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Com a palavra, o Presidente

Amigos Paineirenses
Neste 9 de junho temos um encontro marcado. Trata-se de uma importante data para nosso Clube e, 
especialmente, para todos os associados. Teremos a eleição de 1/3 do Conselho Deliberativo. Está em 
nossas mãos escolher 40 conselheiros de um universo de 120 membros, que irão nos representar nos 
próximos seis anos.
Só por este dado fica evidente a necessidade de todos darem atenção a esta data e comparecerem 
para a votação. 
É muito importante que o Conselho Deliberativo esteja bem representado. Para isso, é imprescindível 
que um número significativo de associados compareça às urnas. Só assim, todos os ideais e correntes 
estarão com uma voz para traduzir nossos anseios. Embora facultativo, trata-se de uma obrigação ao 
associado, participar, dar sua opinião, escolher o representante.
O Conselho Deliberativo tem um papel importante na vida do Clube. Os conselheiros tomam decisões 
como aprovação de contas, orçamento e exerce ainda uma espécie de fiscalização do executivo.
Portanto, não esqueçam, anotem em suas agendas. Dia 9 de junho, eleição para 1/3 do Conselho. Para 
votar basta ter dois anos no quadro associativo do Clube Paineiras de Morumby. E lembrem-se, desde 
2008 o voto não está vinculado apenas ao nome do sócio proprietário. O cônjuge, seja o marido ou a 
esposa, têm os mesmos direitos, embora apenas um possa votar. As eleições estão abertas das 8h às 
17h horas. Compareçam!

Saudações Paineirenses

Luís Augusto Bulcão Carvalho
Presidente do Conselho Deliberativo

Prezados Associados, no dia 9 de junho, todos vocês estão convidados para 
participar da Eleição que definirá os 40 Conselheiros que os representarão 
no Conselho Deliberativo nos próximos 6 anos. Convido os que têm direito 
a voto, e mesmo os que não têm, a tomarem conhecimento de quem são 
os candidatos, suas histórias em nosso Clube, assim como suas convicções e 
propostas. Afinal, são eles que legitimamente farão o papel de levar à frente 
os seus anseios e desejos em relação ao Paineiras.
O Conselho, além de fiscalizar a atuação da Diretoria Executiva e aprovar o 
seu orçamento, avalia e propõe mudanças estatutárias.  
O Paineiras vem passando por uma modernização e revitalização intensa 
e isso só foi possível graças ao “Choque de Gestão” que implantamos 
com uma administração em moldes profissionais e compartilhada. Para 
continuarmos nessa trajetória de sucesso é fundamental mantermos essa 
base de apoio de Conselheiros comprometidos, atuantes e com críticas 
construtivas.
Agora em junho se encerraram os mandatos concedidos em 2005 a mim, 
ao Fernando Monteiro, meu atual Vice-Presidente, responsável por todas 
as obras e manutenções, e ao Maurício Faria meu atual Diretor Tesoureiro 
que teve uma grande atuação, nesse período, junto aos Conselheiros para 
viabilizar nossos projetos. 

Aproveito essa oportunidade para prestar contas aos que nos elegeram, destacando nossas principais realizações nesses 6 anos de mandato no Conselho 
e Diretoria Executiva:
- Recuperamos o terreno desapropriado e viabilizamos a construção nesse local do nosso tão sonhado estacionamento.
- Transformamos uma área de 900 m² de telhado sobre o chamado ginásio velho, no coração do Clube, em um complexo de 2 quadras de tênis e 1 de areia.
- Estamos concluindo todo o projeto de acessibilidade com elevadores, rampas, etc. 
- Reformamos e modernizamos todas as Lanchonetes e Restaurantes.
- Reformamos a antiga Sede Social e criamos o Pavilhão de Jogos com boliche, sinuca, etc.
- Inúmeras outras realizações e apoio para as áreas esportivas, sociais e culturais, frequentemente divulgadas nas Revistas do Paineiras.

Essas realizações só foram e estão sendo possíveis graças a atuação firme do meu antecessor e companheiro de Conselho e da Diretoria Executiva, o Dr. 
Spina na “luta” incansável para obter a Harmonia entre os membros do Conselho e a Diretoria Executiva. Isso viabilizou criarmos a Coligação Harmonia.
É nesse clima que também gostaria de destacar a nossa situação financeira, que está extremamente equilibrada como pode ser constatada no Balanço 
do Primeiro Trimestre, publicado nessa Edição. O nosso índice de liquidez está em 1,92. Nossa única preocupação são os casos graves de reclamações 
trabalhistas que herdamos da penúltima administração e que estão sendo liquidados agora com indenizações elevadas. Infelizmente, naquela época, não 
foram tomados os devidos cuidados a exemplo do que foi feito na transição para a terceirização do restaurante, quando evitamos reclamações trabalhistas.
As prestações do empréstimo para a execução de nossa principal obra, que foi o estacionamento, vêm sendo pagas com as receitas obtidas de acordo com 
a engenharia financeira aprovada pelo Conselho, composta pela taxa patrimonial de R$ 45,00 mensais, acrescida das permanências nos períodos de doze 
horas no valor R$ 2,00. Somadas, estas taxas representam cerca de R$ 310 mil, superando a despesa assumida com a prestação da dívida, no valor de R$ 
295 mil.

O projeto de Ampliação do Complexo Esportivo do Vale, com mais uma piscina e expansão do Pavilhão do Fitness em mais 60% de sua área, já esta em 
fase adiantada de aprovação. Pretendemos iniciar as obras já no próximo semestre e estamos certos de que com essa nossa confortável situação financeira, 
teremos sucesso em propor ao Conselho Deliberativo uma revisão orçamentária para reduzir o cronograma físico e financeiro aprovado.
Sem dúvida esse mês de junho será especial, com as Eleições e a nossa Festa Junina, que terá como destaque, entre outras grandes atrações, a consagrada 
dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano (confira a programação nessa edição).
É um Paineiras cada vez melhor para Todos.

Sergio Henri Stauffenegger
Presidente

Diretoria Executiva 2013-2015



Vote em nossos 40 candidatos comprometidos 
com a melhoria contínua!

•
•
•
•
•

 Representação dos Associados em Todas as Áreas do Clube
 Presença Constante e Atuante nas Reuniões do Conselho
 Avaliação e Proposição de Mudanças Estatutárias
 Participação Efetiva nas Comissões de Trabalho do Conselho
 Contribuição para o Clube Dentro da sua Área de Atuação Profissional

A Diretoria Executiva apoia os 40 Candidatos da 
Coligação Harmonia para as Eleições do Conselho 
Deliberativo em 09.06.2013

A Coligação Harmonia representa três grupos independentes, 
Amarelo (3ª Via), Grupo Novo Paineiras e Pró-Paineiras, que se 
coligaram em torno da convivência harmônica e da melhoria 
contínua em todas as áreas de nosso clube, priorizando a família.

Ana Emília de O. 
de Almeida Prado 
Advogada/Sócia há 
40 Anos

Ana Paula Gaeta S. 
de Garófalo 
Empresária/Sócia há 
36 Anos

Antonio Misorelli 
Advogado/Sócio há 
40 Anos

Carlos Augusto F. 
Alves Sobrinho 
Advogado/Sócio 
há 15 Anos

Cyro Kusano 
Advogado/Sócio há 
36 Anos

Eugênio Suplicy 
Ferreira do Amaral Jr. 
Engenheiro/Sócio 
há 6 Anos

Fernando José Pinto 
Engenheiro/Sócio 
há 28 Anos

Francisco Carlos 
Paiva Monteiro 
Empresário/Sócio há 
15 Anos

Itiro Suzuki 
Médico/Sócio há 
24 anos

José Augusto 
Oliveira Guimaro 
Engenheiro/Sócio 
há 30 Anos

José Eduardo de 
Toledo Rodovalho 
Engenheiro/Sócio 
há 22 Anos

José Leandro 
Hernandez Salinas 
Empresário/Sócio 
há 5 Anos

Luiz Hildebrando 
Bessa Rodrigues 
Empresário/Sócio 
há 12 Anos

Luiz Roberto Araujo 
Administrador/Sócio 
há 15 Anos

Maria Rosemary 
França Vianna 
Administradora/Sócia 
há 8 Anos

Mario dos Santos 
Antonio 
Comerciante/Sócio 
há 12 Anos

Marize Fontolan 
Garcia 
Psicooncologista
Sócia há 40 Anos

Walter Della Nina 
Junior 
Economista/Sócio 
há 11 Anos

Mauro Leozzi 
Engenheiro/Sócio 
há 42 Anos

Paulo Celso Cagno 
Administrador/Sócio 
há 29 Anos

Paulo Sérgio Tessari 
Pereira 
Comerciante/Sócio 
há 8 Anos

Pedro Alves da 
Costa Filho 
Auditor/Sócio 
há 25 Anos

Piergiorgio Helzel 
Publicitário/Sócio 
há 35 Anos

Richard Jones Auda 
Treial 
Administrador/Sócio 
há 16 Anos

Roberval Ramos 
Mascarenhas 
Advogado/Sócio 
há 16 Anos

Rogério Silva 
Camargo dos Santos 
Comerciante/Sócio 
há 8 Anos

Rolf Stauffenegger 
Engenheiro/Sócio 
há 20 Anos

Sandra Cecilia 
Monaco 
Relações Públicas
Sócia há 32 Anos

Sergio Antônio 
de Oliveira 
Empresário/Sócio 
há 18 Anos

Sergio Vieira Rodado 
Administrador/Sócio 
há 12 Anos

Silno Ferreira 
Administrador/Sócio 
há 26 Anos

Silvia Ungaretti Zanini 
Marcelo 
Arquiteta/Sócia 
há 35 Anos

Valter Tadashi Tuyama 
Engenheiro/Sócio 
há 24 Anos

Vera Lúcia Lucas Zen 
Advogada/Sócia 
há 22 Anos
                 

Walfredo de Alvarenga 
Linhares 
Engenheiro/Sócio 
há 10 Anos

Maria Angélica 
Wiegand Calvo Longo
Economista/Sócia 
há 25 Anos

Ody João Belotto 
Arquiteto/Sócio 
há 18 Anos

Marco Aurélio Scalise
Administrador/Sócio 
há 36 Anos

P
P

Daisy Saba Arbashe 
Mascaro   
Médica/Sócia 
há 15 anos

3
ª 

V
ia

Ângelo Garcia
Arquiteto/Sócio há 
24 Anos

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0



Vote em nossos 40 candidatos comprometidos 
com a melhoria contínua!

•
•
•
•
•

 Representação dos Associados em Todas as Áreas do Clube
 Presença Constante e Atuante nas Reuniões do Conselho
 Avaliação e Proposição de Mudanças Estatutárias
 Participação Efetiva nas Comissões de Trabalho do Conselho
 Contribuição para o Clube Dentro da sua Área de Atuação Profissional

A Diretoria Executiva apoia os 40 Candidatos da 
Coligação Harmonia para as Eleições do Conselho 
Deliberativo em 09.06.2013

A Coligação Harmonia representa três grupos independentes, 
Amarelo (3ª Via), Grupo Novo Paineiras e Pró-Paineiras, que se 
coligaram em torno da convivência harmônica e da melhoria 
contínua em todas as áreas de nosso clube, priorizando a família.

Ana Emília de O. 
de Almeida Prado 
Advogada/Sócia há 
40 Anos

Ana Paula Gaeta S. 
de Garófalo 
Empresária/Sócia há 
36 Anos

Antonio Misorelli 
Advogado/Sócio há 
40 Anos

Carlos Augusto F. 
Alves Sobrinho 
Advogado/Sócio 
há 15 Anos

Cyro Kusano 
Advogado/Sócio há 
36 Anos

Eugênio Suplicy 
Ferreira do Amaral Jr. 
Engenheiro/Sócio 
há 6 Anos

Fernando José Pinto 
Engenheiro/Sócio 
há 28 Anos

Francisco Carlos 
Paiva Monteiro 
Empresário/Sócio há 
15 Anos

Itiro Suzuki 
Médico/Sócio há 
24 anos

José Augusto 
Oliveira Guimaro 
Engenheiro/Sócio 
há 30 Anos

José Eduardo de 
Toledo Rodovalho 
Engenheiro/Sócio 
há 22 Anos

José Leandro 
Hernandez Salinas 
Empresário/Sócio 
há 5 Anos

Luiz Hildebrando 
Bessa Rodrigues 
Empresário/Sócio 
há 12 Anos

Luiz Roberto Araujo 
Administrador/Sócio 
há 15 Anos

Maria Rosemary 
França Vianna 
Administradora/Sócia 
há 8 Anos

Mario dos Santos 
Antonio 
Comerciante/Sócio 
há 12 Anos

Marize Fontolan 
Garcia 
Psicooncologista
Sócia há 40 Anos

Walter Della Nina 
Junior 
Economista/Sócio 
há 11 Anos

Mauro Leozzi 
Engenheiro/Sócio 
há 42 Anos

Paulo Celso Cagno 
Administrador/Sócio 
há 29 Anos

Paulo Sérgio Tessari 
Pereira 
Comerciante/Sócio 
há 8 Anos

Pedro Alves da 
Costa Filho 
Auditor/Sócio 
há 25 Anos

Piergiorgio Helzel 
Publicitário/Sócio 
há 35 Anos

Richard Jones Auda 
Treial 
Administrador/Sócio 
há 16 Anos

Roberval Ramos 
Mascarenhas 
Advogado/Sócio 
há 16 Anos

Rogério Silva 
Camargo dos Santos 
Comerciante/Sócio 
há 8 Anos

Rolf Stauffenegger 
Engenheiro/Sócio 
há 20 Anos

Sandra Cecilia 
Monaco 
Relações Públicas
Sócia há 32 Anos

Sergio Antônio 
de Oliveira 
Empresário/Sócio 
há 18 Anos

Sergio Vieira Rodado 
Administrador/Sócio 
há 12 Anos

Silno Ferreira 
Administrador/Sócio 
há 26 Anos

Silvia Ungaretti Zanini 
Marcelo 
Arquiteta/Sócia 
há 35 Anos

Valter Tadashi Tuyama 
Engenheiro/Sócio 
há 24 Anos

Vera Lúcia Lucas Zen 
Advogada/Sócia 
há 22 Anos
                 

Walfredo de Alvarenga 
Linhares 
Engenheiro/Sócio 
há 10 Anos

Maria Angélica 
Wiegand Calvo Longo
Economista/Sócia 
há 25 Anos

Ody João Belotto 
Arquiteto/Sócio 
há 18 Anos

Marco Aurélio Scalise
Administrador/Sócio 
há 36 Anos

P
P

Daisy Saba Arbashe 
Mascaro   
Médica/Sócia 
há 15 anos

3
ª 

V
ia

Ângelo Garcia
Arquiteto/Sócio há 
24 Anos

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0



NOSSO PAINEIRAS • GRUPO VERMELHO
O Grupo Político mais antigo e atuante no Conselho

Tradição, Competência, Transparência e Novas Ideias.
Vote nos Nossos Candidatos para Mudarmos.

•  Está pagando uma taxa adicional mensal pela construção do estacionamento de R$ 45,00;

•  Está pagando também para estacionar seu veículo, sem que tenha outra opção de estacio-
namento gratuito com o fechamento do P2;

•  Está pagando mais caro para comer no Restaurante e Lanchonete e pelo uso do SPA (Sauna 
e Massagens), todos terceirizados;

•  Está pagando todos os cursos e atividades extras em valores iguais ou muito próximos aos 
de mercado;

•  Continua sem qualquer direito à remuneração quando da venda do seu Título Patrimonial;

 lhos do Clube, ao completarem 18 anos, devido à 
cobrança injusta de sobretaxa de R$ 217,09;

 cits no Departamento de Marketing de 
R$ 765.000,00, onde se inclui divulgação e comunicação (Revista Paineiras). 

O que você acha da Diretoria Executiva, com o apoio da maioria dos Conselheiros do seu Grupo 
Político, ter realocado R$ 3.276 milhões de verba do estacionamento, que poderia ter sido utili-
zado para amortização da dívida da construção do estacionamento com o Banco Bradesco, para 
equilibrar o Índice de Liquidez do Clube, de apenas 0,63 em 31/12/2012 (menor índice desde 
2006); ou seja, nesta data, para cada real de compromissos, o Clube dispunha de, apenas, 
0,63 centavos disponíveis.

Você não acha que está pagando muito caro pela utilização do seu Clube?
Nós, Conselheiros e Candidatos pelo Grupo Vermelho, entendemos que sim!

Você não acha perigoso que todos os poderes do Clube fi quem nas mãos do 
mesmo Grupo Político, denominado Chapa Harmonia?

Nós, Conselheiros e Candidatos pelo Grupo Vermelho, Temos Certeza que Sim!

Dia 09 de junho, participe das Eleições com o seu Voto e Impeça o Monopólio 
de Poderes. A Unanimidade é Burra, a Diversidade de Ideias é Saudável.

Vote nos Candidatos do Grupo Vermelho (Vide Encarte Anexo nesta Edição da Revista).

Oposição Séria e Responsável. 
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sendo dada ao Conselho a devida importância, pois cabe a ele, entre outras, a atribuição de aprovar os
Orçamentos e os Balanços Anuais do Clube.

O PASSADO É O MELHOR PROFETA DO FUTURO

avanços importantes para os Associados(as) :

- Aquisição de geradores pelo Clube, com expressiva redução nas contas de energia

- Acompanhamento pelo Conselho Fiscal das contas dos principais Eventos Sociais realizados pelo Clube,

NOSSAS PROPOSTAS

- Redução Progressiva das Mensalidade e da Taxa de Transferência dos Títulos Patrimoniais após 20 anos como
Associado(a)

- Votação pela nas eleições do Clube, com votação presencial para os Associados(as) que assiminternet
desejarem

NOSSOS CANDIDATOS :    vide encarte nesta Revista

CONTATOS :   hlc.consult@mail.com  e  bevilacqua@mapb.com.br

Dia 09 de Junho : seu voto é importante!



Vote em nossos 40 candidatos comprometidos 
com a melhoria contínua!

•
•
•
•
•

 Representação dos Associados em Todas as Áreas do Clube
 Presença Constante e Atuante nas Reuniões do Conselho
 Avaliação e Proposição de Mudanças Estatutárias
 Participação Efetiva nas Comissões de Trabalho do Conselho
 Contribuição para o Clube Dentro da sua Área de Atuação Profissional 

Construção de piscina multiuso para nado 
sincronizado, natação e polo aquático.

Ampliação em 50% da área atual do 
complexo esportivo (fitness, boxe, judô, 
karatê, treinamento funcional e etc.), 
atendendo assim a demanda represada.

Construção de SPA completo voltado à saúde 
e bem-estar.

Cobertura da quadra poliesportiva próxima à 
Peteca.

Valorização da marca Paineiras para a 
captação de recursos para o esporte e 
sociocultural.

Projeto GEOs - Criação de recreação 
monitorada aos finais de semana e feriados.

Esportes radicais - Implantação e 
desenvolvimento.

Criação do projeto olímpico incentivado.

Centro integrado de preparação física 
englobando o atendimento de medicina 

desportiva, preparação psicológica e 
nutricional.

Revitalização do SEFFE e SAT para maior 
participação em competições.

Criação do memorial esportivo do clube.

Ampliação da área cultural com a 
construção de um andar superior, 
melhorando as instalações para os 
diversos cursos.

Fomentar inovações, implantando novas 
tendências culturais e incentivando a 
participação da terceira idade.

Investir no atendimento de emergência e na 
prevenção e conscientização das doenças 
crônico-degenerativas.

Investir na informatização de todos os 
processos administrativos.

Contratar e implantar um plano de 
sustentabilidade ambiental.

A Diretoria Executiva apoia os 
40 Candidatos da Coligação Harmonia 
para as Eleições do Conselho Deliberativo 
em 09.06.2013

A Coligação Harmonia representa três grupos 
independentes, Amarelo (3ª Via), Grupo Novo 
Paineiras e Pró-Paineiras, que se coligaram 
em torno da convivência harmônica e da 
melhoria contínua em todas as áreas de 
nosso clube, priorizando a família.

A Coligação Harmonia apoia estas Propostas 
da Diretoria Executiva:

G
N

P
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Eleição do Conselho Deliberativo
9 de junho, domingo, das 8h às 17h

Os Votantes

Documentos Necessários

Como votar

Lembretes

O Paineiras convida todos a participarem de um evento muito importante para você associado e para o Clube, a Eleição do Conselho Deliberativo. 
No próximo dia 9 de junho, domingo, das 8h às 17h, será realizada a votação que vai eleger os 40 novos Conselheiros, renovando 1/3 do Conselho 
Deliberativo para um mandato de  6 anos, conforme prevê o Art. 71 do nosso Estatuto Social. 

Participe dessa votação e eleja Candidatos atuantes, que representem os interesses da maioria. 
Fique por dentro dos detalhes da votação e compareça. Vote consciente!

De acordo com o Estatuto Social, podem votar os Associados Vitalícios e os Associados Proprietários de Títulos Patrimoniais, maiores de 18 (dezoito) 
anos, que pertençam ao quadro associativo há mais de 2 (dois) anos, considerando-se para esta contagem o seu tempo como dependente, e que 
estejam no pleno gozo de seus direitos estatutários. O cônjuge ou companheiro(a) dependente poderá exercer o direito de voto do Associado, 
ficando assegurado, sempre, um único voto por Título Patrimonial.

Para votar, o Associado deve estar quite com a tesouraria do Clube, inclusive com a mensalidade vencida em maio/2013. Na hipótese de o 
Associado possuir débitos para com o Clube, o mesmo poderá efetuar a quitação no recinto eleitoral.

Os associados eleitores deverão comparecer ao Clube entre 8h e 17h, munidos de documento de identidade ou da carteira social do Clube, ou 
qualquer documento de identificação com foto e se dirigir ao local de votação.

A votação é toda eletrônica e muito simples, saiba mais:
- Haverá uma triagem na entrada do Salão Nobre, onde o eleitor apto a votar receberá um número.
- Este número junto com um documento de identidade deve ser apresentado à mesa correspondente ao título do associado.
- Após o associado assinar o livro de presença, o eleitor receberá uma senha do mesário, que reterá o documento de identidade.
- O eleitor deve se dirigir ao bloco de cabines correspondente à cor da senha recebida e entregar a senha ao atendente.
- O atendente desbloqueará e devolverá a senha ao eleitor, que entrará na cabine.
- Na cabine há um computador com um teclado com uma máscara, deixando visíveis apenas as teclas válidas.
- O eleitor então, deve digitar o número da senha e teclar Enter. Para corrigir a digitação deve-se usar a tecla Backspace.
- Em seguida, aparecerá a lista de candidatos. O eleitor deve usar as teclas de seta para andar pela lista e a tecla Enter para escolher os candidatos.
- Quando terminar a sua escolha, o eleitor deve teclar F para fechar o voto.
- Aparecerá a lista dos candidatos escolhidos para que se verifique se estão corretos e uma mensagem pedindo a confirmação das escolhas.
- Caso haja algum erro, o eleitor deve teclar N (de Não) e fazer as alterações necessárias.
- Quando estiver tudo certo, o eleitor deve teclar S para concluir o voto, e voltar, de posse da senha, à mesa onde está o seu documento.
- A senha é depositada em uma urna e o documento é devolvido ao eleitor.

Para a votação eletrônica serão instaladas no salão nobre 16 (dezesseis) cabines indevassáveis contendo equipamento eletrônico (CPU, monitor e 
teclado). Essas 16 cabines serão instaladas em duas redes de 08 (oito) cabines cada.

- Para conhecer as principais definições estatutárias para a realização desta eleição, consulte o link Estatuto, que está dentro do botão 
Institucional na parte superior do nosso site.
- Na eventualidade de uma pane irrecuperável no sistema, a votação será pelo método manual. 
- No local da eleição haverá dois computadores para que você possa “treinar” seu voto. 
- Para maior agilidade do processo, já que são até 40 votos, recomenda-se que você, associado, ao entrar na cabine, tenha em mãos a lista dos 
candidatos em quem for votar.
- A apuração será realizada eletronicamente e/ou manualmente, após o encerramento da votação e os candidatos eleitos serão proclamados 
pelo Presidente da Assembleia Geral.
- Os candidatos eleitos serão empossados em Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, que será realizada no dia 1º de julho de 2013.


