
 

INFORMATIVO CVTC 

Prezado (a) Sócio (a) do Costa Verde Tennis Clube, 

No dia 22/08/2020 em reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Costa Verde 

Tennis Clube (CVTC), após apresentação feita pelo Presidente da Diretoria do CVTC 

sobre investimentos no Clube, com previsões orçamentárias e de retorno financeiro, 

foram aprovados por unanimidade os seguintes investimentos e reformas: 

• Construção de um campo de grama sintética com as medidas de 28 x 48M 

atendendo às medidas oficiais do Fut 7; 

• Construção de uma Arena de Areia, para a prática das modalidades de: futebol 

de areia, beach tênis, futvoley, beach voley e baleado, na antiga quadra 

poliesportiva com arquibancadas; 

• Reforma dos sanitários feminino e masculino, além do bar e espaço de lazer e 

convivência entre os campos de futebol e arena de areia; 

• Instalação de sistema de micro geração de energia elétrica a partir da energia 

solar, atendendo todas as exigências da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL); 

• Reforma do sanitário feminino que atende ao espaço alternativo; 

• Reforma das casas de bombas das piscinas semiolímpica, social e infantil 

(trabalhos necessários para manter a segurança desses ambientes); 

• Recuperação da rede hidráulica do Clube, com desativação de tubulações, 

troca de registros, identificação das redes Embasa e Poço Artesiano, 

identificação de reservatórios elevados e recuperação de tampas e caixas de 

passagem; 

• Recuperação do Totem na entrada do CVTC. 

Com relação às obras do novo campo de futebol, arena de areia e sistema de micro 

geração dúvidas surgiram devido a se estar fazendo investimentos em época de 

pandemia provocada pelo Covid 19. Mas, os estudos apontaram que tais 

investimentos seriam rentáveis, mesmo nessas condições. Somou-se a isso a 

necessidade de se buscar novas fontes de renda para equilibrar o orçamento mensal 

do CVTC, que atualmente vem-se mostrando deficitário. 

As obras de construção do campo de grama sintética, arena de areia e infra estrutura 

dessas duas praças, além do sanitário feminino do espaço alternativo, após muito 



 

trabalho, chuvas intensas durante as obras e adequações necessárias ao projeto, 

estão concluídas. 

A reforma das casas de bombas está em estágio adiantado, com previsão de término 

em 31/03/2021. 

O sistema de micro geração de energia elétrica, após conclusão da licitação, que teve 

como vencedora a empresa 3 P Engenharia, encontra-se com o projeto em aprovação 

na COELBA, não tendo sido desembolsada ainda nenhuma quantia (cláusula de 

contrato de só iniciar os pagamentos após a aprovação do projeto pela COELBA). 

Os custos envolvidos nos investimentos e reformas foram os seguintes: 

OBRA REALIZADA 
INVESTIMENTO ( I ) 

 
REFORMA (R) 

R$ 

PREVISÃO DE 
RETORNO DO 

INVESTIMENTO 
(mês) 

Aquisição da grama sintética e frete  I - CONCLUIDO 152.086,00 

24 

Serviço de construção do campo de grama 
sintética 

 I - CONCLUIDO 95.156,96 

Infraestrutura do campo de grama sintética 
(muretas, alambrados, refletores, etc.) 

 I - CONCLUIDO 37.540,98 

Sanitários, bar e espaço de lazer e 
convivência do complexo de futebol 

 I - CONCLUIDO 97.123,51 

Arena de Areia  I - CONCLUIDO 47.700,29 10 

Micro geração de energia elétrica 
 I - FASE INICIAL DO 

PROJETO 
389.513,42 32 

Sanitário feminino - espaço alternativo R - CONCLUIDO 34.126,26 - 

Casas de bombas R - EM ANDAMENTO 41.639,22 - 

Rede hidráulica R - EM ANDAMENTO 12.000,00 - 

Totem  R - CONCLUIDO 8.200,00 - 

 

A inauguração dos novos espaços, prevista para 27/02/2021, com a realização 

eventos nas duas novas praças de esportes, visando dar a dimensão e o potencial 



 

dessas áreas, infelizmente, em função do agravamento da pandemia de Covid 19, 

teve que ser adiada para uma data futura. 

Outros projetos estão em análise, mas é importante caminhar vagarosamente para 

que tenhamos sempre um resultado positivo e compensador. 

A Diretoria do CVTC coloca-se à disposição dos sócios que desejarem maiores 

informações sobre os investimentos e reformas já citados. E, o mais importante, 

sempre estará aberta a sugestões que possam melhorar ainda mais o nosso CVTC. 

Um grande abraço a todos! 

Março de 2021 

 

ARMANDO EDUARDO PINTO REIS 

PRESIDENTE DA DIRETORIA DO COSTA VERDE TENNIS CLUBE 

VALDIR LUIZ DE LIMA 

VICE PRESIDENTE DA DIRETORIA DO COSTA VERDE TENNIS CLUBE 

ESMERALDO DOS SANTOS CUNHA 

DIRETOR FINANCEIRO DO COSTA VERDE TENNIS CLUBE 

WHASHINGTON NILO BARBOSA LIMA 

DIRETOR DE ESPORTES DO COSTA VERDE TENNIS CLUBE 

AGLIBERTO DA COSTA 

DIRETOR DE OBRAS E PATRIMÔNIO DO COSTA VERDE TENNIS CLUBE 

RITA MARIA MENDES SANTIAGO 

DIRETORA SOCIAL E MARKETING DO COSTA VERDE TENNIS CLUBE 

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS 

DIRETOR ADMINISTRATIVO DO COSTA VERDE TENNIS CLUBE 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS 

Vista do campo de grama sintética com a área de lazer e convivência à 

esquerda e arena de areia ao fundo 

 

 

Sanitário feminino do espaço alternativo 

 



 

 
Arena de Areia 

 

 

Sanitários e Vestiários do Campo de Grama Sintética 

 

  



 

Bar dos Campos de Futebol 

 

 

Lazer e Convivência 

 

 


