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ATA DA 469ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO PAISSANDU 

ATLÉTICO CLUBE, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022, ÀS 19:00, 

CONFORME CONVOCAÇÃO DATADA DE 17 DE MARÇO  DE 2022, EM 

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

LEBLON, COM PRESENÇA DE 17 (DEZESSETE) 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 ,  Renato Gavião, Pedro Cesar Miranda.  

 

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

O Conselhe iros Heitor Barreto Correa solicitou a inc lusão  das informações do  estudo 

realizado pelo Conselho Diretor sobre a ot imização do espaço do Bowls no item 6,  

alínea a.  

O Conselheiro Danie l Sussmann so lic it ou ao Presidente do Conselho Diretor, 

Conselheiro Car los Manoel Araújo,  a inclusão das informações na ata .   

A ata será reapresentada na próxima reunião para aprovação.  

II.  Aprovar a proposta do Conselho Diretor para homenagear o sócio Boris 

Sterental,  dando o seu nome ao jardim na entrada do Clube, e o colaborador 

Abel Freire,  dando o seu nome ao parque infantil destinado à comunidade 

carente  

A proposta fo i aprovada por unanimidade.  
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III.  Assuntos Gerais  

O Conselheiro Heitor Barreto Correa solicitou que fique regist rado nesta ata a não  

concordância com o fato de não ter sido disponibilizado para um integrante do 

Conselho Deliberat ivo o mater ial  o ficial,  específico sobre o item 6 alínea a,  

apresentado pelo Conselho Diretor na últ ima reunião e que esses mesmos dados 

dever iam constar na at a.   

O Conselheiro Car los Manoel respondeu explicando que o mater ial apresentado em 

slides no item assuntos gerais da últ ima reunião teve apenas como objet ivo atualizar  

e dar publicidade das ações do Conselho  Diretor. O Conselheiro lembrou que ao 

receber a so licitação pediu que o Conselheiro Heitor indicasse as informações para 

serem esclarecidas.  

Dando prosseguimento  o Conselheiro Car los Manoel atualizou as ações do Conselho  

Diretor neste últ imo mês:   

Com relação ao movimento de entrada e saída de sócios o Conselhe iro  Car los Manoe l 

enfat izou que nos últ imos 3 meses saíram 19 sócios e entraram somente 07 sócios.  

Atualmente são 903 sócios Efet ivos de um limite de 930.  

Cons iderando esta situação , no sent ido de evitar uma redução  considerável no  

número de sócios,  o  Conse lheiro Car los Manoel suger iu ao Conselho Deliberat ivo a 

análise de uma nova ação para a captação de sócios.  Nesta ação dest inada aos 

int eressados que não foram contemplados no programa anter ior e que se encontram 

em uma lista de espera,  ser ia aplicado um valor especial da Jo ia de Admissão,  com 

número de vagas limitado.  

O Conselheiro Daniel Sussmann informou que o tema será pautado na próxima 

reunião para apreciação e votação.  

Outro tema suger ido pelo Conselheiro Car los Manoel para análise do Conselho  

Deliberat ivo ser ia um novo estudo sobre os benefíc ios da Categoria de Sócio  

Veterano.  O Conselheiro Heitor Barreto Correa lembrou que, apesar de todo o 

estudo sobre o tema, a pr imeira proposta aprovada pe lo Conselho Deliberat ivo par a 

alterar os benefíc ios da categor ia não fo i aceit a pelo quadro social em Assemble ia 

Geral.   

O Conselheiro Daniel Sussmann concordou que existem vár ios temas a serem 

revis itados no estatuto  e que oportunamente o assunto será analisado em plenár io.   

Dando cont inuidade à apresentação o Conselhe iro Car los Manoel informou que a 

parcer ia com o Projeto Socia l Futuro Bom fo i efet ivada com at ividades sempre as 

segundas-feiras.  

Ainda na área de esportes,  o Conselhe iro informou que no mês de agosto  do corrente 

o clube será sede de um torneiro de Tênis Feminino com pontuação para ATP e,  por 
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esse mot ivo, gostaria de propor uma homenagem ao sócio Thomaz Koch 

considerando a sua relevância no esporte dando o seu nome a quadra nº 2 do tênis.    

O Conselheiro Daniel Sussmann informou que o tema será pautado na próxima 

reunião para apreciação e votação.  

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

 

 

 

Daniel Sussmann  

Presidente do  

Conselho Deliberat ivo  

Jaime Samson Danowski  

Vice-Presidente do   

Conselho Deliberat ivo  
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