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O Presidente da Diretoria Executiva e da Assembleia Sr. Francisco Graziano Neto (92), 

inicia a Assembleia às 20h00 dando boa noite a todos e informando que, por falta do 

quórum necessário para a realização da mesma, está abrindo e encerrando em 1ª 

convocação aguardando a 2ª convocação que será realizada às 20h30 com o número de 

presentes. 
 
Ata da Assembleia Geral Ordinária do Clube Atlético São Paulo, realizada, em 2ª 
Convocação, na Sede Social à Rua Visconde de Ouro Preto, 119 em São Paulo, no dia 
17 de Abril de 2019, às 20h30. 

 

O Presidente da Diretoria Executiva Sr. Francisco Graziano Neto (92), inicia a Assembleia 

em 2ª convocação às 20h30 dando boa noite a todos e informando que a mesa será 

composta por todos os Diretores Estatutários e convidados. 

 

Dando início aos trabalhos, o Presidente da Diretoria passa para o 1º item da pauta – 

Leitura da Ata da Assembleia Geral Ordinária 2018 – O Presidente explica que a Ata foi 

distribuída com antecedência para leitura prévia e propõe a sua aprovação. A ata da 

Assembleia 2018 foi aprovada por todos os presentes. 

 

O Presidente dá continuidade e segue para o 3º item da pauta - Eleição dos de dois (2) 

membros para o Conselho Deliberativo - explica que o processo de votação foi diferenciado 

do que acontece todos os anos; houve a votação durante o dia, onde cem (100) sócios 

titulares votaram das 9h00 às 17h00, esses votos foram depositados secretamente numa 

urna dentro do SAAS e na Assembleia será feito a complementação da eleição de forma 

presencial. 

Sendo assim, solicita aos seis (6) candidatos aos cargos de Conselheiros que se apresentem. 

 

A primeira candidata a se apresentar é a associada Ana Gaviolli Mori (385). 

Começa a sua apresentação agradecendo a presença de todos os presentes e dizendo que, 

assim como todos os que ali se encontram, ela também acredita no Clube. 

Informa que é economista, empresária, pós-graduada em marketing, tem um largo 

conhecimento no mercado de seguros e tem 27 anos de Clube. 

Deixa claro que não irá usar apenas a sua experiência como economista ou cumprir 

somente o Estatuto, mas, como frequentadora assídua do Clube, bem como toda a sua 

família, vem propor representatividade, chama a atenção para o número de mulheres 

existentes no Conselho e diz saber exatamente o que as mães e demais associados desejam 

em termos de mudanças, por isso deseja representar todas essas pessoa para fazer um Clube 

melhor. 

Ainda acrescenta que não se pode falar de juventude ou de futuro sem falar em promover o 

esporte, fomentar as atividades em Santo Amaro, promover atividades culturais na sede da 

Cidade e sobretudo fomentar e apoiar estratégias saudáveis financeiras. 

Dessa forma, termina o seu discurso elogiando a todos os candidatos presentes.  
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O segundo candidato a se apresentar é o Sr. Antonio Reis Silva Filho (1004).  

O candidato inicia dando boa noite a todos e diz ter a honra de ter sido eleito membro do 

Conselho Fiscal do SPAC na Assembleia anterior. 

Afirma que erros não devem ser punidos, com exceção dos reincidentes, precisam ser 

tratados como uma forma de aprendizado. 

Informa que até a última reunião do Conselho Deliberativo que ocorreu uma semana antes 

da Assembleia, teve a firme decisão de continuar sendo membro do Conselho Fiscal, pois 

acreditava que nesse cargo teria como continuar contribuindo para a evolução do Clube, 

mas os fatos da última reunião do Conselho Deliberativo simplesmente determinaram que 

ele - Antonio Reis - estaria incorrendo num erro se continuasse como membro do Conselho 

Fiscal. 

Explica que trabalhou o ano inteiro tentando conversar com as duas Diretorias, pegou 

Diretorias com problemas, bem como questionamentos de associados querendo saber se as 

contas seriam aprovadas, se o orçamento estava condizente com o que foi aprovado pelo 

Conselho e, de forma educada tentou obter respostas a esses questionamentos. Ficou amigo 

dos dois diretores financeiros, entendeu os problemas deles e tentou levar para o Conselho 

Deliberativo quais fossem as questões que poderiam melhorar. 

Em seguida, passa a falar de governança e afirma que o Sr. Cicero de Toledo Piza Filho 

(267) o levou para conversar com o Presidente da Diretoria Sr. Francisco Graziano Neto 

(92), que após terem conversado, tiveram alguns comprometimentos e simplesmente não 

conseguiu enxergar em nenhuma Ata da Diretora Executiva qualquer coisa que fizesse 

referência ao entrosamento com o Conselho Fiscal. 

 

Volta a falar que existe um problema de governança no Clube e explica que, quem elege a 

Diretoria Executiva é o Conselho Deliberativo e quem elege o Conselho Fiscal são os 

associados na Assembleia; diz que, a partir do momento em que alguém tem que tomar uma 

decisão sobre quem vai proteger ou a quem vai dar cobertura, fica claro que a pessoa eleita 

terá a cobertura de quem o elegeu. 

Continua dizendo que existe um problema seríssimo de governança no Clube e que, embora 

não pretendesse expor a sua candidatura, por outro lado deixou de acreditar que como 

membro do Conselho Fiscal pudesse fazer alguma coisa, porque a partir do momento que 

ele produziu um relatório onde explica que não pode aprovar aquilo que não conhece como 

membro do Conselho Fiscal e em função disso, teve uma reunião com o Presidente do 

Conselho Deliberativo Sr. André Portela Fernandes de Souza (271), que juntamente com o 

diretor financeiro Sr. Hudson Alves Ferreira (717), propôs a elaboração de um documento 

em conjunto mas não recebeu nenhum material relativo à demonstração financeira do 

Clube.  

Afirma que perdeu o incentivo e pensava que na reunião do Conselho Deliberativo fosse 

haver um desagravo, ou um comprometimento do Conselho Deliberativo com o 

fortalecimento do Conselho Fiscal. 

Esclarece ainda que não foi convidado para participar da Reunião do Conselho Fiscal e 

afirma categoricamente que em outros Clubes, o Conselho Fiscal tem a prerrogativa de 

convocar o Conselho Deliberativo e de contratar auditorias. 
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Encerra o seu discurso dizendo que a sua candidatura se baseia no fortalecimento das 

instituições do Clube e afirma que o Conselho Fiscal precisa ser fortalecido. Pede para que 

os presentes que forem se eleger ou se candidatar ao Conselho Fiscal, vote nele, pois irá 

defendê-los dentro do Conselho Deliberativo, por outro lado pede par que, se os candidatos 

acharem que não precisam disso, fica o alerta para o risco de serem descaracterizados, visto 

que, o Conselho Fiscal quase foi descaracterizado nas últimas gestões. Pede desculpas pela 

franqueza das suas palavras e diz ser a única maneira que achou que poderia se postar 

construtivamente em relação ao Clube. 

 

Com a palavra, o terceiro candidato a se apresentar é Sr. Christopher Ian Podgorski (69). 

Começa cumprimentando a todos e informando aos presentes que tem 61 anos de idade e 

também de Clube. 

Fala do seu apego e interesse pelo Clube lembrando do tempo em que serviu ao Conselho 

Deliberativo por 24 anos, ausentando-se por compromissos profissionais. 

Retornado recentemente ao país, ele entende que o Clube passou por diversas gestões, 

análises e revisões de Estatuto, mas, uma instituição como a nossa, mais do que centenária, 

tem muito mais do que está escrito: tem alma, tem tradição, e acha que todos ali presentes 

tem motivações em comum, e que isso deve se perpetuar. 

Diz ter orgulho do fato de termos um oásis no centro da Cidade e outro em Santo Amaro, 

entendendo que como todas as outras associações de lazer, o Clube também passou por 

crises.  

Informa que trabalha no setor de transportes rodoviário de bens e de cargas, que acompanha 

bem o PIB e sabe que quando a situação financeira fica difícil, a primeira coisa que se corta 

é o lazer.  

Também afirma que o Clube tem outro desafio: são dois centros de custos e um número de 

associados contribuintes limitado por Estatuto. Tem o mesmo desafio de todos os outros 

Clubes que é manter uma estrutura para atender ao associado com a qualidade que ele quer 

durante todos os dias da semana. 

Termina dizendo que há mais de cinquenta anos defende as cores do Clube como associado 

e cita o artigo 3 do Estatuto, onde prevê que o Clube tem por finalidade, promover entre seus 

associados o atletismo e jogos ao ar livre, competitivo, sempre de caráter amador. Diz que isso é o 

principal ímã para trazer a juventude a fim de substituir os velhos titulares. Termina 

agradecendo a todos.       

 

O quarto candidato a se apresentar é o Sr. Daniel Tostes Graziano (48).  

Começa cumprimentando a todos e informando que tem 6 anos como associado e participa 

ativamente das atividades do Clube.  

Diz que a vontade de participar do SPAC já vem de anos anteriores quando vinha apenas 

jogar, ficou apaixonado pelo Clube e hoje está feliz em ser um de seus associados. Tem 

acompanhado a gestão da Diretoria atual, bem como ajudado na profissionalização do 

Clube, acompanhado as dificuldades diárias e o porquê do SPAC não conseguir ser 

exatamente tudo aquilo que ele pretende e poderia ser: se pelas dificuldades financeiras, ou, 

pelas outras enormes dificuldades que se tem e não se consegue fazer com que os serviços 

sejam prestados da forma como os associados gostariam que fosse. 
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Informa também que é administrador de empresa, tem MBA em gestão social, é 

especialista no terceiro setor e que a sua vida profissional foi praticamente voltada para 

instituições sem fins lucrativos que é o caso do SPAC. Como Conselheiro, espera poder 

juntamente com os demais, continuar com esse serviço trazendo mais oportunidades e um 

pouco mais dessa experiência que tem vivido nessa gestão para dentro do Conselho, 

fazendo com que a harmonia e a amizade no Clube, bem como a de todas as pessoa que 

estão presentes nesse ambiente agradável, se perpetue. 

Termina afirmando que espera fazer isso com a ajuda de todos. 

 

Agora com a palavra, o quinto candidato a se apresentar, é o Sr. Kent John Mason 

Hendricks (34). 

Inicia o seu discurso cumprimentando a todos e informando ter 44 anos no Clube, onde os 

seus avós foram sócios fundadores e seus pais também associados, por isso a sua relação 

íntima e paixão pelo SPAC. 

Diz que o Clube é uma joia e acredita que pode ser muito mais do que é hoje e, embora 

ciente de que a função principal do SPAC é voltada para o esporte, também é uma grande 

comunidade. Salienta que Santo Amaro também deve ser visto como um oásis e precisa de 

um plano diretor. Afirma que uma de suas diretrizes será usar sua experiência como 

profissional para trazer não apenas um plano diretor, mas, uma maior transparência para os 

associados e fazer com que haja maior integração deles dentro desse contexto. 

Fala também do Rugby, da importância de manter as tradições do Clube e da necessidade 

de modernização. 

Chama a atenção para o fato de alguns Clubes terem se profissionalizado e utilizado as 

isenções fiscais e, diz acreditar que nesse quesito o SPAC não tem se modernizado. 

Afirma que são questões muito importantes para o Clube, bem como melhorar os 

processos, a governança e a transparência, voltando à missão do Clube para os esportes e 

para a parte social. Cita inclusive, alguns eventos que aconteceram no passado e que se 

perderam ao longo do tempo. 

Termina elogiando a todos os candidatos, diz que o Conselho vem se renovando e assim 

como ele, acredita que todos querem o melhor para o Clube. 

 

A sexta candidata a se apresentar, é a Sra. Virginia P. Hollaender (561). 

Começa agradecendo a presença de todos e informando que é microempresária, socióloga e 

pós-graduada em psicologia social. 

É sócia a mais de 39 anos, tem bastante familiaridade com o SPAC e com os associados em 

geral e, a razão da sua candidatura é poder contribuir com o Clube. 

Lembra da época em que a mulher não tinha direito a voto e, em 1994 ela tomou a frente de 

um movimento que durou quase um ano, mas, resultou no direito da titularidade para 

mulheres no SPAC. 

Pede o aumento do número de mulheres no Conselho Deliberativo já que hoje tem apenas 

uma, num grupo de 30 pessoas. 

Diz que se candidatou porque não concorda com a politica que durante seus 39 anos de 

clube, viu prevalecer nas ações do Conselho, propiciando antagonismos e até mesmo 
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discórdia, ao invés de fomentar o diálogo e a união para um trabalho conjunto pelo bem do 

SPAC. 

Acrescenta que, para as decisões do Conselho Deliberativo realmente refletirem as 

necessidades e anseios de um número representativo de sócios, além de respeitá-los é 

preciso, respeitá-los e respeitar os Estatutos. 

Se utilizando das palavras contidas no relatório da Diretoria a respeito de 2018, a candidata 

diz que para um trabalho em prol do SPAC refletir o esforço na busca de maior harmonia, 

amizade e unidade no Clube, se propõe a defender uma gestão democrática, transparente e 

participativa, norteada pelo respeito ao associado e ao Estatuto Social, numa gestão com 

responsabilidade financeira. 

Fala a respeito das palavras do candidato Antonio Reis Silva Filho (1004) e argumenta que 

isso não se parece responsabilidade financeira. 

Dá ênfase a mudanças no Estatuto Social, tal como: a vitaliciedade dos membros do 

Conselho, revisão do Regimento Interno, normas e procedimentos que garanta maior 

clareza, transparência e lisura no gerenciamento do SPAC, ou seja, práticas de governança, 

assim como maior participação dos associados nas decisões que afetam a sua vivência no 

Clube. 

Ainda Incrementa que são as ações dos homens e não o seu discurso que servem para saber 

como realmente se comportam e, afirma que durante os seus 39 anos de Clube, sempre 

deixou muito claro a todos, o seu apreço pelo SPAC que considera como o seu segundo lar, 

pelos sócios que estão presentes e, sobretudo, por gestões democráticas com respeito aos 

associados e transparência. 

Termina agradecendo a presença e atenção de todos os presentes. 

 

Agora, o Presidente da Diretoria retoma a palavra e prossegue com a votação. 

Informa que a Vice-presidente, Sra. Maria Isabel Mendonça de Almeida (908) irá fazer a 

chamada dos presentes para depositarem os seus votos na urna. 

 

O Presidente da Diretoria elogia a postura dos candidatos e agradece a todos eles. 

 

Iniciado o processo de votação, explica que, como tem sido feito em todos os outros anos, 

apenas aqueles que estiverem adimplentes com o Clube poderão votar. 

Lembra ainda, que na urna já contém 100 votos que foram depositados de forma secreta 

durante o dia no departamento do SAAS. 

 

Nesse momento, o associado Leonardo Arozena (562), pede a palavra pedindo um 

esclarecimento a respeito da abertura de votação para o conselho Deliberativo que foi feito 

fora da Assembleia Geral Ordinária. 

 

O Presidente da Diretoria responde que foi baseado no Estatuto, com o apoio da assessoria 

jurídica do SPAC e a compreensão de todos que estão no Clube há muito tempo e, 

juntamente com a Diretoria pretende fazer o melhor. 

Afirma que o Estatuto estabelece peremptoriamente que o voto tem que ser secreto, 

entretanto, não estabelece que o mesmo deva ser presencial e, o reclamo da grande maioria 
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dos membros do Clube foi que pudesse dar uma alternativa àqueles que não podem estar 

presentes na Assembleia. 

Portanto, o entendimento foi que o Estatuto abria essa possibilidade sendo regulamentado 

em um edital que foi levado à discussão e aprovado no Conselho Deliberativo. Dessa 

forma, imagina-se que todos os procedimentos estejam corretos e todos ficaram satisfeitos 

com essa possibilidade, não parecendo nada contrário aos Estatutos. 

  

O associado rebate dizendo que o artigo 33 estabelece que todos os membros do Conselho 

Deliberativo serão eleitos em Assembleia Geral, portando entende que a Assembleia foi 

aberta às 20h30. 

 

O Presidente explica que por essa razão, a eleição será realizada na Assembleia Geral e a 

urna está lacrada, sendo essa a compreensão, ou seja, serão contabilizados os votos que 

foram procedidos durante o período estabelecido e de acordo com o Estatuto a eleição será 

realizada na Assembleia. 

 

O associado diz que não sabe como funcionam essas coisas em termos de Assembleia 

Geral, Diretoria, etc., só não está de acordo com o posicionamento que tomaram a respeito 

desse assunto e acrescenta que talvez não faça diferença porque, a grande maioria entende 

que essa é uma prática que poderá vir a ser aprovada sendo, uma discussão que deverá ser 

discutida na Assembleia Geral Ordinária. 

 

O Presidente diz que a Diretoria do Clube juntamente com o Conselho Deliberativo que 

está presente na Assembleia, tem a absoluta consciência que o Estatuto está sendo 

cumprido, senão, não estariam fazendo dessa forma e que a interpretação do Estatuto 

permitiu abrir a eleição da forma como foi feita, sendo totalmente legal. 

 

O associado pede desculpas aos presentes e continua dizendo que, nas Assembleias Gerais 

que versarem á cerca de prestação de contas, balanços e relatórios da Diretoria, é válido o 

voto escrito, fora desses assuntos não prevê que o voto escrito seja válido. 

 

O Presidente diz que na sua compreensão, como engenheiro agrónomo e administrador 

público, tudo foi feito da forma mais aberta e transparente possível para permitir que a 

Assembleia fosse realizada; frisa ainda, que tudo foi feito com a intenção de permitir a 

participação de todos os associados do Clube, o que não significa que o associado não 

possa contestar, afinal é um direito de cada um, mas não é um assunto que dá pra se discutir 

no momento e que depois o associado poderá recorrer se for o caso. 

 

Agora, com a palavra a 1º Vice-Presidente, Sra. Maria Isabel Mendonça de Almeida (908) 

cumprimenta a todos e dá prosseguimento aos trabalhos. 

 

Após o processo de votação, o Presidente da Diretoria retoma a palavra agradecendo a 1ª 

Vice-Presidente pela colaboração e designando o Secretário do Conselho Deliberativo, Sr. 

Ernesto Cordeiro Marujo (799) juntamente com os diretores financeiros da Diretoria - Srs. 
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Hudson Alves Ferreira (717) e David Theodore O. Keefe (386) - para formarem a 

Comissão de Apuração e convida também dois associados que obviamente queiram, para 

acompanhar o processo. 

 

Enquanto se apurava os votos, o Presidente da Diretoria passou para o item 2 da pauta – 

Eleição para o Conselho Fiscal.  

Solicitou aos candidatos que se apresentassem, lembrando que o Estatuto permite 3 

membros efetivos e 3 suplentes. 

  

O primeiro a se apresentar foi o associado, Sr. Claudio Gonçalves dos Santos (390). 

 

Em seguida, o associado e Conselheiro Sr. Cícero de Toledo Piza Filho (267) sugere a 

candidatura do associado, Sr. Jarbas Faraco Maldonado Loureiro (678) que não estava 

presente no momento. 

 

A associada Sra. Virginia P. Hollaender (561) diz que não é estatutário alguém ser eleito 

não estando presente. 

O associado Sr. Cícero de Toledo Piza Filho (267) justifica dizendo que a intenção foi 

procurar formar o Conselho Fiscal que até o momento só tem um interessado, mas, em 

razão disso ele retira a candidatura sugerida. 

O Conselheiro Sr. Sergio Zunder da Rocha (529) pede a palavra e esclarece que o Estatuto 

prevê no seu artigo 42, parágrafo único, que, na hipótese de inexistência de candidatos ao 

cargo de Conselheiro Fiscal, poderá o Conselho Deliberativo deliberar pela suspensão da 

atividade desse órgão. 

Por outro lado, como o Estatuto não prevê o que pode ser feito se não houver candidatos, e, 

ainda de acordo com o Estatuto, quando não prevê, quem decide é o Conselho. Então, se 

tiver vagas abertas, pode posteriormente alguém que queira ser candidato vir ao Conselho 

Deliberativo e através de uma votação elege-lo posteriormente. 

O Presidente da Diretoria responde que parece razoável e que tem outro candidato 

interessado, é o associado Sr. Roberto Serroni Perosa (163). 

Em seguida mais uma candidata se apresenta, é a associada Sra. Nivea Cristina Costa 

Pulschen (619). 

 

O Presidente da Diretoria informa que, como são 3 candidatos para 3 vagas, propõe por 

aclamação, eleito os candidatos que se apresentaram. 

 

Dessa forma, estão eleitos os candidatos a Conselheiros Fiscais. 

 

Dando continuidade, o Presidente da Diretoria passa para 4º item da pauta – Apreciação do 

Relatório da Diretoria, incluindo o balanço econômico-financeiro e o relatório da auditoria, 

relativo ao período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 . 
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Inicia a apresentação informando a todos que o relatório inclui duas Diretorias, no entanto, 

está consolidado de uma forma bastante profissional sem fazer separação entre os dois 

períodos, ou seja, da Diretoria que se encerrou no final de agosto e da outra que iniciou no 

início de setembro, portanto, foi um relatório único apresentado para o ano de 2018.  

O mesmo se encontra publicado no site do Clube desde o dia em que foi aprovado pelo 

Conselho Deliberativo com as contas e o parecer da auditoria.  

 

Em seguida, passa a palavra para o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. André Portela 

Fernandes de Souza (271). 

O mesmo, explicou que o Conselho Deliberativo recebeu o relatório da Diretoria 

juntamente com o relatório da auditoria e as contas no dia 6 de Abril de 2019, 

encaminhando-as para o Conselho Fiscal e aos membros do Conselho Deliberativo, em 

seguida, foi apreciada na Reunião Ordinária no dia 11 de abril onde, se deliberou pela 

maioria dos votos a aprovação dos relatórios, encaminhando-os para a Assembleia Geral, 

ou seja, a Presidência do Conselho Deliberativo encaminhou o seu parecer á Diretoria 

Executiva. 

 

O Presidente da Diretoria agradece ao Presidente do Conselho e dá continuidade aos 

trabalhos informando que o relatório ressalta as ações que foram feitas durante o ano de 

2018: a reforma da academia, as ações cultuais e administrativas, obras que foram 

realizadas, bem como o relatório da auditoria externa que levantou 27 questionamentos 

sobre pontos de controle da administração e, esses questionamentos foram esclarecidos um 

a um e para cada um deles, os procedimentos que a Diretoria deverá tomar para equacioná-

los, sendo todos pertinentes. 

Sendo assim, ao apresentar um ponto da auditoria, segue a visão da administração e os 

procedimentos a serem tomados para sanar aquele ponto específico. 

Na parte das contas, a auditoria externa também fez como sempre faz a avaliação de cada 

uma delas, auditando-as, e o seu resultado está na íntegra dentro desse parecer. 

 

Ressalta ainda duas informações que consta no relatório sobre a questão financeira do 

Clube: 

Em dezembro de 2017 o caixa do Clube fechou com o valor de R$ 238.000,00 e em 

dezembro de 2018 fechou com um caixa de R$ 932.000,00, dando uma ideia de melhoria 

de performance financeira. 

O déficit do exercício apontado pela auditoria em 2017 foi de R$ 505.400,00 conforme o 

método calculado, já em 2018 foi de R$ 105.000,00. 

Então, a despeito de dificuldades de execução financeira, as contas do Clube no ano de 

2018 mostraram uma significativa melhor e, a intenção da gestão atual é que, ao finalizar 

2019 o Clube possa ser levado para um patamar de administração financeira superior ao 

que vinha sendo feito. 

 

Adianta ainda que, até a data de 30 de março de 2019 o caixa é de R$ 1.626.000,00 e que 

conseguiu com a ajuda de todos, dar uma tendência positiva ao resultado financeiro do 
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Clube. Isso indica que algumas medidas começaram a funcionar e está esperançoso que o 

relatório de 2019 mostre o Clube financeiramente bem estruturado. 

Com essas palavras abre a discussão para o Relatório da Diretoria 2018.  

 

O associado Sr. Antonio Reis Silva Filho (1004) pediu a palavra dizendo que, com todo o 

respeito que se tem pelo Presidente do Conselho e da Diretoria deve esclarecer novamente 

algumas coisas a respeito do processo de governança do Clube. 

Diz que a auditoria não é um instrumento de fiscalização, e sim, uma assessoria que irá 

verificar conformidades sobre os registros das movimentações de contas. 

Se existe ou não existe sobra de caixa, é impossível ter analisado as coisas porque elas não 

foram submetidas ao Conselho Fiscal; pode haver sobra de caixa com protelação de 

pagamentos e isso não foi possível de ser analisado pelo Conselho Fiscal, pois a 

documentação necessária não chegou oficialmente a esse órgão. 

Acrescenta que a grande contribuição que ele quer dar efetivamente com a sua retirada ou, 

com a sua possível não reeleição, é esclarecer que as coisas são confundidas e, a principal 

função de um Conselho Fiscal é verificar se existiu adesão entre o que foi aprovado pelo 

Conselho Deliberativo e o que foi praticado pela Diretoria e, em momento nenhum isto foi 

feito durante o exercício do ano passado; não foi possível ao Conselho Fiscal fazer essa 

verificação, pois, nem o que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e nem o que foi 

praticado pela Diretoria foi encaminhado ao Conselho Fiscal. 

Todas essas coisas estão baseadas no aspecto de tentar evoluir, porém, o Clube vem de uma 

tradição de não ter o menor nível de participação de um Conselho Fiscal ativo.  

 

Diz que tem absoluta consciência de que foi um membro do Conselho Fiscal ativo e, 

infelizmente não teve nenhum tipo de respaldo, nem da Diretoria Executiva e muito menos 

do Conselho Deliberativo, com exceção do Sr. Cicero de Toledo Piza Filho (267) que 

providenciou uma reunião junto com o Presidente do Conselho, Sr. André Portela (271) e, 

nessa reunião o Conselho Fiscal perguntou a Diretoria o que estava sendo solicitado 

demais. 

A resposta é que o Conselho Fiscal estava solicitando muito. 

 

Essa resposta deu a certeza de que a Diretoria nem sequer leu o que o Conselho Fiscal 

estava pedindo. 

O Conselho Fiscal pediu balanço, balancetes analíticos - que são capazes de dizer se as 

contas realmente estão tendo sobras de caixa ou não, e se estão sendo proteladas com 

compromissos futuros - e relatório da auditoria, que não chegou nenhum. Houve 

questionamento em uma única reunião do Conselho Deliberativo onde, o relatório da 

auditoria foi questionado e a Diretoria respondeu que não tinha conhecimento, ficou de dar 

a resposta ao Conselho Fiscal e essa resposta não foi dada. Ela só foi dada na reunião do 

Conselho Deliberativo que houve no dia 11. 

Sendo assim, infelizmente de uma forma doída, tem que caracterizar a desgovernança que 

existe no Clube. 
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Pede desculpas aos presentes por descortinar esse tipo de situação mas, é efetivamente a 

única maneira que entende de poder contribuir para algum tipo de criação de valor no 

Clube. 

Volta a dizer que não há nada contra a postura dos dois presidentes isoladamente, mas, tudo 

contra a postura dos dois dentro da instituição que eles representam. 

 

O Presidente da Diretoria informa que continua aberta a palavra para discutir o Relatório da 

Diretoria, as contas e o relatório da auditoria externa. 

 

O associado Sr. Kent John Mason Hendricks (34) pede a palavra e comenta a respeito do 

ativo circulante dizendo que o caixa do Clube aparentemente teve uma melhora de um ano 

para o outro, mas a respeito da questão das joias e títulos que também tiveram aumentos 

significativos, pergunta se o caixa do Clube realmente não se explica por ingressos 

extraordinários e, se for assim, gostaria de entender como está a receita ordinária do Clube 

frente às despesas. 

 

O Diretor Financeiro Sr. Hudson Alves Ferreira (717) responde que a pergunta é pertinente 

e as receitas extraordinárias vem para dar um empurrão na situação de caixa. 

Explica que a operação ordinária do Clube realmente é negativa e as receitas 

extraordinárias vem suprindo o caixa do Clube, criando assim um certo fôlego para a 

operação, e o que tem que ser feito - e é de fato o norte da Diretoria atual desde o início - é 

exatamente recompor no sentido de ter uma receita ordinária de forma sustentável e 

positiva para o Clube ao longo do exercício. 

 

O associado Sr. Kent John Mason Hendricks (34) agradece e diz que no seu entendimento é 

que, por mais que se esteja usando a receita extraordinária para suprir o caixa do Clube, 

essas receitas deveriam ser para uma reserva e melhorar os ativos, isso dentro de uma 

normalidade. 

 

O Sr. Hudson Alves Ferreira (717) responde que isso é a preocupação da Diretoria atual, ou 

seja, a receita de títulos e joias basicamente dentro de uma situação normal, o desejável é 

que fique exatamente para investimentos, nem para manutenção e nem para operação, pelo 

menos é o que deveria ser, no entanto, a realidade do Clube ao longo dos anos é de que a 

rotina é operar de forma deficitária, mas existe uma preocupação real e verdadeira de 

reorientar para uma situação de superávit e essa é a preocupação maior da Diretoria atual. 

 

O Presidente da diretoria explica que se fosse detalhar essa argumentação, o que angustia a 

Diretoria é sobre o que o associado está falando e, no orçamento que está vigindo, foi 

separada a conta de capital da conta de custeio que era coisa que não acontecia, ou seja, 

essa Diretoria está fazendo algo que nunca foi feito antes.  

O orçamento de 2019 que está sendo elaborado já traz em separado essas contas na busca 

desse equilíbrio sem usar joias e títulos para pagar a despesa operacional; no mesmo 

período em que o caixa de 2019 está fechando com R$ 1.600.000,00, há um ano atrás era 

de R$ 1.124.000,00, então, comparando o período de março de 2019 com março de 2018 
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percebe-se que começa haver uma sobrevivência das contas de capital não sendo absorvidas 

no custeio. 

 

O Presidente da Diretoria coloca em votação a aprovação das contas, e, como a maioria foi 

favorável, as contas foram aprovadas. 

 

Dando continuidade ao processo de votação o Presidente da Diretoria passa a palavra para o 

Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Andre Portela Fernandes de Souza (271) que 

informou o final da apuração. 

Foram apurados o total de 336 votos e a classificação ficou da seguinte forma: 

 

1ª colocada Com 108 votos, a candidata Ana Gaviolli Mori   

2º colocado com 86 votos, o Sr. Daniel Tostes Graziano 

3º colocado com 50 votos, o Sr. Christopher  Ian Podgorski 

4º colocada com 46 votos, a Sra. Virginia P. Hollaender 

5º colocado com 26 votos, o Sr. Kent John Mason Hendricks  

6º colocado com 10 votos o Dr. Antonio Reis Silva Filho 

E 10 votos em branco  

 

Por fim, o Presidente do Conselho Deliberativo parabeniza a todos que participaram da 

eleição. 

 

Novamente com a palavra o Presidente da Diretoria passa para o 5º item da pauta – 

Apreciação do parecer do Conselho Fiscal, sobre as demonstrações financeiras para o 

período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 – esclarece que esse item já está 

superado, face a inexistência do parecer do Conselho Fiscal.  

 

Passa para o 6º item da pauta - Outros assuntos de interesse do Clube - Informa que está 

aberta a palavra caso alguém queira falar. 

Não havendo nenhum interessado, encerra a Assembleia Geral Ordinária 2019 

parabenizando a todos os candidatos e agradecendo aos presentes. 

 

 

 

           Francisco Graziano Neto                         Carlos Eduardo Rosa F. Neves 

Presidente da Diretoria e da Assembleia            Secretário da Assembleia 

 

 


