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Adevaldo Calegari (Gestões 2014/2016 e 2106/2018) 
(1ª gestão) Secretário: Evaldir Barboza de Paula. Tesoureiro: Paulo Bosisio. Junta 
Fiscalizadora: Luciana Ferreira, André Julião e Paulo de Tarso Meinberg 
(2ª gestão) Secretário: Evaldir Barboza de Paula. Tesoureiro: Flavio Bevilácqua 
Bosisio. Junta Fiscalizadora: Luciana Ferreira, Paulo Schroeder e Jorge Teixeira 
Barbosa  
 
 
Associado do CCS-SP desde 1993, Adevaldo Calegari foi secretário na gestão de 
Alexandre Camillo (2012/2014), assumindo a mentoria em janeiro de 2014, após 
o mentor se afastar para concorrer à presidência do Sincor-SP. No mesmo ano ele 
foi eleito mentor e, posteriormente, reeleito, contabilizando cinco anos à frente 
da entidade. 
 
Atendendo solicitação de associados, durante suas gestões, ele abriu espaço nos 
eventos mensais do CCS-SP para a apresentação de temas inéditos e de 
seguradoras recém-chegadas ao mercado ou especializadas, além de empresas 
prestadoras de serviços.  
 
Na sua visão, o Clube tem se antecipado às novas demandas da categoria, 
apresentando oportunidades de rentabilização e diversificação de negócios, tanto 
que nas suas gestões, o foco dos encontros mensais foi o empreendedorismo. “O 
setor de seguros está em transformação e o corretor de seguros está plenamente 
apto a se adaptar e evoluir. A vocação do Clube é trabalhar pelo aprimoramento 
e desenvolvimento dos corretores”, disse. 
 
Para Calegari, o CCS-SP representa um selo de qualidade dos corretores de 
seguros. Além do apoio ao sindicato da categoria, às entidades coirmãs e ao 
mercado, ele destaca, ainda, a confiança dos seguradores e dos empresários 
prestadores de serviços ao escolherem o CCS-SP para o lançamento de produtos 
e o debate de ideias e de melhoria dos serviços. “Essas parcerias são um 
diferencial para o Clube”, diz. 
 
Em 2017, quando o Clube completou 45 anos de existência, Calegari comandou 
as festividades, que incluíram o lançamento do logo comemorativo e uma 
homenagem na Câmara Municipal de São Paulo, em sessão solene, no dia 5 de 
outubro. Na ocasião, o Clube recebeu a Salva de Prata, a mais alta honraria 
concedida pela Câmara, que foi entregue pelo vereador Gilberto Natalini. 
 
Outro marco de suas gestões foram o envolvimento do CCS-SP em ações sociais, 
como o apoio à ONG Fazer o Bem Transforma (FBT), que doa cadeiras de rodas 
para crianças e adolescentes carentes, a maioria com paralisia cerebral. Além do 
engajamento dos associados, que contribuíram para com recursos financeiros e 
materiais para a aquisição de cadeiras de rodas, Calegari conquistou a doação de 
algumas seguradoras para a causa. 


