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

inicia a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 2ª convocação às 19h00, visto que 

não houve quórum necessário para a realização em 1º convocação.  
 
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Clube Atlético São Paulo, 
realizada, em 2ª Convocação, na Sede Social a Rua Visconde de Ouro Preto, 119 em 
São Paulo, no dia 26 de Novembro de 2020 às 19h00. 

 

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

inicia a Assembleia em 2ª convocação dando boa noite a todos e informando que a mesa 

será composta por todos os atuais Diretores e convida ainda para integrarem à mesa: o 

Presidente do Conselho Deliberativo Sr. André Portela Fernandes de Souza (271), e faz 

uma consulta inicial aos presentes: 

 

Foi solicitado que a Assembleia fosse transmitida através do nosso canal do instagram, para 

que as pessoas que não pudessem estar presentes, pudessem acompanhar à distância, e 

como não houve uma preparação prévia, precisa do referendo dos associados presentes. 

Como não houve nenhuma objeção, a solicitação foi aceita. 

 

Dando início aos trabalhos, o atual Presidente da Diretoria Sr. Francisco Graziano Neto 

(92), informa que foram 188 votos na urna durante o dia, quase o dobro do ano anterior, 

que foi a 1ª vez em que foi aberta uma votação antes da Assembleia, o que mostra uma 

ótima participação mesmo com a pandemia, garantindo uma representatividade maior nos 

nossos destinos. 

Tivemos também, 9 votos que foram dados por procuração e, no momento acertado iremos 

colocar esse assunto à discussão da Assembleia. 

 

Informa também que através da influência do nosso Diretor Secretário, Sr. Paulo Doron 

(510) que é advogado, notou-se que sempre fazíamos uma Assembleia Geral Ordinária que 

é estatutária para aprovar as contas do Clube e sempre fizemos junto com ela a eleição dos 

membros para o Conselho Fiscal, mas o estatuto coloca essa segunda pauta como a pauta de 

uma Assembleia Extraordinária, embora sempre foi incluída na ordem da Assembleia 

Ordinária; e por essa razão a convocação é de uma Assembleia Ordinária e Extraordinária. 

Será Ordinária para discutir as contas do Clube e Extraordinária para eleger os membros do 

Conselho. Apenas um formalismo que deveria ser corrigido.  

 

Passa para o primeiro item da pauta – Apreciação do relatório da Diretoria, do balanço, das 

contas e do relatório dos auditores referentes ao ano anterior, bem como dos pareceres 

emitidos pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal e deliberação sobre aprovação 

das conta relativas ao exercício para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 

de 2019. 

Informa que essas contas estão sendo aprovadas tardiamente face aos problemas causados 

pela pandemia. 

Explica que é uma formalidade de qualquer instituição associativa ou empresarial. 
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Ainda com a palavra, esclarece que se fará uma breve apresentação dessas contas e segue 

dando ênfase a síntese do documento que foi publicado e distribuído onde mostra que, os 

ativos em 2018 eram de R$ 6.205.000,00 e passaram para R$ 7.224.000,00. 

O Patrimônio Líquido era de R$ 3.000.000,00 passou para R$ 5.278.000,00.  

O exercício 2018 foi deficitário em R$ 105.000,00 e em 2019 teve um superávit de R$ 

284.648.00. 

Dessa forma foram divulgadas as contas principais do balanço oferecidas pela auditoria 

independente, acrescentando que, salvo as ressalvas que eles apresentaram, irá considerar 

que as demonstrações financeiras estão adequadas do ponto de vista da Legislação 

Brasileira e emitem portanto, um parecer pela sua aprovação. 

Ainda salienta que esse documento da auditoria externa recebeu a manifestação do 

Conselho Fiscal do Clube, composto no momento por apenas uma Conselheira Fiscal, Sra. 

Nivea Cristina Pulschen (619), visto que os demais membros que foram eleitos já não 

pertencem ao próprio Conselho. 

A mesma emitiu a sua análise e encaminhou ao Conselho Deliberativo que por sua vez, 

discutiu o assunto e encaminhou para a Assembleia recomendando a aprovação das contas 

através do seu parecer, destacando duas questões que ao próprio Conselho pareceram 

relevantes: 

 

A- O Clube não cumpriu a obrigatoriedade da apresentação da EFD (Escrituração 

Fiscal Digital), contendo cupons fiscais emitidos nas vendas de mercadorias para os 

pontos de vendas localizadas nas nossas dependências dentro do Clube, ou seja, 

basicamente no nosso faturamento do restaurante. 

B- O Clube não emitiu documento fiscal para prestação de serviços contra 

prestacionistas aos associados, relacionados principalmente a parte de exames 

médicos, taxas a título de aulas com professores particulares nas dependências do 

Clube, exploração do nosso salão de festas, etc. 

 

Explica que essas duas ressalvas fizeram parte do relatório da auditoria e foram ressalvadas 

pelo Conselho Deliberativo que apresenta o seu parecer pela aprovação das contas 

aceitando o relatório da auditoria independente, se apegando as ressalvas. 

Avisa que antes de colocar o assunto em discussão, quer dar uma contribuição porque são 

assuntos contábeis que ele próprio, tem dificuldades de entendê-los plenamente. 

Diz que a auditoria independente faz uma análise do contábil do Clube e apresenta o seu 

parecer e, ao fazer a sua tese, ela faz duas observações: 

Uma que chama de ressalvas, que são ressalvas sobre a contabilidade ou sobre a questão 

fiscal do Clube. 

Nós tivemos 6 ressalvas para o ano de 2019 e entre essas ressalvas, uma delas é que não foi 

recolhido o COFINS nas vendas do restaurante em 2019 assim não foi recolhido nos anos 

anteriores. 

Não recolhemos ICMS de vendas de mercadorias de restaurante em 2019 e em todos os 

anos anteriores também. 
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Os Clubes em geral andam interpretando a Legislação e ela foi mudando de tal forma que 

um Clube de serviços como o nosso não poderia ser equiparado a uma empresa que 

obrigatoriamente teria que fazer esses recolhimentos. 

Dessa forma, o nosso Clube não foi o único que não fez esses recolhimentos e os outros 

Clubes também vão administrando isso que, tecnicamente a auditoria chama de riscos 

fiscais e, quanto mais os enfrentarmos e superarmos os riscos fiscais, isso vai reduzindo a 

possibilidade de que um dia o Clube venha ser penalizado por uma administração que nos 

obrigue a uma longa batalha jurídica pra saber se deve ou não deve pagar. 

Há outros riscos sendo todos da mesma natureza e temos um problema na contabilização do 

nosso ativo imobilizado. 

 

Informa também que tivemos essas ressalvas em 2020 e que, apesar de não estar em 

discussão, elas não foram resolvidas mas foi discutido com o Conselho na última reunião 

quando foi apresentado o orçamento e, passará a proposta da Diretoria para que em 2021 

venhamos a recolher COFINS e ICMS sobre as transações do Clube e isso obviamente irá 

aumentar  o custo de operações do SPAC. 

Só o COFINS é estimado em R$ 280.000,00 que é 7,6% do valor, mas, foi suspensa a 

discussão com o Conselho Deliberativo porque envolvia o orçamento de 2021 e o Conselho 

pediu que se agilizasse o orçamento. 

Há também o que os auditores chamam de recomendações sobre procedimentos e, só em 

2019 eles apresentaram 25 pontos de recomendações. 

Como exemplo, um dos pontos foi a utilização de um cartão de crédito que ainda estava no 

nome de um ex-diretor do Clube e foram feitas operações com esse cartão normalmente, 

mas isso já foi resolvido. 

Em 2018 tinha 28 pontos de recomendações a serem sanadas de coisas mais detalhadas 

desse tipo e, em 2019 que é o que está em discussão, foi reduzido para 25 pontos e a 

Diretoria tem a expectativa de que no parecer sobre as contas do ano que estamos entrando, 

isso se reduza para no máximo 10 recomendações. 

Logo, a Diretoria está procurando sanar essas questões que são antigas, porém erradas, para 

que tecnicamente falando, seja reduzido o risco fiscal. 

 

Com essas explicações, o Presidente da Assembleia, apresenta o Sr. Rodrigo Veiga, que é  

controlador financeiro do Clube e opera o sistema SAP ficando á disposição para tirar 

qualquer dúvida dos presentes. 

Sendo assim, foi apresentado o resultado operacional do SPAC que foi melhorando até o 

mês de outubro onde, o caixa do Clube apresentou um resultado perto de R$ 3.100.000,00. 

 

Em seguida, abre a discussão sobreas contas e o balanço do Clube. Pergunta se o Sr. 

Presidente do Conselho Deliberativo quer fazer o encaminhamento da opinião do Conselho 

que foi dada, além daquelas que já foram passadas. 

 

Com a palavra, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. André Portela Fernandes de 

Souza (271) agradece ao Presidente da Diretoria e cumprimenta os presentes. 
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Comunica que o Conselho recebe da Diretoria regularmente as contas do Clube que são 

examinadas mensalmente e, trimestralmente recebe os balancetes, bem como, o relatório 

das contas anuais da Diretoria que também são analisadas pelo Conselho. 

Após algumas seguidas discussões, foi decidida na reunião de novembro, o parecer 

recomendando à aprovação com as observações contidas no próprio relatório referente às 

questões fiscais, já explanadas pelo Presidente da Diretoria. 

Acrescenta que os riscos devem ser observados para que as medidas sejam tomadas para 

mitigá-los tanto no futuro ano, mas também na medida em que os riscos forem aparecendo, 

no intuito de evitar que venha a acontecer novamente, e finaliza agradecendo a todos. 

 

O Presidente da Diretoria com a palavra novamente comenta que foi alertado de ter 

cometido uma imprecisão. 

O Clube recolhe o ICMS, porém, não recolhe segundo as normas digitais mais atualizadas, 

que exige uma especificação no detalhamento segundo o modelo do EFD, sendo uma 

questão mais metodológica de como se discrimina. 

Pede para que conste em ata que o Sr. Paulo Doron (510) foi nomeado Secretário da 

Assembleia, visto que é uma formalidade que precisa ser feita e abre a discussão: 

 

Pede a palavra a associada Sra. Virginia Peres Hollaender (561), que cumprimenta a todos e 

faz uma sugestão: 

Diz que é muito difícil na hora da Assembleia examinar dois calhamaços de papel, então 

sugere que a parir da próxima Assembleia, esse matéria seja colocada à disposição dos 

associados pelo menos quinze dias antes para que eles possam analisar calmamente e 

eventualmente até contribuir com algumas sugestões. 

 

O presidente da Diretoria diz acatar plenamente a sugestão da associada, principalmente 

porque o mundo de hoje é o mundo da transparência e acrescenta que esses documentos são 

bastante érméticos e também formais pela sua linguagem, vão ao Conselho Fiscal e segue 

todo um trâmite, mas nada impede que seja divulgado plenamente a partir de quando o 

Conselho passa a emiti-los, porque existe uma fase a ser respeitada e não se pode divulgar 

antes da apreciação do Conselho, ou seja, tem um procedimento. 

O Conselho Deliberativo os apreciou e ainda segurou a decisão porque decidiu fazer novas 

reuniões com o Conselho Fiscal e com o auditor que os encaminhou com o tempo um 

pouco menor, mas, independente do tempo ser ou não ser de 15 dias, esses documentos já 

poderiam ser disponibilizados no tempo em que for recebido pelo Conselho ou, no mínimo 

ser publicado no site do Clube. 

 

O próximo associado a falar é o associado Sr. Armando Mattiolli Filho (598) que fala da 

convocação da Assembleia e diz que o fato de ter que aprovar aqui ou lá atrás, é uma 

questão de começar antes a fazer um cronograma pelo menos com uma folga de uns quinze 

dias conforme sugeriu a associada Sra. Virgínia, embora a boa prática sugere um mês; diz 

também que esse seria um tempo razoável e que sentiu falta disso, pois é muito difícil 

analisar alguma coisa numa tela que não se consegue ver nem a cor que está indicando as 

contas, quanto mais o número. 
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O Presidente da Diretoria diz que por ser assim, como toda instituição tem uma auditoria 

externa que analisa as contas, esse parecer vai ao Conselho Fiscal e, embora não seja um 

assunto que todo mundo entenda, a partir daí o Conselho Fiscal encaminha para o Conselho 

Deliberativo para logo depois ir para a Assembleia com as recomendações. No entanto, a 

Assembleia tem o direito de questionar qualquer um dos itens e em qualquer detalhe, logo, 

nesse sentido, tem que ser divulgado. 

 

Agora com a palavra a associada Lair Biagini (3253) diz que apesar de ser remida gostaria 

de fazer uma pergunta: 

Diz que numa visão futura e falando de análise de riscos, sabe-se que os bancos de dados da 

Receita Federal e do INSS se conversam, coisa que não acontecia antes, portanto, gostaria 

de saber qual o planejamento do Clube com relação a análise de riscos para que se evite que 

o associado comece a pagar tributos. 

                                                   

O Presidente da Assembleia e da Diretoria responde que esse é um dos dilemas de todos os 

presidentes de Clubes, com uma ou outra exceção. 

Acrescenta que os Clubes têm problemas bastante semelhantes a essas questões porque as 

regras tributárias não são claras, visto que imputam às empresas, e quanto ao terceiro setor 

que somos nós, não podemos nos equiparar às empresas nesse quesito de recolhimento de 

impostos. 

São discussões que há anos vem sendo travadas entre os órgãos tributários e os Clubes e 

que, certamente não dá pra dizer que não há riscos, mas, como não é um risco exclusivo do 

SPAC envolvendo inclusive uma comunidade muito grande de outros Clubes, não parece 

que de um dia para a noite vá imputar numa dívida com a Receita como em uma empresa 

comum, temos que ir aos poucos reduzindo esses riscos com os custos que nos são 

imputados. 

Como exemplo para regularizar o ativo imobilizado, tivemos que contratar uma empresa 

para fazer toda a atualização de valor desse ativo pra depois alterar o balanço, trabalho que 

a nossa empresa de consultoria, representada pelo Sr. Rodrigo Veiga, está fazendo no 

sentido de nos prepararmos para isso. 

 

A associada Thaís Helena de Alcântara Peres (840) pede ajuda ao Sr. Rodrigo Veiga 

porque, lendo o relatório na página 3 a respeito do risco fiscal, terá que discordar do 

Presidente e concordar com a associada Lair Biagini (3253), entendendo que nessa questão 

há brechas, mas, há riscos. 

Questiona o texto do relatório onde informa que algumas coisas foram regularizadas a 

partir do exercício de 2017 e pergunta o que significa essa informação, pois não ficou claro 

entender risco fiscal sobre não tributação de outros ingressos e cita a nota 1521 do relatório 

que é justamente o não pagamento de PIS e COFINS. 

Acrescenta que, embora se afirme que algumas coisas foram regularizadas e dado que em 

cinco anos o problema deia de existir e por estamos pleiteando 2016 e 2017 ou seja, temos 

um ano de oxigênio por assim dizer, logo, não está claro o que foi regularizado. 
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O Presidente da Diretoria esclarece que de acordo com o parecer do Sr. Rodrigo Veiga, 

uma das questões é que até o início de 2020 não operávamos toda a nossa contabilidade 

dentro do SAP, que é o sistema contratado pelo Clube para fazer o gerenciamento de suas 

contas, embora o mesmo já estava contratado a sete ou oito anos. 

Sendo assim, o Clube teve que fazer treinamentos e hoje só se opera dentro do SAP, onde  

temos a base de dados e qualquer compra do Clube que antes acontecia de uma forma 

generalizada, atualmente se essa compra  não estivar dentro do sistema que opera o Clube 

não será autorizada, o que significa dizer que essa melhoria de procedimentos é que nos 

permitiu levar a proposta para o Conselho Deliberativo no orçamento de 2021 de 

regularizarmos e começarmos a fazer a cobrança e o pagamento tributário dessas 

operações; embora ainda não fechamos o orçamento porque ainda temos que discutir as 

nossas receitas e nossos custos, já que isso imputaria e estava previsto em custo razoável 

para essa finalidade que é de eliminar esse risco, enfim, estamos nos preparando para 

avançar, porém, em seguida veio a pandemia e com ela a baixa arrecadação do Clube. 

 

Continua dizendo que estamos passando por um momento de dificuldades de resolver 

coisas e estamos muito inseguros de como será a receita do Clube em 2021 e avisa que se 

viermos a ser interditados novamente, o que pode acontecer a partir das próximas semanas, 

a nossa receita vai cair outra vez. 

Logo, o nosso custo operacional está sob o risco dessa incerteza trazida pela pandemia, 

visto que faturávamos basicamente no restaurante uma média de R$ 350.000,00 a R$ 

380.000,00 por mês, enquanto que hoje temos faturado entre R$ 140.000,00 a R$ 

180.000,00; no último mês faturamos R$ 230.000,00, ou seja, estamos como o faturamento 

comprometido. 

 

A associada continua argumentando no que foi regularizado a partir de 2017 porque a seu 

ver, existe uma incongruência no relatório apresentado pela Diretoria; cita a página 3, item 

D, e se reporta a página 22 na nota 15.2.1. 

Insiste em querer entende quais coisas já foram regularizadas e afirma ainda que num 

relatório de auditoria apresentar uma incongruência dessas, é algo que chama a atenção. 

 

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

esclarece a dúvida da associada dizendo que o Conselho também teve essa dúvida e 

também perguntou ao auditor externo do que se tratava; a resposta é que alguns tributos que 

não eram recolhidos, a partir de 2016 a 2017 passaram a ser regularizados e recolhidos. 

Tivemos que conviver com esse risco fiscal nesses anos todos mas, que prescreverá em 

2020 e segundo o auditor, em 2021 esse risco deixa de existir. 

 

O Secretário da Assembleia Sr. Paulo Doron (510), explica que os recolhimentos deveriam 

ter sido feito até 1º de janeiro de 2017, portanto, o macro temporal inicial do prazo é de 

cinco anos para a Receita exigir do Clube determinado tributo que não tenha sido recolhido, 

conta-se de 1º de janeiro de 2017. 
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Seguindo essa linha a auditoria apontou que até aqui não achou evidencias de alguns 

tributos que foram recolhidos, então existe um risco fiscal de 2017 que acrescentando mais 

cinco anos, chegamos a 2022. Então se alguns desses tributos vierem a ser exigidos do 

Clube terá que ser discutido, no entanto, a partir de 2017 não tem mais esse risco. 

 

O Presidente da Diretoria informa também que a Conselheira Fiscal anterior, Sra. Nivea 

Cristina Pulschen (619), fez a análise do relatório em questão e que existem alguns pontos 

que vai além da compreensão dele, mas que tudo foi analisado pelo Conselho Fiscal do 

Clube e agradece a participação da Sra. Thaís Helena de Alcântara Peres (840). 

 

Agora pede a palavra a associada Sra. Luciana Soriano Barbuto (295) que questiona o fato 

de que durante os seis meses de pandemia os associados pagaram as mensalidades do Clube 

para que os salários dos funcionários fossem honrados, e portanto gostaria de saber se os 

salários dos funcionários foram realmente honrados principalmente os da academia. 

 

O Presidente da Diretoria responde que a pergunta nada tem a ver com as contas de 2019, 

mas que está tudo dentro da lei. O afastamento permitido pelo governo Federal imputava ao  

Clube honrar 30% do salário e o governo fazia um complemento até o limite do benefício 

do seguro desemprego, logo, os funcionários foram afastados seguindo essa regra. 

Em alguns casos como na academia, alguns funcionários frequentemente recebia por hora 

extra, ou no caso dos funcionários do restaurante recebiam gorjetas, então eles perderam 

esses benefícios que eram incorporados aos salários, mas, tudo feito dentro da lei. 

 

A associada diz que pelo que ela entendeu, havia contratos de 150 horas e isso não está 

funcionando nesse momento. 

 

O Presidente da Diretoria diz que esse não parece ser um assunto pertinente nesse momento 

e que precisa preservar o interesse mais amplo, que nesse momento não dá pra discutir 

salários. 

 

A associada diz que como pagou 6 meses de Clube sem utilização, insiste em dizer que 

espera que, pelo menos os salários dos funcionários tenha sido honrado. 

 

O Diretor da Assembleia e também Diretor de esportes Sr. Paulo Doron (510), responde 

que em primeiro lugar, os professores da academia recebem pelas horas que estão 

contratadas e que poderá ficar tranquila quanto a isso. Pede também para a associada 

procura-lo quando terminar a Assembleia pra marcarem uma reunião onde ele mesmo irá 

explicar a ela item por item, professor por professor, o que cada um está recebendo.   

 

Dando continuidade a Assembleia, o Presidente da Diretoria passa a palavra para a 

associada Sra. Virginia Peres Hollaender (561) que enfatiza a observação da associada 

Thaís Helena de Alcântara Peres (840) dizendo que, se ela tivesse recebido o relatório antes 

da Assembleia e com uma certa antecedência, já teria visto, questionado, etc.  
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Então, visando que o ano termina em dezembro e a Assembleia acontece em abril, acha que 

dá muito tempo pra fazer auditoria, passar pelo Conselho e, pelo menos quinze dias antes, 

ficar à disposição dos associados, pois não dá para na hora da Assembleia receber um 

calhamaço desses e examinar, se é que alguém quer examinar, e sobretudo, acha que 

pouquíssimos associados irão examinar, mas todos tem esse direito e tem que ser colocado 

à disposição dos associados e seria muito legal que a Diretoria assumisse esse compromisso 

nesse momento com os presentes.  E quanto a pandemia, diz que teve problemas mas que 

também teve ganhos para o Clube, já que o governo ajudou também.  

 

O Presidente responde que a curva mostrada comprova isso, mas que concorda e, o 

compromisso está feito, porém, sendo claro que esse quesito estatutário normalmente se 

discute a partir dos pareceres que são dados pelas competências, e que não se espera que 

venham discutir determinados itens, porque não é de praxe, viso que existem relatórios da 

auditoria externa, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. 

 

A associada pergunta quem escolhe a auditoria externa. 

 

O Presidente responde que é a Diretoria juntamente com o Conselho Deliberativo que 

contrata após fazer uma licitação, o custo é de R$ 80.000,00 e eles são pagos para fazer 

esse trabalho bem como, deixar os associados tranquilos quanto a essas questões e ainda 

compartilha da mesma angústia de alguns dos associados quando há algo errado no 

relatório. 

Diz também que o Conselho tem plena ciência dessas questões que foram herdadas pela 

Diretoria e está tentando eliminar algumas delas: algumas incongruências, inconformidades 

e riscos. 

 

Agora com a palavra a associada Sra. Donatella Pollastri de Mattia (788) que pergunta se o 

Conselho Fiscal se reúne periodicamente com a auditoria. 

 

O Presidente responde que esse ano não foi feito assim até porque o Conselho Fiscal que 

tinha três membros eleitos na Assembleia anterior, acabou que restando apenas a Sra. Nivea 

Cristina Pulschen (619), visto que um membro deixou de ser sócio e outro renunciou ao 

cargo.  

Então a Sra. Nivea se reuniu com a auditoria por duas vezes e assegurou que estava tudo 

certo. 

 

Agora com a palavra o associado Sr. Joao Pacheco Braga (561) que diz ser caro o trabalho 

de uma auditoria e como fazem uma série de recomendações, espera-se que essas 

recomendações sejam efetivamente realizadas porque do contrário, estaremos jogando 

dinheiro fora; outra questão é que fala-se muito em contabilidade e sistema, e salienta que o 

SAP é muito mais do que foi dito e ele administra tudo de ponta a ponta, dessa forma acha 

que tem muita coisa que pode ser otimizada e colocada no SAP  para que não tenhamos 

surpresas no futuro, e uma vez colocada, não é para ficar ajustando, concertando, uma vez 
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que foi registrada. Diz também que o SAP é para ser usado na sua totalidade e não emitir 

um relatório de contabilidade com está sendo feito. 

 

O Presidente esclarece que o SAP foi contrato em 2014 e quem está fazendo esse sistema 

funcionar é a sua Diretoria, porque ele estava custando o valor de R$ 6.000,00 por mês sem 

uso, então a incredulidade do associado é a sua também e isso significa treinamento de 

funcionários, fazer as pessoas operarem o sistema que muitos dizem ser parrudo demais 

para atender as necessidades de uma entidade como essa e, talvez nem precisasse de um 

sistema tão completo como o SAP, tanto que usamos ele na versão mínima e hoje o nosso 

estoque já está sendo operado dentro dessa sistema o que não acontecia antes e, vai saber o 

que aconteceu com esse estoque durante anos e anos em que não era operado dentro desse 

SAP. 

 

Agora pede a palavra o associado Sr. Fernando de Pinho Barreira (305) que cumprimenta a 

todos e diz que é candidato ao Conselho Fiscal e fica feliz com tudo o que acabara de ouvir, 

visto que tudo indica que há um interesse do associado e todos os conceitos parecem que 

estão corretos e ainda pegando o gancho na última colocação do Presidente da Diretoria pra 

dizer que precisa-se por em ordem e que sistema é muito bom mas não resolve problema de 

compliance, e por atuar nessa área de investigação, compliance e auditorias de fraudes a 

mais de vinte e cinco anos, já chegou a fazer um trabalho franqueado para o Clube, sem 

contratação há alguns anos atrás e, até por isso ficou estimulado a participar e gostaria de 

tranquilizar a todos e avisa que caso seja eleito, podendo colaborar, gostaria de colocar que 

riscos não pode ser mantido como algo que se espera que um dia caia e, sem demérito do 

trabalho feito, acha que tudo converge na mesma linha, foram feitos avanços inegáveis e 

agora é preciso apura-los e resolvê-los, seja com anistia, seja com acordo, implementando 

imediatamente controles para que não se tenha outras incongruências. 

Então entende que compliance é minimizar o risco trazendo tranquilidade aos assoicados de 

que não irá voltar a acontecer algo assim. 

Sabe-se também que a Legislação Tributária Brasileira é um desafio, mas existe consultoria 

para isso e é melhor ser proativo do que depois administrar um problema. 

 

O Presidente informa que já tem uma boa apresentação de um membro do Conselho  

Fiscal e agradece ao associado. 

 

Agora pede a palavra o associado Christopher Ian Podgorski (69) que cumprimenta a todos 

e diz que para complementar, salienta que são 27 não iconformidades apontadas pela 

auditoria e acha que poderia ter tido na prestação de contas é que quatro delas foram 

cumpridas quando na emissão dos relatórios e as restantes tinham uma data para 

implementação da correção das sugestões de melhorias, então na data dessa Assembleia, 

duas ou três já teriam se vencido esse período, então do ponto de vista de quem está 

acostumado com auditorias tem que ter um tempo para fazer as correções. 

Diz que a Assembleia se realizando no final de novembro com é esse o caso e o relatório 

emitido no dia 15 de março e também com datas limites para as correções das 
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inconformidades, já poderíamos ter visto o status de cada uma das não conformidades 

vencidas, apenas para melhorar o processo a partir de agora. 

O segundo ponto é que o SAP é um sistema e o que mais interessa são os processos e a 

maneira com que o Clube cumpre esses processos de melhoria contínua. 

E o último ponto lhe causa estranheza que um relatório que foi emitido pela auditora no dia 

15 de março e como associado, só ficou sabendo agora; acha que uma informação 

pertinente como essa deviria ter chegado ao conhecimento de todos com antecedência. 

Finaliza informando que essas três observações são críticas construtivas, no sentido do 

Clube buscar a melhoria contínua e a paz de espírito para todos aqueles que contribuem 

para o financeiro do Clube. 

 

O Presidente explica que a Assembleia deveria ter sido realizada em abril e não foi feita por 

razões notórias, então, o parecer que a auditoria emitiu nessa data de vinte e cinco de abril, 

ficou aguardando o que aconteceria, em seguida houve o fechamento do Clube por cerca de 

três meses e meio, até que as condições vieram a ser dadas e em algum momento foi 

retomado.  

O Conselho por sua vez, pediu para avaliar e marcar a data da Assembleia, ou seja, houve a 

procrastinação por essa situação e quer tranquilizar a todos dizendo que as 25 

inconformidades que esse relatório aponta e, o relatório que a Assembleia aprovará 

supostamente em abril de 2021, não terá mais de 10 inconformidades, ou seja, de 28 caiu 

para 25 e finalmente cairá para 10. 

 

Diz que essas 10 inconformidades ele responderá, visto que ele já era presidente, porque em 

2018 ele não estava na Diretoria durante todo o ano, só assumiu no finalzinho do desse 

período; então, é um processo de melhoria mas, as incongruências, as inconformidades ou 

mesmo os riscos não oneram o SPAC e é a regra normal dos Clubes.   

 

O Presidente acha que dessa forma ficou claro a todos com é processo e a sua 

complexidade e a sua importância daquilo que em geral o nosso Clube não consegue 

resolver que é a importância do Conselho Fiscal, tanto é que agora foram abertas inscrições 

para cinco vagas do Conselho Deliberativo e se inscreveram 17 candidatos; foram abertas 

três vagas para o Conselho Fiscal e se inscreveu apenas 1 candidato. 

 

Agradece a todos e dá continuidade aos trabalhos informando que está em votação o 

relatório da Diretoria com o parecer da auditoria independente, do Conselho Fiscal e o 

parecer do Conselho Deliberativo. 

Pede para que aqueles que forem favoráveis a sua aprovação permaneçam como estão e os 

que forem contrários se manifestem. 

Como não houve contestações contrárias, foram aprovadas as contas do Clube. 

 

Agora passando para o segundo item da pauta – Eleição para cargos do Conselho 

Deliberativo e do Conselho Fiscal – Avisa que se encontra no local a urna da eleição feita 

durante o dia e propõe a Assembleia designar os descortinadores que irão descortinar os 
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votos que já estão dentro da urna ao mesmo tempo que será feito a votação dos associados 

que estão presentes e ainda não votaram. 

 

Enquanto isso, os candidatos começam a se apresentar: 

 

O primeiro candidato é o associado Sr. Vanderlei Collange (750) que inicia seu discurso 

dizendo que é associado do Clube a nove anos,  tem um filho de treze anos, é casado, 

arquiteto e participou de várias comissões dentro de obras de pouco resultado, então 

gostaria de participar mais efetivamente do Conselho, sendo essa a sua plataforma. 

 

A segunda candidata a se presentar é a associada Sra. Anette Conrradi (598) diz que é 

jornalista de formação e há pouco tempo se tornou corretora de imóveis, foi síndica no 

prédio onde mora durante 14 anos e está no Conselho do seu prédio há uns 18 anos. No 

Clube está como capitã do tênis há uns 6 anos e é associada há quase 20 nos, mas, por 

incrível que pareça para se candidatar ao Conselho teve que ficar com titularidade 0, ou 

seja, é a associada mais nova do Clube, mas entende que é uma regra do Estatuto.  

Diz que quer levar um olhar feminino para o Conselho trazendo bastante cautela, além de 

uma certa harmonia e acha que as mulheres irão dar esse toque de harmonia e agradece a 

todos. 

 

O terceiro candidato a se apresentar é o associado Sr. Elcio Garcia Alvares (1079) Diz ser 

capitão do tênis e está no Clube há 5 anos assumindo a capitania em 2018; participou de  

muitas coisas boas dentro do tênis, entre elas: atualização do Regulamento Interno do tênis, 

a utilização das quadras, acompanhou de perto as necessidades de reforma das quadras e de 

iluminação e, embora sabe que ainda tem muita coisa a ser feita e sente que agora pode 

contribuir um pouco mais, além da capitania, pode contribuir com o Conselho.   

Percebe que um Clube como o SPAC e com uma historia de 132 anos, precisa retornar à 

tradição que tem, precisa retornar o respeito pelos sócios, o respeito ao Conselho, o respeito 

a Diretoria e sente principalmente que precisa trabalhar a união de todos os associados e 

todos os esportes, inclusive está sentindo nos últimos meses uma necessidade de 

modernização esquecendo todo o passado. 

Participou do Clube Hípico se Santo Amaro e lá, contribuiu para a atualização do Estatuto 

juntamente com grandes advogados, dessa forma, poderá contribuir no SPAC também. 

Afirma que ele é do tênis, da academia, do bowls, da piscina, enfim, pertence ao Clube e 

está se dispondo a estar em comunicação direta com o associado. 

Ainda acrescenta que um Clube tão pequeno onde todas as pessoas se conhecem, tem 

problemas de comunicação. Se despede agradecendo a todos. 

 

A quarta candidata a se apresentar é a associada Sra. Donatella Pollastri de Mattia (788) diz 

que faz parte do Clube a mais de 20 anos e se conseguir entrar no Conselho quer conseguir 

mudar o Estatuto inclusive em vários pontos que está muito aquém dos tempos atuais e 

contribuir com a presença das mulheres. Informa que nessa turma tem várias mulheres 

esperando para adentrarem ao Conselho já que é um Clube bolinha e agradece a todos. 
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A quinta candidata a se apresentar é a associada Sra. Tatiane Carla Mohr Saes (568) que 

cumprimenta a todos e informa que está há 10 anos no Clube, trabalha na área de educação 

e é professora há mais de 30 anos, sendo educação física a sua formação acadêmica. 

Informa que já trabalhou com ensino especial na APAE durante muito tempo e hoje 

trabalha no Colégio São Luís, tendo inclusive vários alunos dentro do Clube, bem como 

grandes amigos. 

É mãe do Zeca de 14 anos e do Guimi de 11 anos e diz que eles cresceram dentro do Clube 

e fica feliz que cada candidato pode contribuir de um jeito diferente esclarecendo que a sua 

contribuição será na área da educação, acredita muito que as atividades esportivas e sociais 

fazem muita diferença para as crianças e para os jovens pois o Clube está crescendo, com 

novas famílias, sócios independentes, sendo assim, precisa-se ter um olhar para essas 

crianças e para esses jovens com atividades bem organizadas precisando entender a 

necessidade de cada faixa etária acreditando que com isso, haverá uma melhor convivência 

entre todos. 

Gostaria também de lembrar que existia há 10 anos atrás, quando chegou no Clube, muito 

respeito, cordialidade e, sem demagogia, fazer do Clube a sua segunda casa,  porque para 

muitas famílias, o Clube á a segunda casa. Acha que pode apostar nisso e agradece a todos. 

 

O sexto candidato a se apresentar é o associado Sr. Christopher Ian Podgorski (69) se 

reapresenta, diz que é sócio  do Clube há 63 anos e tem a honra de defender as cores do 

Clube que, apesar de ser amador tem que ter o foco em esporte. 

Não tem plataforma eleitoral, mas tem 26 anos de experiência como Conselheiro do Clube 

anteriormente falando, e se desligou do Conselho por questões profissionais sendo 

transferido para a Suécia, onde viveu por 5 anos retornando há 2 anos ao Brasil e está 

estabelecido há 35 anos num cargo diretivo de multinacional e gostaria de citar três coisas: 

A primeira é que nunca fosse esquecido que tudo começa com esporte, que é um grande 

agregador de times e grupos e que os seus maiores amigos de infância são aqueles que 

conheceu no esporte. 

A Segunda coisa é a experiência que tem de Clube e o amor que tem pelo SPAC e continua 

sendo o seu segundo lar; espera que seja também o segundo lar dos seus netos. 

Tem dois filhos, um é arquiteto e a filha é professora e psicóloga, então, tem esperança de 

que seus netos usufrua do Clube que é um verdadeiro oásis nessa selva de pedra. 

A terceira coisa é que a integração dos dois Clubes – sede Cidade e sede Santo Amaro – 

que é um único Clube mais parece que não é, e embora defenda as cores do Clube mais em 

Santo Amaro, entende que tem muito a ganhar encontrando a sinergia entre essas duas 

sedes e agradece a todos. 

 

O sétimo candidato a se apresentar é o associado Sr. Hudson Alves Ferreira (717) que inicia 

o seu discurso informando a todos que é sócio há pouco mais de 10 anos e a sua proposta 

de participar do Conselho é no sentido de agregar tanto para o Conselho quanto para a 

própria Diretoria e sabe que  é muito complicado a vida no clube,  tem uma série de 

nuances, uma série de matizes  e cada Clube tem a sua história e suas peculiaridades e 

apesar do SPAC ser um Clube pequeno, algumas coisa poderiam ser mantidas, então, nesse 
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sentido, pretende se possível colaborar com o Clube, dentro  do Conselho e também com a 

própria Diretoria na medida em que isso for viável e dentro do possível e agradece a todos. 

 

O oitavo candidato a se apresentar é o associado Sr. Luiz Cesar Pimentel (811) que 

cumprimenta a todos e diz que praticamente nasceu no Clube e juntamente com o Sr. 

Christopher, são os dois candidatos ás vagas de fundadores e teve a imensa sorte de nascer 

na rua do Clube e ser sócio desde pequeno;  isso mudou a sua vida e  seus amigos do Clube 

viraram a sua família, praticou todos os esportes no Clube e não tinha nada a falar sobre  

essa vivência de Clube em 40 anos, até que teve 3 filhos que nasceram sócios do Clube e 

portanto, quer que eles sigam  nesse mesmo caminho, no caminho dos esportes, dos 

amigos, no caminho dessa vida maravilhosa que, dentro de São Paulo só um Clube ou 

algum espaço público pode nos proporcionar. 

Quando viu que algumas coisas não estavam bem para seus filhos em termos de esportes, 

de vida social e de algumas divergências internas, achou que era o seu momento de 

contribuir dentro do Conselho para que se  faça de novo o SPAC conforme os associados 

conhecem e ama, sendo essa a sua plataforma. Em seguida agradece a todos. 

 

O nono candidato a se apresentar é o associado Sr. Álvaro Simões (119) que começa 

cumprimentando a todos e começa falando que é o candidato mais novo de Clube, não tem 

ainda 2 anos de SPAC, é advogado e membro efetivo do departamento de esportes do 

SPAC, sempre foi muito ligado ao esporte e tem muito a contribuir para o Clube e 

independente de quem venha a se eleger, acha que todos os candidatos são capacitados, 

sendo excelentes candidatos e todos irão contribuir para melhorias do Clube. 

A sua plataforma basicamente é a mudança do Estatuto e uma publicidade maior das 

decisões da Diretoria, das decisões do Conselho aos associados, visto que o Clube é dos 

associados que são os maiores interessados em saber tudo o que acontece no Clube. Em 

seguida agradece a todos finalizando o seu discurso. 

 

A próxima candidata a se apresentar seria a Sra. Betina Franco (1003) que não compareceu. 

 

O décimo candidato a se apresentar é o associado Sr. Fernando Piccinini (302) que 

cumprimenta a todos e explica que entrou no SPAC pela primeira vez quando ainda era um 

garoto de 23 anos e se perguntou quando iria merecer fazer parte desse Clube;  construiu a 

sua relação com os amigos e em 2014 ele conseguiu isso. 

Ele e a sua esposa se tornaram associados conquistando alegrias e felicidade em praticar um 

esporte que é possível ser praticado até o fim da vida que é o bowls e trouxe amigos que irá 

levar para o resto da sua vida. 

E com toda essa alegria, o motivo que o faz ser candidato ao Conselho do Clube é o fato de 

não estar gostando de coisas que estão acontecendo, como por exemplo ver o Clube mais 

que dividido, ele está fragmentado.  

Hoje temos o SPAC do tênis, o SPAC do squash, o SPAC do bowls, o SPAC do bar e 

assim por diante; acredita que isso está errado, que essa marca que todos tem orgulho de 

trazer consigo tem muito valor, tem muita história, tem muita tradição, mas acima de tudo 

ela tem muito futuro. 
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Como profissional, é gestor de uma das empresas mais importantes e tradicionais de 

publicidade desse país que existe a 58 anos e ainda está pronta para os próximos 50. 

Sendo assim, não tem dúvidas de que irá se empenhar fortemente porque acredita nisso, 

podendo inclusive trazer recursos externos para valorizar essa marca com apoio de 

empresas que apoiam o esporte, com o apoio de empresas britânicas de origem inglesa que 

já participaram desse Clube e poderia se traze-las de volta. 

E pra encerrar, afirma que o SPAC precisa de um pacto e esse pacto é um pacto de união, e 

é essa união que quer construir junto com todos os colegas à frente do Conselho. 

 

A décima primeira candidata a se apresentar é a Sra. Lia Ribeiro Calder (585) que inicia 

cumprimentando a todos e diz que quer compartilhar o que a motivou para concorrer  a uma 

vaga no Conselho, só que para isso, volta no tempo e conta um pouco da história da sua 

família. 

Conta que nos anos 50 os seus avós moravam no bairro do Paraíso e decidiram que iriam 

morar na calçada do Clube e isso não porque eram assíduos só da piscina, do tênis ou 

principalmente do pub, mas porque eles tinham o censo de comunidade, tinham amigos e 

construíram as suas relações aqui. 

Começou a frequentar o Clube no seu carrinho de bebê e acabou se afastando durante a sua 

adolescência, vinha jogar tênis uma vez por semana e, à medida que foi crescendo vinha 

vez ou outra com a sua avó e só retornou de fato já na fase adulta como titular e foi uma 

decisão muito acertada. 

Como os seus avós vieram para perto do Clube para construir essa comunidade, ela também 

está na mesma calçada do Clube e também acredita que se pode ter no SPAC  um ambiente 

fértil para novas relações, para troca de ideias, para novas reflexões e entende a 

comunidade como um organismo vivo, visto que o SPAC é uma comunidade que cresce, 

que se transforma, que é impactado pelo que acontece na sociedade e além disso, precisa 

honrar o nosso legado de 132 anos, honrar essa história  e honrar essa instituição incrível 

olhando par o futuro, e para  isso precisa ter representatividade. 

Informa que é mãe, mulher e se considera ainda da nova geração tendo apreço por tudo que 

o SPAC construiu. 

A sua ideia é olhar para o futuro tendo os pés no passado e olhar principalmente par os 

jovens adolescentes para que eles não venham a se desinteressarem da forma como ela se 

desinteressou. Informa também que trabalha com comunicação e acha que irá ajudar muito 

a trazer mais transparência e mais proximidade para que todo mundo consiga se engajar 

efetivamente com as decisões. 

 

O décimo segundo candidato a se apresentar é o associado Sr. Fernando de Pinho Barreira 

(305) que é candidato à vaga do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. 

Inicia o seu discurso informando que é sócio há 9 anos e também é membro de outras 

entidades associativas e que, apesar de luso brasileiro faz parte da sociedade britânica de 

criminologia e quanto à sua formação, fez análise de sistemas, administração, direito e 

algumas especializações em áreas afins do seu trabalho. 

Diz que, como já havia informado que no passado havia colaborado com a Diretoria numa 

questão pontual de fraude e, fora a questão de prestação de contas e de clareza no  trato 
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com o dinheiro dos associados, o primeiro motivo que o estimulou a fazer parte do 

Conselho Deliberativo seria também resgatar a questão de valorização associativa porque 

se tem instalações bastante razoáveis, mas quem é sócio de grandes Clubes, como é o seu 

caso, e que o principal apelo nesse momento é a história do Clube, os costumes, etc. 

Então, sente que isso precisa ser preservado e lembra que na ocasião em que colaborou com 

a Diretoria, chegou a ouvir da pessoa de marketing que essa coisa de Clube inglês já tinha 

passado; sendo assim, entendeu que se o marketing não acredita na cultura do Clube não 

temos a menor chance, então, não se trata de admitir só inglês mas, recuperar um pouco 

essa questão de boa convivência, de convivência de nível adequado de um Clube que 

valoriza essa questão histórica e, isso feito também com muita consulta pública porque,  

algumas transformações importantes são feitas e ninguém opta, e isso uma vez feito não 

pode ser abandonado, então concluindo, mais transparência e recuperação da cultura do 

Clube. 

 

O décimo terceiro candidato a se apresentar é o associado Sr. Roberto Torresi (176) 

informa que á associado há 8 anos e a partir daí, o Clube passou a ser praticamente a sua 

segunda casa e decidiu que é o momento de colaborar; para tanto, está se apresentando 

como candidato e o motivo pelo qual quer fazer parte do Conselho se resume em três 

palavras: transparência, sustentabilidade econômica e publicidade para os associados 

ficarem sabendo absolutamente de tudo. 

 

O próximo candidato a se apresentar seria o associado Sr. Peter Gordon (800) que não 

compareceu por estar doente 

 

O décimo quarto candidato a se apresentar é o associado Sr. José Martins Pinheiro (1023) 

informa que está há 8 anos como associado efetivo, mas já frequenta o Clube há 60 anos. 

Diz que agora tem tempo disponível e está preocupado e interessado na reforma do Estatuto 

e muito interessado em conhecer também o Clube um pouco mais por dentro e que várias 

pessoas já reclamaram da falta de transparência. 

Avisa que não precisa se alongar porque vê que todos os candidatos na grande maioria 

pensam da mesma forma, então está nesse mesmo diapasão. 

Gostaria de ser conselheiro e saber como as coisas andam. 

 

O décimo quinto candidato a se apresentar é o associado Sr. Ronaldo de Melo Parreira 

Filho (845) Diz que é casado, pai de uma menina de 8 anos e associado há 9 anos. 

Imagina que o principal papel do conselheiro é trabalhar junto com a Diretoria e trabalhar 

não de forma a aceitar tudo o que a Diretoria faz ou quer fazer e não se refere a atual 

Diretoria, mas qualquer Diretoria. 

O papel do Conselheiro é fazer com que, principalmente o Estatuto do Clube seja 

respeitado e que tenha o cumprimento das regras e, que toda essa discussão prévia que 

houve na Assembleia seja de fato acompanhado sendo esse o seu entendimento do papel 

dos Conselheiros. 

Acha que o Clube tem dois grandes desafios e que o primeiro deles é conseguir ao mesmo 

tempo modernizar todo o funcionamento do Clube fazendo com que todos os setores sejam 
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eficientes e manter o que o Clube sempre foi, ou seja, essa coisa gostosa da gente chegar e 

ver as pessoas conhecidas, ter essa camaradagem, enfim, conseguir modernizar e manter 

essa tradição que faz o SPAC ser o que ele é.  

O segundo ponto é o que algumas pessoas falaram e acha muito certo, se trata de ter vários 

grupos no Clube, embora os grupos sejam legítimos, o que esses grupos precisam entender 

é que um grupo não pode se sobrepor ao outro, pois um Clube não vive só do tênis, ou só 

da piscina, só do squash, só da sede Santo Amaro ou só da sede Cidade, o Clube tem que 

ser todo mundo; é duro ás vezes ter que questionar o motivo de ter essa ou aquela área, mas 

apesar de ser difícil, temos que aprender a conviver e aprender a melhorar esse 

relacionamento entre todos. 

 

Agora com a palavra, novamente o Presidente da Diretoria dá continuidade aos trabalhos e 

pede para que os associados presentes e que ainda não tenham votado durante o dia, 

depositem os seus votos na urna por ordem de chegada após ser conferida a adimplência de 

todos os votantes. 

 

Após transcorrer todo o trâmite, o Presidente da Diretoria informa que a votação está 

encerrada e como ainda levará um tempo para se apurar os votos, irá começar a Eleição 

para o Conselho Fiscal. 

 

Nesse momento informa que o único candidato inscrito já se apresentou que é o associado 

Sr. Fernando de Pinho Barreira (305). 

 

Em seguida, o Presidente pede a orientação dos presentes de como proceder, visto que só 

tem 1 candidato inscrito para esse cargo. 

 

O associado e conselheiro Sr. Sergio Zunder da Rocha (529) propõe que o associado Sr. 

Sergio Volk (274) se candidate ao cargo. 

 

O Presidente da Diretoria abre a discussão propondo que quem quiser fazer parte do 

Conselho Fiscal poderá se candidatar naquele momento. 

 

O candidato Sr. Fernando de Pinho Barreira (305) propõe a eleição por aclamação. 

 

O Presidente da Diretoria propõe a Sra. Thaís Helena de Alcântara Peres (840) para se 

candidatar ao cargo de Conselheira Fiscal. 

 

Em seguida, tendo já 3 candidatos para 3 vagas efetivas, propõe a eleição por aclamação e a 

Assembleia aprova. Feito isso, ainda salienta que o Estatuto aprova ainda a eleição de 3 

suplentes.  

 

Novamente o associado e Conselheiro Sr. Sergio Zunder da Rocha (529) propõe que, como 

tem 3 vagas em aberto para suplentes, posteriormente se não houver candidatos, o Conselho 

Deliberativo pode fazer isso, ou seja, indicar pessoas que queiram fazer parte desse órgão; 
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para isso, os interessados poderá procurar o Conselho Deliberativo que irá votar, aceitando 

que esses possíveis interessados participem como suplentes. 

 

O Presidente aprovou a ideia e informam que a proposta é que a Assembleia delegue ao 

Conselho Deliberativo para que o mesmo indique os suplentes, visto que a Assembleia é 

soberana. 

 

A associada Thais Helena de Alcântara Peres (840) complementa dizendo que acha que o 

próprio Conselho Fiscal, ora eleito, indicará os seus próprios suplentes. 

 

O Presidente da Diretoria informa que não é possível visto que é Estatutário e ficaríamos 

com 3 Conselheiros Ficais Efetivos eleitos e não teríamos suplentes. 

Sendo assim, a proposta foi aprovada pela Assembleia. 

 

Em seguida o Presidente abre a discussão para os votos por procuração. Informa que foram 

recebidos 14 votos no seu total por procuração e que essa possibilidade foi aceita porque é 

permitido pelo Estatuto, entretanto, nos anos anteriores nunca se utilizou a procuração para 

votar em membros do Conselho; eventualmente poderia ter acontecido mas não aconteceu. 

Sendo a primeira vez que se aceita, é obvio que pelas razões notórias que pessoas temerosas 

do convívio preferiram ficar em casa e enviar um procurador e, como o Estatuto permite, 

recebemos esses votos numa urna separada. 

Esclarece ainda que não constou no edital de convocação das eleições e por isso há 

possibilidade do voto por procuração ser desconsiderado e isso talvez tenha sido uma falha 

porque também não tiveram tempo, e esse assunto também foi discutido pelo Conselho, o 

fato de não ter sido viabilizado a votação que algumas empresas tem feito, e o governo tem 

uma lei que permite por sistema eletrônico e que poderia ter sido feito eventualmente dessa 

forma. 

 

A discussão agora são esses votos por procuração que estão separados em outra urna 

porque, caso eles sejam por algum motivo rejeitados, não impedirão a eleição que está 

sendo feita e descortinada. 

 

A primeira possibilidade seria: Nós descortinamos os votos da urna que está sendo 

conferida e apurada o seu resultado; se esse resultado já tiver definido em uma margem 

superior aos 14 votos que estão por procuração, nem precisaríamos considera-los, viso que 

há duas opiniões: 

 

A Diretoria e o Conselho receberam duas fortes manifestações, de alguns associados 

dizendo que não deveríamos receber os votos por procuração e outros associados dizendo 

que os votos pro procuração é algo legítimo e teria que ser feito por conta dessas razoes 

todas, então pode virar uma questão jurídica do Clube. 

Entende que essa Assembleia é soberana para aceitar esses votos que estão separados ou 

rejeitá-los. 
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A associada Sra. Virginia Peres Hollaender (561) diz que em primeiro lugar, não são todos 

os associados que conhece o Estatuto e sobretudo irão guardar tudo o que está no Estatuto. 

Segundo, a procuração não está em Estatuto especificamente sobre votação, sendo um 

parágrafo, e tampouco e sobretudo não foi colocado em edital de convocação; além disso, 

anteontem foi soltado um informativo no qual a Diretoria poderia ter explicitado a 

procuração e uma vez mais não o fizeram, e o mais interessante é que no dia seguinte já 

tinha gente votando por procuração; então, acha que conversa de corredor não vale, o que 

vale é o que tá escrito e o que a lei manda, porque não se pode convocar 10 dias antes uma 

Assembleia, fazer o edital de convocação e no meio do jogo mudar as regras dois dias 

antes, isso não existe nem na vida social. Não pode 48 horas antes da eleição vir com 

novidades, isso não existe em lugar nenhum do mundo e as procurações não podem ser 

levadas em conta; só podem ser levadas em conta o dia que forem anunciadas 

publicamente, que todo mundo saiba e seja amplamente divulgada, caso contrário, isso não 

é democracia, e sim autoritarismo. 

 

A associada Sra. Thais Helena de Alcântara Peres (840), acha que deve ter serenidade mas, 

o ponto aqui é o edital que é um instrumento público que nos traz essa eleição. Se o edital 

não considerou a procuração, não pode. O edital é soberano nesse caso e a gente precisa ser 

legalista.   

Sente muito por aqueles que votaram por procuração, mas todos estão atrapalhados, e vale 

o edital.  

 

O associado Sr. Álvaro Simões (119) faz um questionamento perguntando quantas 

procurações tem firma reconhecida pelo cartório. 

O Presidente afirma que foram reconhecidas apenas pela secretaria. 

O associado responde que não tem validade sem firma reconhecida em cartório e que o 

Estatuto não fala se o reconhecimento é em cartório ou secretaria. 

 

Faz-se uma breve discussão em torno desse assunto. 

 

O Presidente afirma que as procurações sempre foram utilizadas nas eleições para votar no 

balanço, então elas sempre foram reconhecidas mas nunca em cartório. 

 

O associado afirma que o artigo mencionado anteriormente pelo então Secretário da 

Assembleia Sr. Paulo Doron (510) fala exatamente sobre as que versarem sobre apreciações 

de contas, não sobre votação. 

 

O Sr. Paulo Doron (510) explica a interpretação que a mesa tem, ou seja, o voto por 

procuração é permitido com base no artigo citado que ele acabou de ler e é permitido por 

procuração com firmas reconhecidas e não especifica quais são as formas de 

reconhecimento. 

 

Ainda dando segmento informa que existe outro artigo que trata de tema parecido, não é o 

mesmo tema que é o artigo 28, parágrafo segundo, onde afirma que poderá ser com 
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assinaturas reconhecidas em cartório ou pela secretaria, dessa forma estamos adotando esse 

critério que é um critério que o Estatuto já adotou numa situação similar, não é idêntica. 

 

O Sr. Christopher (69) afirma que no seu entendimento é muito claro e o que ele acaba de 

citar, é para o voto por escrito, na secretaria onde vai validar a assinatura. O artigo 30 que é 

o de procuração, fala explicitamente com firma reconhecida. E terceiro ponto, não está no 

edital de convocação. Então acha que nos se deve trocar o pneu por carro andando. 

 

O associado Sr. Ronaldo de Mello Parreira Filho (845) também acha que é questão de 

publicidade, não foi dado publicidade para isso e as pessoas que se comunicaram e sabiam 

que tinha essa possibilidade de votar na secretaria acabam tendo uma vantagem 

diferenciada sobre todos os outros associados que não tiveram essa informação publicada. 

E ainda partindo do principio que pelo Estatuto pode, ainda assim, faltou publicidade. 

Talvez vale agora não aceitar para na próxima eleição, fazer constar no edital de 

convocação o voto por procuração. 

 

O associado Sr. Fernando de Pinho Barreira (305) acha fundamental separar as urnas e pelo 

consenso vai acabar tendo alguma impugnação, e como o Presidente falou, se o resultado 

principal não definir a eleição, então precisa saber quantos são os votos por procuração para 

que conste em ata e apurar separadamente, podendo ate apurar os votos por procuração e 

fazer uma súmula diferente e somar as duas ou não, mas precisa discriminar. 

 

O Associado Sr. Álvaro Simões (119) diz que só para concluir, o artigo que o secretário da 

Assembleia Sr. Paulo Doron (510) mencionou, é expresso para votação de apreciação de 

contas, só isso, não fala em votação com firma reconhecida em cartório ou secretaria do 

clube, apenas e tão somente para apreciação de contas, o Estatuto fala isso independente da 

interpretação da mesa. 

 

O presidente da Diretoria informa que contou com a benevolência do Dr. Paulo Doron para 

não aceita os votos por procuração, porque os argumentos são poderosos e vai acabar 

ficando uma discussão jurídica e por não ser jurídico vai dar uma baita confusão mas, o fato 

principal é que muitos associados podem não ter sabido que poderia ter feito esse voto e 

eventualmente não usufruíram esse direito porque ele não foi devidamente anunciado e 

ainda, como são apenas 14 votos, a mesa da Assembleia decide por desconsiderar os votos 

por procuração.  

 

O presidente anuncia que a apuração já terminou e o resultado é o seguinte: 

 

210 cédulas apuradas, conferidas e descortinadas. 

 

Desconsiderados os votos por procuração; segue o resultado final para o preenchimento das 

5 vagas do Conselho Deliberativo: 
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Sr. Vanderlei Collange  = 28 votos 

Sra. Anette Conrradi = 46 votos 

Sr. Elcio Garcia Alvares = 70 votos 

Sra. Donatella Pollastri de Mattia = 43 votos 

Sra. Tatiane Carla Mohr Saes = 87 votos 

Sr. Christopher Ian Podgorski = 116 votos 

Sr. Hudson Alves Ferreira = 84 votos 

Sr. Luiz Cesar Pimentel = 99 votos 

Sr. Álvaro Simões =  34 votos 

Sra. Betina Franco (ausente) = 16 votos 

Sr. Fernando Piccinini = 25 votos 

Sra. Lia Ribeiro Calder = 56 votos 

Sr. Fernando de Pinho Barreira = 14  votos 

Sr. Roberto Torresi = 24 votos 

Sr. Peter Gordon (ausente) =  26 votos 

Sr. José Martins Pinheiro = 19  votos 

Ronaldo de Mello Parreira = 61 votos 

 

Estão eleitos para o Conselho Deliberativo portanto: os Srs. Christopher Ian Podgorski, 

Hudson Alves Ferreira, Luiz Cesar Pimentel, Elcio Garcia Alvares e a Sra. Tatiane Carla 

Mohr Saes. 

 

Para o preenchimento das 3 vagas do Conselho fiscal que foi eleito por aclamação, ficaram: 

 

O Sr. Fernando de Pinho Barreira com 138 votos, visto que havia se inscrito 

antecipadamente, o Sr. Sergio Volk e a Sra. Thaís Helena de Alcântara Peres que se 

candidataram dentro da Assembleia. 

 

O Presidente da Diretoria parabeniza aos eleitos e agradece a todos os presentes, 

principalmente aos descortinadores, o secretário da Assembleia, Sr. Paulo Doron, o 

Presidente do Conselho Deliberativo Sr. André Portela Fernandes de Souza e encerra a 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2020. 

 

 

 

 

           Francisco Graziano Neto                         Paulo Doron Rehder de Araujo 

Presidente da Diretoria e da Assembleia           Secretário da Diretoria e da Assembleia 
 


