a forma como as estratégias de 

investimentos e a rentabilidade estão sendo praticados pelo Multibra (Bradesco). Outro tema a ser 

abordado dentro do Indusprev seria a questão da escala da mortalidade e natalidade que vem 

causando muita preocupação. 

 

 Assuntos Gerais 

O Presidente do Conselho trouxe um relato, do Prof. Fábio da Diretoria Executiva, que esteve com 

uma equipe em visita ao Clube de Campo de Jundiaí, sobre parecer de um pré-projeto para 

instalação da Tirolesa, que deverá sair do Mirante indo até o descampado acima do salão de 

convivência, um percurso de aproximadamente 400 metros. O custo estimado para instalação será 

de R$ 100.000,00 a R$ 150.000,00. O Jera, gerente da Colônia de Itanhaém ficou de mandar uma 

pessoa, que já construiu uma Tirolesa em Campos de Jordão, até Jundiaí, para realizar um outro 

orçamento. 

O Conselheiro Michel informou sobre o FARAES e o Vôlei Misto da capital que foram realizados no 

Clube de Campo de Jundiaí e contou com a presença de muitas pessoas, que elogiaram muito o 

Clube de Campo. Ressalta que a participação nos eventos da AES depende muito do incentivo dos 

Diretores do SENAI. 

O Conselheiro Reginaldo informa sobre a fase regional do Vôlei misto do interior que será realizada 

no próximo final de semana no Clube de Campo de Jundiaí e no Clube Náutico de Boracéia. O Prof. 

Reginaldo estendeu o convite a todos os membros do Conselho. 

 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a 

presença de todos. Justificou as ausências dos conselheiros José Heroino de Sousa, Michel Simão 

de Carvalho, Ophir Figueiredo Junior e Sérgio Antonio Leme Dias. 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 06/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Analisada a Ata do Conselho Fiscal, realizada em 30 de agosto de 2019 e estamos de acordo. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

Analisada a Ata 08/19, realizada em 29 de agosto de 2019 e estamos de acordo. 

 Análise da movimentação financeira da AES e informações da Gerência da 

Secretaria da AES 

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 30/08/2019, é de R$ 2.051.379,94. 

A secretaria continua atuando no trabalho de recuperação da inadimplência, que neste mês foi de 

R$ 38.968,64 até o momento. 

O Sr. Jaime informou que o Prof. Laerte, diretor do SENAI de Lençóis Paulista, está providenciando 

os arranques do ginásio de esporte de Itanhaém, a previsão de instalação é para primeira semana 

Data: 27 de setembro de 2019 Horário: 14h30 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Getúlio 
Rocha Jr, Jocilei Oliveira e Reginaldo Dias de Souza. 

Ausências 
justificadas 

José Heroino de Sousa, Michel Simão de Carvalho, Ophir Figueiredo Junior e 
Sérgio Antonio Leme Dias. 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Jaime Soler Niubó 

ATA Nº. 07/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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de dezembro. O Sr. Jaime relata ainda sobre as modificações que estão sendo realizadas nas 

churrasqueiras no clube de campo de Jundiaí, para diminuir o consumo de carvão, as modificações 

estão sendo providenciadas pelo Prof. Itamar, diretor da escola SENAI de Suzano. 

 

 

O Sr. Jaime informou que o programa reserva, que foi estruturado pela escola SENAI de informática 

e estava apresentando problemas de funcionamento, será retomado pelo estagiário Gabriel que 

terá o apoio dos docentes da escola de informática, com a anuência da nova direção da escola, 

sem custos adicionais. 

Sobre o aplicativo para celular que está em desenvolvimento pela escola SENAI de Santo Amaro, 

o Sr. Jaime fez uma apresentação do material encaminhado pelo Conselheiro José Heroino, que 

justificou sua ausência por motivos profissionais. Diante do que foi apresentado, o aplicativo poderá 

ser utilizado por representantes e associados, com todas as informações sobre os temas que 

aparecem no site da AES, além de outras informações que sejam relevantes. 

 Informações e preparativos para a eleição/renovação de 50% do Corpo de 

Administração da AES 

O Presidente do Conselho, Prof. Milton Gava, reforçou sobre a importância de os membros do 

conselho deliberativo pensar em bons candidatos para as próximas eleições da AES. O presidente 

solicitou também aos membros que vão sair em fevereiro de 2020 do corpo de administração e que 

ainda poderão ser candidatos, que assim o façam. 

 Informações sobre a regularização do Píer de Boracéia 

O Conselheiro Ademir Redondo informou que já foi pago o valor de R$ 46.000,00 para regularização 

e manutenção do Píer de Boracéia. O processo está caminhando bem, ora ou outra, o escritório 

solicita algum novo documento exigido pelos órgãos responsáveis pela liberação. O Conselheiro 

Ademir acredita que logo teremos a regularização finalizada. Seguindo a sugestão dos presentes 

será verificada, junto à AES Tietê, a possibilidade de colocação de um pequeno quiosque no final 

do píer, se não houver objeção, serão realizados os orçamentos necessários para a realização do 

serviço. 

 Assuntos Gerais 

O Conselheiro Ademir Redondo solicitou que ficasse registrado nesta ata o apoio do Prefeito de 

Boracéia, que conseguiu junto à companhia de energia elétrica da região do Clube Náutico de 

Boracéia a realização da troca de quatro postes, que por motivo de incêndio na mata vizinha da 
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AES na sexta-feira foram danificados. Caso contrário, não seria possível a realização do evento 

previsto para o Clube Náutico no fim de semana. 

Com relação a locação do espaço do quioscão do Clube Náutico de Boracéia, para realização de 

jantares, o Prof. Ademir solicitou autorização para seja feito um contrato com o Sr. Badico, que já 

faz o churrasco para as atividades das AES naquele local. O presidente do Conselho ficou de 

conversar com o Presidente da Diretoria Executiva para tratar do assunto. 

 

O Prof. Ademir informou que a relação de patrimônios do Clube Náutico foi ajustada, todas as novas 

aquisições foram lançadas na lista pelo Sr. Arnaldo. 

 

O Conselheiro Ademir solicita que sejam colocados oito condicionares de ar nos chalés do Clube 

de Boracéia. 

 

O Conselheiro Reginaldo solicita que seja instalada uma rede de proteção acima do talude que fica 

atrás do gol do campo de futebol no clube náutico de Boracéia, com a finalidade de preservação da 

integridade física das pessoas que acompanham as atividades esportivas no local. Os Membros do 

Conselho Deliberativo entendem que a solicitação é pertinente, e assim, o Conselheiro Ademir 

Redondo providenciará os orçamentos necessários para a instalação. 

 

Os membros do Conselho Deliberativo entendem que deverá ser tomada providência sobre o 

desligamento do caseiro do Clube Náutico de Boracéia. O Conselheiro Ademir Redondo fará uma 

sondagem junto ao Zezão para saber suas intenções sobre o possível desligamento. 

 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a 

presença de todos. Justificou as ausências dos conselheiros Ophir Figueiredo Junior e Sérgio Antonio 

Leme Dias. 

 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 07/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Analisada a Ata do Conselho Fiscal, realizada em 27 de setembro de 2019 e estamos de acordo. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

Analisada a Ata 09/19, realizada em 26 de setembro de 2019 e estamos de acordo. 

 Deliberação de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva 

O presidente da Diretoria Executiva, Sr. Dionísio Pretel, esteve presente na reunião do conselho 

deliberativo e solicitou apoio para que seja tomada alguma medida sobre a situação do zelador do 

Clube Náutico de Boracéia. Após os relatos dos Conselheiros Ademir e Reginaldo sobre o parecer 

do Advogado André R. Minghin, ficou definido que os dois marcarão uma reunião em Boracéia, 

contando também com a presença do Arnaldo, para explicar e solicitar ao Zezão a necessidade da 

Data: 25 de outubro de 2019 Horário: 14h30 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Getúlio 
Rocha Jr, Jocilei Oliveira, José Heroino de Sousa, Michel Simão de Carvalho e 
Reginaldo Dias de Souza. 

Ausências 
justificadas 

Ophir Figueiredo Junior e Sérgio Antonio Leme Dias. 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados  Dionísio Pretel e Jaime Soler Niubó 

ATA Nº. 08/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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AES reaver a casa onde ele atualmente reside, para que seja transformada na sede administrativa 

do Clube Náutico de Boracéia. 

 Análise da movimentação financeira da AES e informações da Gerência da 

Secretaria da AES 

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 25/10/2019, é de R$ 2.097.941,45. 

A secretaria continua atuando no trabalho de recuperação da inadimplência, neste mês, até a data 

de hoje, foram negociados R$ 63.055,67 e recuperados R$ 30.141,39. 

 Informações e preparativos para a eleição/renovação de 50% do Corpo de 

Administração da AES 

O Presidente do Conselho, Prof. Milton Gava, destaca a necessidade de todos os membros do 

conselho se empenharem para divulgar as eleições, para que tenhamos condições de eleger 

candidatos alinhados com as propostas do corpo de administração da AES. 

 Assuntos Gerais 

O Prof. Gava informa sobre os andamentos das obras da cantina do clube de campo de Jundiaí. A 

previsão de entrega do serviço é de aproximadamente um mês. Será refeita toda a instalação 

elétrica, o projeto foi executado pelo Prof. Reis do SENAI de Itatiba, a iluminação será modernizada, 

com a utilização de luzes de led. 

O conselheiro Michel solicita que seja reavaliado o valor da diária cobrado do convidado que fica 

hospedado no mesmo quarto do associado nos núcleos de lazer. Essa iniciativa poderia ampliar a 

utilização dos apartamentos e chalés. 

 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a 

presença de todos. Justificou as ausências dos conselheiros Ademir Redondo e Ophir Figueiredo 

Junior. 

 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 08/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Analisada a Ata do Conselho Fiscal, realizada em 25 de outubro de 2019 e estamos de acordo. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

Analisada a Ata 10/19, realizada em 25 de outubro de 2019 e estamos de acordo. 

 Deliberação de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva 

O presidente da Diretoria Executiva, Sr. Dionísio Pretel, encaminhou no dia 21 de novembro, para 

avaliação do conselho deliberativo, proposta de revisão do Estatuto Social e do Regimento Interno 

da AES. 

Data: 29 de novembro de 2019 Horário: 14h30 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr, Jocilei 
Oliveira, José Heroino de Sousa, Michel Simão de Carvalho e Reginaldo Dias de 
Souza e Sérgio Antonio Leme Dias. 

Ausências 
justificadas 

Ademir Redondo, Ophir Figueiredo Junior. 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Jaime Soler Niubó 

ATA Nº. 09/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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Após relatos do conselheiro Sr. Sérgio Antonio Leme Dias, que compôs o grupo de trabalho para a 

adequação dos documentos, sobre os objetivos das alterações aos demais conselheiros, todos 

concordaram com a maioria das propostas. 

 

O presidente do Conselho Deliberativo e demais conselheiros fizeram sugestões em relação a 

alguns itens do novo Estatuto Social. O Presidente do Conselho Deliberativo encaminhará o estatuto 

social, em arquivo eletrônico, com as sugestões propostas nesta reunião a todos os conselheiros 

para análise e posterior acerto pelo grupo de trabalho. 

 Análise da movimentação financeira da AES e informações da Gerência da 

Secretaria da AES 

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 29/11/2019, é de R$ 1.894.242,86. 

A secretaria continua atuando no trabalho de recuperação da inadimplência, neste mês, até a data 

de hoje, foram negociados R$ 85.000,00 e recuperados R$ 48.900,00. 

Segundo o Gerente da secretaria, Sr. Jaime Niubó, mesmo com os pagamentos das obras e 

manutenções em andamento nos Núcleos de Lazer e das parcelas do Projetor Brindar, a saúde 

financeira da AES continua muito boa, destaca também o desempenho da equipe da secretaria da 

AES que vem se dedicando muito aos trabalhos propostos pelo corpo de administração. Ressalta 

também que o produto entregue por meio do projeto brindar levou muitos associados a 

manifestarem satisfação neste ano. 

 Proposta de valores para convidados que utilizam o mesmo apartamento, 

respeitando os limites de acomodação (6 pessoas) 

O Presidente do Conselho, Prof. Milton Gava, trouxe à discussão o tema sobre o valor da diária 

para convidados que ocupam a mesma acomodação do associado nos núcleos de lazer. 

O conselheiro Sérgio observou que os valores das diárias dos núcleos de lazer hoje são subsidiados 

pela AES, ele entende que o valor aos convidados não deveria ser alterado. O conselheiro Michel, 

que apresentou o tema para a discussão, pensa diferente, acha que deveríamos rever o valor para 

esse tipo de convidado, estabelecer algo por volta de R$ 120,00. Como não houve consenso dos 

conselheiros sobre o assunto foi aberta a votação sobre o tema, que ficou assim definida: 

 Ophir Figueiredo Junior – Ausente; 

 Marcio A. Barbosa - a favor aos R$ 120,00; 

 Ademir Redondo – ausente; 

 Cláudio Murari - a favor aos R$ 120,00; 

 Getúlio Rocha Jr. - a favor aos R$ 120,00; 
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 Jocilei Oliveira - a favor aos R$ 120,00; 

 José Heroino de Sousa - a favor aos R$ 120,00; 

 Michel Simão de Carvalho - a favor aos R$ 120,00; 

 Reginaldo Dias de Souza – absteve-se do voto, acha que o valor precisa ser analisado 

com maior rigor; 

 Sérgio Antonio Leme Dias – discorda do valor de R$ 120,00. 

 

O conselheiro Sérgio solicita que fique registrado, que mesmo não concordando com a medida, ele 

seguirá os demais conselheiros diante do resultado final. 

O presidente do conselho entende que o tema precisa ser melhor analisado, inclusive em discussão 

com o Presidente da Diretoria Executiva, antes de tomar uma decisão final. Entretanto, ponderou 

que o custo fixo do valor sugerido cobre: Almoço R$ 38,00 + Café da manhã 23,00 + sopa R$ 16,00 

= total R$ 77,00. Os demais custos com roupa de cama e banho serão cobertos, com sobra, se 

considerarmos a proposta de R$ 120,00. 

 Análise das eleições realizadas em 11 de novembro e perspectivas da gestão de 

2020 

O Presidente da junta eleitoral, Conselheiro Sérgio, destacou que os trabalhos ocorreram de forma 

muito positiva e solicita que ficasse registrado os agradecimentos aos Srs. Jaime Niubó (Gerente 

da secretaria da AES) e Joaquim Narciso Caldeira Filho (Diretoria Executiva) que colaboraram muito 

nos trabalhos relacionados a eleição do dia 11 de novembro de 2019.  

O Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Milton Gava, destaca que o trabalho da junta eleitoral 

foi realmente bem organizado e mostrou-se adequado a proposta da AES, levantou apenas que 

muitos associados ao votar não elegem o número máximo de 5 candidatos, sugere que na próxima 

eleição seja divulgado com maior ênfase aos representantes essa possibilidade. O Conselheiro 

Getúlio sugere também que a data da próxima eleição não seja realizada na segunda-feira em 

função dos associados que trabalham de terça a sábado e, portanto, tem dificuldades para votar. 

Na próxima reunião, que ficou acordada para o dia 12 de dezembro e quando na sequência faremos 

a reunião do Corpo de Administração, ocasião em que discutiremos a composição da nova chapa 

para o ano de 2020. Nessa data serão convidados também os dois novos eleitos, Sr. Diogo Maciel 

da Silva e Sr. Ygor Ferreira Fabre, que não faziam parte do corpo de administração para a reunião. 

 

 

 

 Assuntos Gerais 
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O Conselheiro Reginaldo informa sobre a proposta feita pelo zelador (Zezão) do clube náutico de 

Boracéia, que solicita um tempo de permanência até junho de 2020 na casa que ele ocupa no 

núcleo. Além disso, está solicitando que sua permanência na função de zelador seja mantida. O 

Reginaldo entende que o melhor a ser feito é um documento onde fique registrado a proposta 

realizada por ele. Todos os conselheiros concordam que essa ação é positiva e estão de acordo. O 

Dr. André, advogado da AES fará o documento que será assinado pelo Zezão. O Conselheiro Sérgio 

contatará o Dr. André para discutir como elaborar o documento ainda no mês de dezembro. 

Precisamos deixar claro ao Zezão que a proposta é a reestruturação dos núcleos de lazer e o clube 

náutico também terá sua sede administrativa que funcionará no prédio da sua atual residência, que 

passará por reforma e adequações após a desocupação prevista para o final do mês de junho de 

2020. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a 

presença de todos, inclusive a dos futuros conselheiros eleitos no último pleito, Srs. Diogo Maciel da 

Silva e Ygor Ferreira Fabre. 

 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 09/Gestão 2018/2019 do Conselho Deliberativo foi lida e aprovada. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Analisada a Ata do Conselho Fiscal, de 29 de novembro de 2019 e estamos de acordo. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

Analisada a Ata 11/19, realizada em 28 de novembro de 2019 e estamos de acordo. 

 Sugestões de adequações do estatuto e regimento da AES 

O Conselheiro Sérgio disse que cometeu uma impropriedade na última reunião, quando sugeriu que 

fossem incluídos cunhados como afins, pois este assunto não tinha sido discutido com o grupo de 

trabalho que está envolvido na revisão do estatuto e regimento, portanto, pediu que esse item não 

fosse considerado. No entanto, como é prerrogativa do Conselho Deliberativo, também debater 

esse tema, a maioria dos conselheiros presentes entendem que os cunhados devem ser mantidos 

Data: 12 de dezembro de 2019 Horário: 16h 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Ophir Figueiredo Junior, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, 
Claudio Murari, Getúlio Rocha Jr, Jocilei Oliveira, José Heroino de Sousa, Michel 
Simão de Carvalho, Reginaldo Dias de Souza e Sérgio Antonio Leme Dias. 

Ausências 
justificadas 

 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Diogo Maciel da Silva e Ygor Ferreira Fabre 

ATA Nº. 10/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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como afins. O Conselheiro Jocilei sugeriu que a nomenclatura de “pessoa com necessidades 

especiais” seja alterada para “pessoa com deficiência”, artigo 7, letra “j”. 

 

O Presidente do Conselho Deliberativo encaminhará o estatuto social, em arquivo eletrônico, com 

todas as sugestões de alterações propostas nesta reunião aos conselheiros para análise e posterior 

aprovação, antes de enviar à assembleia geral. 

 Análise da movimentação financeira da AES e informações da Gerência da 

Secretaria da AES 

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 12/12/2019, é de R$ 2.422.181,10. 

 Deliberação de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva 

O Presidente da Diretoria Executiva solicitou ao Presidente do Conselho Deliberativo que foi 

discutido e se possível aprovada a demissão da Sr. Cleusa, esposa do Zelador do Clube Náutico 

de Boracéia. Depois de analisadas vária hipóteses sobre a situação os membros do Conselho 

Deliberativo chegaram ao consenso que o melhor a fazer é providenciar a demissão da Sr. Cleusa 

a partir de janeiro de 2020. O Presidente do Conselho comunicará o Presidente da Diretoria 

Executiva da decisão. 

 Assuntos Gerais 

O Conselheiro Ademir informa que já foi expedido o Auto de Conclusão de Obra (Habiti-se) e a 

averbação do Clube Náutico de Boracéia, inclusive com inserção da última lei que o Prefeito 

assinou. As alterações na construção, propostas pela AES, estão registradas na averbação. 

O Conselheiro Michel reforça a necessidade de pensar no aumento do percentual de contribuição 

para os novos associados. O Michel lembra também da importância de realizar a reunião com os 

representantes das escolas no início da nova gestão e o valor desse elo da AES com os funcionários 

das unidades do SENAI. 
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ENCERRAMENTO 

 

 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo (CD) Prof. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo 

a presença de todos. Ressaltou a importância do apoio dos membros do Corpo de Administração 

durante o ano de 2019. 

ASSUNTOS DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Milton Gava, deu boas-vindas aos novos eleitos, Srs. 

Diogo e Ygor. Destacou a importância da renovação do Corpo de Administração, porém sem deixar 

de manter o respeito e a postura ética, adotados durante as últimas gestões da AES. 

Na sequência destacou a importância de todos os membros do Corpo de Administração trabalhar 

com atenção voltada aos associados, principalmente com olhar na manutenção e se possível 

aumento do número de sócios para as próximas gestões. 

O Prof. Gava passou a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva (DE), Prof. Dionísio Pretel, que 

fez um agradecimento a todos os presentes e aos responsáveis e apoiadores dos departamentos 

da Diretoria Executiva pelo apoio dado durante o ano. Reforçou a importância da harmonia existente 

entre os órgãos da AES, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, o que tem 

sustentado o excelente trabalho que o atual Corpo de Administração está realizando. 

Na sequência o Prof. Gava fez um agradecimento ao Prof. Edison Simon que está deixando o cargo 

depois de oito anos de um trabalho de sucesso frente à presidência do Conselho Fiscal (CF). 

Passou a palavra ao Prof. Edison Simon, que assim como o Prof. Dionísio Pretel, Presidente da 

Diretoria Executiva, destacou a harmonia existente entre os órgãos do corpo de administração. Fez 

Data: 12 de dezembro de 2019 Horário: 14h30 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Ademir Redondo, Aparecida Macário de Lima, Claudio Murari, Dionísio Pretel, 
Edson Simon, Getúlio Rocha Jr., Jocilei Oliveira, José Carlos Carnevalli, José 
Heroino de Sousa, Marcio Antonio Barbosa, Michel Simão de Carvalho, Milton 
Gava, Ophir Figueiredo Filho, Reginaldo Dias de Souza, Sebastião de Lima Filho, 
Sérgio Antonio Leme Dias e Vilson Poli. 

Ausências 
justificadas 

Fábio Sergio Carrion 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Diogo Maciel, Haroldo José Torquette, Jaime Soler Niubo e Ygor Ferreira Fabre 

ATA Nº. 10/Gestão 2018/2019 

Reunião Corpo de Administração 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 



    
  

Relatório do Conselho Deliberativo 46 

questão de salientar também o trabalho do Sr. Jaime Niumbo frente à gerência da secretaria da 

AES, o que tem facilitado o trabalho do Conselho Fiscal. 

O Prof. Gava pediu aos novos eleitos que se apresentassem. O Sr. Ygor Ferreira Fabre foi o primeiro 

a se manifestar, informou que é docente da área de eletroeletrônica na escola SENAI de Bauru. 

Comentou sobre o seu carinho pela AES, acredita que pode auxiliar nas atividades do corpo de 

administração por valorizar muito o trabalho associativo. Já tem o histórico de ser representante na 

sua escola e se colocou à disposição para colaborar com o desenvolvimento da Associação, 

principalmente por meio da participação das famílias nos eventos. Agradeceu pelo apoio recebido 

de todos na eleição. Logo em seguida se apresentou o Sr. Diogo Maciel, que informou que é o 

Orientador de Atividades Esportivas do SENAI de São Bernardo do Campo – CFP 1.20. Acredita 

que a convivência como apoiador nas atividades do Departamento de Esportes da Capital, no 

aprendizado que teve com os colegas Lúcio e Michel e sua crença no esporte como fator de 

desenvolvimento de jovens, podem ajudar nas atividades que serão colocadas em prática pelo 

corpo de administração. Acrescenta que está aberto ao aprendizado e conta com o apoio de todos 

para seu crescimento. 

O Presidente do Conselho Deliberativo destaca a importância da “oxigenação” do corpo de 

administração com a entrada de novos membros, que são jovens, com novas ideias e propostas de 

atuação, porém, reforça a necessidade de se manter as diretrizes da AES, com o olhar no estatuto 

e regimento, mantendo-se valores e ética em todos os órgãos da nossa associação. 

O Prof. Dionísio, presidente da Diretoria Executiva fez breve explanação sobre a previsão 

orçamentária para o exercício 2020/2021. É prevista uma receita de R$ 5.337.321,09 e despesa de 

R$ 5.138.270,00, com provisão de fundo de reserva de R$ 165.603,63 e resultado financeiro de R$ 

33.447,46. O Prof. Dionísio comenta que o orçamento está muito mais fácil de ser elaborado em 

função do sistema de controle financeiro informatizado que a AES está adotando hoje. Houve 

necessidade de fazer ajustes em todos os departamentos com a intenção de fechar o orçamento 

dentro da realidade das receitas previstas. O Presidente do Conselho Deliberativo salienta que a 

melhor maneira para ampliar as receitas é o aumento do número de associados da ativa, pois 

existem escolas que hoje tem um número baixo de associados. Para isso o corpo de administração 

deverá adotar uma estratégia de visitação às escolas divulgando todos as vantagens de se associar. 

São duas ações distintas, o aumento de novos associados e a manutenção dos associados da ativa 

que estão deixando o SENAI. O Sr. Carnevalli, membro do conselho fiscal, sugere que seja criado 

um grupo de trabalho para intensificar as ações voltadas à ampliação do número de associados. 

Ainda com o olhar no aumento de receitas todos do corpo de administração devem pensar em novos 

modelos de negócio, inclusive com a utilização dos nossos núcleos de lazer por terceiros, como 

exemplo, locação das instalações dos núcleos de lazer para convenções de empresas entre outras. 
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Com a previsão de conta para manutenção dos núcleos de lazer, o prof. Gava sugere que uma das 

primeiras ações para o ano de 2020 deverá ser a reforma da casa do zelador de Boracéia, para 

transformá-la na sede administrativa daquele núcleo de lazer. O conselheiro Reginaldo coloca a 

necessidade de previsão no orçamento de verbas para o acerto de contratações e demissões de 

pessoas para nova composição do quadro de funcionários do clube de Boracéia. Reforça a 

necessidade da troca da esposa do Zezão, que tem pouca ação nas atividades de limpeza dos 

ambientes no clube, conforme relatos de associados encaminhados na forma de reclamação ao 

presidente da Diretoria Executiva. 

O Presidente do Conselho Deliberativo manifestou sua intenção de retomar as discussões sobre a 

implantação do Plano de Previdência Familiar Complementar durante o próximo exercício, visto 

que, tanto o SENAI como o SESI estão abertos às negociações com a AES. 

Os Presidentes do CD e da DE informam que na segunda-feira (16/12/2019) a equipe da escola 

SENAI de Lençóis Paulistas iniciará na Colônia de Férias de Itanhaém a substituição dos guarda-

corpos dos alambrados e sistemas de fixação (tirantes) do telhado do Ginásio de Esportes. 

Foi apontada a necessidade de revisão do estatuto e do regimento, que está sendo capitaneada 

pelo Conselheiro Sérgio. Nas próximas reuniões do Conselho Deliberativo as adequações serão 

analisadas antes da apresentação dos documentos finais à Assembleia Geral em fevereiro de 2020. 

O Presidente do Conselho Deliberativo levantou a necessidade de composição da nova chapa que 

deverá ser aprovada em assembleia em janeiro de 2020. O Prof. Gava propõe que para a 

Presidência da Diretoria Executiva seja mantido o Prof. Dionísio Pretel, a proposta foi aceita por 

todos os presentes. Para a presidência do Conselho Fiscal o atual Presidente, Prof. Edison Simon, 

que sairá no próximo exercício, propõe que para a Presidência seja nomeada a Sra. Aparecida 

Macário de Lima, a proposta foi aceita por todos. Para a substituição do Prof. Edison Simon no CF 

foi sugerido o nome do Sr. Michel Simão de Carvalho, a proposta foi aceita por todos. Para a 

presidência do CD o Sr. Jocilei Oliveira propõe que seja mantido o nome do Prof. Milton Gava, a 

proposta foi aceita por todos. Depois das adequações da chapa a composição ficou a seguinte: 

Conselho Deliberativo: Presidente Milton Gava, Vice-presidente José Heroino de Sousa, 

Secretário Marcio Antonio Barbosa, demais Membros Ademir Redondo, Cláudio Murari, Diogo 

Maciel da Silva, Getúlio Rocha Junior., Jocilei Oliveira, Ophir Figueiredo Junior, Reginaldo Dias de 

Souza e Ygor Ferreira Fabre. 

Conselho Fiscal: Presidente Aparecida Macário de Lima, Secretário Michel Simão de Carvalho, 

José Carlos Carnevalli e Sebastião de Lima Filho. 

Diretoria Executiva: Presidente Dionísio Pretel, 1º Vice-presidente Vilson Polli e 2º Vice-presidente 

Fábio Sergio Carrion. 

 



    
  

Relatório do Conselho Deliberativo 48 

 

 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 
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ABERTURA DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a 

presença de todos. Justificou as ausências dos conselheiros Ademir Redondo e Michel Simão de 

Carvalho. 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 10/Gestão 2019/2020 do Conselho Deliberativo e a ata da reunião do Corpo de 

Administração de 12/12/2019 foram lidas e aprovadas. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Analisada a Ata do Conselho Fiscal, de 12 de dezembro de 2019 e estamos de acordo. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

Analisada a Ata 12/19, realizada em 12 de dezembro de 2019 e estamos de acordo. 

 Análise da proposta de alteração do Estatuto e do Regimento Interno da AES 

Os Conselheiros concordam com as alterações propostas para o Estatuto e do Regimento Interno 

que deverão ser aprovados por assembleia geral na segunda quinzena de fevereiro. 

 Análise da movimentação financeira da AES e informações da Gerência da 

Secretaria da AES 

Data: 24 de janeiro de 2020 Horário: 14h30 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Ophir Figueiredo Junior, Marcio Antonio Barbosa, Claudio Murari, 
Getúlio Rocha Jr, Jocilei Oliveira, José Heroino de Sousa, Reginaldo Dias de 
Souza e Sérgio Antonio Leme Dias. 

Ausências 
justificadas 

Ademir Redondo e Michel Simão de Carvalho. 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Dionísio Pretel e Jaime Soler Niubó 

ATA Nº. 11/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 24/01/2020, é de R$ 2.115.429,81. 

O Sr. Jaime, gerente da secretaria da AES informou que a secretaria continua atuando no trabalho 

de recuperação da inadimplência, neste mês, até a data de hoje, foram negociados R$ 50.905,07 e 

recuperados R$ 41.653,02. 

O Sr. Dionísio, presidente da Diretoria Executiva disse que a empresa contratada para adequar os 

sistemas informatizados da AES até o final de abril fará a integração dos três sistemas, o que 

facilitará o trabalho da secretaria e dos setores administrativos dos núcleos. 

 Deliberação de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva 

O Presidente da Diretoria Executiva solicitou que, com a demissão da Sra. Cleusa, esposa do 

Zelador do Clube Náutico de Boracéia, o Conselho Deliberativo apoie a contratação de mais dois 

funcionários para o Clube Náutico, totalizando cinco pessoas. Com esse número de funcionários 

será possível estabelecer um revezamento de horários, que cobrirá o atendimento no clube náutico 

por 24h, durante todos os dias da semana. Para a contratação dos novos funcionários será 

estabelecido um perfil profissional que atenda todas as demandas e necessidades das atividades 

no núcleo. Os conselheiros entendem que, enquanto não conseguimos contratar os profissionais, 

conforme o perfil estabelecido, devemos fazer a contratação de uma ou duas pessoas físicas, que 

emitam RPA, para fazer a limpeza do clube náutico, principalmente a dos chalés, de acordo com a 

demanda de utilização. A intenção é evitar a reclamação e insatisfação dos associados. 

 Assuntos Gerais 

O Presidente do Conselho, Prof. Milton Gava, convidou todos os presentes a participar da 

Assembleia Geral que aprovará a nova chapa do corpo de administração para o exercício de 

2020/2022. 
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ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



    
  

Relatório do Conselho Deliberativo 52 

 

ABERTURA DA REUNIÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Milton Gava deu boas vindas, agradecendo a 

presença de todos. Justificou as ausências dos conselheiros Ophir Figueiredo Junior, Getúlio Rocha 

Jr e Reginaldo Dias de Souza. 

 

ASSUNTOS DA PAUTA 

 Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior 

A ata nº 11/Gestão 2019/2020 do Conselho Deliberativo 24/01/2020 foi lida e aprovada. 

 Análise da Ata do Conselho Fiscal 

Analisada a Ata do Conselho Fiscal, de 24 de janeiro de 2020 e estamos de acordo. 

 Análise da Ata da Diretoria Executiva 

A ata 01/20, realizada em 24 de janeiro de 2020 será lida na próxima reunião. 

 Deliberação de assuntos encaminhados pela Diretoria Executiva 

O Presidente da Diretoria Executiva, Prof. Dionísio Pretel, apresentou a pauta para a reunião com 

os representantes. A reunião será realizada no dia 28/03/2020 das 9h às 12h, na Colônia de Férias 

de Itanhaém. O Prof. Dionísio encaminhou ofício ao Diretor Regional do SENAI - SP, Prof. Ricardo 

Terra, que autorizou a participação de todos os representantes. Na reunião com os representantes 

o Prof. Gava fará uma apresentação do número de associados que cada escola tem hoje. Entende-

Data: 14 de fevereiro de 2020 Horário: 16h 

Local Secretaria da AES – Alameda Barão de Limeira nº 539 – São Paulo. 

Participantes Milton Gava, Marcio Antonio Barbosa, Ademir Redondo, Claudio Murari, Jocilei 
Oliveira, José Heroino de Sousa, Michel Simão de Carvalho e Sérgio Antonio Leme 
Dias. 

Ausências 
justificadas 

Ophir Figueiredo Junior, Getúlio Rocha Jr e Reginaldo Dias de Souza. 

Ausências não 
justificadas 

 

Convidados Dionísio Pretel e Jaime Soler Niubó 

ATA Nº. 12/Gestão 2019/2020 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  AES – Associação dos Empregados do SENAI 
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se que com essa estratégia sensibilizaremos os representantes para ajudar na ampliação do 

número de associados. 

 

O Prof. Dionísio trouxe à apreciação do conselho deliberativo o comunicado PDE – 03/2020, que 

versa sobre os valores a serem praticados nos núcleos de lazer a partir de 02/03/2020. O reajuste 

será de 4,48%, que equivale ao índice aplicado ao salário mínimo e ao dos funcionários do SENAI-

SP. Foi proposto também redução do valor da diária para os convidados, para ajuste de oferta ao 

mercado. Como o desconto de 15% para utilização dos núcleos de lazer durante a semana, não 

teve a adesão esperada, este foi suprimido. O reajuste e os demais itens foram aprovados 

unanimemente pelos conselheiros presentes. 

 Análise da movimentação financeira da AES e informações da Gerência da 

Secretaria da AES 

O valor da movimentação financeira do dia de hoje, 14/02/2020, é de R$ 4.261.028,93. 

O Sr. Jaime, gerente da secretaria da AES informou que a secretaria continua atuando no trabalho 

de recuperação da inadimplência, neste mês, até a data de hoje, foram negociados R$ 28.000,00 e 

recuperados R$ 9.000,00. 

 

 Assuntos Gerais 

O Prof. Sérgio Antonio Leme Dias agradece a todos os colegas do Conselho Deliberativo pela 

acolhida durante a sua gestão. O Prof. Gava, Presidente do Conselho Deliberativo, também 

agradece ao Prof. Sérgio pela sua participação, empenho e postura ética e moral durante o período 

que atuou como membro deste conselho. 

 

O Prof. Ademir Redondo informa que, para mudança dos dois auxiliares de manutenção do clube 

náutico de Boracéia para vigia, segundo o advogado da AES, Dr. André, teremos que ficar atentos 

ao piso salarial da categoria e a mudança do registro em carteira. O Prof. Gava salienta também a 

necessidade de analisar o perfil dos colaboradores para a nova função. 

 

O Prof. Michel informa que nos dias 08 e 15/03/2020 haverá atividades do departamento esportivo 

da capital. Aproveita também para agradecer a acolhida de todos durante o período que atuou no 

conselho deliberativo, já que a partir de março de 2020 assumirá a função de secretário do Conselho 

Fiscal. 
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O Conselheiro Marcio, a pedido do Prof. Getúlio, entregou uma toalha de banho a cada um dos 

conselheiros presentes. Este modelo de toalha, confeccionado no CFP 1.07, será utilizado para 

aluguel aos associados no clube de campo de Jundiaí, no espaço da piscina. 

 

Ainda a pedido do Prof. Getúlio, o conselheiro Marcio informa sobre o evento que será realizado em 

Santos, no canal 6, no dia 22/03/2020 – 4º Circuito SENAI_AES de revezamento. 

 

O Presidente do Conselho, Prof. Milton Gava, convidou todos os presentes a participar da 

Assembleia Geral Extraordinária que analisará e votará a aprovação da proposta do novo estatuto 

da AES. 

 

 

 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a deliberar, a reunião foi encerrada pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho 

Deliberativo e eu Secretário, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada será assinada. 
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Anexo III – Ata da Assembleia extraordinária que 
alterou o Estatuto 
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Anexo IV – Ata da Assembleia Geral realizada em 
maio de 2019 
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Anexo V – Pareceres dos Relatórios dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria 

Executiva 
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PARECER SOBRE O RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SENAI 

EXERCÍCIO – MARÇO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2019 
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1. INTRODUÇÃO 

Designado para efetuar análise do Relatório das Atividades do Conselho 

Deliberativo da Associação dos Empregados do SENAI, pelo Senhor Presidente do 

mesmo, e atendendo o disposto no Artigo 36, Inciso I, do Estatuto Social da 

entidade, faço, a seguir, algumas considerações sobre a atuação do Conselho e, 

ao final, emito PARECER sobre o referido relatório. 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO 

  O Artigo 50 do Estatuto Social, estabelece que o Conselho Deliberativo deve 

realizar Reunião Ordinária uma vez por mês. No exercício 2018/19 essa 

determinação foi atendida quanto ao número de reuniões. 

 O § 2º do Art. 50 define que as reuniões ordinárias só poderão ser realizadas com 

a presença de no mínimo 5 (cinco) membros do conselho e do Secretário, 

exigência que foi plenamente atendida no exercício. 

3. CONSIDERAÇÕES 

O relatório traz em detalhes as diversas ações do Conselho Deliberativo ao longo 

do exercício, que se caracterizaram por análises e deliberações sobre o dia a dia 

da associação, sempre na busca de atender as necessidades dos associados, 

proporcionando-lhes satisfação e qualidade de vida através dos serviços e 

atividades ofertados pela entidade. 

Fica evidente a parceria constante com o Conselho Fiscal, o que possibilita fazer 

o acompanhamento e controle dos aspectos contábeis da associação, os quais se 

mostraram sempre muito saudáveis durante o exercício. 

Extremamente valioso foi o apoio que o Conselho Deliberativo deu à Diretoria 

Executiva ao longo do período, contribuindo para que esta pudesse realizar todos 

os projetos e ações definidas para o exercício. Nesse aspecto, destacam-se: 

 A conclusão da construção de 15 novos apartamentos na Colônia de Férias em 

Itanhaém, recentemente inaugurados; 

 A conclusão das obras de reforma do Clube Náutico de Boracéia e do Clube de 

Campo de Jundiaí; 

 A compra de novos eletrodomésticos e mobiliário para equipar os núcleos de 

lazer; 

 A realização de eventos sociais, esportivos e culturais, promovidos pela Diretoria 

Executiva da AES, por meio dos seus diversos Departamentos, com apoio total dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal. 
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Encerrando as considerações, destaco que outro aspecto importante está em 

constatar que a saúde financeira da AES, ao final do exercício, depois de já 

quitadas todas as obras realizadas nos núcleos de lazer, apresentou-se em 

excelente estado, com saldo financeiro de R$ 2.848.302,27 (dois milhões e 

oitocentos e quarenta e oito mil e trezentos e dois reais e vinte e sete centavos), 

devidamente aplicado. 

4. PARECER 

Diante do exposto, constato que o Relatório do Conselho Deliberativo da 

Associação dos Empregados do SENAI – Exercício 2018/2019 atende ao que 

dispõe o Estatuto Social da Associação, tendo ficado evidente que o Conselho, por 

força da atuação dedicada dos seus membros, cumpriu com as atribuições 

elencadas no Artigo 51 e incisos do referido estatuto, razão pela qual apresento 

meu PARECER FAVORÁVEL à aprovação do documento pela Assembleia Geral 

Ordinária que se realiza nesta data. 

 

São Paulo, 31 de maio de 2019 

 

SERGIO ANTONIO LEME DIAS 

Membro do Conselho Deliberativo da AES 

CPF/MF Nº 556.423.308-53 

OAB/SP Nº 165.587 
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São Paulo, 31 de maio de 2019 

 
 

 
Ref. Parecer sobre o Relatório Anual do Conselho Fiscal da AES 

referente ao período de 01/03/2018 a 28/02/2019. 
 
 

O presente Relatório atende as exigências previstas no Estatuto Social da 
AES, em seu artigo 57, itens I a IV e parágrafo único e o artigo 58, item 

II. 
A clareza de seus dados informativos, bem como os gráficos elucidativos, 

permite uma ampla visão, mês a mês, da evolução da situação financeira 
da AES no período supracitado, merecendo destaque: 

1. A análise de 3461 documentos, oriundos de prestações de contas da 
secretária e dos núcleos de lazer e consequente elaboração de balancetes 

pelos membros voluntários da equipe do Conselho Fiscal, demonstrando 
um considerável volume de trabalho a eles submetido; 

2. O resultado do confronto entre as receitas e despesas que 
apresentaram nesse período, um superávit de R$ 107.514,95; 

3. A citação de que “não foram encontradas irregularidades que possam 
comprometer a atual administração”. 

 
Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do presente 
Relatório. 

 
 

 

Reginaldo Dias de Souza 
 
Membro do Conselho Deliberativo - Relator 
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BREVE RELATO 

 

Trata-se de parecer acerca do relatório anual da 

Diretoria Executiva, exercício 2018/2019, em atenção ao que dispõe o artigo 51, 

Inciso XI, parte final, do Estatuto Social desta Entidade, cujo teor a seguir 

transcreve-se: “dar parecer sobre o balanço do exercício financeiro e sobre os 

relatórios anuais do Presidente da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal”. 

 

Cumpre inicialmente observar que as opiniões 

emitidas neste parecer estão fundadas exclusivamente nos elementos trazidos 

pelo relatório em epígrafe. 

 

Dessa forma, os comentários serão ordenados pelo 

respectivo assunto pautado, de modo a facilitar a consulta de quem possa 

interessar. 

 

1 – APRESENTAÇÃO 

 

Logo no início, a Diretoria Executiva trouxe em tópicos 

suas principais atividades, com menção expressa ao apoio do Conselho 

Deliberativo e Fiscal. Dentre as quais se destacam a continuidade de 

manutenção e preservação dos Núcleos de Lazer. 

A gestão dos contratos com seguros e planos de 

saúde é uma das atividades que tomaram muito trabalho desta Diretoria 

Executiva, com o apoio da Secretaria da AES. 

De modo geral, o relatório sinaliza existir um parecer 

favorável à continuidade de todas as ações, o que beneficiará uma grande 

parcela dos nossos colegas associados. 

 

2 – REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

O relatório expõe o número de reuniões mensais 

compreendido no período de março de 2018 a fevereiro 2019, no total de 12 

(doze) encontros, quando são informadas as atividades da Presidência e dos 

Departamentos. 
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3 - ASSOCIADOS X RECEITA DE MENSALIDADE 

 

Percebe-se pelos dados apresentados que houve 

uma redução de 184 associados em relação ao ano anterior, significando uma 

redução de 2,7%. A receita de mensalidade no período apresentou uma redução 

de aproximadamente 2,9%. 

 

4 – RECURSOS HUMANOS 

 

De acordo com o relatório, o quadro de funcionário da 

AES é composto por 47 funcionários, totalmente compatível com as atuais 

necessidades. A aquisição de uniformes, bem como a capacitação e atualização 

dos funcionários merecem um tratamento contínuo por parte da Diretoria, 

conduta essa muito elogiável pelos associados que frequentam os núcleos de 

Lazer. 

 

5 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS 

ASSOCIADOS 

 

O Fundo Mútuo de Solidariedade – FUMUS – 

apresentou redução de 194 inscritos. Tivemos um valor liberado na ordem de R$ 

360.000,00, onde tivemos 108 óbitos. 

Em relação ao FUMUA, é possível concluir um novo 

decréscimo no número de usuários, a razão de 15,20%, passando de um quadro 

de 2.529 para 2.192 usuários, ressaltando que os participantes possuem serviço 

contratado de Assistência Médica com a Associação. 

A assistência médica é o serviço mais importante 

prestado pela AES, uma vez que, segundo o relatório, existem 2.192 

participantes. Mesmo com a redução de aproximadamente 13,37% no número 

de usuários, consequentemente teve um decréscimo de 15,53% nas taxas 

administrativas, decorrentes da diminuição de participantes 

Na assistência odontológica houve um aumento no 

número de usuários de 1201 para 1279, com um acréscimo de 2,51% das taxas 

administrativas. 
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No seguro de vida em grupo houve redução 29,47% 

no número de segurados, de 435 para 336 em razão da alteração do valor do 

prêmio mensal. 

Quanto aos Seguros de veículos e residências existe 

apenas à permanência da corretora Novythá Seguros, que repassa à AES, a 

título de taxa administrativa, o correspondente a 5% do valor da fatura mensal 

referente ao pagamento dos prêmios. Convém ressaltar que a questão do 

Seguro de Automóvel foi bem acompanhado por essa Diretoria e pelo Gerente 

Administrativo. 

 

O último item referente a Prestação de Serviços aos 

Associados, quanto aos contratos com farmácias, conforme observado no 

relatório, entende-se que esse serviço está estável, considerando os serviços 

ofertados pela maioria das redes de farmácias, quanto à entrega a domicílio e 

diversificação na forma de pagamento. 

 

6 - DEPARTAMENTOS 

 

É de se louvar e parabenizar os trabalhos feitos pelos 

Departamentos. 

A enorme quantidade de atividades realizadas pelo 

Departamento de Aposentados, com várias reuniões mensais, Semanas de 

Qualidade de Vida e o Departamento Cultural e Recreativo com a divulgação de 

Eventos, dicas de férias, passeios turísticos e culturais, Festa Junina, das 

Crianças, 2ª Festa da Tainha. Os Departamentos de Esporte tanto do Interior 

como o da Capital realizaram vários campeonatos de futebol, Faraes, com 

arrecadação de brinquedos e alimentos que foram doados para entidades. 

Todas essas atividades em apenas 1 ano, é preciso 

lembrar, como bem mostra o relatório que em todas atividades dos 

Departamentos contaram com enorme ajuda de Representantes, Membros do 

Conselho Deliberativo e Fiscal e outros colegas, para o sucesso do trabalho 

voluntariado. 

Logo, não há qualquer ressalva, posto que os 

diretores de departamento empreenderam grandes esforços necessários à 

consecução de seus respectivos objetivos. 
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7 – ASSESORIA BOLETIM INFORMATIVO 

 

O Boletim Informativo mensal com tiragem de 2.085 

exemplares, consiste em importante instrumento de difusão das principais 

informações de interesse do associado. Com foco na preservação ambiental os 

associados ativos passaram a receber os informativos via online por meio dos 

representantes das unidades, além da versão eletrônica publicada no portal da 

AES. 

 

8 – NÚCLEOS DE LAZER DA AES 

 

A AES conta atualmente com três núcleos de lazer: 

Colônia de Férias, Clube de Campo e Clube Náutico. Ressaltam-se, antes de 

tudo, as relevantes melhorias em todos seus espaços físicos. Percebe-se que os 

núcleos são deficitários na relação receita/despesa. No entanto, é de interesse 

da AES assimilar esse custo, e isso tem acontecido neste último ano passando 

da relação 60/40, com o objetivo de proporcionar bons serviços, com preços 

acessíveis a todos os sócios, de forma a democratizar a sua utilização, por meio 

deste subsídio. Assim, a nosso ver, no que tange à condução financeira dos 

núcleos a postura é correta, por conta de trazer benefícios aos associados, e 

não despesas. 

 

09 – REPRESENTANTES 

 

Pela maciça quantidade de sócios e unidades, é 

preciso contar com a colaboração de representantes para viabilizar o trabalho 

desempenhado pela AES aos seus associados. Hoje temos 93 representantes 

espalhados em todas escolas do SENAI e Administração Central. São eles que 

fazem “o meio campo”, bem lembrado pelo relatório. 

Portanto, é de suma importância estreitar ainda mais 

o diálogo entre o Corpo da Administração e os representantes, para assegurar a 

eficácia das ações e a uniformidade de tratamento. Não se pode esquecer que 

os representantes atuam voluntariamente, em benefícios de seus colegas, de 

maneira que merecem especial atenção nos seus reclamos. 
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10 – PROJETO BRINDAR 

 

Foi dado sequencia no projeto Brindar com a remessa 

de uma Toalha Mágica, personalizada com o logo da AES, a todos os sócios da 

Ativa, Aposentados, Agregados e Ex-funcionários. Essa é uma atividade que 

pensamos deva ser repensada pela próxima Diretoria Executiva e demais 

Conselheiros. 

 

11 – OUTROS ASSUNTOS (INADIMPLÊNCIA) 

 

Cumpre considerar que o aprimoramento na 

cobrança realizada pela Secretaria da AES, com vistas a reduzir o impacto na 

receita, tem surtido efeito e são dignos de elogio. 

 

CONCLUSÃO DO PARECER DO RELATOR 

 

Diante de todo o exposto, opina-se pela aprovação 

integral do relatório, no exercício de 2018/2019, lastreado nas informações e nos 

argumentos apresentados pela nossa Diretoria Executiva. 

Por fim, no que diz respeito à análise do balanço 

patrimonial e os demais assuntos econômicos financeiros, sem embargos dos 

comentários acima, aguarda-se o relatório do Conselho Fiscal e posterior 

parecer do membro do Conselho Deliberativo, com o propósito de subsidiar a 

decisão final sobre a matéria. 

De todo modo, à vista do relatório da Diretoria 

Executiva, nada a opor quanto às informações prestadas. 

 

Ao Conselho Deliberativo da AES para superior 

consideração. 

 

São Paulo, 31 de maio de 2019. 

 

    JOCILEI OLIVEIRA 

 Conselho Deliberativo 
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Anexo VI – Documento de posse do Clube Náutico 
de Boracéia 


