
 

 

 

 
 

Assunto: Relatório de Gestão Técnica de Orçamentária 2020 

 

Inaugurado em 1987, o Tropical Tênis Clube atua a mais de 30 anos, como um 

clube consciente de seu papel na vida de nossa cidade e em cada um de nós. 

Nos seus 22.800 m2 de área, dos quais 4.830 m2 deles construídos, o Tropical 

abriga Salão de Festas, Boate, Jardim de Inverno, Sala de Jogos, Restaurante, 

Scotch Bar, Lanchonete, Academia de Ginástica, Pilates, Saunas, Piscinas, 

Parquinho Infantil, Quadras de Tênis, Vôlei, Basquete, Futsal e Peteca, Campo 

de Futebol, entre outros, tudo isto cercado de belos jardins, formando um dos 

mais belos cartões postais de Itaúna. 

Os mais importantes eventos de nossa cidade e região — como a visita do 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso — são aqui 

concentrados, por todas as vantagens que o Tropical possui, como 

organização, estrutura, localização, etc. 

Festas e cerimônias de destaque, quer sejam culturais, sociais, políticas ou 

universitárias, têm no Tropical o endereço certo. Além disto, o clube está 

sempre atento aos eventos filantrópicos de nossa cidade, procurando, dentro 

do possível, aliviar as necessidades dos menos favorecidos. 

As atividades esportivas do Tropical, em constante dinamismo, reúnem 

pessoas de todas as idades. Do nosso Clube surgiram atletas e equipes 

vencedoras, representativas em nível estadual e nacional, trabalho que 

permanece e moderniza, acompanhando as tendências do mundo atual. 

Contando atualmente com aproximadamente 5.000 sócios e dependentes, o 

Tropical segue com grandes projetos, garra, disciplina, seriedade e 

experiência, sempre em busca de novas conquistas, as quais o fizeram único e 

o possibilitaram ser escolhido como o melhor clube de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Eventos Esportivos: 

 

 Fim de Férias Tropical Tênis Clube 2020 

Evento recreativo realizado no dia 02  de fevereiro de 2020, domingo  de  

10:00h até  16:00h com um investimento do clube de R$4.547,50. 



 

 

Público aproximado atingido: 1.300 pessoas diretas e indiretas. 

Este evento foi idealizado em 2018 e tem como objetivo principal encerrar o 

período de férias escolares das crianças com uma grande festa incluindo 

atividades esportivas e recreativas. A característica mais marcante do evento é 

que programamos atividades que envolvem toda a família. 

  

 

 VIII Copa Tropical Tênis Clube de Futsal – 2020 

Evento esportivo realizado entre os dias 25  de janeiro de 2020 até  07 de 

março de 2020, com um investimento do clube de R$2.323,00. 

Este evento foi idealizado em 2013 e tem como objetivo principal incentivar a 

praticada modalidade no clube para o público adulto masculino, conquistar 

mais adeptos e atrair possíveis associados para o clube, visto que é um evento 

direcionado para toda a comunidade.  



 

 

   

 VII Copa Tropical Tênis Clube de Vôlei – 2020 

Evento esportivo realizado nos dias 14 e 15  de março de 2020, com um 

investimento do clube de R$981,00. 

Público aproximado atingido: 203 pessoas diretas e indiretas. 

Este evento foi idealizado em 2014 e tem como objetivo principal incentivar a 

praticada deste esporte especializado no clube para o público adulto 

masculino, conquistar mais adeptos e atrair possíveis associados para o clube, 

visto que é um evento direcionado para toda a comunidade, incluindo cidades 

circunvizinhas.  

   

 V Copa Tropical Tênis Clube de Tênis Feminino – 2020 

Evento esportivo realizado entre os 03 de março de 2020 até 29 de maio de 

2021, com um investimento do clube de R$0,00 com o objetivo de incentivar a 

prática do tênis pelo público adulto feminino. Este evento foi autossustentável e 

foi finalizado em 2021 devido à Pandemia do Novo Corona Vírus COVID-19. 

Público aproximado atingido: 42 pessoas diretas e indiretas. 



 

 

  

 Aulão de Hidroginástica 

Evento recreativo realizado no dia 20 de fevereiro de 2020, com um 

investimento do clube de R$340,00 

Público aproximado atingido: 40 pessoas diretas e indiretas. 

Este evento foi realizado em parceria com o Grupo ART com objetivo principal 

de fortalecer o lazer promovendo a qualidade de vida e além disso promover a 

integração e a busca  de novas amizades que são valores cada dia mais 

buscados. 

 

 Jogos Amistosos de Futsal 

Evento esportivo realizado no dia 04 e 05 de fevereiro de 2020, com um 

investimento do clube de R$370,00 

Público aproximado atingido: 180 pessoas diretas e indiretas. 

Este evento foi realizado com o objetivo principal incentivar a praticada 

modalidade no clube para o público infantil, conquistar mais adeptos e atrair 



 

 

possíveis associados para o clube, visto que é um evento direcionado para 

toda a comunidade. 

 

 

 Projeto Tropical Fazendo Campeões no Tênis 

No dia 07 de julho de 2020, demos início ao primeiro projeto federal do Tropical 

Tênis Clube. O projeto beneficia 4 atletas na modalidade de Tênis. 

Devido a pandemia, não foi possível participar das competições previstas para 

o ano, no entanto, o processo de treinamento aconteceu normalmente, 

contando com a contratação de um Treinador de Tênis, um Auxiliar de 

Treinador de Tênis e um Rebatedor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O projeto teve captação de R$ 496.923,14 e tem sua execução prevista até o 

dia 07 de julho de 2021. 

 

 


