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ATA DA 343° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO  

DO CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO 

REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2022 

Conselheiros Participação 

 Presencial Online Justificativa Ausência 

Alex Lojelo Munn X   

André Portela Fernandes de Souza  X   

Carlos Alberto Soares   FALTA 

Carlos Alberto Stapelfeldt   FALTA 

Christopher Ian Podgorski  X FALTA JUSTIFICADA 

Cícero de Toledo Piza Filho X   

Daniel Tostes Graziano X   

Eduardo Pontes Bohn X   

Élcio Garcia Alvares X   

Emmanuel Silva Nunes de Oliveira Junior X   

Eric Charles Nice Junior - Presidente X   

Ernesto Cordeiro Marujo  X  

Fábio Conti Medugno X   

João Francisco Farhat Kehdi  X  

John Thomas McDonnell  X  

José Ailton M. do Nascimento X   

Lia Ribeiro Dias Calder X   

Luiz Cesar P. F. Pimentel - Vice-Presidente X   

Rafael Machado Jabor   FALTA 

Richard Kumpis  X  

Roberto Lojelo  X  

Sergio Zunder da Rocha - Secretário X   

Tatiana Amato X   

Tatiane Carla Mohr Saes X   

Thomas Antoine de Mol Van Otterloo X   

Thomas Edgard Bradfield  X  

Wilson D’Andrade Hoffmann   FALTA 

Diretoria Executiva  

Hudson Alves Ferreira - Presidente    

Ricardo Zunder da Rocha - 1º Vice-Presidente     

Antonio Reis Silva Filho - 2º Vice-Presidente    

Gabriel Baines - Diretor Santo Amaro X   
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RESUMO DA ATA 

 

A 343º Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Clube Atlético São Paulo foi 
realizada em 06 de abril de 2022 se inicia com a recepção aos novos conselheiros. No item 
1. Eleição para Diretoria Executiva, biênio 22/23, o Presidente do Conselho comunica a 
inscrição de apenas uma chapa e é feita uma breve apresentação dos mesmos e seus 
principais objetivos na gestão do clube. Após apresentações e esclarecimentos, é submetido 
ao plenário e a chapa única é aprovada por unanimidade. Eric Charles Nice Junior faz a leitura 
de código de conduta esperado para os componentes da diretoria e conselheiros. Não 
havendo mais assuntos a serem tratados, pede que o Secretário faça a leitura da ata resumida 
a ser encaminhada para o cartório e aprovada por todos, encerra a reunião.  

 

 

PAUTA DA REUNIÃO 

 

1. Eleição para Diretoria Executiva, biênio 22/23.  

 

 

ATA DA REUNIÃO 

 

Eric Charles Nice Junior, Presidente do Conselho Deliberativo, dá início à 343° Reunião 
Extraordinária realizada de maneira presencial e remota, transmitida e gravada através da 
plataforma Zoom, às 19:30h do dia 06 de abril de 2022, em segunda chamada, obedecendo 
quórum mínimo exigido pelo Estatuto. Apresenta a Mesa do Conselho, o Vice-Presidente Luiz 
Cesar P. F. Pimentel e o Secretário Sergio Zunder da Rocha. Agradece a presença dos 
conselheiros, em especial do novos que foram eleitos na ultima assembleias, destacando que 
a eleição ocorreu de maneira remota pela primeira vez na história do clube, contando com a 
maior participação já registrada na história do clube e com recordes de votos em conselheiros. 
Parabeniza a Diretoria Executiva pela organização e convida Tatiane Carla Mohr Saes para 
auxiliar em uma simbólica solenidade de boas vindas aos novos conselheiros.  

Lia Ribeiro Dias Calder se diz honrada por ingressar no grupo, agradece o apoio recebido em 
sua eleição e deseja que sua trajetória seja produtiva e agradável. 

Alex Lojelo Munn agradece o apoio recebido e diz que espera honrar os votos recebidos 
realizando um bom trabalho.  

Tatiana Amato também agradece o apoio e comenta que deseja que possam fazer as 
transições necessárias trabalhando de forma unida e em prol do clube. 

Emmanuel Silva Nunes de Oliveira Junior se diz honrado por ingressar no Conselho e que 
espera poder contribuir muito com o mesmo.  
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Eric Charles Nice Junior deseja sucesso à todos e explica que entregou a cada um dos novos 
conselheiros um pin que espera que seja motivo de orgulho para eles. A seguir pede ao 
Secretário que dê andamento à pauta.  

1. Eleição para Diretoria Executiva, biênio 22/23.  

O Secretário anuncia o item 1 da pauta e o Presidente comunica que houve a inscrição de 
apenas uma chapa para a referida eleição, que fará sua apresentação e responderá a 
possíveis questionamentos dos conselheiros. Informa a composição da chapa, sendo: 
Presidente – João Francisco Farhat Kehdi; 1º Vice-Presidente – Fernando Piccinini; 2º Vice-
Presidente – Alberico dos Santos; 1º Tesoureiro – Fábio Conti Medugno; 2º Tesoureiro – 
Fernando Beer; Secretário – Fernando Albino; e Diretor de Santo Amaro – Gabriel Baines. 

Fernando Piccinini, representando seu presidente, apresenta a proposta da nova diretoria, 
pedindo o apoio dos Conselheiros para que todos possam deixar diferenças de lado pelo bem 
do clube, colocando seu foco no que está sendo proposto e não em quem está propondo algo. 
Informa que estão empenhados em dar o seu melhor pelo SPAC, destacando que são 
profissionais com sucesso em suas carreiras e os conhecimentos necessários para sua 
atuação. Pede que cada componente se apresente. 

Alberico dos Santos ratifica as colocações feitas por seu colega, lembrando que o clube 
passou por momentos difíceis e por isso tiveram a necessidade de unirem chapas distintas 
pelo bem comum. Se compromete a fazer o que estiver ao seu alcance para melhoria do 
clube, gradativamente, ouvindo o associado e contando com o suporte do Conselho. Finaliza 
agradecendo a oportunidade.  

Fábio Conti Medugno reforça que têm conversado muito e o principal objetivo de terem 
montado uma chapa única agregando diversas correntes foi a pacificação. Lembra que a 
grande maioria não tem experiência anterior na diretoria do clube e precisarão apoio. Divide 
sua expectativa de que o clube se torne um espaço de encontros e alegrias. Destaca que não 
tem o objetivo de trazer grandes transformações, mas as adequações necessárias para 
cumprirem legislações e aspectos de segurança e atender pequenas demandas que gerem 
mais prazer aos associados. Assume o compromisso de aprovar junto ao Conselho ações que 
gerem custos elevados ou tenham prazo maior para execução. 

Fernando Beer comenta que frequenta Santo Amaro e que um de seus compromissos é dividir 
seu foco entre a unidade de Santo Amaro e a sede. Informa que seu objetivo é manter 
tradições e trazer modernidades, com uma gestão transparente e responsável. 

Fernando Albino conta que frequenta as duas unidades com sua família e que aceitou 
participar da diretoria porque acredita que possa contribuir para a preservação, melhoria e 
crescimento da instituição, que os conselheiros podem contar com sua dedicação e empenho. 
Finaliza dizendo que conta com o apoio e ajuda para fazer o melhor trabalho possível.  

Gabriel Baines se mostra horando em servir ao clube e diz que continuará trabalhando para 
realizar ações desejadas pelos associados, principalmente nas áreas de esportes e atividades 
sociais, atendendo às demandas de todos os associados.   

Eric Charles Nice Junior informa que estão com problemas na conexão e passará a palavra 
em outro momento para o futuro presidente. Agradece pela apresentação e abre para que os 
conselheiros possam fazer seus questionamentos.  
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Élcio Garcia Alvares aproveita a presença de todos os diretores para lembrar a existência da 
Comissão de Esportes, que apresentou recentemente o projeto da escola de esportes para a 
Diretoria Executiva, pedindo que avaliem com carinho a viabilização do mesmo. 

Tatiana Amato pergunta quais seriam suas duas prioridades, dentre todos os objetivos.  

Fernando Piccinini diz que a primeira prioridade discutida é a reforma da cozinha e cuidar das 
atividades sociais e esportivas, dando atenção especial aos jovens e crianças, e muito foco 
na gestão financeira cautelosa.  

João Francisco Farhat Kehdi se desculpa por não conseguir chegar a tempo de estar 
presencialmente na reunião, mas informa que procurará estar no clube com muita frequência 
para que possa estar em contato e ouvindo a todos. Assume o compromisso de que sempre 
haverá ao menos um membro da diretoria presente e se compromete a buscar todas as 
respostas para os questionamentos que forem recebidos. Faz uma citação, de que na 
adversidade alguns desistem e outros batem recordes e que pretendem “bater todos os 
recordes”. Diz que a Comissão de esportes ganha um aliado e tranquiliza a todos em relação 
aos gastos se comprometendo com a transparência das contas.  

Luiz Cesar P. F. Pimentel comenta que é a primeira vez que vê frequentadores da unidade de 
Santo Amaro na diretoria, o que entende ser produtivo, porém acredita que poderá agravar 
algumas animosidades existentes, perguntando como a nova diretoria vê esse aspecto.  

Fernando Piccinini comenta que conversaram muito sobre isso nos últimos meses e destaca 
que todos precisam se lembrar que o SPAC é um, com duas unidades que devem ser 
integradas e tratadas como um único clube, entendendo ser essa uma grande oportunidade.  

Fábio Conti Medugno complementa que espera que as pessoas conheçam e frequentem os 
dois espaços. Lembra que Santo Amaro serve como porta de entrada para permissionários 
que acabam se tornando sócios.  

Gabriel Baines destaca que estudam propostas para facilitar esse intercâmbio, citando 
algumas ações já aprovadas e que devem atrair novas pessoas que residam próximas à 
unidade realizando atividades também durante a semana, lembrando que é um espaço com 
muita natureza e espaços abertos, que atrai muitas pessoas nos finais de semana de sol.    

Eduardo Pontes Bohn pergunta quando se iniciará o mandato desta nova diretoria.  

Eric Charles Nice Junior responde que a proposta é dia 02 de maio, que acredita ser tempo 
suficiente para os trâmites legais.  

Thomas Antoine de Mol Van Otterloo parabeniza o grupo, acreditando que sua composição 
criará as condições para deixar para trás o passado e se focarem no futuro, se colocando à 
disposição para o sucesso da gestão.  

Tatiane Carla Mohr Saes deseja sucesso e divide sua expectativa de que nos próximos dois 
anos falem de ideias e não de pessoas.  

Eric Charles Nice Junior reforça que ainda deverão deliberar sobre a aprovação da chapa e 
não havendo mais manifestações, solicita que os componentes da chapa se retirem, para 
darem andamento à votação. Pede que se manifeste quem for contra a aprovação da chapa 
apresentada e não havendo nenhuma manifestação contrária, a chapa é aprovada por 
unanimidade. Solicita o retorno dos candidatos à sala e comunica o resultado. A seguir, 
procede a leitura de documento onde destaca alguns comportamentos esperados, tais como: 
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o fato de todos serem voluntários, conselheiros e diretores, exercendo suas funções em 
caráter “pro bono”; a importância de assegurarem que transações sejam conduzidas com total 
transparência e equidade, não resultando em benefícios pessoais para si, familiares ou 
amigos; a necessidade de serem exemplos de aderência às disposições do Estatuto Social e 
demais regras do SPAC e da legislação brasileira; a importância de zelar pela integridade das 
demonstrações financeiras e informações divulgadas pelo clube, que devem ser submetidas 
ao crivo de empresa de auditoria externa confiável e independente; respeitar deliberações do 
Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, além das balizas orçamentárias; fazer 
prevalecer clima de respeito por funcionários e entre eles, não aceitando qualquer forma de 
discriminação; e por fim, zelar pela integridade dos bens físicos do SPAC. Parabeniza a 
aprovação da nova diretoria por unanimidade e deseja muito sucesso à nova gestão. A seguir 
convida as três conselheiras presentes, Lia Ribeiro Dias Calder, Tatiana Amato e Tatiane 
Carla Mohr Saes para entrega de pins do clube para os eleitos e passa a palavra ao 
Secretário. 

Sergio Zunder da Rocha informa que será checado com o cartório a possibilidade da nova 
diretoria assumir no dia 02 de maio, uma vez que existe a prorrogação da gestão temporária 
até dia 01 de junho, sendo essa informação do cartório definirá a data efetiva de início da 
nova gestão. O mandato terá validade até o dia 31 de dezembro de 2023, havendo a 
possibilidade de uma reeleição.  

Eric Charles Nice Junior pede uma salva de palmas para a nova diretoria.  

Luiz Cesar P. F. Pimentel questiona se há alguma intenção de trazer mulheres para cargos 
nas diretorias do clube. 

Fernando Piccinini esclarece que existem duas mulheres como adjuntas compondo a chapa. 

André Portela Fernandes de Souza parabeniza os eleitos e agradece sua dedicação ao clube. 
Questiona quem seriam os diretores adjuntos e se já tem a composição final da diretoria.   

Alberico dos Santos esclarece a formação das duas associadas que assumirão como 
adjuntas, com foco no suporte jurídico e na gestão do restaurante do clube. Destaca a 
importância da especialização de profissionais atuando em suas áreas de conhecimento no 
clube e pretendem ocupar assim outras diretorias adjuntas.  

Tatiana Amato destaca a importância de considerarem a realidade de que mulheres gastam 
duas vezes mais tempo do que os homens com atividades domésticas, levando em conta 
essa informação na definição de responsabilidades e horários das mesmas. 

Eric Charles Nice Junior relembra a existência das Comissões e a importância de serem 
ouvidas, sugerindo que alguém da diretoria seja responsável por essa interface. Não havendo 
mais assuntos a serem debatido, pede que o Secretário faça a leitura da versão resumida da 
ata, para aprovação e assinatura dos presentes, de maneira a agilizar o seu processo de 
registro junto ao cartório.  

Sergio Zunder da Rocha faz a leitura do texto elaborado para aprovação.   

Thomas Edgard Bradfield pede esclarecimento em relação às datas de posse e após um 
debate fora do microfone, Sergio Zunder da Rocha responde que colocará a data de posse 
como 02 de maio de 2022. 

Eric Charles Nice declara encerra a reunião às 20:45h, desejando boa noite e agradecendo a 
presença de todos. 
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ASSUNTOS DELIBERADOS 

 

1. Eleição para Diretoria Executiva, biênio 22/23. – a chapa única apresentada foi aprovada 
por unanimidade. 

 

Importante: 

1) As reuniões do Conselho Deliberativo são transmitidas e gravadas através da Plataforma 
Zoom. 

2) O resumo das Atas será sempre publicado no site do clube e murais de comunicação, após 
a aprovação pelo Conselho Deliberativo; 

3) Em certas situações, o nome e cargo de pessoas e lugares poderão estar inelegíveis para 
que se preserve a privacidade seguindo as disposições da LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados). 

4) As Atas transcritas em sua totalidade, também são públicas e, portanto, poderão ser 
requeridas por qualquer associado mediante requerimento na secretaria do clube. 

5) Confidencialidade. Os conselheiros, diretores, colaboradores, associados ou quaisquer 
outras pessoas que porventura tiverem acesso a informações das Atas se comprometem a 
não divulgar seu conteúdo para terceiros. 

 

 

 

____________________________                   ____________________________              

Sergio Zunder Rocha                                           Eric Nice 

Secretário do Conselho Deliberativo                    Presidente do Conselho Deliberativo 

 

Importante: 

1) As reuniões do Conselho Deliberativo são transmitidas e gravadas através da Plataforma Zoom. 

2) O resumo das Atas será sempre publicado no site do clube e murais de comunicação, após a aprovação pelo 
Conselho Deliberativo; 

3) Em certas situações, o nome e cargo de pessoas e lugares poderão estar inelegíveis para que se preserve a 
privacidade seguindo as disposições da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). 

4) As Atas transcritas em sua totalidade, também são públicas e, portanto, poderão ser requeridas por qualquer 
associado mediante requerimento na secretaria do clube. 

5) Confidencialidade. Os conselheiros, diretores, colaboradores, associados ou quaisquer outras pessoas que 
porventura tiverem acesso a informações das Atas se comprometem a não divulgar seu conteúdo para terceiros. 

 


