
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 28 de outubro de 2021. 
OF / CBE / Presidência / Nº 2021.579. 
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE. 
Aos Senhores(as) Presidentes das Federações, à Comissão de Atletas e aos Responsáveis pelas 
Entidades de Prática Desportiva – EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE. 
ASSUNTO: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ELETIVA - DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO DO PLEITO PARA MEMBRO INDEPENDENTE DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
 
Prezados(as) Senhores(as), 
 

Informamos que, em 26 de outubro próximo passado, foi realizada Assembleia Geral 
Extraordinária Eletiva para a eleição do Membro Independente do Conselho de Administração da 
CBE, uma vez que esse cargo estava vacante. 

 
Assim, após o regular processo eleitoral, restou eleito o Sr. THIAGO ANTÔNIO 

SOARES PINTO para ocupar o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração 
da CBE.  

 
Em anexo, segue o currículo do candidato eleito. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Ricardo Machado 
Presidente 

  



 
 
 
 
 
 

 
 

Somatório dos Votos com pesos 
Somatório dos Votos com pesos para o Conselho de Administração 

Membro Independente 
 

Eleitor Voto Peso 

Carlos Henrique Costa Moreira Candidatura Única 3 

Daniel Volkmann Velasco Candidatura Única 3 

Eduardo Rufino de Senna Gastal Candidatura Única 3 

Gabriel de Assis Candidatura Única 3 

Pierre Oberson de Souza Voto em branco 3 

Fábio de Oliveira Ferreira Lemes Candidatura Única 3 

Guilherme Amaral Toldo Candidatura Única 3 

Silvia Rothfeld Voto em branco 3 

Carlos Henrique Costa Moreira Candidatura Única 3 

Daniel Volkmann Velasco Candidatura Única 3 

Eduardo Rufino de Senna Gastal Candidatura Única 3 

Carlos Guilherme Salles Giffoni Candidatura Única 1,71 

Cleverson Gomes Candidatura Única 1,71 

Eduardo Romao Gomes Candidatura Única 1,71 

Giocondo Cezar Cabral Candidatura Única 1,71 

Luciano Cosme Rossato Candidatura Única 1,71 

Luiz Carlos Ribeiro dos Santos Filho Candidatura Única 1,71 

Marcelo Corsetti Santos Voto em branco 1,71 

Marco Antonio Pereira de Camargo Candidatura Única 1,71 

Roberto Pacheco e Silva Voto em branco 1,71 

Sandra Maria Pereira Benone Calanzas Candidatura Única 1,71 

Danilo Couto Guedes Candidatura Única 6 

Ildefonso Petrich Candidatura Única 6 

Suzana Pasternak Kuzolitz Candidatura Única 6 

Silvio Dadia Sampaio Candidatura Única 6 

 

 Total 

 Thiago Antonio Soares Pinto 74,1 

 



 

 

THIAGO ANTONIO SOARES PINTO 
+55 41 99632-1054 | thiago_soares@mac.com | OAB/PR 71.255 

www.linkedin.com/in/thiago-soares06021985 
 

Líder de Projetos e Programas 
Experiência na visão e construção do futuro das áreas sob sua responsabilidade, competência em gestão 

projetos, desde a concepção, implementação e entrega, tendo resultados efetivos tanto em meios 
institucionais quanto sociais, especialmente quando pioneiros e inovadores, trazendo novas formas de 

solucionar problemas complexos. 
 

Principais competências
! Liderança e desenvolvimento de pessoas 
! Gestão de equipes multidisciplinares 
! Gestão de recursos no tempo 
! Análise situacional  
! Responsabilidade Social 

! Resolutivo e delegador 
! Compliance 
! Negociador 
! Transformador / Implementador 
! Inglês avançado

 
Experiência Executiva 
Profissional com sólida experiência em gestão de equipes departamentais e de projetos de grande complexidade e 
pluralidade de seus players e stakeholders, demandando importante capacidade de determinação e cumprimento 
de milestones, para o atendimento de demandas projetadas; 
Capacidade de ampla percepção sistêmica das demandas e recursos, mesmo limitados, buscando sempre 
obter a melhor performance de seus times para o atingimento dos objetivos; 
Estilo de resolução de problemas através de inovação, buscando soluções tecnológicas e desenvolvimento de 
processos diferenciados; 
Prática constante de liderança próxima aos indivíduos, suportando e buscando soluções práticas em métodos, 
processos ou projetos, para a melhor performance de cada perfil individual e/ou de grupo; 
Constante envolvimento em desafios complexos, exigindo negociação e integração de áreas e 
parceiros/fornecedores diversos, para soluções mais efetivas e duradouras. 
 

Histórico Profissional 
! Câmara Municipal de Curitiba (abr/17 – atual) 
Assessor Especial de Projetos e Gestão da Presidência, responsável por assessorar a implementação de 
melhorias contínuas na gestão da Câmara Municipal; assessorar a Presidência e a Comissão Executiva no 
desenvolvimento, implementação e acompanhamento do planejamento estratégico institucional e suas 
atualizações; assessorar a Presidência na definição, desenvolvimento e disseminação de métodos, padrões de 
soluções de planejamento e gestão estratégica, gestão de projetos e gestão de processos para uso corporativo; 
suporte técnico e metodológico ao desenvolvimento de programas e projetos corporativos e ao monitoramento 
dos processos organizacionais priorizados no ciclo de gestão; planejar e coordenar as ações de cooperações 
técnicas com outras instituições brasileiras e estrangeiras, em especial do Poder Legislativo, parta intercâmbio 
de conhecimento e boas práticas. 
 
! Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba (jan/17 – jan/21) 
Gestor do Departamento de Incentivo ao Esporte e Promoção Social, atuante no planejamento e ações 
estratégicas para a Secretaria, sendo principal responsável pela direção do Programa de Incentivo ao Esporte 
de Curitiba, suportando os atletas da cidade em suas carreiras esportivas. Responsável pela restruturação do 
Programa, com a desburocratização e a consolidação das necessidades do público beneficiário, resultando em 
redução de custos e tempo com o desenho a partir da implantação do Sistema Incentivo on-line para protocolo e 
gestão dos projetos apoiados pelo município. À frente, também, do Centro de Referência em Esporte e 
Atividade Física, tendo atuado na reorientação dos objetivos do órgão, construção de planejamento estratégico 



 

 

e criação dos programas de qualificação de profissionais do esporte e lazer, e de qualificação e oferta de 
serviços especializados aos atletas apoiados pela cidade - ação pioneira em todo o país. 
 
! Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social do Paraná (mar/13 até dez/16) 
Assessor técnico, responsável pela articulação da política pública entre estado e entidades sociais, para o 
enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes no Estado do Paraná; análise de projetos e suporte 
técnico a municípios e organizações da sociedade civil; elaboração e articulação de projetos institucionais na 
área de garantia de direitos de crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiências e mulheres, 
atuando desde o planejamento até a redação dos projetos junto aos coordenadores das respectivas áreas; 
redação de minutas de Decretos e Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo, dentre outras atividades 
cotidianas da Secretaria. Criação e coordenação do Comitê Paranaense de Proteção Integral da Criança e do 
Adolescente no contexto dos grandes eventos, com o objetivo de viabilizar as políticas públicas necessárias e 
demandadas pela sociedade. 
 
! Centro de Ação Voluntária de Curitiba (ago/10 - fev/13) 
Analista de Projetos responsável pela elaboração, captação de recursos e gestão de projetos sociais; 
planejamento estratégico; análise jurídica do Programa Empresarial de Voluntariado; redação e análise jurídica 
de contratos e documentos gerais da entidade. Criador e coordenador do Programa Sou Cidadão, que buscava 
desenvolver nos adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal, a cidadania e o senso de 
pertencimento e corresponsabilidade para com a sociedade. 
 

Formação Acadêmica e Publicações 
! Especialização em Compliance e Governança Jurídica - FAE Centro Universitário (abr/2020); 
! Bacharel em Direito – Universidade Tuiuti do Paraná (dez/2013). 
! Publicação do artigo “Trilhas do Conhecimento: um olhar diferenciado para a formação continuada (revista 

Curitiba em Destaque – v3 , n.5, Nov 2019 – ISSN 2595-2862); 
! Publicação do artigo “Trilhas do Conhecimento: novos caminhos para a formação continuada dos servidores 

da SMELJ/Curitiba” (eBook “Atenção Interdisciplinar em Saúde volume 3” – www.atenaeditora.com.br/post-
ebook/2770). 

 
Cursos e Formação Complementar 
! Gestão de Projetos - FAE 
! SCRUM: Gestão Dinâmica de Projetos - FAE 
! Planejamento Estratégico e Vantagem 

Competitiva - FAE 
! Planejamento Sucessório: modelos societários - 

FAE 
! Políticas Públicas para Inovação - FAE 

! Gestão da Mudança - FAE 
! Tomada de Decisão em Negócios - FAE 
! Curso de Coaching - Coach Guilherme Piazzetta; 
! Curso de Aperfeiçoamento: “Novo Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil” - Secretaria Geral da Presidência da 
República. 

 
Trabalho Voluntário 
! Instituto Mais Esporte (mai/2013 - atual) 
Orientação e suporte na elaboração de projetos e na captação de recursos. 
 
! Associação Brasileira de Comissários de Ciclismo (abril/2021 – abril 2024) 
Presidente 
 
! Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Ciclismo (nov/2019 - atual) 
Auditor representante dos Comissários de Ciclismo. 


