
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO BCRJ 
Em 06 de setembro de 2021 

 
Presentes 
Conselheiros 
Christiano Fonseca, Claudio Andrade, Lucia Menezes,  Luiz Antônio Palmeira, Marcelo C 
Branco, Pedro C Branco. 
Diretoria 
João Silva Neto e Fernando Cysneiros, respectivamente Presidente e Vice-Presidente. 
 
Assuntos tratados 
I. Apreciação de requerimento de sócio efetivo de Maria Luiza Barbosa de Oliveira 
O Presidente do Conselho, após ouvir vários conselheiros que, considerando a história da 
família da proponente – seus irmãos Renato, Geraldo e José, tão marcantes para o clube e 
para o Bridge – indicaram tratar o caso como uma excepcionalidade, propôs: 
- Aprovar a requerente 
- Doar um título para a proponente, simbolicamente correspondente ao título de seu saudoso 
irmão Renato Barbosa de Oliveira (Renatinho).  
- Suspender por um período de 12 meses a admissão de novos sócios efetivos, dado o período 
de transição por que passa o clube.  Poderão ser aceitos, no período, apenas sócios 
contribuintes. Tal prazo poderá ser revisto em futuras reuniões do Conselho em função de 
alterações da situação do clube. 
 
A proposta do Presidente do Conselho foi submetida à votação secreta, conforme determina o 
Estatuto, e aprovada por 5 (cinco) votos a favor e uma abstenção. 
 
II. Situação Financeira do Clube 
A diretoria, após análise exaustiva, com a colaboração da diretoria anterior, apresentou as 
seguintes conclusões: 
- O equilíbrio financeiro do clube é instável, pois receitas e despesas se equivalem, sem 
qualquer folga para investimentos ou obras necessárias. 
- Há que se considerar o risco de desistência de inquilinos ou de inadimplência de alguns 
devido à pandemia. 
 
Mantido o cenário atual, a Diretoria não vê como possível, sem que ações efetivas sejam 
tomadas, a redução nas mensalidades e nas sentadas. 
   
Alertou, ainda, que no caso de queda nas receitas de aluguéis a simples manutenção do clube 
poderia vir a exigir aumento das contribuições dos sócios o que provavelmente causaria a 
perda de associados – cenário totalmente indesejável diante do já muito reduzido quadro de 
associados e que tornaria insustentável a continuidade de nosso clube. 
 
Em busca de soluções, o Presidente do clube informou ao Conselho que já existem propostas 
concretas em negociação para a venda de nossa sede. Tais tratativas estão de acordo com o 
decidido em recente Assembleia Geral e devem ser submetidas a uma futura AG para 
aprovação.  
 
Concretizada a venda, a renovação do clube e investimentos no Bridge serão viáveis. 
 

Marcelo de Lima Castello Branco 
Presidente do Conselho 


