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JOCKEY CLUB DE PELOTAS 
DIRETORIA EXECUTIVA 

GESTÃO 2019-2020 
- RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Objeto: Relatório de prestação de contas da Diretoria Executiva, Gestão 2019-
2020 

Período:  02/01 a 31/03/2020 

Diretores: Nathan Levien Vanier – Presidente 
Antônio Cairo Xavier Meireles –Vice-Presidente da Divisão Social 
Eduardo Schneider – Vice-Presidente da Divisão de Corridas 
João Luiz Peter Vanier – Vice-Presidente da Divisão de Apostas 
Anderson Garcia – Vice-Presidente da Divisão de Patrimônio 
Cristiano Dettmann – 1º Secretário 
Jeferson Garcia – 2º Secretário 
Leonardo Ruas – 1º Tesoureiro 
Mateus Lopes da Silva – 2º Tesoureiro 

Colaboradores 
do clube no 
período: 

Miguel Silva Barreto  
Fátima Nogueira 
Clodoaldo Griep Lima 
Brenda Soares – fev/março 
Otávio Nogueira – março  

 

REUNIÕES DE DIRETORIA EXECUTIVA E NUMERAÇÃO DE ATAS 

Data da reunião Ata Nº/Pontos de Pauta 
30/03/2020 Ata 09/2019 – 4 pontos de pauta 

 

PORTARIAS PUBLICADAS NO PERÍODO 

# Data da publicação Descrição simplificada 

4 30/03/2020 

Subsistência de jóqueis e treinadores no mês de abril devido à 
pandemia do “coronavírus”; doação de cestas e de R$100,00 
aos profissionais com matrícula vigente no Jockey Club de 
Pelotas. 

 

MEMORANDOS E DESPACHOS ASSINADOS NO PERÍODO 

# Data Descrição simplificada 

Memorando 11 02/01/2020 

Ao Departamento Financeiro das Lojas Havan – 
Brusque/SC 
Assunto: Pagamento de serviço de decapagem em 
pista do Jockey Club de Pelotas 

Memorando 12 03/02/2020 

Ao Dr. Jair Barbosa dos Santos - Presidente do 
Conselho Deliberativo 
Assunto: Visitação às obras no dia de reabertura do 
Jockey Club de Pelotas 
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Memorando 13 30/03/2020 

Ao Dr. Jair Barbosa dos Santos - Presidente do 
Conselho Deliberativo 
Assunto: Projeção financeira e solicitação de parecer 
e autorização de obra 

Memorando 14 30/03/2020 

Ao Dr. Jair Barbosa dos Santos - Presidente do 
Conselho Deliberativo 
Assunto: Pagamento de empréstimos e aditivo de 
contrato de confissão de dívidas 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO 

No âmbito administrativo 

1. Parcelamento de dívidas do clube: foi dada continuidade aos pagamentos das dívidas 
com a União, período até 2018 em 60 meses, e de FGTS, em 84 (oitenta e quatro) 
meses, referentes aos anos de 1966 à 2018. 

2. Sisturfe: a diretoria contratou o uso do software Sisturfe para melhorar o controle de 
dados dos animais (entrada, saída, performance, relatório de resultados, enturmações, 
informativos, etc).  

3. Pagamentos por transferência: Os pagamentos de prêmios de proprietários passou a 
ser feito majoritariamente por transferência bancária através do internet banking do 
Banrisul. Dessa forma há melhora na segurança e no controle dos pagamentos. 

No âmbito de infraestrutura e patrimônio 

1. Reforma de cocheiras na Vila Hípica: a reforma de piso, paredes, cochos e telhados 
nas cocheiras localizadas de “costas” para a Rua Alfredo Satte Alam teve continuidade 
e 100% foi entregue no período. Foi iniciada reformas das cocheiras do penúltimo 
grupo, onde o treinador Valdir Quintana irá se instalar (50% foi entregue no período). 

2. Obra de readequação da raia: Os problemas, já relatados no último relatório trimestral, 
foram corrigidos em parte. A curva do paddock foi finalizada no período do presente 
relatório (jan-março).   

3. Finalização de reparos estruturais nos pavilhões e de construção de muro: O reparo 
estrutural do pavilhão social e do pavilhão popular foi finalizado no período. O muro na 
Av. Zeferino Costa foi finalizado na semana seguinte à reinauguração, em 09/02. 

4. Plantio de palmeiras-cica, flores e folhagens: plantios realizados no contorno do 
paddock, em frente ao pavilhão social, no “caminhador” em frente ao pavilhão social, 
próximo ao disco de chegada e na área protegida para instalação da câmera do disco 
de chegada. 

5.  Instalação de câmeras de segurança na Vila Hípica: Foram instaladas 10 câmeras. 

6. Contratação de serviço intermitente de segurança para a Vila Hípica: Serviço 
contratado para garantir melhor segurança aos profissionais autônomos que trabalham 
no hipódromo.  

7. Criação da sala de comunicação, para transmissão das corridas: A sala, localizada no 
antigo banheiro feminino do pavilhão “popular”, que estava depredado, tem rede lógica 
e internet dedicada, necessários para transmitir corridas ao vivo e carregar notícias 
das corridas durante a realização dos páreos. 

8.  Apresentação de fardas que fazem parte da história do clube: quadros com fardas 
expostas foram afixados no clube, no intuito de reconhecer e valorizar pessoas que 
ajudaram a fazer a história do Hipódromo. Na sequência, mais fardas serão 
apresentadas. 

No âmbito das corridas e das apostas 

1. Aposta Turfe: o Jockey Club de Pelotas é o primeiro Jockey Club do interior do Brasil 
a dispor de sistema de captação de apostas online, com plataforma integrada a tela 
de transmissão ao vivo das corridas. O sistema foi desenvolvido pela Empresa Create, 
de Pelotas. A plataforma está em constante aprimoramento. 

2. Transmissões: Com a instalação da rede lógica e troca de rede elétrica do clube as 
transmissões, que já vinham sendo feitas em HD desde a gestão 2018-2019, tiveram 
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um salto em qualidade de sinal e imagem. A tela integrada do totalizador de apostas 
remete ao modelo de transmissão utilizado pelo Jockey Club Brasileiro, ao qual os 
apostadores estão mais acostumados. Ainda é utilizada apenas uma câmera, sem 
mesa de corte. No futuro, conforme fluir o orçamento do clube, mais uma câmera deve 
ser utilizada, havendo necessidade de uma mesa de corte de imagem. Dessa forma 
haverá mais um salto na qualidade da transmissão. 

3. Remates: Nas duas primeiras reuniões tentou-se migrar para o sistema informatizado 
nos remates. Devido aos problemas observados (lentidão para impressão de voltas, 
falta de informações de voltas no ticket impresso) a direção de apostas optou por 
momentaneamente voltar ao sistema manual, até que haja garantia de que todos os 
erros do sistema informatizado foram corrigidos.  

 

LISTAGEM DE CONTRATOS VIGENTES NO PERÍODO E DE ENTRADA DE SIMULCASTING 

COM RECEITA 

# Empresa Janeiro Fevereiro Março 

1. Megaturfe – Emerson 
Beneventana 
Assinatura: Gestão 2017-2018 

x x R$41.063,88 

2. Havan 
Data de assinatura: 10/05/2019 

 

R$9.000,00* 
R$80.000,00**** 

R$29.500,00* 
R$100.000,00**** 

R$14.647,80*** 
R$100.000,00**** 

3. Comercial Zaffari Ltda. – 
Antecipação de aluguel durante 
período de obras 
Data de assinatura: 25/03/2019 

R$15.000,00 R$15.000,00 R$15.000,00 

4. Breno Jaeckel – Empréstimo 
com cobrança de juros 
Assinatura: Gestão 2019-2020 

R$170.000,00 x x 

5. Nathan Vanier – Empréstimo 
sem cobrança de juros 
Assinatura: fevereiro de 2020 

x R$17.021,50 x 

6. Volnei Ribeiro – Empréstimo 

com cobrança de juros 
x R$20.000,00 x 

Total R$274.000,00 R$181.521,50 R$170.711,68 

* Valor referente ao número de dias com a loja aberta, descontada a antecipação durante o período de obras.  
** Valor referente ao aluguel de 45 mil reais descontada a antecipação de 15 mil durante o período de obras, 

com devida correção monetária. 
*** Valor reduzido devido aos dias de loja fechada, por causa da pandemia do “coronavírus”. 

**** Antecipação de aluguel solicitada à empresa Havan e aprovada em reunião do Conselho Deliberativo, no 

valor de 480 mil reais. Valor foi pago em 5 parcelas (80/100/100/100/100). 
*****Apresentação simplificada, mantida de forma didática. Para detalhamento completo deve ser 
consultado o relatório contábil. 

 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESPESAS 

# 
Empresa/Prestador 

de serviço 
Assinatura e valores* Objeto 

1 Ecocell Tecnologia 

As: 23/05/2019 
Va: R$65.000,00 
 
Pagamento até 31/03 foi 
de R$39.250,00** 

 

Assistência técnica ambiental, elaboração 
de projetos, estudos e documentos 
necessários a obtenção das licenças 
ambientais, licença de obras e alvarás junto 
aos órgãos púbicos do município de 
Pelotas, referente a regularização do 
Jockey Club de Pelotas. 

2 Kastello Engenharia 

As: 19/06/2019 
Va: R$284.105,00+R$ 
33.000,00 extra 
(decapagem/drenos) 
 

Prestação de serviço de reforma da pista de 
corrida do Jockey Club de Pelotas, 
especificamente na curva da direita, 
próximo à Avenida Sagado Filho. 
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Pagamento até 31/03 foi 
de R$258.210,85** 

3 Kastello Engenharia 

As: 10/08/2019 
Va: R$502.814,59 
 
Pagamento até 31/03 foi 
de R$468.810,59** 

Prestação de serviços de construção de 
diversas obras cíveis: duchas, paddock, 
grade, caminhador, muro de alvenaria, 
reforma de pavilhão geral, reforma de 
pavilhão social, construção de banheiros, 
nova rede cloacal e demolição de prédios. 

4 
Argeu Serviços e 
Projetos de Serralheria  

R$47.000,00 
 

Pagamento quitado no 
período. 

Prestação de serviço de serralheiro. Inclui: 
manutenção e confecção do  disco de 
chegada, dos portões de entrada do Jockey 
e do gradil ~100 m; portas e aberturas de 
alumínio da casa do pórtico; e confecção de 
20 bancos. 

5 Iade Construções 

Total: R$39.800,00 
 
Até 31/03 foi pago 
R$36.500,00 

Serviço de reparos de piso, paredes, cochos 
e telhado nas cocheiras localizadas à 
margem da Rua Alfredo Satte Alam 100% e 
cocheiras para alocar o treinador Valdir 
Quintana (serviço em andamento, 50% 
entregue); serviços diversos na raia, no 
paddock e nos pavilhões (95% entregue). 

6 

Sisturfe – Software de 
programação integrada 
com os Jockeys Clubs do 
Brasil 

R$2.000,00 / mês 
As: janeiro 2020 
 
Período de contrato: 6 
meses 

Sistema de integração de inscrições, 
performance, fluxo de vila hípica, 
enturmações, comissões e prêmios, 
resultados e studbook. 

7 J.A. Silveira 

Va: R$216.400,00 
 
Pagamento até 31/03 foi 
de R$142.200,00  

Prestação de serviço para refazer a reforma 
da pista de corrida do Jockey Club de 
Pelotas, especificamente na curva da 
direita, próximo à Avenida Sagado Filho; 
serviço inclui nova decapagem, remoção de 
“bota-fora”, material (aterro de areia e BGS) 
e mão de obra. 
  

8 
Suzana  
Arquiteta Kastello 
engenharia 

R$20.300,00 
 
Pagamento quitado no 
período. 

Assistência técnica e acompanhamento nas 
realizações dos serviços de construção de 
diversas obras cíveis: duchas, paddock, 
grade, caminhador, muro de alvenaria, 
reforma de pavilhão geral, reforma de 
pavilhão social, construção de banheiros, 
nova rede cloacal e demolição de prédios. 

9 
HT Engenharia (Eng. 
Segurança PPCI 
Fernando) 

R$9.000,00 + extintores 
As: Nov/2019 
 
Pagamento quitado no 
período.  
 

Projeto PPCI das arquibancadas, do 
paddock, das duchas e do setor de 
banheiros (colocação de extintores 
conforme o projeto). 

10 

Iur Almeida (Delta 
eng./arq.) 
Arquiteto  
 

R$10.000,00 
As: dezembro/2019 
 
Pagamento quitado no 
Período. 
 

Assistência técnica e acompanhamento nas 
realizações dos serviços de construção de 
obras cíveis: Pórtico de entrada, casa de 
chegada antiga (reforma) e demolição de 
prédio entre arquibancadas. 

11 Paulo Empresa Elétrica 

R$26.000,00 
As: dezembro 2019 
 
Até 31/03 foi pago 
R$20.000,00 
 

Troca de toda a fiação elétrica do Jockey 
Club; troca de lâmpadas e refletores para 
Led; construção de rede de entrada e 
distribuição subterrânea; instalação de 
novos quadros de energia.  

12 
Ramon serviço de 
carpintaria 

R$4.000,00 
 
Pagamento quitado no 
período. 

Confecção de móveis de escritório; 
manutenção de aberturas de portas em 
madeira.  
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13 
Antônio Pompílio 
(ProSeuLar Construções) 

R$19.500,00 
 
Pagamento quitado no 
período. 

Prest. de serviço na restauração e reforma 
do pórtico de entrada do Jockey Club, 
incluindo parte hidráulica, elétrica, reboco, 
caixas de esgoto e calçamento do Hall. 
 

14 
Alex e Euclides Rocha 
Serviço de Restauração 
e Pintura em Geral 

R$24.500,00  
 
Pagamento quitado no 
período. 

Prestação de serviço em restauração, 
pintura e limpeza dos seguintes setores: 
antiga casa de chegadas, paddock, casa de 
poules (nova e antiga), banheiros, pavilhão 
popular e  pavilhão social (interno). Além 
disso, foi feita restauração do antigo partidor 
e de grades (manutenção/pintura).  
 

15 
Kajá Serviço de 
Terraplenagem 

R$17.284,00 
 
Até 31/03 foi pago 
R$7.284,00 

Prestação de serviço de limpeza e retirada 
de material da antiga piscina; serviço de 
retroescavadeira na bacia e dependências 
do Jockey. 
 

16 

Compra e instalação de 
câmeras de segurança 
para a Vila Hípica 
 

R$4.716,45  
 
Pagamento quitado no 
período. 

Aquisição e instalação de 10 câmeras de 
segurança na Vila Hipica do Jockey Club. 

17 
Gladimir Mecânica e 
Manutenção de Tratores 

R$15.958,94 
 
Até 31/03 foi pago 
R$9.558.94 

Manutenção completa do trator, incluindo: 
motor, câmbio, hidráulico, rodas, capota, 
pneus, filtros e instalações de equipamentos 
de segurança. 

Observações: 
*As = data de assinatura; quando da existência de contrato formalizado. Va = valor do contrato ou do serviço. 
**Despesas pagas diretamente por Havan ou Comercial Zaffari, sem passar pelo caixa do clube. 
***Apresentação simplificada, mantida de forma didática. Para detalhamento completo deve ser 
consultado o relatório contábil. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA 

RECEITA 

# Itens Janeiro Fevereiro Março 

1 Aluguéis R$1.400,00 R$1.400,00 R$1.400,00 

2 Simulcasting R$1.323,24 R$1.325,77 R$448,42 

3 Megaturfe (ajuda custo referente à luz 
e internet) 

R$810,00 R$800,00 R$700,00 

     

DESPESAS EXTRATIFICADAS* 

# Itens Janeiro Fevereiro Março 

1 Salário de colaboradores R$6.504,00 R$8.159,00 R$8.431,00 

2 FGTS, INSS s/folha, ISSQN mão de 
obra das reformas e outras despesas 
relacionadas aos salários, RPAs 
(prest. de serviços) 

R$9.274,62 R$9.847,76 R$9.133,63 

3 FGTS, INSS e outras despesas rel. a 
Rescisão Contrato 
Trabalho/Férias/IRRF 

R$1.288,00 R$7.674,83 R$7.976,46 

4 Contas fixas (água, luz, internet, 
telefone, segurança, etc) 

R$2.647,31 
(inclui acerto adm. 

com Sanep) 
R$2.009,15 R$2.369,29 

5 Assessoria jurídica R$1.200,00   

6 Comunicação, marketing, jornalismo, 
site e sistema de apostas 

R$1.500,00 R$3.000,00 R$1.600,00 

6 Contabilidade R$1.000,00 R$1.000,00 R$1.000,00 

7 Material de construção e obras R$15.624,22 $49.182,65 R$2.443,51 

8 Outros/mat. de expediente/manut. de 
paisagismo/compra de mudas e 
plantas 

R$5.426,83 R$ 6.346,44 R$1.238,80 
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9 Ajuda de custo jóqueis/INSS R$510,00 R$637,50 R$915,00 

10 Pag. do parcelamento dos tributos 
federais - 60 meses. 

R$10.342,95 R$10.342,95 R$10.342,95 

11 Pag. do parcelamento das dívidas de 
FGTS - 84 meses 

 R$4.192,37 4.192,37 

12 Pagamento da comissão de 
corretagem - Aluguel Havan 

x R$2.700,00 R$1.482,39 

*Apresentação simplificada, mantida de forma didática. Para detalhamento completo deve ser 
consultado o relatório contábil. 

 

SALDO TRANSPORTADO 

Dezembro para janeiro Janeiro para fevereiro Fevereiro para Março Março para Abril 

R$235,85 R$94.371,59 R$15.589,57 R$11.703,28 

 

                                                                         

Pelotas, 09 de Abril de 2020. 

 

 

 
 

Nathan Levien Vanier 
Presidente 

Jockey Club de Pelotas 


