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migo associado:
agradecemos o voto de
confiança depositado
em nossa equipe durante o
biênio 2013/2015. Foram anos
difíceis, não houve transição
das diretorias o que nos causou
muitos transtornos
administrativos, inverdades
foram ditas com intuito de
denegrir a imagem das pessoas
que estão à frente da diretoria
do Clube, mesmo assim não
medimos esforços para realizar
os compromissos assumidos no
início de nossa gestão,
ocorreram verdadeiras
mudanças, compromisso com a
verdade,
transparência, investimentos e
uma maior abertura de diálogo
junto aos associados. Neste
informativo mostraremos a
você e sua família a verdadeira
situação do Clube ao
assumirmos a gestão 2013/2015
e o que foi realizado por nós
neste período.
Assumimos o Clube no dia 1º
de julho de 2013, com
problemas na sua estrutura
física, social, estatutária,
financeira, Impostos,
contratação de funcionários e
prestadores de serviços
conforme esclarecimento a
seguir:

ABRIL | 2015
ESTRUTURA
FÍSICA/SANEAMENTO
- Falta de manutenções e reparos
nas edificações como
Quiosques, Iluminação, Salão
Social, Cozinha dos
Funcionários e outros;

ANTIGA CANCHA

SAUNA

Demoliram deixando nossos
bochófilos a mercê da sorte;

- A Sauna estava em péssimo
estado de conservação a ponto
de a Vigilância Sanitária querer
interditá-la por questões
sanitárias;

ESGOTO
- Problema a ser resolvido com o
esgoto proveniente das mesas ao
lado da divisa do Clube.

só teriam direito a adquirir um novo título após um ano de
O Clube possuía uma dívida interna a receber dos associados sua eliminação, fato este o que não ocorria, muitos
em atraso mais de R$ 7 milhões de reais, mais de 1.500 títulos abandonavam e adquiriam um novo.
Havia tratamento diferenciado para os associados adentrarem
em dívida com o Clube há anos, por que não faziam valer o
ao Clube, muitos deixavam de pagar 02 mensalidades
estabelecido no artigo 33 do Estatuto Social que em resumo
obriga o Clube através de sua tesouraria concitar os devedores usufruindo normalmente do Clube, só a partir da 3ª
a comparecerem no Clube para acerto dos valores sob pena de mensalidade em atraso que eram barrados na entrada,
promoção do devido processo legal, podendo culminar com a enquanto associados participantes dos campeonatos de
penhora do título e também o que estabelece o artigo 47, letra Futebol minicampo e Futsal, era obrigatório estar com as
“e” – a pena de eliminado será aplicada aos associados que
mensalidades em dia caso contrário não poderiam jogar,
deixarem de atender, sistematicamente às notificações da
diferente nos dias de hoje, todos que não estiverem em
Tesouraria, deixando de pagar 06 (seis) mensalidades
sucessivas ou intercaladas e a estes associados eliminados do conformidade com a norma de entrada do Clube, não poderão
entrar.
quadro associativo do Clube,

SOCIAL

ESTATUTÁRIO
O “NOVO” Estatuto Social foi elaborado e aprovado em 2003, porém, não era respeitado como vocês perceberam, vamos esclarecer
outras situações:
Muitos associados com aval das diretorias passadas incluíram pessoas como de pendentes (pai, mãe, sogro e sogra)
com idade inferior ao estabelecido no artigo 14, inciso V idade igual ou superior a 55 anos, muitos casos não foram
cancelados em razão do direito adquirido e porque hoje as pessoas beneficiadas já se encontram de acordo com o
referido artigo, já o artigo 18 do Estatuto Social oferece o beneficio de 50% de desconto nas mensalidades a associados
patrimoniais (familiar ou individual) que preencham os requisitos do próprio artigo, porém, associado com título de
contribuinte usufruía desta situação, sem dizer que vários títulos Contribuintes foram concedidos em desconformidade
ao estabelecido no artigo 10 do Estatuto Social.
Queremos aqui enaltecer e agradecer a Assessoria jurídica do Clube, na pessoa do Advogado Dr. Luiz Marcos Bonini,
que resolveu e vem resolvendo todas as pendências no tocante ao Estatuto Social e assuntos Administrativos.
Tire suas dúvidas, acesse o Site do Clube, “clubelagoazul.com.br”, navegue na página Sobre Nós, lá encontrará o Estatuto Social.

FINANCEIRA
Assumimos a diretoria em 1º de julho de 2013 com saldos em contas bancarias no valor de R$ 132.777,38, conforme balancete e no Livro
Caixa o valor de R$ 55.768,16 com data do dia 26/06/2013. Cabe esclarecer que no mês de maio de 2013, houve campanha para a eleição
da diretoria, período em que foi divulgada uma mensagem onde estariam deixando aproximadamente R$ 250.000,00, pois bem, vamos
esclarecer: saldo bancário em 31/05/2013 R$ 228.624, 55 e no Livro Caixa R$ 54.529,38, verifiquem vocês que a diferença entre os
saldos bancários do mês de maio para junho é de R$ 95.847,17.
Valor R$ 55.768,16 datado em
29/06/2013.
- Cheques a trocar = R$ 2.965,80,
expediente usado pelas antigas diretorias
que nos dias de hoje não é mais usado por
não ser correto, ocasionou problemas
administrativos;
- Cheques de manutenção = R$
25.046,50, valor alto, pois se aceitava
cheque pré-datado para saldar o valor da
mensalidade em atraso sem cobrar juros e
também contratos de aluguel do salão para
meses futuro sem garantia, com a
implantação de pagamento em cartão de
crédito reduziu mais de 80% esta situação
e para o aluguel de salão é obrigatório
pagar 50% a vista e os outros 50% pagar
com cheque para 08 dias antes do evento;
- Cheques devolvidos = R$ 1.672,00, esta
situação sempre irá ocorrer com valores
variáveis;
- NOTAS PROMISSÓRIAS E
PROMISSÓRIAS EM ATRASO = R$
21.188,00, este foi o principal problema
para o clube, pois aproximadamente
R$ 16.000,00 foram destituídos do caixa
com aval do Conselho Fiscal, por tratar-se
de dividas antigas e não poderiam ser
executadas, a partir de 2014 eliminamos tal
situação, o Clube não trabalha mais com
promissórias; e
- Saldo em dinheiro = R$ 4.895,56,
dentro da normalidade, se faz necessário
ter certa quantia em dinheiro, o Clube
recebe mensalidades e outras taxas.
Esclarecido os fatos, ficou claro que o
saldo que nos deixaram era de
aproximadamente R$ 170.000,00.
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NA SEQUÊNCIA PASSAREMOS A FALAR SOBRE AS DÍVIDAS QUE DEIXARAM.
Apresentaremos a seguir as dívidas, onde poderão verificar que do montante apresentado, a nova Diretoria só pode contabilizar pouco
mais de R$ 82.000,00.
Logo após assumirmos a Diretoria em 1º de julho de 2013, fomos notificados pela Prefeitura Municipal de Penápolis/SP, sobre uma dívida
contraída pelo Clube por falta de pagamentos do ISSQN (deixar de recolher imposto sobre a entrada de visitantes no Clube em dias
normais e eventos), referente aos anos de 2005 a 2010 no valor de R$ 61.339,54, até junho de 2015 o Clube pagará R$ 25.183,52.

As vésperas da eleição para a Diretoria Executiva em 09/06/2013 foi entregue para os associados, um Informativo datado de
junho/2013 relatando vários investimentos com reformas, aquisições de materiais, construções etc., totalizando aproximadamente R$
470.000,00, passaremos a relembrá-los e esclareceremos tais situações que gerou uma dívida de R$ 62.273,75, paga pela Diretoria
Atual:
- Troca das janelas por (blindex) dos sanitários do Salão Social, valor R$ 3.000,00, pago em 02 parcelas de R$ 1.500,00 – julho e
agosto/2013;
- Aquisição de Aquecedor Solar para a
Sauna, pago em 04 parcelas de R$ 3.000,00
– maio, junho, julho e agosto/2013 dívida
de R$ 6.000,00;

- Compra de 04 Roupeiros de aço c/ 12
portas, fechadura zincado, sendo 02 para o
vestiário do Campo de Treino e 02 para
Piscina Aquecida e mais 04 Roupeiros de
aço c/ 16 portas c/ fechaduras zincado para
o Vestiário do
Minicampo,
pago em 05
parcelas de R$
1.540,00 – abril,
maio, junho,
julho,
agosto/2013,
dívida de R$
3.080,00;

Declararam um gasto de R$ 280.000,00 para
execução da obra da Piscina Aquecida,
porém deixaram uma dívida de
R$ 22.401,90, conforme abaixo:
- Compra de
materiais
para
conexão do
Bebedouro
da Piscina
Aquecida,
pago em 02
parcelas de
R$ 421.84 –
junho e
julho/2013;

- Aquisição de uma Bomba de Calor e
Controlador Eletrônico para a Piscina
Aquecida, valor R$ 16.000,00, pago em 04
parcelas – julho, agosto, setembro e
outubro/2013;

- Compra de 02 Capachos de Vinil 120 cm
Kapazi Azul Royal para Piscina Aquecida,
pago em parcela única no valor de
R$ 215,90 no mês de julho/2013;
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- Compra de materiais para Piscina
Aquecida, pago em 04 parcelas de
R$ 2.027,58 – maio, junho, julho e
agosto/2013;

- Serviços prestados de Calhas e Rufos da
Reforma da Academia, pago em 02 parcelas
de R$ 1.650,00 – junho e julho/2013;

- Aquisição de 04 Longarinas com 02
lugares A/S-polipropileno com pés de
alumínio – Bancos para Piscina Aquecida,
pago em 03 parcelas de R$ 530,00 – maio,
junho e julho/2013;

- Mão de Obra da Grade da Piscina
Aquecida, pago em 02 parcelas de
R$ 1.179,00 – junho e julho/2013;
Declararam que no ano de 2012, a
Academia do Clube passou por uma Ampla
Reforma, onde descreveram o que
realizaram, porém deixaram dívida de
R$ 15.399,00 abaixo:
- Aquisição de 01 Elíptico Profissional 210
Embreex e 02 Bicicletas Verticais B870,
pago em 10 parcelas de R$ 1.222,00 –
junho, julho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2013, além de
janeiro, fevereiro e março/2014;

Declararam também que executaram
Adaptações no Clube para os Associados
com Necessidades Especiais, em especial a
Construção da Rampa de acesso para
Academia. Primeiramente cabe esclarecer
que iniciaram a construção, quem terminou
foi à gestão 2013/2015, que teve com
herança dívidas no valor de R$ 3.698,20,
conforme abaixo:
- Serviços prestados por Pedreiro para
assentar Piso na Rampa da Academia, pago
em parcela única de R$ 843,00 –
julho/2013;
- Aquisição de Tela Ondulada para a
Construção da Rampa da Academia, pago
em parcela única no valor de R$ 655,20 –
julho/2013;
- Serviços de Pintura na Rampa de Acesso
da Academia, pago em 02 parcelas de
R$ 1.100,00 – agosto/2013;

- Compra de materiais de construção para o
antigo Campo de Bocha, pago em 02
parcelas de R$ 1.862,80 – julho e
agosto/2013;
- Aquisição de 01 “TV 42” LED LG
LS3400 par a o Bar, pago em parcela única
no valor de R$ 1.499,00 – julho de 2013;

- Reforma dos Toldos da Portaria do Clube,
pago em 02 parcelas de R$ 1.100,05 – junho
e julho/2013;

- Aquisição de 01 Climatizador Evaporativo
Axial VT 400 Plus para Sala de Dança, pago
em 05 parcelas de R$ 1.800,00 – junho,
agosto, setembro, outubro e
novembro/2013.

- Mão de Obra da reforma da grade da
Academia, pago em 02 parcelas de
R$ 2.751,00 – junho e julho/2013;

CONTRATAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES
DE SERVIÇOS
Deixaram de declarar outras dívidas no
valor de R$ 14.694,65, tais como:
- Prestação de Serviços de Carregadeira e
Serviços de Carregar Entulho na Construção
do Campo de Bocha (antigo campo),
referente à Nota Fiscal nº 155 da Empresa
José Lourenço Filho & Cia Ltda – ME, pago
em parcela única valor R$ 1.170,00 –
julho/2013;
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Contratamos uma Empresa de Consultoria
na área Administrativa para nos auxiliar e
nos orientar a tomarmos medidas que
facilitaria nossa administração, em razão da
dificuldade que encontramos para sanar
certas situações trabalhistas no tocante a
funcionários e terceiros (prestadores de
serviços), por exemplo:

- Excesso de funcionários em
determinada repartição;
Corrigimos o erro reduzindo o custo em
aproximadamente R$ 6.000,00 para o
Clube.
- Gastos excessivos com Horas Extras;
Hoje em dia os funcionários só fazem horas
extras quando necessário, com autorização
de seus encarregados e com aval da
Diretoria.
- Gastos excessivos no pagamento de
impostos com Prestadores de Serviços
(cobradores, arbitragem, construção e
outros), pagavam-se através de RPA
(Recibo de Pagamento a Autônomo) que
gerava um custo de 34% de impostos
para o Clube, exemplos:
- Cobradores de Mensalidades, recebem
comissões mensais que nos dia de hoje
ultrapassam os R$ 9.000,00 por mês. Pelo
sistema antigo pagava-se mais 34% de
imposto que aumentaria este valor acima
R$ 12.060,00, um gasto desnecessário de
mais de R$ 3.000,00, hoje enquadrados
como MEI (Micro Empreendedor
Individual), não geram impostos para o
Clube;
- Com a arbitragem ocorria o mesmo
problema, com a contração da LIDAPE
(Liga Desportiva Amadora de Penápolis),
reduziu o custo para 10%, aliado a nova
sistemática do uso dos campos onde houve
redução com os gastos com tinta para as
riscas, chegamos a um valor mensal
aproximado de R$ 1.500,00.
Cabe esclarecer a você associado, que estas
medidas foram indicadas pela Empresa De
Consultoria com investimento de R$
24.000,00, que nos proporcionaram uma
redução nos gastos acima de R$ 10.000,00
por mês, numa gestão de 02 anos, equivale
aproximadamente uma economia de
R$ 240.000,00. Somente estas atitudes, não
seriam suficientes para dar início aos
projetos que foram realizados durante nossa
gestão, se fez necessário à venda de novos
Títulos Patrimoniais, medida esta, acatada
com sabedoria por parte do Conselho
Deliberativo do Clube, nos proporcionando
mais uma receita no 2º semestres de 2013,
no valor aproximado de R$ 130.000,00.
Criaram-se novas modalidades de aluguel
para o Salão Social, tornando o mesmo mais
atrativo e competitivo para o comercio, sua
rentabilidade aumentou em mais de 150%
tendo como base o ano de 2012 (arrecadou
R$ 30.300,00) comparado ao ano de 2014
que teve um reajuste de 9.5% nas taxas
(arrecadou R$ 83.085,00) também foi
necessário corrigir o valor da mensalidade a
partir de janeiro/2014, pois em razão da
eleição em junho de 2013, não a fizeram por
questões políticas, mais acima vocês
poderão analisar os aumentos relativos aos
últimos 20 anos.

INVESTIMENTOS NA GESTÃO
2013/2015
Equipamentos, Ferramentas, Máquinas e
Elétricos Eletrônicos, Investimento
superior a R$ 30.400,00.
Com a redução nos gatos com telefone, foi
possível disponibilizar WIFI gratuito, nas
áreas do Salão Social, parte das piscinas,
bar, sala de danças e academia, um conforto
a mais para nossos associados. Foi possível
também criarmos a Rádio Lago Azul, que
oferece musicas de todos os gêneros e
informações sobre as atividades sociais e
desportivas do Clube.

Aquisição de Sistema de Iluminação
Automático (Timer) para o Pátio,
investimento de R$ 2.000,00 (totalmente
pago)

Aquisição de um equipamento de som para
a Sala de Dança (Aeróbica), Investimento de
R$ 1.500,00.

Troca da
Iluminação da
via lateral de
fronte as
mesinhas com
churrasqueiras,
investimento
R$ 4.000,00
(totalmente
pago).
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Aquisição de um Bebedouro com filtro,
purificador de água 25litros, 02 torneiras
para Sauna, investimento de R$ 1.700,00

Aquisição de duas Estruturas Piramidal,
sendo a antiga 10x10mts e a atual medindo
12x12mts, investimento de R$ 13.500,00
(totalmente pagas)

Administração do Clube e Secretaria
– Investimento de R$ 29.700,00
Para melhorarmos nosso atendimento junto
aos associados e fornecedores, o Clube está
em fase final da implantação do novo
Sistema de Informatização, sistema este
adquirido junto a Empresa CLIC
TECNOLOGIA LTDA – ME, com
investimento total de R$ 15.000,00 (valor
quitado até junho/2015).

Aquisição de um Fogão Electrolux 52SB
Chef Super para a cozinha dos Funcionários,
investimento de R$ 700,00 (totalmente
pago)

Aquisição de Ferramenta e Máquinas para
os serviços de manutenção e construção no
Clube, investimento de R$ 5.000,00
(totalmente pagas)
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Aquisição de Uma TV 46' LED 3D FULL
HD SAMSUNG, PARA O Quiosque 13,
investimento de R$ 2.000,00 (totalmente
paga)

Aquisição de dois Aparelhos de Ar
Condicionado e um HD, Gabinete e
Periféricos para a Secretária do Clube,
investimento de R$ 11.000,00
(totalmente pago)

enquanto, a cesta básica subiu mais de 40%,
sendo 14% acima do que estabelece o
dissídio coletivo que é R$ 75,00. Os salários
sempre foram pagos em dia. Atualmente
adotamos a política de pagar 50% do 13º
salário no mês de aniversário do trabalhador.
Compramos uniformes para nossos
colaboradores (funcionários), investimento
de R$ 9.500,00 (valor quitado até
junho/2015)

Esportes (Academia, Aeróbica,
Hidroginástica, Natação, etc.), Investimento
de aproximadamente R$ 50.000,00 a serem
totalmente quitados em junho de 2015.
Foram adquiridos tais materiais para estes
setores:
- Tornozeleiras de vários pesos para
Implantação de Relógio de Ponto Rep. IDX
– Multe. Controil ID completo, investimento academia; 02 Esteiras Elétricas SIXXIS SX
2.5 (220V/60HZ); 01 Elíptico WNQ f1de R$ 3.700,00 (totalmente pago)
7618B; 02 Esteiras; 03 Bicicletas
Ergométricas F1-318M2; 02 Bicicletas
Embreex 359; Halter Triangular de vários
pesos para Hidroginástica; Tornozeleiras
Especial de vários pesos para Aeróbica; Poli
Boia para pernas Tamanhos “M e G” para
Hidro e Natação; Pranchas de Natação;
Dumbells Pintado de vários pesos para
academia; Halteres emborrachados de vários
pesos para academia e outros.

Funcionários – Investimento de R$
9.500,00
No início de nossa gestão o menor salário
pago pelo Clube a um funcionário era de
R$ 867,51 e a sua cesta básica era de
R$ 60,00, com a remodelação no quadro de
funcionários e com a economia dos gatos
somado a valorização de nossos
colaboradores, hoje a realidade é outra, com
exceção dos colaboradores horistas o menor
salário pago no Clube é de R$ 1.100,00 e
sua cesta básica é de
R$ 85,00, verifiquem que o reajuste
aplicado é 27% para o salário, mais de 12%
de ganho real com relação ao dissídio
coletivo que pouco ultrapassou os 14%
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Parceria com a atleta paraolímpica Ana
Tercia Soares, Bicampeã Mundial,
medalhista Parapanamericana,
Heptacampeã Brasileira de Atletismo,
Bicampeã Brasileira de Natação e
Tricampeã Brasileira de Paratriathlon,
esporte este que a mesma treina e utiliza
as dependências do Clube, divulgando o
nome do Lago Azul em todos as
competições nacionais e internacionais.

O Clube fez parcerias com empresas de
nossa cidade através de contrato de
exploração de publicidade, sendo
disponibilizados vários jogos de camisas
utilizados nos jogos, proporcionando ao
Clube uma economia de
aproximadamente R$ 10.000,00,
dinheiro este investido na recuperação
do gramado, troca de reatores e
lâmpadas dos refletores e na qualidade
da premiação.
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CONSTRUÇÕES E REFORMAS
Com certeza este setor foi o nosso Carro Chefe na gestão 2013/2015, assumimos o Clube com dois problemas graves, a antiga Cancha de
Bocha demolida e a Sauna em estado deplorável a ponto de a Vigilância Sanitária querer interditá-la. Muitos não acreditaram ser possível
a realização das mesmas, devido aos altos custos, vencemos esta batalha com apoio da maioria de nossos associados que hoje em dia
desfrutam de tais realidades, temos uma das melhores saunas de Clubes da região (Investimento de aproximadamente R$ 220.000,00,
totalmente paga), a Cancha de Bocha é de causar inveja (Investimento de aproximadamente R$ 365.000,00, totalmente paga), nossos
bochófilos tiveram seus sonhos realizados nesta gestão e com muita justiça, pois, muitos deles são associados desde o início do Clube de
Campo Lago Azul.

ESPAÇO DA CANCHA
Está sendo construído anexo a Cancha de Bocha, um novo espaço para festas
denominado Quiosque Indoor ou possivelmente Quiosque 14, este local será
para alugar tanto para associado como não associado. O quiosque será
climatizado, terá uma cozinha completa para eventos, bem como
churrasqueira, mesas e cadeiras, banheiros internos e o acesso de pessoas
será por um portão ao lado da rua em sua divisa. Foi escolhido o local por
ser de fácil acesso e aproveitando a estrutura da construção da Cancha de
Bocha, o custo final torna-se muito mais barato. Até o presente momento
foram gastos e pago aproximadamente R$ 65.000,00.
Foram gastos aproximadamente R$ 11.000,00
com reforma dos quiosques

No local da antiga Cancha de Bocha foi construído um novo estacionamento
para veículos, os gastos somados com a demolição (aproximadamente R$
5.000,00) e a construção propriamente dita foram investidos R$ 12.000,00
(totalmente pago)
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Foram gastos aproximadamente R$
15.000,00 com adequações do Salão Social

Os investimentos realizados no biênio
2013/2015, ultrapassam o valor de
R$ 889.000,00, somados ao imposto que
estamos pagando e as dívidas que nos
deixaram o valor são ainda maiores,
aproximadamente R$ 977.000,00, 140%
maior que o investido no biênio
2011/2013, caso não ocorra imprevistos,
fecharemos os caixas em 30 de junho
com aproximadamente – R$ 100.000,00
e com as contas pagas. Acompanhe os
balancetes mensais e extratos bancários
fixados nos murais do Clube, não
acreditem em falsos boatos, procurem
saber a verdade, conversem com o
Conselho Deliberativo, Funcionários ou
Reforma e aquisições de novos brinquedos
com a Diretoria Executiva para melhores
para o Parquinho Infantil, investimento de
esclarecimentos. O Clube encerrou o
aproximadamente R$ 50.000,00
mês de março de 2015 com
R$ 121.050,69 de saldo nas contas
bancarias mais R$ 34.880,22 no caixa
do Clube, conforme balancete fixado nos
murais informativos do Clube,
totalizando assim um saldo de R$
155.930,91.
Aquisição de 25 jogos de mesas em madeira
para os torneios de truco, investimento de
R$ 6.650,00

ATIVIDADES
As atividades como aulas de aeróbica,
jazz, balé, dança de salão, dança do
ventre, alongamento, natação,
hidroginástica, escolinha de futebol,
treinamento funcional, corrida pedestre,
travessia do lago e outras, tornaram-se
ainda melhores e com mais turmas e
horários com a aquisição de novos
materiais para desenvolverem as aulas
com melhor qualidade.

Aquisição de um Placar Eletrônico
Poliesportivo para o Minicampo,
investimento de R$ 12.000,00

Repovoamento do Lago com 1.400 Quilos
de peixes das espécies Patinga e Tilápia,
investimento de R$ 8.600,00
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ATIVIDADES FESTIVAS
Atividades festivas como as Festas
Julinas, Dia das Crianças, Dia
Internacional da Mulher, Dia das Mães,
Passeio Ciclístico, Caminhada das
Mulheres (Divas em Ação),
Apresentação de Danças e outras,
ficaram muito mais divertidas, alegres,
com melhor qualidade e com uma
participação efetiva de nossos
associados que desfrutaram de grandes
momentos.
EVENTOS MUSICAIS
Indiscutivelmente o nosso Clube passou
a ser conhecido a nível nacional quando
se fala em eventos musicais, não só por
causa dos excelentes Bailes do Havaí,
pelas noites inconfundíveis de Flash
Back, mas sim pelos grandes eventos
como: Trio Bravana, Conrado e
Alexsandro, Ricardo e João Fernando,
Zé Rico e Filhos, Pedro Paulo e Alex e
outros que estão por acontecer como
Banda Luxuria. A diretoria do Clube
conseguiu convencer os empresários a
realizarem estes eventos em nosso
Clube, dando oportunidade para a
população de Penápolis e em especial
nossos associados, apreciarem e
participarem, pois, isto só ocorria nas
cidades circunvizinhas.
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AGRADECIMENTOS

Queremos aqui agradecer de coração, à oportunidade depositada por você associado (a) na Diretoria Clube + Azul, que não
mediu esforços para tornar realidade alguns de vossos anseios, colocando-nos a disposições dos senhores para possíveis
esclarecimentos. Deixamos aqui um grande abraço ao “Mirão, Kuru e Toni Santana”, que muito contribuíram para que isto
acontecesse e em especial ao Paulo César Nunes (Bati Mirim), que nos deixou o legado de transparência, integridade e
honestidade. Sabemos que ainda é preciso melhorar, mas já foi dado um grande passo para o crescimento do Clube, não foi
preciso sacrificar os associados com aumentos exagerados, basta apenas vontade de procurar novas maneiras que viabilizem
receitas para o crescimento. O Clube na ultima década pouco cresceu, mostramos que é possível sim voltarmos a crescer, não
somos e nem fomos uma aventura como deixaram transparecer, somos um grupo jovem, mas que ama o Clube de Campo
Lago Azul acima de tudo e de todos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente: Adriano Lazzari Magaine (Geléia)
1º Tesoureiro: Alexandre Francisco dos Santos (Miranda)
2º Tesoureiro: Paulo Roberto Galante (Galante Pneus)
1º Secretário: Evandro Henrique Bonini (Bonini da Alameda Tintas)
2º Secretário: José Santino (Zézinho Leiteiro)
1º Diretor de Cultura, Esporte e Lazer: Gilson Lazari (Duzão da Bicicletaria)
2º Diretor de Cultura, Esporte e Lazer: Rodrigo Pereira Teixeira (Diguinho)
1º Diretor Patrimonial: Paulo Sérgio do Rosário (Paulinho da Campestre)
2º Diretor Patrimonial: Sandro Donizeti Franciscon (Bacho da Bicicletaria)
3º Diretor Patrimonial: Valmir Lazari (Chicão da Bicicletaria)
1ª Diretora Social: Renata Agostini
2ª Diretora Social: Suzete da Silva
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