CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
CONSELHO DELIBERATIVO
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA
AOS 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NA SEDE SOCIAL À AVENIDA
ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA Nº 05 – SANTOS/SP.___________________________

Presidente da Mesa: Atenção senhores, declaro aberta, em segunda votação, nos termos do Estatuto Social e
do Regimento Interno do CD a Reunião Extraordinária. Tendo em vista a ausência do Primeiro Secretário
em razão de compromisso profissional de última hora, vou designar um Secretário ad hoc. Conselheiro Vidal
Sion Neto ; você pode ser o Secretário? Vou ler a Ordem do Dia.
ORDEM DO DIA:
a) Discussão e votação das Atas das Reuniões Ordinária/Extraordinária, realizadas em 23 de maio de
2016;
b) Comunicações da Mesa;
c) Homenagem póstuma aos Conselheiros Natos Srs. Carlos Lamberti e Carlos Antonio Dias;
d) Discussão e deliberação de Alteração da Resolução nº 04/2015-CD-CIR, conforme proposta da
Diretoria;
e) Assuntos de interesse geral.
Agradeço a presença de todos. Vamos ao item “a” –
Discussão e votação das Atas das Reuniões Ordinária/Extraordinária, realizadas em 23 de maio de 2016.
Está em discussão. Não havendo inscritos, está votação. Quem estiver de acordo com as Atas permaneça
como se encontra. Aprovado por unanimidade.
Item “b” – Comunicações da Mesa.
Solicitações de licença para a reunião de HOJE: Cid Luís Prior Belletti, Fernando José Figueiredo Rocha,
Marcelo Crescenti Aulicino, Oswaldo Rodrigues de Almeida, Márcio Ricardo Cosme Ferreira, Maria Cristina
Mancuso Rocha, Guilherme Coelho de Almeida, Marcus Antonio Gaspar Augusto, Maurício Gomes
Fuschini, Alvaro Luis Rogério Costa, Antonio Luis Fabiano neto, Nilson Vitorelli e Martinho Lopes Crdoso
Neto.
-Registros de falecimentos: Sr Alberto dos Santos Martins, genitor do Cons .Nato Pedro Martins; Sr Abel
João da Cunha, genitor do Cons. João Abel da Cunha, Otávio Fernando Vieira Abrantes, Conselheiro e exDiretor da Div. de Natação; Jackson de Oliveira Santos, ex-Diretor da Divisão de Expediente (décadas 19791980-1982) e ex-Conselheiro Suplente (1980/1982) e do Sr Roberto Vicente Gentil, ex-Conselheiro e exmembro de Comissões de Sindicância.
-Registros de Conselheiros desligados (art.83 do Estatuto Social – 03 faltas consecutivas);
-Terço 2013/2016 – Felipe Rodrigues Corrêa e José Euclides Basile (s/ Suplentes no terço para substituição);
-Terço 2014/2017 – Luiz Fernando Afonso Rodrigues – assume: Ricardo Fernando Castro de Paiva; Manuel
Eduardo de Souza Santos Neto; assume Nilson Vitorelli; Marcelo Dias Young, assume Marco Antonio
Spernega Gonçalves; Marcial Tony A.Barbosa da Silva, assume Jorge do Amaral Conceição; Antonio de
Almeida Monteiro (Suplente).
-Terço 2015/2018 – Sérgio Luiz Derbedrassian Dias, assume Fábio Amaral Toffoli, Otávio Cesar Marcondes
Romero, assume: Carlos Alberto Fernandes da Silva ;Fábio Guilherme R.Chagas e Sidney Antonio Badialle
(Suplentes).
-EXPEDIENTES RECEBIDOS DA DIRETORIA:
-Of.112/2016- Comunica a nomeação do Cons. Daniel Romão par ao cargo de Diretor de Restaurante –
mandato até 31.12.2016.

-Of.122/2016 – Comunica a exoneração do associado Otávio Fernando Vieira Abrantes do cago de Diretor
da Divisão de Natação.
-Of.123/2016 – Comunica a nomeação do associado Dr Marcelo Miguel Alvarez Quinto para o cargo de
Diretor do Deptº de Saúde, Meio Ambiente e Segurança e da Sra Aline Fernandes Alcântara para Diretora
da Divisão de Natação, ambos com mandato até 31.12.2016.
-Of.102/2016 – Participa a renúncia do Sr Jorge do Amaral Conceição do cargo de Diretor do Deptº de
Finanças.
-Of.103/2016 – Participa a nomeação do associado Sr José Carlos de Mello Santos par ao cargo de Diretor
do Deptº de Finanças com mandato até 31.12.23016.
-Of.155/20916 –Comunica a demissão do quadro social do Sr Roberto Bontempi Jr. – membro Suplente do
Cons Deliberativo (2015/2018) e exclusão do Sr Sérgio Antonio Teixeira – membro titular do Conselho
(2014/2017).
-Of. 163/2016 – Comunica a exclusão do Sr Mário Eduardo de Moraes – membro titular do Conselho
(2013/2016).
Vamos ao item “c” - Homenagem póstuma aos Conselheiros Natos Srs. Carlos Lamberti e Carlos Antonio
Dias. O Sr. Carlos Antonio Dias foi Presidente da Diretoria entre 1988 e 1990, passando em seguida a membro
Nato do CD. Anteriormente já havia sido Conselheiro do Clube, Assessor da Diretoria de Esportes, e prestou
serviços, principalmente, como Presidente do Clube. O Clube, em razão de seu falecimento expediu uma
nota de pesar, louvando os trabalhos que ele prestou a essa agremiação, e a Mesa do Conselho enviou
condolências de modo formal a sua família. O outro infausto acontecimento foi o óbito do Senhor Carlos
Lamberti, que foi Presidente da Diretoria e do Conselho na década de 70. Além disso, foi o segundo
Presidente de Honra que o Clube teve, em razão da larga folha de serviços prestados ao Clube. Ao ensejo de
seu falecimento, expedi nota que foi divulgada no site do Clube e também nos outros meios de comunicação
social. Assim, então, resumi a história de Carlos Lamberti, que peço a fidalguia dos Senhores para lê-la.
“Com profunda tristeza recebi na tarde de domingo (10 de julho de 2016), a notícia do falecimento de Carlos
Lamberti, Presidente de Honra do Clube Internacional de Regatas e Ex-presidente da Diretoria e do Conselho
Deliberativo na década de 70 do século passado. Carlos Lamberti foi um dos mais notáveis e distintos
Presidentes da Diretoria do Clube Internacional de Regatas. Sua profícua gestão é lembrada até hoje e a
solidez do Clube se deve ao seu empenho na superação da crise em que se viu envolto. Neste momento de
consternação, não posso olvidar o dinamismo de sua direção e o singular carisma de um homem elegante,
culto e polido que, com sua esposa Daisy, deu posição destacada ao Clube na cidade e no país. Daquele
tempo ficam as boas recordações, por exemplo, dos famosos bailes de carnaval e da aura de glamour que
gravitava em torno do Clube. Esses predicados alinharam Lamberti aos grandes próceres da história do
Clube Internacional de Regatas. Por estas e muitas outras razões, o Conselho Deliberativo lhe outorgou Título
de Presidente de Honra, a máxima homenagem que estatutariamente é concedida aos Ex-Presidentes da
Diretoria ou do Conselho Deliberativo. Empresário conceituado e tradicional, Lamberti também honrou a
Cidade de Santos como Secretário de Cultura e Turismo quando Prefeito Antonio Manoel de Carvalho e,
posteriormente, foi eleito Vice-Prefeito de David Capistrano. Com o passamento de Carlos Lamberti, uma
luz na terra se apaga e outra no céu se acende. Amigo querido de meus pais, ele participou de vários e
significativos momentos de minha família. Dele guardarei as melhores lembranças, os bons conselhos, a
imagem de austeridade, liderança e fidalguia, que, como o bom semeador, cultivou a terra e colheu os
melhores grãos que, hoje, se consubstanciam no Clube Internacional de Regatas. Rogo a Deus que o receba
em sua infinita bondade e console os filhos Carlos e Sandra e todos os seus familiares. Peço então, a esses
que partiram, e aos demais que nominei anteriormente, uma salva de palmas.
Conselheiro Nato José Volpe: Sou hoje o mais idoso Conselheiro desta casa. Sou hoje o mais idoso expresidente da Diretoria. Este é o ônus de quem vive muito tem a pagar. Há pouco conversava com um

Conselheiro e ele me disse que se seu falasse que tinha mais de oitenta anos ele iria levantar uma questão de
ordem e pedir minha carteira de identidade. Brincadeira que eu recebi com muito carinho. Eu tenho na
realidade oitenta e oito anos. É com tristeza que sou obrigado a fazer algumas recordações de ex-Presidentes,
mais novos do que eu, que infelizmente deixaram esse plano e foram para outro plano mais elevado. Eu falo
de Fernando Paiva, que foi meu sucessor na Diretoria, de José Vidal Sion, que foi meu Diretor de Finanças e
também Presidente do Clube, de José Ivanóe de Freitas Julião, que também foi Presidente e faleceu mais novo
do que eu, de Carlos Antonio Dias, ex-Presidente que era mais novo do que eu, e de Carlos Lamberti, que foi
meu antecessor na Diretoria e também era mais novo do que eu. É muito triste quando a gente traz essas
recordações, pois quem vive o Clube como eu, estou vivendo há sessenta e três anos, sabe perfeitamente e
tudo que esses homens fizeram pelo Clube, destacando-se, como bem disse o Presidente da Mesa, Carlos
Lamberti. Carlos Lamberti quando assumiu a Presidência da Diretoria Executiva, encontrou o Clube falido
financeiramente e socialmente falando. Ele quando eleito, não aceitou sua eleição, pois naquela época não
havia necessidade de registro de chapa. Mas ele foi eleito e não aceitou. Quem presidia o CD na época era,
se não me engano, o Dr. Carlos Alberto Hernandez, que o convidou-o para sentar ao seu lada na Mesa, mas
ele se recusou. Só que, passado aquele momento de impacto, Nelson Serra procurou Carlos Lamberti e
convenceu-o a aceitar o cargo para o qual havia sido eleito. E eu tive a honra de participar da Diretoria de
Carlos Lamberti como Diretor de Esportes, e juntos fizemos muito por este Clube. Quero crer que não tenho
mais palavras para falar, pois o Presidente, que me antecedeu, trouxe tudo escrito e bonito. Então, eu falando
de improviso, fica mais difícil, mas não poderia me furtar destas palavras, pois nutri com Carlos Lamberti
uma grande amizade. Foi por indicação dele que eu o sucedi na Diretoria. Portanto, registre-se aqui todo o
respeito a este cidadão e associado deste Clube. Sr. Presidente, eu quero aproveitar para pedir que se registre
em Ata um voto de profundo sentimento para o Conselheiro Otavio Fernando Vieira Abrantes. Otávio foi
nadador do Clube, técnico da equipe de natação, diretor e Conselheiro, e faleceu há três semanas. Não
proponho, mas peço que se registre um voto de profundo pesar, também, para Otávio e sua família. Muito
obrigado.

Presidente da Mesa: Aprovado. Lamentavelmente, o Otávio que estava até pouco tempo aqui
conosco, que apesar dos seus setenta anos, era muito jovial, teve um quadro de infecção pulmonar.
É uma pena muito grande. Fiquei muito triste pelo seu passamento. Já fizemos comunicação à
esposa. Será registrado em Ata, com maior prazer, apesar de não ter prazer na notícia, os votos de
pesar, pois lamentavelmente, perdemos um esportista. Não sei se vocês sabem, mas ele tinha dois
títulos do Clube. Eu não sei por que, mas ele acabou adquirindo dois títulos, e ele brincava que
podia votar duas vezes. Realmente foi um triste passamento. O Senhor Presidente da Diretoria está
em Brasília por compromissos profissionais. Ele pediu desculpas pela ausência, e está representado
pelo Vice-Presidente, que peço para sentar à Mesa. Antes de entrar no item da pauta, todos nós
sabemos que o Clube foi acometido de uma intempérie, quase um maremoto, que prejudicou mais
contundente a Galeria de Troféus lá embaixo, a sauna, cuja abertura se projeta para um mês, pois
graças a Deus, os equipamentos das saunas estão sendo recuperados sem ônus para o Clube; o
elevador parece que já foi resolvido, mas o maior dano foi realmente ao Salão de Troféus. A água
chegou a aproximadamente 1,60m, e tem aqueles retratos que ficaram com “marca d’água”, mas,
salvo engano, o senhor Lineu tem digitalizado aqueles retratos desde a época do ex-presidente
Raphael. Os troféus tombaram e será necessário ser refeito. O Vice-Presidente me fala que está sendo
estudado se será refeito em alvenaria, para dar mais estabilidade. Isto ainda não foi mexido, pois
nossos funcionários estão comprometidos com outras ocorrências, e isso será feito no seu devido
tempo. A Diretoria estuda colocar comportas onde essa água passa, mas depende de fluxo de caixa.
E o piano de cauda, que é uma de nossas joias, precisará de reparo, e que esse reparo é muito caro,
pois está orçado por volta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Mas tudo será feito de acordo com o que

o tempo permitir fazer. Como todos estão vendo, os tempos estão difíceis. Os Senhores recebem o
quadro gerencial do Clube, onde tivemos uma redução de sócios, e isso não é em razão de
deficiências do Clube, pois ele está o mesmo. Trocaram a administração do restaurante, obras e
manutenções estão sendo feitas, o problema é a crise que está acontecendo. Mas, esperamos que
possamos continuar fortes como sempre para enfrentar mais uma crise, afinal, dizem, que é nas
crises que se cresce. Nós devemos fazer mais uma reunião do CD, dia 31 de outubro, para eleição
do Presidente da Diretoria e demais cargos eletivos. E no dia 1º de outubro, haverá Assembleia
Geral para escolha de 1/3 do Conselho Deliberativo.
Vamos ao item “d” . Discussão e deliberação de alteração da Resolução nº 04/2015-CD/CIR,
conforme proposta da Diretoria. Está em discussão.
Conselheiro Nato José Augusto Cintra Mathias: Eu andei trocando e-mails com o Presidente da
Diretoria durante essa semana, o Wallace foi copiado, do que eu iria apresentar aqui. Eu vou pedir
para fazer uma alteração no artigo 7º, que diz: “Para os fins do art. 27 do Estatuto Social, a
transferência do título por ato inter vivos fica sujeita ao pagamento de 10% (dez por cento) do seu
valor nominal vigente, em benefício do Clube, pagável em até 36 (trinta e seis) parcelas iguais e
mensais. ” Ele mantém a porcentagem de outras campanhas de 10% (dez por cento). Como estamos
fazendo várias campanhas, eu propus ao Presidente abaixar esse valor da transferência, de modo a
pegar aquele associado que saiu e não vai voltar para o Clube, seja por que os filhos cresceram, não
quer, mas ainda tem o título e não consegue vender porque a taxa de transferência é muito cara. Ela
está em R$ 4.350,00. O que eu propus ao Presidente e ele concordou comigo, o Wallace deve ter lido,
é que se abaixasse para 5%( cinco por cento). O texto do artigo 7º, ficaria:
Para os fins do art. 27 do Estatuto Social, a transferência do título por ato inter vivos fica sujeita ao
pagamento de 5% (cinco por cento) do seu valor nominal vigente, em benefício do Clube, pagável
em até 36 (trinta e seis) parcelas iguais e mensais. Parágrafo 1º. A transferência do título do sócio
demissionário, eliminado ou excluído há menos de 05 (cinco) anos somente se efetivará após o
pagamento das mensalidades, contribuições e outros encargos em débito, devidamente corrigidos.
Parágrafo 2º. A transferência do título do sócio demissionário, eliminado ou excluído há mais de 05
(cinco) anos obedecerá ao caput do artigo 4º. Tivemos uma discussão depois, que o Presidente não
participou, que tanto nos artigos 2º, 3º e 4º, só incluir uma frase: O associado poderá optar por
promover sua readmissão mediante pagamento de 02 (duas) mensalidades, condicionando sua
permanência no quadro social por 24(vinte e quatro) meses, com o pagamento das respectivas
mensalidades do período. Essa é a proposta para fazer o cara ficar aqui, depois de 24(vinte e quatro)
meses o cara decide. Isso é para tentar melhorar um pouco a qualidade dos sócios.
Presidente da Mesa: Por favor, Cintra. No que tange a sua proposta, posso substituir aqui com o
pagamento das respectivas mensalidades, sem prejuízo das mensalidades vincendas?
Conselheiro ???????: sou a favor da proposta, mas que se diminua o prazo. Trinta e seis vezes é
muita coisa. Poderia ser em doze.
Presidente da Mesa: Está em até trinta e seis vezes, mas a Diretoria pode colocar em vinte e quatro,
doze... ela pode estabelecer a quantidade de acordo com a capacidade econômica de cada um.

Presidente da Mesa: Uma conversa que tive com o Presidente, parece que ela estava de acordo com
essas propostas. O Vice-Presidente também concorda com a proposta. Então, temos um substitutivo.
Vamos votar a proposta com o substitutivo. Está em votação. Quem estiver de acordo permaneça
como se encontra. Aprovado por unanimidade.
Item “e” – Assuntos de interesse geral.
Conselheiro Emilio da Silva Junior: Boa noite. Eu já ia falar anteriormente, quando falaram sobre
as homenagens que foram prestadas. Acabou passando e eu não falei. Gostaria de deixar uma
proposta ao Presidente se a gente faz ainda este ano uma homenagem ao Sr. Osvaldo Guerato pelos
préstimos que ele tem feito para a gente por muito tempo. Foi jogador, administrador, foi tudo no
Clube. Eu queria deixar essa proposta para essa pessoa que tem carregado o piano sozinho para a
gente.
Presidente da Mesa: Muito justa. Eu endosso. Ele foi homenageado pelo pessoal do futebol quando
fez oitenta anos. Aplaudido de pé por todos que lá se encontravam. Foi numa churrascada feita por
você, por sinal. Preciso colocar em votação? Aprovado por unanimidade.
Conselheiro Luciano Blandy: Eu queria fazer uma reclamação. Não ia falar, pois aconteceu há uns
vinte dias, mas voltou a acontecer. E alguns sócios que estavam comigo, sabendo que haveria a
reunião, pediram para eu comentar. A reclamação é com relação ao restaurante. Entendo que há
uma administração nova e que está se adaptando, mas chegamos aqui pedindo bebidas e comidas
e só recebemos as bebidas. Passado mais de uma hora, decidimos ir para o Tertúlia. Ao pedir a
conta, foi cobrada a comida que não comemos. Houve um entrevero, falei que ia levar ao Conselho,
mas não deram muita atenção. Fiquei sabendo que era uma nova administração e relevei. Mas neste
domingo teve uma festinha de uma amiga da minha filha, que também é sócia, e eu e mais quatro
pais sentamos um uma mesa ao lado, um pouco mais afastado, e chamamos a garçonete e falamos
que estávamos junto, mas como iriamos beber vinho, ia ficar mais caro, pedimos para separar as
contas para não criar uma situação chata com os outros convidados. Disseram que não poderia,
pois, a mesa estava próxima e tinha que pagar tudo junto. Chamei a gerente do restaurante e ela
disse a mesma coisa. Criou-se uma situação muito chata. Discutimos muito até ela decidir fazer uma
comanda para aquela mesa. Me parece que falta alguém de pulso para gerenciar o restaurante.
Presidente da Mesa: o Vice-Presidente irá levar isso ao conhecimento da Presidência.
Conselheiro Rui D’Ascola: Boa noite. Eu tenho acompanhado as conversas que o pessoal tem
trocado pelo WhatsApp, e de vez em quando eu faço algum comentário. Mas o que sinto é que tem
várias conversas importantes para o Clube, e que me parece uma tradição do Conselho discutir
muitos assuntos com poucas informações. Isso eu vi em relação a patinação, ao futsal e outras
modalidades. Eu queria também ressaltar que estamos às vésperas da eleição do terço do Conselho,
e logo em breve teremos também para Presidência, e provavelmente nosso Presidente se elegerá.
Eu não posso deixar de esclarecer que tem algumas informações que eu tenho conversado
sucessivamente, ano a ano com as Diretorias, e acho que tem alguns erros na Previsão Orçamentária
do Clube. Um dos exemplos que quero citar é a locação de área. Os alunos que pagam esses cursos
têm dois preços no orçamento. Um preço é para o aluno sócio e o outro para o não sócio. No entanto,

os professores como locadores de área, eles recebem uma porcentagem desse valor da aula que torna
desigual o recebimento por aluno. No meu entendimento, essa diferença entre os valores de sócio e
não sócio deveria ir para o caixa do Clube, e não uma renda adicional para os professores. Como
exemplo, só na Divisão de Tênis essa diferença, que considero um equívoco, dá cerca de R$ 3.000,00
(três mil reais)por mês. O orçamento anual, estamos falando de R$ 36.000,00(trinta e seis mil reais).
Então, eu não vejo, por causa disso, que seja plausível uma resposta da Diretoria dizendo que não
tem verba para alguma modalidade.

Minha sugestão aqui é que o Conselho tome algumas providências junto com a Diretoria e que tenhamos
informações melhores para discutir. Essas minhas palavras são consequência daquele relatório que o Lineu
da Secretaria, sempre muito competente, manda para os Conselheiros, e que ali mostra a queda de
arrecadação do Clube. Eu não vi ninguém até hoje comentar esse assunto e isso me preocupa. O Conselho e
a Diretoria deveriam pensar muito bem em algumas estratégias para que o Clube não seja refém de uma
situação financeira difícil. Recentemente tivemos essa ressaca, que trouxe um prejuízo para o Clube. Eu tenho
visto que tem vários amigos meus que estão pensando em deixar de ser sócios porque o Clube está ficando
caro, e que uma condição que tenho falado com as pessoas há vários anos, é criar o Sócio Individual. Eu acho
que várias pessoas deixam de frequentar o Clube porque ele fica pesado. Então, a conta fica muito cara
comparando com quem frequenta o Clube com a família. Eu particularmente me questiono porque tem tantas
Academias ao redor do Clube, pois o Clube não paga imposto, não paga aluguel, e também não tem a
obrigação de gerar lucro. Então, o Clube comparado as atividades realizadas ao seu redor, deveria ser
magnânimo. Mas não é. Ele sofre uma concorrência. Uso a minha Divisão como exemplo, mas acho que isso
serve para várias outras. A situação não está para se perder receita, e a Administração do Clube não permite
erros.
Presidente da Mesa: Nós sabemos do seu emprenho como Diretor, Conselheiro e associado tradicional e de
uma família com raízes no Clube. Antes de você chegar, eu fiz breves exposições, tocando alguns pontos. A
questão que você levantou sobre a receita oriunda de não sócio, realmente tem que ser corrigido no próximo
orçamento. Sobre os danos causados pelo maremoto, eu já fiz uma exposição inicial e com relação a visão
estratégica, a Diretoria tem se empenhado muito nisso. Recentemente o Presidente, para incentivar a prática
de modalidades esportivas e uso da sauna, ele dá um voucher de duas saunas por mês em quem está
matriculado em algum curso ou atividade física, e se a pessoa quiser fazer a massagem, ela paga a diferença.
E só um exemplo, mas o Presidente tem em mente outas posturas para evitar a perda de receitas. Mas o que
falei e também insisto é que estamos em um contexto econômico desfavorável. Esperamos que passe rápido,
mas isso não exonera ninguém do dever de criar soluções alternativas e inteligentes. Só quero registrar a você
que concordo sobre a concorrência com Academias, mas somos um Clube com Academia, cursos... Não
somos Empresários. Não significa que devemos trabalhar no vermelho. Isso exige um pouso de criatividade.
Por exemplo, porque a nossa ginástica fica na mão de três Professores? Não é pelos Professores. É que eles
monopolizaram aquilo, e as vezes você perde de vir em uma aula e não pode vir na aula do outro Professor.
Isso não deve acontecer. O aluno é aluno da ginástica do Clube. Sele faltou na aula do Professor Volpe, ele
pode vir na aula do professor Jonas que é no horário seguinte e para que ele não tenha essa perda. Isso é algo
que deva ser levado ao raciocínio da elaboração do próximo orçamento, na revisão destes Contratos. Eu
ainda penso, Rui, que poderemos fazer, antes de votar o orçamento, fazer uma reunião informal para discutir
extraoficialmente. Acho que o Cintra fez isso quando era Presidente. Acho que é um caminho para que venha
convergir ideias.

Conselheiro Rui D’Ascola: Esse exemplo que você deu sobre os Professores da ginástica, eu não sei
como funciona e não quero tecer comentários do que eu não conheço, mas acho que o Clube é
soberano e tem que chamar os Professores para corrigir essa lacuna. Quando você falou de oferecer
sauna gratuita, eu acho que é muito interessante, agradável, respeitoso e de consideração com o

associado. Eu acho que o Clube está muito atrasado e perdeu o time de criar pacotes. Uma ideia que
tive semana passada, até comentei rapidamente com o Presidente Lyra, é que tenho três filhos (2 e
meio, 10 e 13 anos), e como fico muito tempo no Parquinho e no Ginásio, observo e valorizo a
quantidade de crianças que tem no Clube. As vezes estou brincando com meus filhos e dou uma
olhada em volta e não conto menos de oitenta crianças dentro do Ginásio. Aí eu faço a seguinte
colocação! Porque o Clube não poderia aproveitar esse recurso, pois muita gente paga para ter essas
crianças dentro do seu negócio, e fazer uma parceria, por exemplo, com uma Escola de Inglês para
ter o curso aqui dentro? Logicamente que cobrado. As mães trazem os filhos para fazer o inglês,
automaticamente já ficam em um ambiente seguro, de lazer e boa companhia. Precisamos trabalhar
algumas ideias para desenvolver o Clube.
Presidente da Mesa: Rui, o Presidente Ricardo tem me confidenciado algumas ideias, e que não
podemos falar por hora, pois o segredo é a alma do negócio, e isso pode despertar uma concorrência
predatória no mercado, mas ele está pensando em algumas coisas. Com relação aos pacotes
promocionais, já na época do Sion foi sugerido e está sendo visto, conforme dito agora pelo nosso
Vice-Presidente, e realmente tem que ser feito. Eu gostaria de esclarecer que sobre o Sócio
Individual, o Conselheiro Renato Braga também tem a mesma opinião. Eu sou muito tranquilo e
transparente em relação ao assunto. Sou apenas um voto, mas sou contra. Sou contra porque aqui é
um Clube de família. E aí vai acontecer o que aconteceu com outros Clubes. Enquanto aqui for um
Clube de família, não importando se você é viúvo, separado ou solteiro, ele continua um Clube de
família. Na hora que você se amancebar, casar, constituir família, a sua família poderá estar aqui.
Acho que devemos prezar por isso. Mas, não tenho espírito antidemocrático de dizer que não
devemos encaminhar isso.
Conselheiro Rui D’Ascola: meu objetivo aqui não foi dar sugestões. Meu objetivo é que criemos
discussões.
Presidente da Mesa: É claro, isso é um foro. De qualquer forma, quero avisar o Renato Braga de que
a Diretoria vai montar uma Comissão com a participação do Conselho para levantar um estudo. Se
a Diretoria reconhecer que é viável, ela apresenta para o Conselho. Pois não adianta deliberar sem
dados. Se tiver algo mais factível, poderemos deliberar sobre o assunto.
Conselheiro Rui D’Ascola: Só aproveitando a oportunidade, queria parabenizar o Tom. Foi
comentado no grupo do WhatsApp sobre o cinema que ele criou. Eu já dei parabéns para ele
pessoalmente, e quero que fique registrado. Aquela foi uma ideia maravilhosa e feita com poucos
recursos.
Conselheiro Nato José Augusto Cintra Mathias: Ótima intervenção do Conselheiro Rui. Para
complementar, no orçamento de 2013 foi aprovado assim. Senão me engano. Tinha apenas um valor
de curso. E tinha uma taxa de não sócio, onde ele pagava essa taxa mais o valor curso. Mudaram,
mas eu não sei por que não aconteceu. Perdi se teve algum motivo...
Conselheiro Renato Braga: Eu gostaria de me reportar ao Conselheiro Rui que citou sobre a criação
do Sócio Individual, e lembrar que eu também apresentei essas sugestões há algum tempo, e
acredito que é uma ideia que vem de muito tempo e nunca foi avante. Eu reconheço que é uma
sugestão polêmica, pois o Clube é familiar, nunca teve Sócio Individual. Eu sei que outros Clubes

têm sócios individuais e é assunto polêmico. Assim, como é assunto polêmico, além da minha
sugestão de se criar o Título Individual, era que esse assunto fosse avante e se criasse uma Comissão
para estudar o assunto, para sabermos se é vantajoso ou não para o Clube. E depois essa Comissão
traria para o plenário já como uma proposta para saber se o Conselho entende que deva ser
aprovada ou não. Por enquanto ela está no nascedouro como uma ideia e sugestão.
Conselheiro Rogério Miranda de Carvalho: Boa noite. Em relação aos danos causados pela ressaca,
eu, por questões de ordem ligadas ao mar, me meti em umas ONGs que cuidam de marés,
regularização ambiental, etc., para dar apoio jurídico onde eu podia colaborar. Estou há seis ou sete
anos participando sobre discussões do sistema hídrico da baixada santista, e percebi, por ter barco
e velejar, que a maré tem aumentado um nó. Estou velejando pelo Clube há uns quarenta anos,
então, eu tenho um histórico de como era a entrada do nosso canal e de que como é hoje. Isso é
porque nossos técnicos nunca brincaram de castelo de areia, pois toda vez que eles tiram do meio,
cai as beiradas. Ainda que haja um bom entroncamento na Avenida da praia, não significa que ela
não vá cair. Nós vamos sofrer muitos abalos por isso. Eu não sei como são as fundações da piscina,
pois o canal está se aprofundando. Quando os portugueses chegaram aqui, o canal tinha 6m de
profundidade, hoje tem 20m. ele tinha uma largura estreita que hoje é muito mais larga. Todo
mundo acha que o Internacional invadiu a área da igreja, mas na verdade a igreja santa Cruz dos
Navegantes está no fundo do mar. Quando meu pai era Diretor de Náutica, a Marinha solicitou que
o Internacional fizesse aquele entroncamento. E foi isso que evitou que a praia continuasse a se
desgastar, como está acontecendo no canal 6. O mar não subiu nada além dos milímetros que ele
subiria todos os anos. O que acontece é que a entrada do canal é muito mais larga, as ondas vêm do
alto mar com muito mais pressão, e como o canal está muito mais fundo, essa massa bate aqui e
levanta no mesmo processo da praia do tombo, e as ondas vão arrebentar aqui na nossa fachada.
Não há mais aconteceu. Agora irá acontecer, e temos que nos preparar para isso. Não sei se fazendo
um muro no meio fio da calçada. Isso terá que haver um debate com a Prefeitura, inclusive. Era
impensável há dez anos que houvesse o que houve no Vasco, onde entrou água. Eu tenho uma foto
no escritório de uma entrega de prêmios de uma regata que veio o Amyr Klink, e a entrega de
prêmios, hoje, seria no fundo do mar. A premiação foi feita um pouco mais para cá do aquário, e ali
não tem mais praia.
Presidente da Mesa: Ali eu jogava voleibol.
Conselheiro Rogério Miranda de Carvalho: Eu, que nasci na Rua Carlos de Campos, frequentava
aquela praia, que não existe mais. Ainda bem que temos hoje um Presidente e um Vice-Presidente
Engenheiros. A outra coisa, é que sempre que venho no microfone eu repito, aliás, eu tenho vindo
com meu pai no restaurante e tenho elogiado, por isso estranhei o colega ter falado ao contrário, e
meu pai gosta muito do Clube, mas eu frequento muito mais a Náutica e o Clube é um só. Não
existe a Náutica se não existir o Clube Internacional de Regatas. É muito importante que cada um
de vocês levem suas famílias para lá. Nós só vamos ter uma unidade quando as pessoas daqui forem
para lá e as pessoas de lá vierem para cá. O nosso restaurante de lá está cada vez melhor, mas só vai
melhorar quando houver maior frequência. Nós temos espaços muito bons para lá.
Presidente da Mesa: Muito bem senhores. Essa reunião foi muito produtiva e profícua. Agradeço a
presença do Sr. Vice-Presidente, no nosso Secretário ad hoc Vidal Sion Neto, e essa questão ao mar,

é a relação do Porto/Cidade. E tem gente que ainda não acredita e diz que é o aquecimento global.
Se fosse o aquecimento global, a Holanda já estava inundada. Tem gente que acha que a culpa é de
Deus. Mas há um processo em andamento, e a Juíza havia negado a liminar dizendo que não havia
prova de que a dragagem tinha contribuído para isso. Mas vamos esperar que algum dia alguém
faça alguma coisa. O Conselheiro Jonas Faulim pediu dispensa da chamada, que foi deferida.
Nada mais havendo a tratar agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta Reunião
Extraordinária que contou com a presença de 62 (sessenta e dois) Srs. Conselheiros, conforme
consta do livro de presença._ .
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