
 
 

1 
  

 

Paissandu Atlético Clube - CNPJ 33.660.887/0001-01  
Avenida Afrânio de Melo Franco, 330 – Leblon – Rio de Janeiro – RJ-  Cep. 22430 060 

Tel.: 2512 8858 E-mail: paissandu@paissandu.net  

ATA DA 468ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PAISSANDU 

ATLÉTICO CLUBE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 19:00,  

CONFORME CONVOCAÇÃO DATADA DE 15 DE JANEIRO DE 2022, EM SUA 

SEDE SITUADA NA AV. AFRÂNIO DE MELO FRANCO, No. 330, LEBLON, 

COM PRESENÇA DE 16 (DEZESSEIS) CONSELHEIROS, CONFORME 

REGISTRO DE PRESENÇA.  

COMPOSIÇÃO DA MESA DE TRABALHO 

Composta a Mesa pelo Presidente Conse lheiro Danie l Sus smann e pelo Conselheiro 

Pedro Cesar Miranda em subst ituição ao Conselheiro Jaime Samson Danowski.  

Em virtude da Pandemia COVID-19, a  refer ida reunião fo i realizada seguindo as 

Medidas Prevent ivas Específicas estabelecidas na Reso lução  Conjunta SES/SMS 

RIO nº 871 de 12 de janeiro de 2021 . 

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIAS  

Foram previamente just ificadas as ausências dos Conselhe iros Jaime Samson 

Danowski,  Michael Kerr,  Marcus Arnizaut ,  Henr ique Bergson, Ricardo Be lt rão, 

Ronaldo Carauta.  

I.  Leitura e aprovação da Ata da 467ª Reunião do Conselho Deliberativo  

Ata aprovada.  

II.  Posse do Conselheiro Heitor Barreto Correa, em virtude do pedido de 

desligamento do Sócio Peter Conolly  

Em virtude do pedido de desligamento do sócio Peter Conolly,  o  Presidente do 

Conselho Deliberat ivo, Conselhe iro Danie l Sussmann, convida o sócio Heitor 

Barreto Correa para assinar o  Termo de Posse .  

O novo Conselhe iro cumprirá o mandato a té setembro/2022.  

III.  Apresentação da prestação de contas do Conselho Diretor correspondente 

ao período de outubro/2021 a dezembro/2021  

Observa-se no mês de outubro a entrada de receit a provenientes das Jo ias de do 

programa especia l de captação de sócios.   

A melhora no resultado no mês de dezembro se deu em razão da admissão de sócios 

at ravés do Programa DNA e da t ransferência da despesa do RioPrevidência para o  

Fundo Operacional.  
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Quanto à reserva do IPTU, o Clube cont inua aguardando  o pronunciamento da 

Procuradoria Geral do Munic ípio para dar dest ino ao valor cont ingenciado.  

Destaque para a redução no número de sócios afastados temporar iamente e  

inadimplentes.   

Polít ica de Convidados 

Após nova adequação, não houve mais manifestações contrár ias a regra.   

Acompanhantes  

Um assunto que o Presidente considera sensíve l a reclamações e que passará por 

ajustes é a quant idade de acompanhantes cadastrados para ingressar junto com o 

sócio menor de idade.  

Atualmente o cadastro destes acompanhantes é bem flexível,  contudo, fo i observada 

a necess idade de se conter os excessos para não confrontar a regra.   

Academia  

A academia terá seu espaço ampliado  integrando a sala que atualmente é ocupada 

pelo P ilates  

Novos equipamentos,  será contemplado no próximo exerc ício,  po is não há verba no  

orçamento atual.   

Instituto Futuro Bom 

Projeto social de inclusão at ravés do esporte ,  especificamente o tênis,  para cr ianças 

em idade esco lar.  Recentemente o projeto ficou sem espaço para exercer as suas 

at ividades e,  por indicação do Capitão do tênis Bruno Valadão, o  Sr. Marcus 

Vinicius,  responsável pelo pro jeto,  compareceu ao clube para uma reunião com 

Conselheiro Car los Manoel para conversar sobre a possibilidade de  o Paissandu 

abr igar este pro jeto.  

Ser iam necessár ias 02 quadras,  sempre às segundas-feiras,  em meio per íodo, para 

um grupo aproximado de 20 cr ianças.   

O Conselhe iro Car los Manoel acredit a que seja uma iniciat iva boa para os do is lados,  

pois é importante para o Paissandu estar envo lvido em um pro jeto social.  
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Diretor Financeiro  

O Sócio Paulo Mário Correa Cardozo fo i nomeado Diretor Financeiro e sua 

part icipação no Conse lho Diretor será de extrema importânc ia devido a sua 

exper iência.   

Organograma Administ rat ivo  
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CEDAE 

Com a venda da CEDAE a empresa Águas do Rio passa a ser a nova concess ionár ia 

para o fornecimento de água.  

No momento não há previsão para uma reso lução, pois está sendo rediscut ida a 

jur isprudência.   

IV. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal correspondente ao período de  

outubro/2021 a dezembro/2021  

Parecer apresentado pelo  Conselhe iro Car los Vasquez:  

 

 

V. Votar a aprovação da prestação de contas do Conselho Diretor 
correspondente ao período de outubro/2021 a dezembro/2021  

Após a apresentação do parecer do Conselho Fiscal  fo i co locada em votação a 
prestação de contas do Conselho Diretor correspondente ao per íodo de outubro/2021 
a dezembro/2021.  

Prestação de contas correspondente ao per íodo outubro/2021 a dezem bro/2021 
aprovada sem ressalvas.  

VI. Assuntos Gerais  

O Presidente Car los Manoel pediu a palavra abordar alguns outros temas:  

a) Esclarec imento sobre o estudo da ot imização do espaço do Bowls  

Este tema, entre outros,  fo i abordado na apresentação da proposta administ rat iva do 

Conselho Diretor em reunião do Conselho  Deliberat ivo.  

A informação veiculada de que há a intenção de acabar com a at ividade Bowls não 

procede.  
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O estudo em questão considera a ut ilização dos espaços existentes de forma mais 

proporcional para atender a demanda dos sócios.  

Área ocupada:  

Área total Metros 2 Sócios % Área 

Clube 20.000 3.300 100 

Parquinho  221 409 0,01 

Bowls 2.676 27 13,4 

 

Número de jogadores de Bowls = 27     Área de 2.676 m2 

Número de cr ianças de 3 a 10 anos de idade =  409     Área de 221 m2 

 

b) Homenagens:  

Senhores Conselhe iros,  

O Clube perdeu, no ano de  2020, o sócio  Boris Sterental,  matr ícula 183,  e o 

func ionár io  Abel Freires Si lva,  ambas vít imas da Covid-19.  

O sócio Boris,  que aqui ingressou no ano de 1996, fo i diretor de Parques e Jardins 

da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,  e teve a incumbência de,  com sua 

expert ise,  orientar,  organizar e desenhar  os jardins do Clube. O que vemos ho je 

de verde  no inter ior do PAC é fruto da dedicação, do car inho  e do t rabalho que o  

Bor is teve nessa área da natureza que entendia como poucos.  

O funcionár io Abel,  o  mais ant igo colaborador do Paissandu,  com 37 anos de Casa,  

era de uma aplicação, entrega e apreço  com o setor da limpeza, sua responsabilidade,  

que deixou saudades e cuja reposição não  será tarefa das mais fáceis.  

Com efeito ,  e no intuito  de reconhecer e de se fazer just iça ao legado deixado pelo  

sócio  Boris  e pelo funcionár io  Abe l,  pensamos em homenageá- los,  dando- lhes,  

respect ivamente,  o  nome de Jardim Boris Sterental ao jardim pr incipal s ituado na 

entrada do Clube, e  Parquinho  Abel Freires Si lva,  ao espaço dest inado à 

comunidade carente,  na esquina da Rua Gilberto Cardoso com Afrânio de Mello  

Franco, e que ele,  Abel,  cuidava com tanto carinho.  

Se aprovadas por esse Conselho as moções em referência,  faremos de imediato a sua 

implementação, com a confecção de placas alusivas aos eventos,  e convidaremos  os 

representantes das respect ivas famílias  para as so lenidades.  
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Paulo Mario C. Cardozo 

Os Conselhe iros são favoráveis,  contudo, deve-se incluir o  item na próxima pauta 

do Conselho Deliberat ivo para aprovação.   

c) Sócio Vitor Mar io Iorio  

O Presidente Car los Manoel apresenta o pleito  do sócio Vitor Már io Iorio  para ser  

reconhecido pelo empenho em fazer o  regist ro da história do Clube.  

O Conselhe iro Danie l Sussmann lembra que este assunto já fo i deliberado pelo  

Conselho Deliberat ivo .  

O Conselho Deliberat ivo or ienta que o sócio envie o seu p leito  para ser analisado  

pelo plenár io.  

 

Nada mais havendo a t ratar,  deu-se por encerrada a reunião.  

 

 

 

 

Daniel Sussmann  

Presidente do  

Conselho Deliberat ivo  

Pedro Cesar Miranda  

Conselheiro  

Conselho Deliberat ivo  

 

mailto:paissandu@paissandu.net

