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ATA DA 315ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLU BE 
ATLÉTICO SÃO PAULO, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018 
 
PRESENTES: 
 
 
Conselheiros Presentes: 23 Edgard Calazans de Freitas 
Cícero Toledo Piza Fº - Presidente Celso J. Alvarez 
Ubirajara Ramos  John T. McDonnell 
Eduardo Bohn - Secretário Carlos. A Soares 
Thomas Edgar Bradfield Sergio Rocha 
Gabriel Baines Ausencias: 06 
Rafael Machado Jabor- Vice-Presidente Carlos Alberto Stapelfeldt 
José Ailton M. do Nascimento Roberto Lojelo 
Andre Portela F. de Souza Alexandre G. de Carvalho 
Fabio Y. Ciocchi Ricardo Boni Isique 
Ricardo Rocha Thomas A. de M. van Otterloo 
Miguel Juan Pryor John T. McDonnell 
João F. Kehdi Diretoria Executiva: 4 
Wilson Hoffmann Francisco Graziano Neto 
Eric C. Nice Junior Hudson Alves Ferreira 
Fabio C. Medugno Carlos Eduardo F. Neves 
Lucia V. de Barros Ernesto C. Marujo 
Roberto Lojelo C. Eduardo Girardi de Jesus 
Richard Kumpis  
 
 
As 19:30 horas o Sr. Presidente, Cicero de Toledo Piza Filho, deu inicio aos 
trabalhos dando boas vindas aos membros do Conselho Deliberativo. 
 

1) – Aprovação da Ata de Reunião do Conselho nº 314 
 
Dando inicio aos trabalhos, o Presidente colocou em votação a aprovação da Ata da 
Reunião do CD nº 314. A ata foi aprovada por unanimidade. 
 
O Sr. T. Bradfield pediu para esclarecer definitivamente, e tirar as dúvidas dos que não 
leram seu e-mail a respeito da questão sobre “Contrato de Prestação de Serviços 
Jurídicos, envolvendo contribuição sobre serviços de cooperativas de trabalho”. 
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O Sr. T.Bradfiel explicou que para reaver os valores recolhidos “indevidamente”, e 
anteriormente a decisão do STF, somente através de ação judicial, e que por isso 
contratou escritório especializado que já vinha prestando esse serviço a alguns clubes da 
ACESC. 
 
Lembrou também que o contrato com esse escritório de advocacia foi aprovado por e-
mail por toda diretoria, comunicado ao CD também através de e-mail, assinado por ele, 
e que solicitou ao gerente na época (Sr. Marco) que colhesse a assinatura de outro 
diretor, o que acabou não ocorrendo. 
 
O Sr. T.Bradfield pediu então que o CD reconhecesse a validade do contrato com o 
escritório de advocacia. O CD reconheceu a validade do contrato e também deliberou 
que a atual DE tem autonomia e apoio do conselho para definir como resolver a questão 
do pagamento dos honorários ao escritório de advocacia em questão. 
 
O Sr. Secretário ficou de oficiar o Sr. Presidente da DE sobre as decisões acima, tudo 
em reposta ao seu pedido de orientação para este caso. 
 

2) Eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo biênio 2019/2020 
(Presidente, Vice-Presidente e Secretário)  

 
O Sr. C.Piza informou que o Sr. A. Portela lhe apresentou sua candidatura em 
composição com os conselheiros F.Medugno e E.Marujo e em seguida indagou se havia 
alguém mais que gostaria de candidatar-se aos cargos.  
 
Como ninguém mais se apresentou foram eleitos para a Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo, biênio 2019/2020: 
 
- SR. ANDRÉ PORTELA F. DE SOUZA – Presidente do Conselho Deliberativo 
 
- SR. FABIO CONTI MEDUGNO – Vice-Presidente do Conselho Deliberativo 
 
- SR. ERNESTO CORDEIRO MARUJO – Secretário do Conselho Deliberativo 
 
O mandato dos eleitos inicia-se em 01.01.2019 e termina em 31.12.2020. 
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O Sr. Sergio Rocha informou que encerrou seu mandato como Presidente da ACESC e 
que foi eleito para a diretoria de comunicação do mesmo órgão, e que, portanto, estava 
retomando o seu mandato como conselheiro do SPAC. 
 

3) Conselho Fiscal – “Apresentação de Parecer 2018” 
 
O Sr. C. Piza convidou os membros do CF presentes, Sr. Antonio Reis Silva Filho e 
Sergio Volk para apresentarem o parecer do CF 2018. 
 
O Sr. S.Volk explicou que só enviou o parecer 2018 (anexo 1) no dia de hoje porque  o 
CF só recebeu o relatório da auditoria ontem dia 17. 
 
O Sr. S.Volk iniciou a explicação e os debates sobre cada item do relatório dos 
auditores quando o Sr. Presidente da DE, Sr. F.Graziano, disse ainda não conhecer o 
documento e que portanto não se sentia a vontade para comentar, e ver comentados, os 
pontos levantados pela auditoria. 
 
Ficou então resolvido que em reunião a ser marcada para o fim de janeiro de 2019 o 
“Parecer do CF 2018” será novamente apresentado, oportunidade em que o Sr. 
F.Graziano irá também apresentar o “ORÇAMENTO 2019”. 
 

4) Diretoria Executiva : 
 
a) Correção do valor das mensalidades para 2019 

 
O Sr. F.Graziano informou que o IPCA de 2018 deverá ficar entre 4,7 e 5,0 % e 
portanto solicitou autorização do CD para corrigir as mensalidades dos associados, e 
todas as demais tarifas a ela vinculadas, em 5% a partir do pagamento a ser feito em  
10.01.2019. O Sr. E.Bohn sugeriu uma correção de 8% afim de “ajudar o caixa”, porém 
o Sr Presidente disse achar que 5% é suficiente uma vez que a DE está empenhada em 
rever e diminuir os custos para 2019. Dito isso a proposta de aumento de 5% nas 
mensalidades de 2019, e tarifas a ela vinculadas, foi aprovada por unanimidade. 
 
O Sr E.Marujo, Diretor de Santo Amaro, pediu para expor proposta de reclassificação 
de categorias e revisão das contribuições dos “Permissionários de Santo Amaro”  
(anexo 2) com a intenção de aumentar a receita com essa categoria de frequentadores.  
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Após a apresentação da proposta, e do debate e sugestões dos conselheiros, o Sr. 
T.Bradfield lembrou que por decisão do CD a contribuição dos permissionários deve 
sofrer correção idêntica a dos associados. 
 
Ficou então decidido que para os permissionários já com contrato o aumento da 
contribuição para 2019 será de 5%, e que para novos pretendentes será aplicada a 
sugestão do Sr. E.Marujo, o resultado será avaliado pelo CD em 6 meses. 
 

b) Informes sobre Deliberações da Diretoria Executiva” 
 

O Sr. R.Rocha perguntou se a DE tinha algum projeto para os “teens”, uma vez que sem 

atividades eles acabam saindo do clube. 

 

O Sr. F.Graziano disse que primeiramente está focado no pessoal “kids”, informou que 

continua se reunindo com os pais, que tem investido nas atividades para crianças e que 

reformou a área do SPACLAND com custo total de R$27 mil. Reforçou que está criando 

departamento exclusivo para kids, dissociado do dpto de esportes, e que já está alocando uma 

funcionária especificamente para esse novo dpto. 

 

Em resposta ao Sr. R.Rocha, o Sr. Presidente informou que assim que o dpto kids estiver 

organizado vai concentrar esforços para atender os teens. 

 

O Presidente comunicou também : 

 

- Que a reforma da portaria ficará pronta em breve e que o sócio que estiver a pé só poderá 

entrar inserindo a carteirinha na catraca eletrônica. Quanto aos sócios que entram com o 

automóvel a DE ainda está estudando a melhor forma de controle. 

 

- Que está elaborando, junto com a Vice-presidente, e que irá implantar em breve, um plano 

de carreira para os funcionários. 

 

- Que identificou a falta de isonomia nos contratos e relações com os prestadores de serviço 

ao clube, que reuniu-se com todos e que foram equalizados os contratos. 

 

- Que está atualizando o Regulamento Interno que será enviado para ao CD para ser avaliado e 

aprovado na próxima reunião. 

 
O Sr. E.Bohn elogiou a DE pelo informe do procedimento de “controle de portaria” a 
ser adotado em Santo Amaro e se disse indignado em saber que lá existem “militantes”, 
que não pagam nenhuma mensalidade, categoria que foi extinta pelo CD há muitos 
anos. Observou ainda que o comunicado sugere que professores, treinadores e outros 
frequentam Santo Amaro como se sócios fossem. 
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O Sr. U.Ramos disse que no inicio da temporada, quando presidente da DE, atendeu a 
um pedido de emergência do Diretor de Rugbi para que alguns atletas fossem aceitos na 
condição de militantes afim de completar a equipe naquela ocasião. Disse também que a 
intenção era em seguida comunicar o fato ao CD e solicitar autorização definitiva para 
essa questão, mas que porem, naquele momento, houve a troca da DE da qual era o 
presidente.   
 
O Sr. F.Graziano confirmou que a partir do dia 20/12 as pessoas que não fazem parte do 
quadro associativo, ou de permissionários pagantes, só poderão utilizar a estrutura do 
clube mediante o pagamento das taxas regulamentares. 
 
O Sr. Secretário informou que recebeu e-mail de uma sócia dizendo que solicitou cópia 
de uma ata de reunião do CD e que a secretaria não entregou, e que o Sr. C.Piza acabou 
enviando cópia do documento para a sócia. Ressalte-se que a funcionária não tinha 
qualquer orientação de como agir nessa situação. 
 
O Sr. E.Bohn disse que o sócio é o melhor vigilante do cumprimento do estatuto, RI e 
das deliberações do CD e DE, e que todos tem direito de saber das medidas adotadas. 
Em seguida sugeriu que seja adotada como “determinação do CD” a publicação das atas 
de reunião de DE e de CD no portal do clube. A proposta foi aprovada por 
unanimidade. 
 
O Sr. F.Graziano aproveitou para enfatizar que criou no portal do SPAC a aba “Gestão 
Transparente” onde já tem publicado deliberações da diretoria além dos demonstrativos 
financeiros. 
 
O Sr. Presidente, Cicero de Toledo Piza Filho, agradeceu a colaboração dos Srs. Rafael 
Jabor e Eduardo Bohn na condução das coisas do conselho, e também agradeceu a todos 
o prestigio e confiança nele depositados nesses dois anos de mandato.  
 
Não tendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente do Conselho, agradeceu a presença de 
todos e, às 22:20 deu por encerrada a reunião. 
 
        -------------------------------------   ------------------------------------- 
 Cicero de Toledo Piza Filho Eduardo Pontes Bohn 
 Presidente do Conselho Deliberativo  Secretário do Conselho Deliberativo 
 


