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PLANO DE ATIVIDADES E EXECUÇÃO DE TRABALHO – PARA EXERCÍCIO 2022. 
TABELA II 

Esporte: 
- Melhorias no campo de futebol. 
- Manutenção nos vestiários. 
- Reformas e melhorias nas instalações dos banheiros do campo. 
 

Secretaria: 
               -      Reforma da Secretaria com móveis e informática. 
             
Ginásio: 

- Substituição da rede elétrica. 
- Construção de banheiros no centro do salão 
- Construção de um bar na parte central 
- Reformas nos vestiários. 
- Conclusão da obra do camarim nº. 2. 
- Termino das obras contra incêndio e pânico. 
- Saída de emergência arquibancada para palco.  
- Término com parceria para da academia parte superior do ginásio. 
- Reativar as atividades no ginásio do clube. 

 
Arquibancadas: 

- Melhorias das instalações com serviço de proteção ao torcedor. 
- Divisórias de torcidas. 
- Grade de proteção arquibancada. 

 
Parte Externa: 

- Melhoria na estrutura da calçada que circulam o Clube. 
- Melhoria nos portões da frente do ginásio com abertura lateral. 

 
Piscina: 

- Melhorias no piso da piscina. 
- Construção de banheiros infantil. 
- Instalações de chuveiros na piscina das crianças. 
- Colocação de lixeiras na piscina. 
- Melhoria no piso da piscina. 
- Inicio da construção do restaurante da piscina. 

 
Administrativa: 

- Continuação no processo de regularização juntos aos órgãos públicos referente às terras 
do HAC. 

- Implantação de sistema de câmeras de segurança interno no clube. 
- Implantação de sistema de catraca e sistema de segurança em vídeo. 

 
Competições: 
                - No ano de 2022 haverá jogos profissionais nas 4 categorias pelo Campeonato Estadual, 
contudo, o profissional e o sub17 tem proposta para uma empresa assumir. 
 
Obs.: Os projetos serão executados de acordo com a disponibilidade de recursos. 
 

Belford Roxo, 11 de Dezembro de 2021. 
 

Gilvan Gorgonho de Medeiros 
Presidente Administrativo 

http://www.hac.esp.br/

