
Aos 31 dias do mês de maio do ano de 2014, na sede do Clube de Xadrez de Curitiba, à rua XV 

de Novembro, 266, 9º andar, Centro, nesta capital, em segunda convocação, às 16:00hs, 

abriram-se os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, com a seguinte pauta: 1) prestação 

de contas 2013/2014; 2) propostas para o equilíbrio financeiro do clube; 3) atividades realizadas 

em 2013/2014; 4) projetos em execução e novos projetos baseados em patrocínios e doações 

obtidas; 5) mudança do estatuto do clube; 6) reformas e melhorias do clube, elencar prioridades; 

7) administração da lanchonete; 8) outros assuntos. Formou-se a mesa com o Presidente do 

CXC, Murilo Gimenez Salustiano; com o Diretor de Eventos, Acyr Rogério Calçado; e com o Vice-

presidente e Tesoureiro, Léo Pasqualini de Andrade, o qual foi nomeado Secretário da AGE. Dada 

a palavra ao Presidente, este contextualizou a atual gestão desde a entrada do Presidente 

anterior em julho de 2008, Acyr, quando o CXC conseguiu negociar pendencia com o condomínio 

(à época, 36 mil reais de dívida), as reformas feitas (pintura, assoalho, persianas), a negociação 

de passivo trabalhista na Justiça do Trabalho (coube ao CXC 6 mil reais), das taxas extras do 

condomínio com relação a troca de janelas do prédio. Acyr pediu a palavra e explicou a condução 

administrativa e advocatícia, respondendo a questionamento do sócio Leandro Salles, e de todas 

as pendencias de sua gestão e de que o inquilino (Canal América) não havia pago 1 (um) 

condomínio de 2009. De volta com a palavra, Murilo explicou que o CXC recebeu notificação 

extrajudicial por condomínios em atraso no início de 2014, referentes a 5 (cinco) boletos em 

atraso (um de 2009 do Canal América; do CXC foram um de 2009, um de 2011 e dois de 2012), 

no valor de R$ 8.133,12 (sendo que a parte do CXC era de R$ 7.090,47) e comprovou a quitação 

das pendencias. O CXC recebeu R$ 2.000,00 de doação da Família de Jairo Cordioli e R$ 1.000,00 

da Família de Jonel Yurk; posteriormente mais R$ 200,00 de Acyr Calçado. Com estes valores em 

caixa, foi dada entrada de R$ 3.000,00 em abril, com parcelas restantes negociadas de R$ 

1.103,13 quitadas ainda no mês de maio. O pagamento foi efetuado pelo Presidente em cheque 

pessoal devido a necessidade de formalização do acordo e posterior reembolso pelo clube ao 

Presidente. O sócio Léo Pasqualini também ajudou no pagamento do IPTU do CXC de 2014 com 

o valor de R$ 1.081,65, também com posterior reembolso. Murilo explicou também as diversas 

contas quitadas que estavam em atraso, como contadora, obrigações trabalhistas (alguns 

atrasos de FGTS, INSS), Receita Federal.  Em resumo, o Presidente evidenciou a quitação de 

todas as pendencias financeiras do CXC. Comentou também das inúmeras atividades realizadas 

pela gestão anterior, como por exemplo, Palestras, Torneio Espetinho, Festa da Tainha, Noite 

Árabe, Torneio para Deficientes Visuais, Projeto Pequenos Mestres, Circuito de Xadrez Rápido e 

Relâmpago, Torneio Flex, Torneio Solidariedade, Exibição de Vídeos e o Clube do Livro 

encabeçada pelo Aloísio Ponti. Em seguida explicou que para obtenção do alvará, fez curso de 

brigada de incêndio e o clube aguarda vistoria dos Bombeiros a todo o prédio. O Presidente citou 

ainda que para quitação das dívidas foram gastos em torno de 12 mil reais, e enumerou as 

despesas fixas do clube, sendo as contas de luz, telefone, condomínio, contadora e do 

funcionário do clube e de suas obrigações trabalhistas. Por isso, colocou a proposta da demissão 

do funcionário e da contratação de uma MEI (micro empresa individual), para realização de 

serviços esporádicos e de trabalhos para prospecção de sócios para o CXC; com isto, diminuirá 

as despesas fixas. Reforçou ainda que a média de receitas do clube tem sido em torno de R$ 

1.500,00 a 1.700,00,00 mês e que mesmo após a reorganização financeira, a média de despesas 

ficará em torno de R$ 2.500,00 mês, sendo necessário o ingresso de novos sócios, habitualidade 

do pagamento para que se alcance o equilíbrio financeiro de despesas versus receitas. O clube 

passará a aceitar cartão de débito/crédito para receber mensalidades, inclusive as anuidades 

podendo ser parceladas, permitindo trabalhar com maior previsibilidade de receitas. O 

Presidente colocou ainda que no ano de 2013 houve um déficit de 9 mil reais nas contas do 

clube. O Presidente contou sobre a iniciativa do clube com projeto de escolas sócias (já 



concretizado com o Colégio Militar) e de parcerias de aulas para crianças nos sábados pela 

manhã com a FEXPAR (Federação de Xadrez do Paraná). Acyr frisou sobre a renovação de sócios 

do CXC que vem sendo feita na atual gestão.  O Presidente relatou sobre o papel decisivo 

efetuado pelo CXC na conquista de recursos para as atividades de Xadrez Escolar e Educacional 

em nosso município em parceria com a Câmara Municipal de Curitiba, conseguindo emendas 

que permitiram a ampliação das atividades existentes, totalizando R$ 45.000,00 (25 mil reais do 

Vereador Felipe Braga Cortês, 10 mil reais do Vereador Paulo Salamuni e 10 mil reais do 

Vereador Serginho do Posto). O Presidente Murilo contou sobre o patrocínio recebido (Copel, 

30 mil reais) e da doação do antigo sócio e doravante, sócio emérito, Carlos Eduardo Valente 

(com 30 mil reais). O Presidente destacou a importância da troca da fiação elétrica do CXC e dos 

orçamentos já recebidos, sendo imperativo a imediata execução do serviço, para fiscalização 

dos Bombeiros e da compra de extintores. O Sócio Anderson Tatsch Dias sugeriu a contratação 

de seguro para o CXC. Em continuidade às reformas necessárias ao CXC, o Presidente indicou a 

compra de cadeiras e troca de mesas como ganho de espaço e por causa dos cupins, colocação 

de rodapés e adequação e reforma dos banheiros, pensando na questão da acessibilidade a 

cadeirantes. O sócio Irídio Johansen de Moura encabeçará conversas junto ao CREA para tentar 

viabilização da reforma dos banheiros. Outras propostas do Presidente, a compra de uma TV 

digital de led para que se possa usá-la como telão para diversos tipos de atividades (palestras, 

filmes, cursos, jogos eletrônicos, exibição de emparceiramentos) e que com isso, a sala com a 

TV, pode ser mais uma geradora de receitas; também a compra de relógios digitais para o uso 

dos sócios e de eventos do CXC. O sócio Aloísio Ponti Lopes questionou se as escolas-sócias 

poderiam frequentar gratuitamente as dependências do clube e sobre a isenção de taxas para 

torneios, o que foi confirmado pelo Presidente. Quanto ao patrocínio da Copel, foram elencados 

os itens a serem realizados, de acordo com projeto protocolado junto ao patrocinador: a) 7.600 

(sete mil e seiscentos) reais para o campeonato paranaense de 2014 a ser realizado pela FEXPAR, 

absoluto e feminino; b) 3 (três) mil reais para 40 (quarenta) horas de treinamentos; c) 7.850 

(sete mil oitocentos e cinquenta) reais para Torneio Aberto do Brasil de Xadrez Pensado; d) 6.300 

(seis mil e trezentos) reais para 2 (dois) Torneios Aberto do Brasil de Xadrez Rápido; e) 2.250 

(dois mil duzentos e cinquenta) reais para 1 (um) Aberto do Brasil de Xadrez Blitz; f) 3 (três) mil 

reais para 3 (três) etapas de Xadrez Rápido da FEXPAR. Dando continuidade à AGE, o Presidente 

abriu prazo de 1 mês (até 30 de junho de 2014) para propostas de locação para a Lanchonete 

do CXC. Quanto a locação da Lanchonete, a Intenção é de locação por 18 meses com 

possibilidade de prorrogação por mais 12 meses se houver consenso de ambas as partes; o clube 

se proporá a investir 50% dos valores auferidos com essa locação em benefício das melhorias da 

cozinha e lanchonete, ou que o locatário faça o investimento e reduza dos alugueis a serem 

pagos; o locatário que assumir a lanchonete será responsável pela limpeza do CXC. O Vice-

presidente Léo colocou a importância da mudança dos Estatutos do CXC, para adequação ao 

novo código civil e que este é documento fundamental para apresentação junto à Projetos de 

Leis de Incentivo; um novo estatuto será redigido e encaminhado para apreciação dos sócios 

para ser aprovado em futura assembleia específica para este fim. O Presidente ratificou a filiação 

junto à FEXPAR e o sócio Leandro Salles, em nome do Presidente da FEXPAR Ciro Pimenta, 

afirmou a disponibilidade a parcerias e deixou as portas da entidade abertas para futuras ações 

com o CXC. Por fim o sócio Leandro Salles comentou também sobre a viabilização da volta de 

torneios por equipes. Encerrados os trabalhos, iniciou-se a coleta de assinaturas dos presentes 

e às 19 horas, nada mais a ser acrescentado, eu, Léo Pasqualini de Andrade, secretário, redigi e 

assino. 
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