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ATA DA 470ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PAISSANDU 

ATLÉTICO CLUBE, REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022, ÀS 19:00, 

CONFORME CONVOCAÇÃO DATADA DE 19 DE ABRIL  DE 2022, EM SUA 

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

COM PRESENÇA DE 24 (VINTE E QUATRO) CONSELHEIROS, CONFORME 

REGISTRO DE PRESENÇA.  

 

COMPOSIÇÃO DA MESA DE TRABALHO 

Composta a Mesa pelo Presidente Conselheiro Danie l Sus smann e pelo Vice-

Presidente 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 Conselheiros Michael Kerr,  Marcus 

Arnizaut ,  Edson Toscano, Car los Vasques .  

I.   Leitura e aprovação da Ata da 468ª Reunião do Conselho Deliberativo  

Ata aprovada com correção.  

II.  Leitura e aprovação da Ata da 469ª Reunião do Conselho Deliberativo  

Ata aprovada sem ressalvas  

III.  Prestação de Contas do Conselho Diretor correspondente ao período de 

Janeiro a Março/2022  

Na filial operacional o  Conselhe iro Car los Manoel,  Presidente do Conselho Diretor, 

observa que no decorrer do exercíc io há um movimento natural de desgaste de 

receita,  porém a expectat iva de terminar o segundo per íodo do exercíc io com 

resultado posit ivo  se mantém.  

 

 

 

mailto:paissandu@paissandu.net


 
 

2 
  

 

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  

 

Na filia l patr imonial o  resultado  se mantém como esperado. Houve no últ imo  

t rimestre o ingresso de 07 novos sócios,  sendo 05 Efet ivos e 02 DNA.  

O Presidente informou que está sem realizado um levantamento nos cadastros dos 

sócios Veteranos para atualização de dados cadastrais.   

Sobre o processo da CEDAE, o Presidente solic itou ao advogado propor um acordo  

junto a concessionár ia  para tentar a ext inção do processo  e a liberação dos valores 

cont ingenciados.   

Quanto a concessionár ia Águas do Rio , o  Clube tentará reso lver at ravés de um 

processo administ rat ivo o retorno da cobrança pelo número de economias.   

Ao encerrar a sua apresentação,  o  Presidente informa que permanece firme no  

propósito  de realizar uma grande comemoração nos 150 anos do Clube.  

IV. Parecer do Conselho Fiscal correspondente ao período de Janeiro a Março /  

2022 

Em virtude das ausências dos Conselheiros Michael Kerr e Car los Vasques,  o  parecer  
será apresentado na sua forma integral na próxima reunião do Conselho Deliberat ivo.  

Os Conselheiros Heitor Barreto Correa e Bruno Pot iguar,  também membros do 

Conselho  Fiscal,  em linhas gerais  comentaram o Parecer destacando a melhora na 

situação devido ao ingresso de novos sócios,  reflet indo equilíbr io nas contas dos 
Fundos Operacional e Patr imonia l.   

 V. Aprovar a proposta do Conselho Diretor para homenagear o sócio Thomaz 

Koch nomeando a quadra de tênis nº 2  

Proposta Aprovada por 23 votos a favor e 01 contra.  

VI. Apreciar e votar a proposta do Conselho Diretor de redução do valor da Joia 

de Admissão para R$ 20.000,00, por tempo determinado, para o programa de 

captação de novos sócios  

O Presidente Car los Manoel lembra que esta proposta tem como finalidade manter 

no quadro social um número de sócios que seja favorável para o  equilíbr io da receita  

financeira e que permit a as ações de manutenção e melhor ias necessár ias para o bom 

func ionamento do Clube.  

A proposta para captação de novos sócios é de preencher 26 (vinte e seis)  vagas por 

uma Jo ia de Admissão diferenciada  no valor de R$ 20.000,00. Seriam atendidos ,  

preferencia lmente,  os nomes que estão em uma lista de espera remanescente do 

pr imeiro programa de captação.  O programa será encerrado tão logo haja o 

preenchimento das vagas.   
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Colocada em votação a proposta fo i aprovada por 20 votos a favor e 04 contra.   

O Conselheiro James Clark sugere que a redução do valor da Jo ia seja estendido  por 

prazo indeterminado, aplicando um valor que equilibre o fluxo da entrada e saída de  

sócios.  

O Conselhe iro Heitor Barreto pede para regist rar  que não concorda com a var iação  

no valor da Jo ia de Admissão.  

VII. Assuntos Gerais  

O Conselheiro Daniel Sussmann informa que a próxima reunião ocorrerá ainda neste 

mês de maio . Nesta reunião serão inst ituídas as Comissões:  

De Organização e Normas -   para a revisão e atualização do Regimento Interno do 

Conselho Deliberat ivo,  

Comissão de Chapa -  para recomendar os candidatos que part iciparão da chapa de 

renovação de 1/3 dos membros do Conselho Deliberat ivo.    

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

 

 

Daniel Sussmann  

Presidente do  

Conselho Deliberat ivo  

Jaime Samson Danowsky 

Vice-Presidente do   

Conselho Deliberat ivo  
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