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PR INC IPA IS  DEC ISÕES  DA  GESTÃO  20 19 /2020

    Reuniões durante os torneios abertos dos clubes para aproximar a FRGG da realidade
dos seus filiados. 
Estas reuniões aconteceram durante o ano de 2019 e no começo de 2020.

     Criação da comissão de Handicap, com integrantes dos clubes da região sul, central e
litoral, onde foi fundamental para a manutenção e controle dos index dos jogadores, que teve
uma análise criteriosa, não ocorrendo mais as grandes oscilações nos index de nenhum
jogador do Estado.

   Continuidade ao projeto Polo de Desenvolvimento, iniciado na gestão anterior para os
juvenis, criado e supervisionado pela CBGolfe, onde os clubes de Santa Maria, Dunas, Santa
Cruz e Livramento foram contemplados com verbas durante o ano de 2019. Sendo que em
2020, o projeto, por critério exclusivo da CBGolfe, continuou apenas nos clubes de Santa
Maria e Livramento.

   Curso Course Rating em São Paulo: No mês de maio de 2019, os Srs. Mauro Bellini, Alex
Lemes e Gustavo Menna Barreto participaram do curso em SP, para conhecimentos gerais
de medição dos campos.

   Torneio Corrente do Bem, torneio simultâneo nos filiados, onde parte do valor das
inscrições dos clubes foi convertido para a campanha de compra da prótese para o jogador
Vander Padilha. A verba arrecadada ainda está em poder da FRGG, já que o valor
arrecadado não foi suficiente para a aquisição.

   Retorno da colaboradora Adriane Prenicka para operar o sistema Bluegolf, sendo
responsável pelos torneios (criando os torneios e confeccionando resultados) conferência nos
cadastros dos jogadores, divulgação das informações por esta plataforma para todos os
participantes de cada etapa dos
torneios, etc. Também ficou responsável pela divulgação de notícias através do
site da FRGG e suas redes sociais.



  Decisões financeiras durante  a pandemia:
  Com o objetivo de os Clubes poderem manter melhor seu campo apesar das restrições de
jogo e de receitas de Torneios e Eventos, houve suspensão parcial da cobrança do valor da
taxa federativa dos clubes filiados nos meses de março a dezembro. O valor colocado em
suspenso foi de mais de R$ 224.000 (duzentos e vinte e quatro mil reais). 

- Em dezembro, em assembleia, considerando que não ocorreram a maioria dos custos
variáveis com desenvolvimento/incentivo aos Juvenis, Aberto do Estado do RS, os torneios
Amador Nacional (adulto e juvenil) e o Interfederações, foi aprovado por unanimidade que
todo o valor em suspenso no decorrer do ano fosse transformado em desconto aos Clubes.
- A pandemia continuará a ser acompanhada pela diretoria da FRGG no sentido de apoiar
seus associados da melhor maneira possível.
 
Decisões administrativo/financeiras durante a pandemia:
a) Trabalho home office da colaboradora Mara desde março, sendo integrada por alguns
meses ao programa redução de carga horária do governo federal, no qual foi reduzido em
50% o custo salarial para a FRGG;
b) Suspensão e logo que possível eliminação das linhas telefônicas fixas, diminuindo os
custos fixos da entidade;
c) Renegociação do valor do aluguel da sala em 30% durante os meses de setembro a
dezembro;
d)  Exclusão do seguro fiança do aluguel.
e)  Melhor aplicação (conservadora) da Reserva da FRGG.
 
Decisões esportivas durante a pandemia:
a) Foi proposto para os clubes, no mês de agosto, o retorno gradual dos torneios abertos,
tendo a aprovação da maioria dos filiados;
b) Foi criado, no mês de setembro, o Protocolo Covid para o retorno dos torneios;
c) No mês de outubro, foi realizado o primeiro torneio, em Santa Cruz, com a aprovação e
apoio da prefeitura local.
d) Em seguida foram realizados os abertos de Gramado, Livramento, Caxias e Santa Maria,
todos obedecendo os protocolos municipais e da FRGG. 
e) O Aberto do Belém teve que ser adiado, para o mês de janeiro, devido a evolução da
pandemia no mês de dezembro. 
 
.



Decisões da Assembleia Ordinária da entidade:
Realizada virtualmente no mês de dezembro, que pela primeira vez contou com a presença
de todos os clubes filiados, tendo 100% do quórum.
Nesta ocasião foi aprovado as seguintes pautas:

- Eleição do presidente para o próximo biênio (2021/2022), sendo que Octavio Villar não foi
votado e sim aclamado Presidente por unanimidade, recebendo homenagens de todos os
participantes por sua conduta ética e pelo amor ao esporte. Os clubes também fizeram
questão de ressaltar a administração do Presidente Mauro, em 2019/2020, que conduziu
muito bem a entidade de forma transparente, com decisões conjuntas com sua diretoria e
relação estreita com os filiados, principalmente no período da pandemia.
 
- Calendário 2021: Foi apresentado a proposta para o próximo ano, no qual foi aprovado em
sua integra, com a ressalva de adequações posterior mediante evolução ou redução das
restrições devido a pandemia.

- Orçamento 2021: Foi apresentado um estudo das finanças da entidade e proposto que a
FRGG continue colaborando com os clubes, dentro do possível neste período de pandemia,
já que a CBGolfe continuará em 2021, como já adotado em 2020, com a cobrança integral
nas suas taxas federativas.


