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P A L AV R A  D O  P R E S I D E N T E  D O  C O N S E L H O  D E L I B E R AT I V O

Caros associados,

Inicio a mensagem deste mês de outubro saudando calo-
rosamente os nossos pequenos pinheirenses pelo Dia das 
Crianças. Não há lugar melhor para aproveitar essa mara-
vilhosa fase da vida do que em nosso clube. 

Por falar em crianças, em 15 de setembro último tive 
a oportunidade de representar o Conselho Deliberativo 
no tradicional Festival Pais e Filhos de natação. Foi um 
evento emocionante, no qual nossos pequenos atletas 
nadaram em revezamento com seus respectivos, e orgu-
lhosos, genitores.  

Deixo aqui um muito obrigado a todos os professores 
das escolinhas de natação da Tia Rita, não apenas pelo 
excelente trabalho, mas também pelo carinho e cuidado 
que demonstram por nossos filhos.

No Conselho Deliberativo, em 27 de agosto último rea-
lizou-se a 688ª reunião extraordinária.

Entre os relevantes assuntos analisados e discuti-
dos, foi apresentado aos conselheiros extenso trabalho 
de diagnóstico, realizado pela empresa KPMG, visando 

o aprimoramento e eventual implementação de regras 
sobre compliance e governança corporativa em nossos 
ordenamentos. 

Ao término da apresentação e dada a relevância e 
abrangência do tema, vários conselheiros manifesta-
ram-se da tribuna, tecendo importantes considerações 
e oferecendo valiosos subsídios para o aprimoramento 
do estudo.

Tão logo o relatório final seja concluído e disponibi-
lizado, todos os conselheiros terão imediato acesso, 
quando então passar-se-á à análise da oportunidade e 
conveniência da implementação das medidas sugeridas.  

Como sempre, finalizo convidando todos os asso-
ciados a prestigiarem nossas reuniões, que ocorrem no 
auditório do CCR na última segunda-feira de cada mês, 
com início às 20:00 horas, as quais são transmitidas pela 
internet, através do site do clube. 

Um forte abraço, 


