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ATA RESUMIDA DA 606ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 

REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2012. 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e três de abril do ano dois mil e doze, em segunda convocação, às vinte horas e 

trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e oito Conselheiros. 

 

 

2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur  

Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  

Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 

Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 

Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 

 

3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Determinou, em seguida, a execução do Hino 

do Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso associado Francisco Roberto 

Pignatari), que foi cantado pelo Coral do Clube.  

 

 

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 

 

Presidente – Em nome do Maestro Murilo Alvarenga e da Diretora Cultural, Maria Helena 

Cruz McCardell, agradeceu e cumprimentou os integrantes do Coral. 

 

 

 

4) EXPEDIENTE 

Solenidade de comemoração do setentenário do Conselho Deliberativo. 

Presidente – Passando à solenidade, assim se pronunciou: “Sábado, 18 de abril de 1942. às 

15 horas, na Cidade de São Paulo, no prédio da Rua Dom José de Barros nº296, presentes 

104 Conselheiros, o Dr. Henrique Villaboim declarava aberta a primeira Sessão do 

Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros. O mundo vivia os momentos 

dramáticos da Segunda Grande Guerra, cujos ecos trágicos ressoavam em nosso País, 

principalmente, a partir de fevereiro daquele mesmo ano de 1942, com o torpedeamento de 

embarcações da frota mercantil brasileira, em represália à adesão do Brasil aos 
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compromissos da Carta do Atlântico, que previa o alinhamento imediato com qualquer 

nação do continente americano que fosse atacada por uma potência extracontinental, fato 

este que acabava com a neutralidade a que se propusera a Nação observar. A partir desse 

momento histórico, aumentaram, ainda mais, as dificuldades enfrentadas pelo Esporte 

Clube Germânia, iniciadas em 1939, assim como outras entidades das colônias japonesas e 

italianas. Cerca de dois meses antes, precisamente, em 03 de fevereiro de 1942,Portaria da 

Diretoria de Esportes levou à cassação do alvará de funcionamento do nosso Clube, em 

razão de vários membros da diretoria não serem brasileiros natos. O momento era 

dramático. Por tal razão,Arthur Stickel, que ocupara o cargo de Presidente do Germânia de 

1933 a 1942 teve de se afastar da direção do Clube, juntamente com outros diretores, em 

razão de sua nacionalidade, tendo sido nomeado, interventor para o nosso Clube, o Dr. 

Henrique Villaboim, que era genro do Governador Fernando Costa. Diante da situação 

política então reinante era iminente o fechamento definitivo do Esporte Clube Germânia, 

com o encerramento de suas atividades e o risco quase certo de seu patrimônio social vir a 

ser encampado pelo Estado Novo. Pressentindo este projeto delirante, Henrique Villaboim, 

juntamente com um grupo de diretores e associados, entre eles Oscar Reynaldo Mueller 

Caravelas, Francisco Andrada de Souza Netto e Nicolino Spina mudou o nome de nosso 

Clube para Esporte Clube Pinheiros, conforme noticiado nos jornais Correio Paulistano e 

O Estado de S.Paulo, edição de 17 de março de 1942. Já no dia seguinte, 18 de março de 

1942 aprovou-se a fusão do já então denominado Esporte Clube Pinheiros com outro clube, 

também de origem alemã, denominado Sociedade Germânia, que passava pelas mesmas 

dificuldades, ato esse que permitiu que fosse integrado ao nosso patrimônio o imóvel da 

Rua Dom José de Barros, situação que persiste até os dias de hoje, competindo ao 

Conselho Deliberativo, à luz de sua vocação, melhor examinar qual a real destinação que 

haverá de ser dada a este seu bem, compatível com a moldura histórica de que se reveste. 

Os dirigentes de então, certamente constataram que se fazia mister que esses atos diretivos 

recebessem, como de rigor, a chancela de um Órgão Soberano e Independente – Digno e 

Honrado - Egrégio Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros - que, 

inovadoramente fora eleito, já que nenhum outro Clube dispunha de Colegiado desta 

natureza. Mais uma vez, nosso Clube, fazendo jus à sua vocação pioneira, servia de 

modelo a outras entidades sócio-esportivas. Nascia, assim, em momento histórico, o 

Colegiado Maior, que representa os valores da ética e da dignidade desta nossa Instituição-

Esporte Clube Pinheiros, nossa Alma Mater, 113 anos de honra e glória sócio esportiva e 

cultural da Nação. Alcides Scheiba Ribas presidiu o primeiro Conselho, eleito por seus 

pares. Desde 18 de abril de 1942, setenta anos são passados e ao longo deste tempo, assim 

nos conta a história, este Colegiado primou pela observância irrestrita dos valores da 

soberania, da ética, da honra da dignidade, elevados a seu patamar maior. Estes princípios 

não podem e nem devem ficar ao sabor de momentos episódicos, porquanto acima de 

quaisquer ideologias políticas, situam-se os compromissos e ideais, com gênese em 

semente de dignidade que lançada em terreno fértil fez nascer, frondoso, o Colendo 

Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros. É a democracia representativa, 

conforme já se escreveu, que assegura o direito e a liberdade como valores primordiais de 



3/29 

uma Instituição, simplesmente paradigmática. Não um, mais dois poderes, garantem sua 

governabilidade. O Conselho Deliberativo é o guardião da Constituição, que no caso, é o 

Estatuto Social, competindo-lhe zelar por sua aplicação inarredável. Assim juramos, 

quando do ato solene de nossa investidura ao honroso cargo de Conselheiro, cabendo a 

todos – como sempre ocorreu – dignificar o compromisso sacramentado. Mas não se 

esgotam, apenas, nessas elevadas atribuições, as funções do Conselho Deliberativo. Ele é e 

atua como Poder Legislativo, deliberando e elaborando as leis normativas de nosso 

ordenamento, dando, enfim, o suporte necessário, para que o outro Poder Constituído, a 

Diretoria, possa governar esta nossa grande entidade. Em momento sublime, surge como 

Órgão Julgador, apreciando recursos contra decisões da diretoria ou, então, decidindo, em 

competência originária, relevantes questões nas quais lhe incumbe, superior e 

soberanamente dizer o direito, exercendo com plenitude sua jurisdição. (jurisdictio). A este 

Conselho Deliberativo compete, como magistralmente, em solenidade recente se falou, a 

defesa do patrimônio material e, sobretudo, moral da Instituição Modelar-Esporte Clube 

Pinheiros. Poder independente, sim, o é o Conselho Deliberativo, mas de convivência 

harmônica, com os demais que compõem nosso ordenamento institucional, residindo nesta 

simetria a pujança de nosso Clube-Assim foi, assim é e assim sempre haverá de ser. Aos 

Senhores Conselheiros, de hoje, cumpre observar e preservar o legado de ideais que os 

integrantes de sempre nos confiaram, para que façam merecedores de se assentar nas 

cadeiras históricas desta Casa de Cidadania e de Civismo. A todos, neste dia em que 

comemoramos setenta anos de história, uma derradeira mensagem: Estar Conselheiro é a 

mais bela condição de associado que o Esporte Clube Pinheiros a todos aqueles que têm a 

ventura de receber a distinção que lhe propicia, como lídimos representantes do Corpo 

Associativo. Ninguém que queira ocupar cargo de projeção em nossa Entidade Modelar 

poderá conquistá-lo, sem que antes honre e dignifique o Conselho Deliberativo. E esta 

distinção somente se alcança com a observância intransigente dos valores da ética. Nosso 

compromisso é único- irrestrita observância das normas de reta conduta. Nada mais os 

mandantes – Corpo Associativo- estão a exigir de seus mandatários-Conselheiros, sendo 

princípio legal aquele segundo o qual não podem agir estes, em desconformidade com os 

anseios daqueles. Os Senhores fazem parte desta linda história e única. Vamos todos 

unidos mostrar o caminho a ser trilhado pelo nosso Clube, em busca de sua permanente 

grandeza, por isso que este é o destino que a história lhe reserva e que expressa o anseio de 

nossos associados. Somente a união e a boa vontade de todos, sobrepondo-se aos meros 

objetivos pessoais serão capazes de garantir a estabilidade e o constante desenvolvimento 

do nosso Glorioso Esporte Clube Pinheiros. Este o apelo caloroso que a todos fazemos, no 

ano em que comemoramos setenta anos de compromisso com a dignidade cívica. Aos 

protagonistas dessa linda história, de ontem de hoje e de sempre-Obrigado pelo esforço 

empregado em prol do Esporte Clube Pinheiros- Altar de Glória Social, Cultural e 

Esportiva da Nação.” 
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Posse de Conselheiros 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os Associados Juliano José Parolo, 

Suplente do Grupo A pela Chapa Pinheiros de Todos Nós, Ligia Martelli Moreira e 

Antonio Firmino de Carvalho e Silva Neto, Suplentes do Grupo B pela Chapa Pinheiros 

Sempre, todos convocados para esta Reunião. Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, 

proposições da Mesa do Conselho, consignando votos de pesar pelo falecimento da Sra. 

Alba Moura Paula, mãe do Conselheiro Sérgio Moura Paula, e pelo falecimento do Sr. 

Alan Ferreira Braga, pai do ex-Diretor de Karaokê Roberto Monteiro Ferreira Braga, sogro 

da Conselheira Maria Luiza Porto Ferreira Braga e avô do Conselheiro Rafael Porto 

Ferreira Braga. Estendeu convite aos Conselheiros, para apresentação, no dia 3, do sistema 

eletrônico da eleição de 12 de maio. Transmitiu aos Conselheiros convites formulados pela 

Diretoria, para a inauguração do Restaurante do Lago, no dia seguinte à reunião, e para a 

abertura do Bazar do Bem Possível, no dia 27 de abril; bem como mencionou outra carta 

da Diretoria, disponibilizando para os Conselheiros convites para a Festa Junina, 

correspondência esta distribuída na entrada da reunião. 

 

Primeiro Secretário – Informou que se encontra à disposição dos Srs. Conselheiros, para 

consulta na Secretaria, o Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM), referente ao mês 

de março de 2012. 

 

Presidente – Apresentou ao Conselho proposição do Conselheiro Severiano Atanes Netto, 

consignando voto de pronto restabelecimento da ex-Conselheira Dora Maria de Aguiar 

Whitaker, que considerou subscrita pelo Plenário como um todo. Aprovado. 

 

Antonio Moreno Neto – Propôs voto de louvor à Seção de Judô, em razão do índice para 

as Olimpíadas alcançado por quatro atletas pinheirenses, Leandro Cunha, Leandro 

Guilheiro, Tiago Camilo e Rafael Silva, dentre os sete que integraram a Delegação 

Brasileira, mais os reservas, Daniel Hernandes e Bruno Mendonça. Estendeu o voto ao 

Diretor de Esportes Aquáticos e Individuais, Marcelo La Terza Santos, e ao Diretor 

Adjunto de Judô, Marcos Martins Curi. 

 

Sérgio Moura Paula – Agradeceu pela solidariedade durante o período em que sua mãe, 

Sra. Alba Moura Paula, esteve hospitalizada e pelas manifestações de pesar recebidas do 

Conselho e da Diretoria. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Associou-se às palavras do Presidente José 

Manssur relacionadas à fundação do Conselho Deliberativo, reportando detalhes da ata da 

primeira reunião plenária, de 18/04/1942, solicitando à Presidência que a Secretaria 

resgatasse os 104 valorosos Conselheiros que participaram dessa reunião histórica, para 

que igualmente sejam lembrados, porque o Conselho, naquele momento, tomou uma 

decisão histórica e extremamente difícil, devido ao fato de que o Clube estava na iminência 
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de desaparecer, mas o Conselho sempre soube responder com prudência e com serenidade 

aos seus grandes desafios. 

 

Sergio Henrique de Sá – Na qualidade de Secretário, prestou contas dos trabalhos da 

Comissão Jurídica nos últimos vinte e três meses, agradecendo aos seus pares e externando 

seu orgulho em ter dela participado. Considerando o término de seu mandato, inclusive 

como Conselheiro, externou agradecimentos , primeiro, aos seus pares de Comissão: 

Conselheiros José Geraldo Louzã Prado, Zilda Angela Ramos Costa, Luiz Fernando 

Pugliesi Alves de Lima e Apparecido Teixeira e Associado Ricardo Luiz Iasi Moura. 

Agradeceu, também, aos pinheirenses que o acompanharam em sua trajetória no Clube, 

notadamente Alexandre Lomonaco, Luiz Eduardo Cardia, Marcelo Favalli, Roberto 

Cappellano, Marcelo Giordano Beyruth, Edgard Ozon, Andreas de Souza Fein, Heitor 

Ferreira Tonissi, Sergio Lazzarini, Antonio de Alcântara Machado Rudge; Paulo Eduardo 

Vargas Machado Sartorelli, Janice Bernardes e Geraldo de Oliveira Couto, Maria Helena 

Cruz McCardell e família, Ayrton Liberado, Paulo Palo, Roberto Luiz Pinto e Silva, José 

Edmur Vianna Coutinho, Alberto Fasanaro, José Manssur, Vicente Mandia, Carlos 

Roberto Sá de Miranda Bório, Antonio Moreno Neto e sua esposa, Beatriz Hungria 

Moreno, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, Arlindo Virgílio Machado Moura e Cezar 

Roberto Leão Granieri. Tendo em vista o período pré-eleitoral, recomentou que sejam 

deixadas de lado desacordos e vaidades pessoais, para se pensar no futuro do Clube. 

 

Antonio Carlos Foschini – Propôs voto de louvor ao Presidente José Manssur, 

parabenizando-o pela forma com que conduz o Conselho; homem ético, reto, íntegro, uma 

reserva moral do Clube, de quem os Conselheiros se orgulham. Aprovado. 

 

 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Alexandre Fiore Weyand – Reivindicou a extensão do horário de funcionamento da 

Brinquedoteca, até 19h30, com um aparelho de TV com programação infantil até esse 

horário; instalação de um toldo,retrátil para ampliar a área útil daquela dependência; 

contratação de estagiários, pedagogos ou psicólogos para monitoraria; ou um espaço com 

alguns brinquedos, livros e materiais para desenho; ou uma lan house, para distrair as 

crianças, no recinto do Restaurante do CCR, enquanto os pais fazem as refeições; criação 

de uma biblioteca infantil; adaptação do bonde do parquinho para sala de estudo. Solicitou, 

também, sejam disponibilizadas toalhinhas úmidas para higiene do rosto e mãos no Fitness. 

Finalmente, indagou qual o efetivo nome do Restaurante Japonês. Aprovado o 

encaminhamento da matéria à Diretoria. 
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Silvia Schuster – Solicitou a reimplantação das escolinhas de Handebol e Basquete que 

existiam nas quadras externas e foram suspensas, e que seja acrescentada no exame médico 

a fototipagem individual de pele. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Gesualdo Di Nieri – Pleiteou melhorias no serviço de transporte interno para idosos, com 

o aumento do percurso e implantação de mais um veículo, para atender à demanda de 

pessoas que aguardam nas alamedas. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

Maria Angélica Masagão Prochaska – Transmitiu pedido de associados Veteranos que 

vêm colaborando com o Departamento de Assistência Social com atividades voltadas para 

os funcionários e aprendizes (DAS MAN – voluntariado masculino do D.A.S), no sentido 

de que essa atividade seja divulgada na Revista Pinheiros, a fim de angariar novos adeptos. 

Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

 

 

Item 2 - Apreciação da ata da 605ª Reunião Extraordinária, realizadas no dia 26 de 

março de 2012. 

Presidente – Não havendo contestação, considerou a ata aprovada, conforme apresentada. 

 

 

Item 3 - Apreciação do processo CD-03/2012, referente ao Relatório da Diretoria, 

balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 

2011. 

Presidente – Primeiro, prestou esclarecimentos sobre a processo. Antes de abrir a 

discussão, deu conhecimento ao Plenário sobre o seguinte: Em requerimento protocolizado 

sexta-feira, dia 20 de abril de 2012, endereçado ao Presidente do Conselho Deliberativo e 

ao Presidente do Conselho Fiscal, vinte Conselheiros, encabeçados por Luís Alberto 

Figueiredo de Sousa, solicitaram verbis: 1) Que o parecer emitido pelo Conselho Fiscal do 

Esporte Clube Pinheiros, que suporta prestação de contas do exercício findo em 

31/12/2011 seja considerado nulo, pois o mesmo excedeu seu limite de poder. 2) Que o 

Conselho Fiscal emita novo parecer, com fundamento na Lei 10.303/2001, alíneas 2, 6 e 7, 

parágrafo 4º do art. 163, parágrafo 1º do art. 165, que integre em seu parecer resposta à 

solicitação coletiva, por mais de cem associados, conforme o limite mínimo de associados 

previsto em nossos Estatutos, tendo em vista que o Corpo Associativo ainda não tomou 

ciência dessa resposta. Prossigo eu. Imediatamente após o recebimento do requerimento 

em apreço esta Presidência o encaminhou ao Conselho Fiscal, não apenas porque a ele 

endereçado, também e, como principalmente, por se tratar de órgão autônomo, com 

atribuições definidas em nosso Estatuto Social, capítulo 7º, artigos 56 até 61, ostentando 

competência e poderes próprios que a lei maior lhe confere, de natureza indelegável, não 

podendo assim ser outorgados ou subordinados a qualquer órgão da Entidade. Na data de 

23 de abril de 2012, hoje, sobreveio à manifestação do Conselho Fiscal, verbis, diz o 
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Presidente do Conselho Fiscal e todo Colegiado: Recebi, como Presidente do Conselho 

Fiscal, em 20 de abril de 2012, véspera de feriado e de final de semana, requerimento 

dirigido a V. Sa. e a mim, solicitando que seja considerado nulo o parecer do Conselho 

Fiscal que aprova a prestação de contas do exercício de 2011, sob o incompreensível 

argumento de ter o mesmo excedido o seu limite de poder. Nas dezenove folhas do 

requerimento não consta qualquer esclarecimento ou demonstração que suporte esta 

esdrúxula proposição. A legislação e os comentários mencionados no requerimento são 

impertinentes, como demonstraremos a seguir. O novo Código Civil estabeleceu, em seu 

art. 44, o seguinte: são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as 

fundações, parágrafo único, as disposições concernentes às associações aplicam-se 

subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro 2 da parte especial deste Código. 

As sociedades podem ser empresárias ou simples, dentre as várias modalidades de 

sociedades empresárias encontram-se as sociedades anônimas, reguladas pela Lei 6.404, de 

15 de novembro de 1976. O Esporte Clube Pinheiros não é uma sociedade empresária, ou 

simples, mas uma Associação, conforme disposto nos artigos 53 a 61 do novo Código 

Civil. Não se aplica, portanto, ao Esporte Clube Pinheiros a legislação da lei das 

sociedades por ações, em que se baseou o requerimento mencionado, nem os artigos 1066 

e seguintes no novo Código Civil, que trata do Conselho Fiscal para sociedades limitadas. 

Em outras palavras, a legislação pátria sobre Conselho Fiscal só é aplicável às sociedades 

empresárias. Consequentemente, o Conselho Fiscal do Esporte Clube Pinheiros está 

regulamentado nos artigos 56 a 61 de seu Estatuto Social e nos artigos 95 a 100 do seu 

Regulamento Geral, bem como no seu Regimento Interno. Os Membros do Conselho 

Fiscal conhecem todos os dispositivos legais mencionados no requerimento por serem 

profissionais militantes na atividade empresarial e acadêmica, e entendem que cumpriram e 

cumprem as suas funções dentro das normas estabelecidas, não tendo, portanto, qualquer 

cabimento a solicitação de que seja efetuado um novo parecer. Ao contrário, ratificam o 

parecer emitido, com base nos exames por eles realizados e no Relatório dos auditores 

independentes Alonso Barreto e CIA Auditores Independentes, por estarem 

adequadamente apresentados. Finalmente, por oportuno, os Conselheiros Fiscais 

agradecem o reconhecimento pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, e a afirmação dos 

signatários do requerimento que nutrem grande respeito e admiração pela conduta ética e 

respeitosa que vem caracterizando as suas condutas no exercício de tão nobre função. 

Prossigo eu. Como o requerimento consoante já antes afirmado foi de igual modo 

endereçado a esta Presidência, cabe-nos apreciá-lo e decidi-lo, a teor do disposto no art. 14, 

inciso XVI do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Fundamento e decido. A 

primeira solicitação do requerimento é que seja declarado nulo o parecer exarado pelo 

Conselho Fiscal sobre o balanço anual e as demonstrações financeiras do Clube. A 

pretensão merece indeferimento liminar, porquanto, ausentes pressupostos vitais de 

procedibilidade. A uma, porquanto o parecer em questão observa rigorosamente os 

requisitos formais e materiais, sempre utilizado em suas diversas composições de Conselho 

Fiscal, sendo que para comprovar a assertiva exibe se para fazer parte desta decisão os 

pareceres de Colegiado da mesma natureza, Conselho Fiscal, desde 2001 até 2011, sem 
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que nunca tivessem sido questionados em sua concretude formal e material. A duas, na 

medida em que falando o requerimento em apreço que o Conselho Fiscal teria excedido o 

seu limite de poder, em momento algum nas dezenove páginas do requerimento indicou 

qualquer ponto que justificasse tão inusitada postulação. A três, que em se tratando de 

órgão soberano, independente e autônomo, eleito pelo Egrégio Conselho Deliberativo, por 

óbvio que não ostenta esta Presidência poderes para declarar nulo o parecer de outro Poder, 

que se reveste da natureza jurídica apontada. Inexiste relação de subordinação entre 

Poderes constituídos e eleitos e que compõe os órgãos do Clube, a teor do que estabelece o 

art. 20, incisos I a IV do Estatuto Social. Nesse trilho, fica indeferido o primeiro pedido, 

que, pelas mesmas razões de decidir conduz ao sumário indeferimento do segundo, em que 

solicitado ao Conselho Fiscal que emita novo parecer. Neste particular, apenas para que 

fique bem caracterizada a inépcia da pretensão, saliente-se que veio ancorada em 

dispositivos legais, hospedados na lei das sociedades anônimas, diploma legal aplicável 

apenas as entidades comerciais que optaram por essa forma associativa mercantil. Nosso 

Clube é, sabem-no os mais hóspedes no assunto, Associação constituída pela união de 

pessoas, que se organizam para fins não econômicos, art. 53 do Código Civil. Seu regime é 

estatutário e de nenhum modo definidas as competências e atribuições do Conselho Fiscal 

em suas normas internas, e rigorosamente dentro da moldura legal pode-se trazer à colação 

artigos da lei do anonimato, sequer subsidiariamente. Doutro bordo e, apenas para mais 

ilustrar e caracterizar a inépcia, o requerimento fala em emissão de novo parecer, com 

fundamento na Lei 10.303/2001, invocando como fundamento alíneas 2, 6, 7, parágrafo 4º 

do art. 163 e parágrafo 1º do art. 165. Ora, a Lei 10.303/2001, tirante o parágrafo 1º do art. 

165 não alberga os demais artigos citados. Talvez se tenha pretendido invocar os mesmos 

dispositivos das leis das sociedades anônimas, e que não foram modificados pela Lei 

10.303/2001. Razão pela qual sua indicação, salvante o único referido, constitui-se erro 

flagrante de direito. De qualquer forma, fica indeferido de igual modo o pedido, à luz do 

princípio da independência dos Poderes, a impedir que o Presidente do Conselho determine 

ao Conselho Fiscal que emita novo parecer, máxime quando a promoção observou tipo 

igual àqueles que desde 2001 são alcançados da apreciação do balanço anual e 

demonstrações financeiras sem nunca haver sido questionado do mesmo, já eis como aqui 

se fez hoje. Demais disso, em resposta ao requerimento sob comento, o Conselho Fiscal 

ratificou seu parecer, e que faz parte integrante do Relatório da Diretoria, no qual veiculada 

as demonstrações financeiras de 2011. Finalmente, competindo ao Conselho Fiscal 

apresentar ao Conselho Deliberativo parecer sobre o balanço anual do Clube dentro do 

prazo estatutário, art. 57, 3 do Estatuto Social, tal regramento não permite por absoluta 

impossibilidade jurídica integrar em seu conteúdo, como inusitadamente pretendem os 

requerentes, abaixo assinado de associados sobre pontos específicos e ademais já 

esclarecidos pelo órgão interno de fiscalização. Entendimento diverso conduziria a 

estranha situação de doravante abaixo assinado de associados pautar pareceres do 

Conselho Fiscal, sobrepondo-se as suas competências, definidas no Estatuto Social, no 

Regulamento Geral e no Regimento Interno do órgão autônomo e soberano. Finalmente, 

cumpre salientar, ainda que a solicitação coletiva de mais de cem associados, foi 
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devidamente respondida pelo Conselho Fiscal e encaminhada ao associado Conselheiro 

que por primeiro a subscreveu. Demais disso, o art. 60 do Estatuto Social, estabelece o 

número de cem associados, no mínimo, para convocação extraordinária do Conselho 

Fiscal, quando for necessário. Pedido este em momento algum formulado, e não para que 

abaixo assinado integre seu parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício findo. 

De qualquer modo, há tempo e há hora foi atendida a solicitação de esclarecimentos 

pontuais prestados pelo Conselho Fiscal em parecer datado de 22 de fevereiro de 2012. 

Essa resposta foi pelo associado Conselheiro recebida em 2 de março de 2012, mediante 

recibo assinado que consta do procedimento específico. No dia 16/3/2012 o associado 

Conselheiro informou a esta Presidência que não poderia recebê-la, e que não dispunha de 

mandato dos demais associados para tanto, muito embora se considere como autor de 

proposição seu primeiro signatário. De qualquer modo, cientificado o Conselho Fiscal da 

conduta observada pelo associado Conselheiro que primeiro subscreveu aquele 

requerimento, pelo órgão de fiscalização foi dito que atendeu ao abaixo assinado dos 

associados e enviou resposta ao Conselho Deliberativo para conhecimento. Por sua vez, o 

Conselho Deliberativo, órgão maior de representação do Corpo Associativo, no dia 23 de 

março de 2012 inseriu em seu movimento de recebimento de ofícios registro específico 

informando que respondeu o abaixo assinado. Resposta esta à disposição dos interessados. 

Decisão. Por tais razões, ausentes os pressupostos de procedibilidade, impossibilidade 

jurídica e interesse de agir, por isso que a pretensão formulada carece de adequação e de 

utilidade, hei por bem indeferir liminarmente o requerimento. Dou por publicada esta 

decisão na reunião ordinária hoje realizada, em que presentes todos os interessados, 

ficando assim dela devidamente intimados. Sala das reuniões do Conselho Deliberativo, 23 

de abril de 2012. Está decidida a questão, vamos à discussão da matéria.  

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Preliminarmente, propôs à Mesa do Conselho revisar 

o processo de distribuição, visando conferir um prazo maior para análise e apreciação 

desse documento, pois dez dias de antecedência tornam-se exíguos face à complexidade e 

ao tamanho do Relatório. As Demonstrações Financeiras seguem, sim, os princípios 

geralmente aceitos, conforme atestam os Auditores Independentes. Disse que sob a ótica da 

governança deve ser feita uma menção especial à Diretoria, pois o Relatório teve abertura 

que permitiu identificar questionamentos, pontos fortes e fracos e debatê-los frontalmente 

nesta reunião. Os pontos a seguir observados foram levantados com base em informações 

disponibilizadas e com livre acesso a todos os Conselheiros, ou seja, foram feitas consultas 

a esse livro de prestação de contas, ao Orçamento para o ano de 2011 que foi aprovado no 

ano 2010, e em consulta ao site do Ministério dos Esportes e ao Estatuto Social. Disse que, 

ao contrário do ano passado, quando recomendou que o Relatório de prestação de contas 

de 2010 fosse encaminhado à ABRASCA, para concorrer ao prêmio de melhor Relatório 

Anual na categoria de organizações não empresariais, neste ano não faria essa 

recomendação, pelo fato de o mesmo conter não conformidades e haver inconsistência nas 

informações e propostas, ferindo o Estatuto. Nas Notas Explicativas, o quadro 

demonstrativo do Orçamento de Investimento (pág. 133) fere o art. 152, III do 
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Regulamento Geral, pois a Diretoria relata, de forma confessa, a realização de obras e 

reformas. Lá é possível identificar 12 projetos que montaram um investimento de R$ 

5.600.000,00, nenhum deles aprovado pelo Conselho. Ora, não se pode concordar com atos 

de gestão que ferem os princípios básicos, estatutários e regulamentares do Clube, de 

obrigações entre órgãos, sob pena de instalação da desordem administrativa. Não se trata 

de um erro conceitual ou administrativo, trata-se de um fato que os Conselheiros foram 

privados de examinar e proceder à análise detalhada para deliberação e autorização para 

execução de obras e reformas de expressivo valor. E, consequentemente, a Diretoria as 

realizou sem obter consentimento do Conselho, que, para ser responsável e coerente nas 

suas decisões questiona quando necessário, rejeita e aprova propostas e projetos, tendo 

como norte a melhoria contínua dos serviços prestados ao associado. Fazendo uma análise 

diligente das informações, surgem inconsistências que necessitam ser corrigidas, para 

evitar interpretação dúbia e possibilitar a plena deliberação sobre a matéria. Nas 

Explicativas (pág. 135 - item 15-A) registra-se que em 2011 foi recebido montante de 

R$10.909.000,00 em recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Quando consultamos o site 

do Ministério dos Esportes, há um registro que o total captado pelo Clube é de R$ 

10.817.000,00. Essa inconsistência tem que ser esclarecida, porque o art. 5º, XI do 

Regimento da Diretoria determina sua competência para acompanhar as aplicações de 

movimentação financeira através de demonstração contábil. Essa inconsistência prejudica a 

capacidade de deliberação do Conselho e a Diretoria necessita saná-la com informações 

que permitam indicar de onde surge a diferença de R$ 100.000,00, pois de acordo com o 

artigo 29 da Lei 6.180/2007, que regulamenta a Lei de Incentivo ao Esporte, é o Clube que 

informa o quanto captou e a captação de quaisquer recursos deve ser informada em até três 

dias úteis ao Ministério do Esporte, devendo conter, conforme o caso, o nome, CPF, razão 

social, CNPJ do doador ou patrocinador, dados do proponente, título do projeto, ou número 

e o valor recebido. Outra inconsistência no Relatório da Diretoria está na página 119, onde 

está declarado que o Clube não obteve êxito no pleito para receber R$ 3.161.000,00 

relativos à Lei de Incentivo ao Esporte em 2010. É sabido que a Diretoria não efetua gastos 

não autorizados pelo Ministério do Esporte, tampouco consome recursos do Orçamento 

ordinário em finalidades não autorizadas pelo Estatuto. Conclui-se, então, que tais recursos 

deveriam fazer parte do montante liberado pelo Ministério do Esporte, portanto do saldo 

dos R$ 12.804.000,00 depositados no Banco do Brasil em 31/12/2010.  Segundo as regras 

que regulamentam a Lei de Incentivo ao Esporte, quando ocorre excesso de saldo, ou saldo 

não aplicado, o montante depositado na conta vinculada deve ser devolvido ao Governo. A 

movimentação dessa conta no Banco do Brasil em 2011 deixa claro que esses R$ 

3.161.000,00, não utilizados em 2010, não foram devolvidos à conta única da União. Nas 

Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas o saldo do Balanço não provisiona tal 

montante e não há referência ao tema no Parecer dos Auditores e sequer do Conselho 

Fiscal. Para sanar essa inconsistência é necessário um esclarecimento sobre o motivo pelo 

qual esse valor não foi provisionado, de forma que o saldo da conta vinculada reflita 

somente a quantidade de recursos disponíveis para uso, bem como sobre o fundamento 

técnico pelo qual os mesmos não foram devolvidos à conta da União. Há também 
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inconsistência na interpretação do resultado do superávit de R$ 7.170.000,00 (pág. 121). 

Este superávit consolida os resultados dos Orçamentos Correntes de Investimento, 

conforme o art. 34 do Regimento da Diretoria. O Orçamento Corrente, conforme art. 35 do 

Regimento da Diretoria, também chamado de Ordinário, divide-se em Orçamento de 

Custeio e de Bares e Restaurantes. Para observar o resultado do Orçamento Ordinário é 

necessário expurgar do resultado consolidado as receitas advindas do Orçamento de 

Investimento. Nas demonstrações há R$ 8.718.000,00 oriundos de taxas de transferência, 

editais, e R$ 2.416.000,00 oriundos de receita financeira das aplicações feitas no Fundo de 

Investimentos. A soma desses dois valores totaliza R$ 11.134.000,00. Portanto, subtraindo 

R$ 11.134.000,00 do superávit consolidado de R$ 7.170.000,00, vê-se um déficit no 

Orçamento Ordinário no montante de R$ 3.964.000,00. Dito de outra forma, o superávit 

consolidado de R$ 7.170.000,00 é composto de um superávit de R$ 11.134.000,00, 

resultante das receitas do Orçamento de Investimento e de um déficit de R$ 3.964.000,00 

do Orçamento Ordinário, ou Corrente, ou do Custeio de Bares e Restaurantes. Dessa 

forma, segundo o art. 45, §1º do Regimento da Diretoria, para respeitar o Estatuto a 

Diretoria deveria ter disponibilizado para o Conselho documentos contendo 

esclarecimentos acerca do motivo pelos quais não cumpriu o estabelecido no referido 

dispositivo, que prevê à Diretoria justificar o déficit e indicar os recursos necessários para 

sua cobertura. Estes esclarecimentos devem levar em conta que no biênio 2009/2010 o 

déficit do Orçamento Ordinário montou R$ 20.000.000,00. Por último, no tópico 

Destaques da pág. 119, a Diretoria declara que graças ao superávit orçamentário em 2011 

terá condições de cobrir o déficit registrado no exercício de 2010, referindo-se ao montante 

de R$ 3.161.000,00 da Lei de Incentivo ao Esporte. Esta afirmação não encontra amparo 

em nenhum artigo do Estatuto, tampouco do Regimento, pelo fato de o Clube só poder 

cobrir déficit ordinário com superávit do Orçamento Ordinário, e por não ter ocorrido 

superávit ordinário em 2011, e sim um déficit corrente no valor de R$ 3.964.000,00. Para 

obedecer ao art. 45, §1º de seu Regimento Interno, a Diretoria deveria ter enviado ao 

Conselho, previamente a esta reunião, documento justificando e indicando os recursos 

necessários para cobrir déficits no Orçamento Ordinário. Com base neste relato, propôs 

que não fosse tomada nenhuma deliberação sobre as contas até que a Diretoria sanasse o 

conjunto de inconsistências levantadas, suprindo o Conselho com informações acerca do 

déficit ordinário, em obediência aos dispositivos mencionados, e obtivesse aprovação do 

Conselho em todos os investimentos em obras executadas e não deliberadas. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Observou que o Clube não só se vale da Lei 

Federal de Incentivo ao Esporte, como da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. A 

diferença reportada pelo orador que o senhor resultava apenas de uma consulta ao site do 

Ministério dos Esportes, quando deveria também ter sido consultada a Secretaria de Estado 

de Esportes, onde o Pinheiros fez um projeto para o Voleibol, justamente para preencher 

essa diferença de R$100.000,00 constatada na Lei de Incentivo ao Esporte. Esclareceu, 

ainda, que segundo a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, quando há sobra de verba no 

projeto pode ser remanejado para o ano seguinte. E o projeto citado pelo orador ainda não 
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havia terminado; foi prorrogado para 2012 e ainda tem saldo a ser gasto e deverá ser 

incluído na prestação de contas deste ano. Realmente, a Lei de Incentivo ao Esporte estava 

muito mal esclarecida no Relatório; é muito complexa e deveria ter sido muito mais bem 

explicada a destinação desse dinheiro, porque ela abrange diversos itens. Justamente o 

orador citou uma falha em 2010 que na realidade não ocorreu, porque é feito um projeto 

com término em prazo predeterminado. O que acontece é que o Pinheiros aporta toda a sua 

folha de pagamento da parte esportiva na Lei de Incentivo ao Esporte. Terminando esse 

projeto, é necessário entrar com outro. E houve um hiato em 2010 desta aprovação; 

demorou 3 meses. Quer dizer, quando o Clube se valeu de passar o dinheiro do Orçamento 

do Custeio e não gastar com os funcionários do esporte, deveria ter deixado isso reservado 

para essa eventualidade, e não deixou. Quando a Lei de Incentivo ao Esporte faltou, 

faltaram os R$ 3.000.000,00. Depois ela voltou e, novamente, foi aportado o dinheiro todo 

desses funcionários pela Lei de Incentivo ao Esporte. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Deu-se por esclarecido quanto à referida diferença. 

 

Presidente – Esclareceu que o artigo 40 do Estatuto Social, como o artigo 71 do 

Regulamento Geral, dispõe que “As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas 

por edital afixado no Clube, com antecedência de dez (10) dias, pelo menos, e cada 

Conselheiro será delas notificado pela Secretaria, com a mesma antecedência.” Assim, o 

exemplar do Relatório foi distribuído para exame tempestivamente, observando-se o 

decêndio estatutário.  

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Primeiramente, reportou-se aos dispositivos 

estatutários que preveem as reuniões ordinárias, muito importantes para o Conselho e para 

o Clube, e ao artigo 35 do Regimento da Diretoria, que dispõe sobre a diferença entre os 

Orçamentos. Pediu que a Diretoria esclarecesse algumas dúvidas. Primeiro, na pág. 156, 

setor de Bares e Restaurantes, onde sempre houve problema com relação à receita e 

despesa e deve ser encarado. Muito embora no quadro de despesas constem R$ 

25.000.000,00 orçados, verifica-se que as receitas ficaram em torno de R$ 21.834.000,00 e 

as despesas R$ 23.113.000,00. Portanto, é necessário enfrentar o problema e acabar com 

esse déficit. O Clube não é uma entidade com fins lucrativos e, portanto, não deve visar ao 

lucro do setor; tem que cobrar preços justos do associado nos Bares e Restaurantes. Aliás, 

obviamente os Bares não pagam aluguel, a operação é do próprio Clube. O único 

Restaurante terceirizado é o que vai começar a funcionar amanhã, o Restaurante Japonês. 

Por oportuno, perguntou à Diretoria quais esforços vêm sendo realizados para minimizar o 

déficit do de Bares e Restaurantes, algo preocupante e que tem que ser trabalhado. Outra 

questão, na pág. 148: no quadro de despesas, há a rubrica de bebida, alimentícios, 

alimentação, refeitórios, terceiros e visitantes, perdas de manipulação e alimentícios 

deteriorados. Esses itens estão no Orçamento de Custeio e não estão na pág. 156, no setor 

de Bares e Restaurantes. Qual a razão disso? Na pág. 149, outra dúvida com relação a 

alguns itens. Um deles é em relação a patrocínios e permuta, onde foi orçado R$ 
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1.975,000,00 e realizado cerca de R$ 851.000,00, uma variação negativa de R$ 

849.728,00. Qual a razão? Também na pág. 149, o item atletas e pessoa física, foi orçado 

um valor de R$ 4.348.493,00 e realizado R$ 8.624.903,00, uma variação negativa de R$ 

4.276.000,00. Na pág. 148, a questão de cigarros. A propósito, reportou sugestão de um 

associado, no sentido de que a Diretoria estude a conveniência de vender cigarros em um 

clube esportivo como o Pinheiros. 

 

Presidente – Consignou o pedido de manifestação da Diretoria, oportunamente. 

 

Marcelo Giordano Beyruth – Também se referiu à pág. 149 do Relatório, na parte do 

Orçamento de Custeio. Questionou uma diferença em torno de 27% que havia quanto a 

locomoção em geral, viagens e estadia, bem como reiterou a questão levantada pelo 

Conselheiro Cardia com relação ao aumento de 27% na parte de viagens e estadia e o 

dobro da parte de atletas e pessoa física. 

 

Roberto Cappellano – Primeiramente, agradeceu ao Conselheiro Sérgio Henrique de Sá 

pelas elogiosas palavras proferidas no Expediente. Em seguida, reportou-se à aprovação de 

contas da obra do Estacionamento no ano de 2011, pois no Relatório constava apenas uma 

linha a respeito do assunto, na pág. 133, que no seu entender era muito pouco com relação 

ao vulto da obra e também porque não é todo ano que se executa uma obra de R$ 

40.000.000,00 no Clube. Além disso, a Auditoria não mencionou nada especificamente 

sobre a obra, manifestando-se apenas em termos gerais. Lembrou que desde a gestão 

anterior da Presidência do Conselho ele, orador, solicitou por diversas vezes relatórios e 

cronogramas sobre os valores aprovados e os valores gastos nas obras executadas no 

Clube, pois já naquela época entendia que os controles podiam ser melhorados, 

principalmente no caso das obras. Quando veio ao Conselho pela primeira vez para 

aprovação da verba de R$27.000.000,00 para construção do estacionamento, propôs que 

fossem aprovados apenas R$ 800.000,00 para se fazer o projeto executivo da obra e o 

licenciamento, prevendo que pudesse haver problema com o DEPAVE no remanejamento 

arbóreo e com o projeto executivo, mas foi voto vencido. Passados três, quatro anos, o 

Clube teve problemas no remanejamento arbóreo. A obra demorou, porque demora sair a 

licença do DEPAVE para cortar, para fazer o termo de Ajuste de Compensação Ambiental 

– TCA. E que quando a obra começou, a Diretoria veio ao Conselho e o valor pulou de R$ 

27.000.000,00 para R$ 38000.000,00, oportunidade em que pode observar que a 

justificativa da Diretoria tinha apenas três linhas, ao passo que se tratava de um aumento de 

área, alguns serviços, etc. Depois de muita insistência sua, a Diretoria enviou ao Conselho 

o projeto executivo e uma planilha orçamentária compatível com o projeto, porque até 

novembro do ano passado os Conselheiros não tinham nada disso. E havia aventado a 

necessidade de se criar uma Comissão específica para acompanhamento da obra, mas foi 

enfaticamente contra-argumentado, até pela própria Diretoria, pois havia Comissões 

apropriadas para fiscalizar a obra e estava sendo contratada uma gerenciadora para tomar 

conta da obra. No ano passado foram gastos R$ 12.000.000,00 na obra do estacionamento. 
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Em virtude da sua manifestação, a Diretoria enviou alguns documentos ao Conselho, 

embora não todos que tinham sido solicitados, mas deu para fazer uma análise melhor. 

Analisando esses documentos, surgiram algumas inconsistências. Antes de questioná-las, 

leu o parecer da Comissão de Obras, que disse “Oportuno citar a opinião dos Auditores 

Independentes, no sentido de que o Relatório apresenta adequadamente em todos os 

aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Esporte Clube Pinheiros em 31 

de dezembro de 2011, bem como o Parecer do Conselho Fiscal onde conclui que os 

documentos estavam adequadamente apresentados.” O Parecer da Auditoria Independente 

traz que “Nessa avaliação de riscos o Auditor considera os controles internos relevantes 

para elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade, para 

planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados na circunstância. Não são fins 

de expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. Fica muito 

claro que a Auditoria Independente contabiliza, vê se está lançada na classe certa 

contabilmente, mas não se manifesta sobre os controles. Ou seja, contabilmente está tudo 

muito bem lançado, perfeitamente lançado, mas não fala. Analisando os documentos 

apresentados, o Anexo 2 da planilha da Tessler, o item serviços concluídos, que é da 

Geofix, representa R$ 8.000.000, dos R$ 12.000.000,00 gastos em 2011, então é 

extremamente representativo. Essa planilha da Tessler apresenta valores unitários maiores 

que a planilha de medição da Empresa Geofix com o Clube. Ou seja, há dois documentos: 

a planilha de medição tem valores unitários menores e a planilha da Tessler, que é o Anexo 

2, está com os valores maiores. Perguntou por que essa incoerência.  

 

Presidente – Lembrou que estava em debate o Relatório da Diretoria de 2011, e perguntou 

como o Conselho poderia acompanhar uma matéria que não estava nele documentada. 

 

Roberto Cappellano – Respondeu que estava em debate a prestação de contas e que o 

material estava no Conselho, à disposição de quem quisesse. Observou que o Clube gastou 

R$12.000.000,00 e no Relatório da Diretoria havia uma linha escrita a respeito. Basta 

acompanhar as medições da Geofix você vai ver que o preço unitário está diferente do 

preço da Tessler. 

 

Presidente – Pediu que o orador se ativesse à apreciação do Relatório da Diretoria, 

Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício de 2011, pois estava apontando às 

folhas que há um item sobre o Estacionamento, questionando eventuais gastos ocorridos ao 

longo dessas construções. Só que esses documentos não estavam nesta peça. Portanto, a 

Presidência não podia abrir a discussão sobre um dado que não constava do Relatório. 

 

Roberto Cappellano – Reiterou que havia inconsistência nos gastos realizados no 

Estacionamento, como no fornecimento do aço, que foram pagos R$ 5,24, quando a 

Prefeitura paga R$ 2,65; dá uma diferença de R$ 900.000,00 na compra do aço. Acho que 

o Clube não está para gerar lucro para empresas para compras de insumos. Então, há várias 

inconsistências, podendo ser consultado o Anexo 2 da Tessler com as medições, seja de 
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aço, seja na escavação do concreto, a escavação da parede, no bota fora. Pediu outro 

esclarecimento à Diretoria, pois em seu parecer a Comissão Financeira cita uma previsão 

de R$ 24.784.754,00. Aí ela diz que vão ser gastos R$ 27.458.000,00, estando considerado 

para a obra do Estacionamento R$ 19.018.000,00. Aí surgiu uma dúvida: no final do ano 

passado, em novembro, a obra do Estacionamento foi para R$ 38.293.000,00. Na pág. 133, 

temos que foram gastos R$ 12.492.000,00 no ano passado e, no ano retrasado, R$ 

780.000,00, ou seja, R$ 13.000.000,00. E a Comissão Financeira falou que vai gastar R$ 

13.000.000,00, menos R$ 38.000.000,00, dão R$ 25.020.000,00. Se tem R$ 19.000.000,00 

para a obra do Estacionamento, estão faltando R$ 5.000.000,00. Se a obra vai terminar em 

setembro, vamos segurar os fornecedores para pagar só em janeiro do ano que vem? Em 

virtude dessas inconsistências e questionamentos em serviços, nos serviços pagos no ano 

de 2012 na obra do Estacionamento, onde nenhum órgão de controle interno sequer 

mencionam esses assuntos aqui abordados, e poderia tê-lo feito, e nem a Auditoria 

Independente, muito provavelmente por não constar do seu escopo contratual ou qualquer 

outro motivo, solicitou a contratação, pela Diretoria ou pelo Conselho Fiscal, de uma 

auditoria técnica, especializada em obras e serviços de engenharia, para verificar e 

acompanhar as contas e os serviços da obra do Estacionamento, para emissão de parecer, 

pois entendia que sem emissão de parecer não era possível aprovar ou rejeitar as contas do 

Estacionamento, que não poderiam ser apreciadas nesta oportunidade. Propôs, então, que a 

prestação de contas do Estacionamento fosse retirada de pauta, retornando para deliberação 

do Conselho na próxima reunião, com o respectivo parecer. 

 

Clovis Bergamo Filho (aparte) – Perguntou se o orador havia assinado algum termo de 

direito de imagem e de gravação independente, pois seu pronunciamento estava sendo 

filmado. 

 

Roberto Cappellano – Respondeu que seu pronunciamento era público. 

 

Clovis Bergamo Filho – É só para constar um questionamento que estão sendo gravados. 

 

Presidente – Perguntou se havia alguma gravação fora a oficial do Clube. 

 

Clovis Bergamo Filho – Informou que havia uma câmera independente, gravando todos 

os pronunciamentos. 

 

Presidente – Salientou que a reunião era pública, nada havia a se esconder, mas, por uma 

questão ética e de lealdade, seria bom avisar, porque ninguém tinha sido avisado. 

 

André Perego Fiore (que estava filmando a reunião) – Li no Estatuto e perguntei para 

as pessoas. 
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Presidente – Observou que o Conselheiro deveria ter perguntando a quem representa o 

Conselho; seria de boa prudência, porque já há a gravação do Clube. Indagou qual era o 

objetivo. 

 

André Perego Fiore – Respondeu que queria gravar o depoimento do Conselheiro. 

 

Presidente – Informou que forneceria ao Conselheiro Fiore a transcrição do 

pronunciamento e disponibilizaria a gravação oficial, mas fazer a gravação 

particularmente... Tendo o Conselheiro Fiore cessado a gravação, deu por resolvida a 

questão. Aduziu que no estado democrático de direito é possível utilizar meios 

mecanográficos, mas, por lealdade, se comunica o estado juiz e as partes que assim se 

estará fazendo. 

 

Marcelo Favalli – Se o documento ou a gravação for usada para outras finalidades há 

publicidade sim. Agora, nada me impede de pegar a minha câmera de celular e fazer o 

registro da sessão. Não tem necessidade de pedir autorização para ninguém para gravar 

essa sessão, salvo melhor juízo. 

 

Presidente – Reiterou que estava esclarecida a questão.  

 

Carlos Edmundo Miller Neto (aparte) – Disse que teve oportunidade de analisar a 

documentações a que o orador se referia, que estavam disponíveis no Conselho. Perguntou 

se o Conselheiro Cappellano entendia que para efeito de decisão a documentação entregue 

para apreciação dos Conselheiros deveria ter contemplado informações compatíveis com 

aquilo que a Diretoria disponibilizara para consulta. 

 

Roberto Cappellano – Respondeu que faltava aquela informação, porque uma obra de R$ 

40.000.000,00 estava mencionada em apenas uma linha, na pág. 133. Deveriam ter vindo 

mais elementos para análise. Você gastou R$ 12 milhões e fala: Gastei R$ 12 milhões, e a 

gente tem que aprovar as contas. Eu fico desconfortável para aprovar.  

 

Roberto Cappellano – Finalizando, parabenizou o Presidente José Manssur pela gestão. 

 

Andreas de Souza Fein – Reiterou pedido feito na reunião de 18/04/2011, quando da 

votação das contas de 2010, no sentido de que o Relatório seja distribuído aos 

Conselheiros concomitantemente à distribuição às Comissões, para que tenham mais 

tempo para analisar. Comentou que a convocação dessa reunião não foi afixada nos 

quadros de aviso do Clube, como determina o art. 40 do Estatuto Social e o art. 71 do 

Regulamento Geral. A propósito, tem recebido frequentes queixas de associados sobre a 

não colocação dessas convocações nos quadros de aviso. 

 

Presidente – Disse que acionaria a Secretaria para esclarecer, imediatamente. 
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Andreas de Souza Fein – Considerando que a observação do Estatuto e suas disposições é da 

maior importância, solicitou que essa falha fosse sanada para as próximas reuniões, sob pena de 

impugnação da reunião por descumprimento fragrante de disposição estatutária. Em seguida, 

observou que tem sido praxe do Conselho Fiscal encerrar o seu Parecer recomendando 

encaminhamento do Balanço para aprovação do Conselho. Ao assim proceder o Conselho 

Fiscal extrapola as suas atribuições, a exemplo do que as Comissões fazem, é encaminhar o 

Parecer sobre o Relatório da Diretoria ao Conselho Deliberativo, comentando sua adequação ou 

não, para análise e deliberação. O Conselho é independente e deve zelar pela sua independência 

e reputação. Esse Parecer deveria ter sido retornado ao Conselho Fiscal para correção 

redacional antes de envio aos Conselheiros. Passando ao Relatório, apontou sua surpresa ao 

constatar que as obras do Centro Administrativo, orçadas em R$ 525.707,38, de acordo com a 

ata da Reunião do Conselho de 25/10/2010, tiveram um custo efetivo até o momento de R$ 

881.000,00, conforme consta na pág. 133. Os gastos extrapolaram o valor aprovado em mais de 

R$ 335.000,00, ou cerca de 67,5%, e não há nenhuma explicação a respeito. Outro ponto. Na 

Reunião de 29/11/2010 foi aprovada a construção de um Restaurante Japonês, cujas obras se 

iniciariam em 1º/12/2010, com prazo de execução de 120 dias. O início das obras ocorreu a 

destempo, e a inauguração prometida para 1º/04/2011 ocorrerá em 2012. Pouco mais de um 

ano, 325% de atraso temporão. No Balanço nenhuma palavra sobre essa preocupante 

desatenção com o patrimônio do Clube. Na Reunião de 22/02/2010, foi aprovada a construção 

da nova Garagem. A obra, cujo prazo de execução foi apresentado como sendo 390 dias, foi 

aprovada pelo valor de R$ 27.000.000,00. Posteriormente o Conselho aprovou uma 

complementação de R$ 11.000.000,00. O custo inicial já estourou em 41%. A obra da Piscina, 

orçada em R$ 1.900.000,00, teve um valor efetivo de R$ 2.900.000,00, um estouro de 53%. A 

obra do Centro Administrativo, orçada em cerca R$ 526.000,00, teve um total efetivo de R$ 

881.000,00, nesse caso a extrapolação é de 67,5%. Continuando, a obra da Garagem não se 

encontra nem em sua metade. Estamos no final de abril, o prazo aprovado de 390 dias, a 

encerrar-se em 4 de maio, certamente não será atendido. E não sequer uma palavra a respeito 

na peça em análise. Outro ponto. Na reunião que deliberou sobre as contas de 2010, a Diretoria 

se comprometeu restituir aos cofres do Clube os valores que no decorrer daquele ano deveriam 

ter vindo da Lei de Incentivo ao Esporte, de cerca de R$ 3,2 milhões, valores esses suportados 

pelo Orçamento Ordinário, ou seja, pelas contribuições sociais. É até constrangedor o texto da 

página 119, em que a Diretoria laconicamente informa que não conseguiu essa reposição e 

propõe que fique tudo por isso mesmo. Analisando, comento dois aspectos relativos ao 

procedimento e, para terminar meu pronunciamento, o primeiro é um pedido à Diretoria. Peço 

que na elaboração do Relatório de 2012 seja apresentada a comparação entre o Orçamento 

aprovado e o realizado num formato mais amigável, o que permitirá uma análise mais 

abrangente da gestão do Clube. O porte do Clube já recomenda essa providência. E o segundo é 

um pedido à Comissão de Obras. Quando trouxer ao Conselho o andamento das obras, que seja 

mais cuidadosa, pois até agora temos recebido informações que, na melhor das avaliações, são 

totalmente inexatas. Temos sido informados que as obras estavam no prazo e dentro do orçado. 

Informações flagrantemente e irrefutavelmente desmentidas com clareza solar pelos fatos. 
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João Benedicto de Azevedo Marques – Disse que, em primeiro lugar a Diretoria merecia 

respeito, sendo obrigação do Conselheiro analisar o Relatório com isenção, de forma 

imparcial e crítica. Deve-se registrar que no ano passado o Clube conseguiu um 

excepcional resultado nos Jogos Pan-Americanos, com um desempenho melhor que a soma 

de vários países da América do Sul, em diferentes modalidades esportivas. O esporte 

sempre foi a marca do Clube, desde a sua fundação. Lembrou que no Relatório não 

constou, como em edições anteriores, o número de funcionários do ano e nos exercícios 

anteriores, acreditando até que tenha havido um crescimento pequeno. É importante saber 

quantos funcionários havia no ano anterior, comparado com este ano e os anos anteriores e 

com os novos serviços que implementados no Clube. Com relação a Bares e Restaurantes, 

a exemplo de todos os clubes esportivos, o déficit é uma constante, há anos varia entre 5%, 

10% até 15%, mas é um ponto que a Diretoria precisa tomar atenção, fazer os controles e 

tentar diminuir, porque não deixa de ser uma falha de gestão de todas as Diretorias, que 

não conseguiram até hoje controlar esse déficit, porque de certa forma Bares e 

Restaurantes sempre foi subsidiado no Pinheiros e em todos os clubes do Brasil. Mas, há 

um limite para os subsídios. Endossou as observações do Conselheiro Cappellano com 

relação ao Estacionamento. Disse que tem sido insistentemente perguntado pelos 

associados a respeito, e vem acompanhado sistematicamente pelo visor, que foi uma 

providência muito oportuna da Diretoria. Perguntou quando a obra será entregue, porque 

seguramente não será em maio, dificilmente o será em setembro, e não se tem uma 

informação oficial. É uma obrigação que a Diretoria tem com os Conselheiros. A segunda 

questão, ainda sobre o Estacionamento, quando foi pedida a primeira verba e quando foi 

solicitada a segunda verba de R$ 38.000.000,00, foi dito, e consta do documento enviado 

ao Conselho que seriam repostas todas as quadras descobertas e cobertas, inclusive seriam 

acrescentadas mais quatro quadras. Comentou que soube pelo engenheiro Eduardo Couso 

isso não acontecerá, nem será construída quadra coberta, porque ela custa R$ 

18.000.000,00. Indagou da Presidência se vão ser devolvidas as 24 quadras e se vai ser 

reconstruída a quadra coberta, que é uma cobrança que dos associados. 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Corroborando com o orador, comentou que 

no último dia 9 havia protocolado um pedido de informações da Diretoria, exatamente 

nesse sentido, pois como tenista e Conselheiro não tem condições de prestar as 

informações necessárias aos associados. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – A título de contribuição para os próximos 

Relatórios, como havia conversado com o Presidente Alberto Fasanaro, referiu-se à 

Auditoria Independente, dizendo que soube pelo Dr. Keyler Carvalho Rocha, Presidente do 

Conselho Fiscal, que se trata de uma empresa de porte médio, formada por uma separação 

da Price. Hoje, através da Internet, levantou um índice da Bolsa de Valores de São Paulo e 

da Comissão de Valores Mobiliários levantei um ranking das empresas de auditoria que 

operam no Estado de São Paulo. O Pinheiros é o maior Clube Poliesportivo do Brasil, é 

uma potência poliesportiva e é uma potência, sob o aspecto financeiro, de igual forma. 
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Disse que não fazia restrição quanto à competência, seriedade e a idoneidade da empresa 

de auditoria contratada, mas ela não aparece entre as dez, vinte, trinta primeiras empresas 

nesse ranking da Comissão de Valores Mobiliários, de quinhentas e sessenta e poucas 

empresas de auditoria. E o Pinheiros merece ter a chancela de uma grande empresa de 

auditoria; isso é importante para o Conselho, para o Conselho Fiscal e para o Esporte 

Clube Pinheiros. Reiterou que o Keyler, que é um homem sério, correto, competente, disse 

que esta empresa é composta de profissionais idôneos e competentes, mas concordou no 

sentido de que talvez fosse melhor pagar, ainda que mais caro. Isso precisa ser conversado 

com o Diretor Financeiro, Roberto Gasparni. As cinco maiores empresas de auditoria de 

São Paulo, que são: Lloyd, Price, Trevisan, KPMG, que hoje auditou e está no Estado de 

São Paulo, na página Economia, nada mais, nada menos que a Unimed, que é a maior 

empresa de saúde pública do Estado de São Paulo.  

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Como havia sido citado, com referência à 

amigável conversa que tivera com  o orador antes da reunião, perguntou se uma das cinco 

empresas elencadas pelo orador já teria prestado serviços ao Clube. 

 

Presidente – Respondeu que não dispunha dessa informação, mas, havia dito ao 

Conselheiro João Benedicto, em conversa ontem pela manhã, quando recebeu sua visita. A 

empresa de auditoria é subsumida aos ditames de normas federais, está registrada e como 

tal desempenha suas atribuições. Como ele mesmo dissera há pouco, não se coloca e nem 

se deve pôr a idoneidade. Conhece grandes escritórios de advocacia, mas conheço também 

aqueles outros compostos por menores, mas compostos por grandes profissionais e que 

atuam com galhardia, com ética, com dedicação. Então, não via porque ter um nome maior 

poderia alterar as conclusões que foram prestadas sob os ditames da lei, e, que estavam 

aqui para serem votadas. A grandeza de uma empresa, por ser de maior volume, não a 

credencia ser melhor ou pior que qualquer outra. Aquelas de médio porte também sabem se 

distinguir com distinção. Não será a grandeza de qualquer parecer de auditoria que poderá 

alterar ou modificar, porque mesmo esta dando parecer, se ele não estiver de acordo com o 

que deveria ser, ela responde penalmente, como se fosse grande, como quaisquer outras 

nominadas. Então está esclarecida a questão, como fora esclarecida ontem de manhã 

também. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Era isso que eu gostaria de ouvir. 

 

João Benedicto de Azevedo Marques – Como foi esclarecido no meu pronunciamento. 

 

Antonio Carlos Foschini – Concordando com a explicação do Sr. Presidente, disse que o 

Relatório trazia uma apresentação completa e justa divulgação das atividades da Diretoria, 

enumerando todas suas Áreas, informações que promovem a confiança do Corpo 

Associativo. A Diretoria Financeira apresenta o Balanço, demonstrações, superávits, e a 

apresentação também é relevante quando faz a diferença, permitindo prognósticos acerca 
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de resultados de eventos passados, presentes, futuros, confirmando ou corrigindo 

expectativas anteriores. A apresentação traz a comparabilidade e consistência, de modo 

que possam ser prontamente comparadas com informações semelhantes relativas às 

mesmas em épocas diferentes. A apresentação é confiável e foi submetida à análise dos 

Auditores Externos e do Conselho Fiscal, que é composto por pessoas qualificadas como o 

Dr. Keyler Carvalho Rocha, profissional com sólida formação acadêmica, com graduação 

em Direito e Economia, ambos pela USP, doutor em administração financeira também pela 

USP, exerceu cargos importantes, como Diretor do Banco Central, Presidente do Conselho 

de Administração do Instituto Brasileiro de Executivos; Ademir Scarpin também é homem 

da área de consultoria, formado pela GV, com capacidade em grandes e importantes 

empresas do nosso País, assim como o Edilberto Porto, professor da GV, formado pelo 

Mackenzie, Alencar Costa, Diretor da CODESP, José Carlos Luxo, com autoria de 

diversos livros acadêmicos, também doutor em Administração. Quer dizer, o nosso 

Conselho Fiscal é do mais alto nível e gabarito, e não tenho porque não aprovar o Relatório 

e o Balanço e indicá-los favoravelmente. 

 

Presidente – Informou que, posteriormente, ouviria a Diretoria e consultaria o Plenário se 

a matéria já estava suficientemente esclarecida, para encerrar a discussão. 

 

Fernando Silva Rohrs – Ponderou que muitas das questões levantadas sobre a prestação 

de contas já tinham sido inclusive respondidas, ou pelo menos tiveram tentativa de 

explicação, mas uma ninguém notou, ou deu muita importância, causando-lhe espécie: por 

que a Diretoria realizou R$ 5.600.000,00 em obras e projetos não autorizados pelo 

Conselho. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Tratando da parte de esportes e da Lei de Incentivo ao 

Esporte, esclareceu que a Lei Estadual na realidade, não se chama Programa de Incentivo, 

mas Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Corroborando com a análise da Lei Federal de 

Incentivo feita em Plenário, disse todas as publicações do Ministério do Esporte de 

captação do Esporte Clube Pinheiros em 2011, e classificam como patrocinador Banco 

Itaucred, Sabesp, somam um total de R$ 9.826.631,60 no ano passado, pela Lei Federal. 

Pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, somam R$ 498.328,95, ou seja, o Pinheiros 

captou o ano passado R$ 10.324.460,55, e não o dito aqui, R$ 11.379.086,39. Então houve 

um erro de verificação dessa nova Comissão que está fazendo a Lei de Incentivo ao 

Esporte. Como se comportar com relação à análise de patrocínios pelo Conselho, à luz do 

Estatuto. O Estatuto especifica que todos os contratos de patrocínio têm que ser submetido 

ao Conselho. Hoje o Clube trabalha anualmente com um valor de R$ 10.000.000,00 a R$ 

15.000.000,00 anuais de patrocínio ao esporte. O valor corresponde patrocínios 

incentivados, fora os patrocínios diretos, como o contrato com a SKY, como a Sabesp, e 

que nós temos que fazer a reciprocidade. Esses valores correspondem de 10% a 12% do 

valor do Orçamento. É um valor muito alto para ser decidido só por um grupo que faz a 

Lei de Incentivo ao Esporte e a responsabilidade da Gerência de Marketing e do Presidente 
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muito grande, porque pela de Incentivo qualquer deslize e o Clube terá que devolver o 

valor que estiver errado, foi feita aplicação errada, valor em dobro, mais multa, e vai ficar 

inadimplentes perante determinado Órgão. Disse entender que os projetos da Lei de 

Incentivo ao Esporte têm que ser submetidos às Comissões Jurídica, de Esportes e, 

principalmente à Financeira, para, então, apoiar a Diretoria. E, no final, o Presidente 

assinará o termo de compromisso com o Ministério dos Esportes com muito mais garantia, 

e não com base simplesmente no parecer seu grupo da Lei de Incentivo ao Esporte, que 

ainda não têm muita experiência no assunto.  

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Pediu ao orador que confirmasse se 

realmente existia a diferença entre o site e o que está no Clube, quando se olha a Lei 

Federal há a diferença nos montantes, a Lei Estadual está demonstrada num quadro abaixo 

e não estava naqueles valores. Ou seja, confirmando também sua conta feita. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Respondeu que há uma diferença de R$ 1 milhão e pouco 

entre o apurado no Relatório a mais, e o que se apura no site da Lei Federal e na Secretaria 

de Esportes.  

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Agradeceu. 

 

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Outra questão que abordou foi que o Relatório menciona 

2.319 atletas. Só que em março do ano passado foi feita avaliação de todos os atletas na 

faixa etária de 14 até 19 anos, que abrange a maior parte dos atletas federados. Abaixo 

dessa faixa etária os atletas geralmente não são federados; participam de competições 

amistosas, porque mesmo a Lei não permite que participem de competições oficiais. Acima 

dessa faixa a maioria é militante, só que apuramos nesse levantamento feito pelo setor de 

Medicina Esportiva, Nutrição e Psicologia, os atletas eram obrigados a passar por lá, fazer 

sua verificação e eram anotados. Verificamos que o Clube possui atletas dessa faixa etária, 

agendados: 133 atletas, pré-militantes: 129, militantes: 49, associados: 423, total: 734. 

Aduziu que já conversou a respeito com a Presidência. Ocorre que há um erro, pois o 

Cadastro apenas acrescenta, não retira atletas, o que faz com que o número esteja sempre 

aumentando. Então, também contestava o número de atletas registrados no Pinheiros. 
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Presidente – Informou que já eram 23h13 e solicitou aos três oradores inscritos que, 

dentro do possível, fossem breves. Depois deles, ouviria o Presidente da Diretoria e 

consultaria o Plenário, e não aceitaria mais inscrições, se a matéria estivesse 

suficientemente esclarecida.  

 

Antonio Moreno Neto – Primeiro, reportou-se à manifestação do Conselheiro Luís 

Eduardo Pinheiro Lima, com quem trabalhou com muita responsabilidade na aplicação e 

destinação dos recursos desde o início da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. E sabemos 

que estamos sujeitos sempre ao Tribunal de Contas da União, e a CGU também, quando 

esses órgãos fiscalizadores estarão presentes no Clube. Oficiosamente o Clube contava 

com a ajuda de uma auditoria interna, mas parece que a Presidência está contratando 

oficialmente uma Auditoria Externa específica, para verificar se todos os procedimentos 

estão de acordo com a Lei, e certamente estão. Quanto à Lei de Incentivo Estadual, o 

Clube conta com a consultoria do Dr. Panhoca. Essa Lei da Secretaria Estadual do Esporte 

é a melhor do País, porque ela não exige reciprocidade. Com relação ao novo 

estacionamento, o Clube contratou uma empresa de gerenciamento, exatamente para fazer 

o papel do Clube, ou seja, com o seu corpo de engenheiros, técnicos e arquitetos, fiscaliza 

a obra e elabora os relatórios necessários, abrangendo, inclusive, as empresas que se 

inscrevem para participar das concorrências, as concorrências e o acompanhamento de toda 

obra, cronograma físico-financeiro, e assim por diante. Consignou que no ano passado a 

Diretoria inseriu na contabilidade a Lei de Incentivo ao Esporte junto com o Orçamento de 

Custeio, mas isso foi corrigido, exatamente para não haver confusão dos recursos de 

Custeio com os da Lei de Incentivo. A propósito, na prestação de contas de abril de 2011, 

houve um déficit de R$ 3.100.000,00, que eram recursos que o Bradesco ficou de aportar 

na Lei de Incentivo ao Esporte em nome do Clube, mas não o fez. Isso foi em torno de 

junho, julho e agosto daquele ano. O Clube podia demitir os técnicos, ou outros, médicos, 

fisioterapeutas nesses três meses, mas decidiu manter a equipe para não desintegrar um 

trabalho já em avanço realizado. E no final do ano fez um requerimento ao Ministério dos 

Esportes, que foi lido aqui no Conselho, solicitando que ele considerasse esses recursos 

que o Clube tirou do Custeio, sendo utilizados na Lei de Incentivo ao Esporte, que foram 

recursos que são sempre captados em dezembro, porque infelizmente não há regularidade 

na captação de recursos de incentivos fiscais, a maioria é conseguida em dezembro. A 

resposta foi negativa, está no Relatório, e deverá ser explicado pela Diretoria. Entretanto, 

elogiou a Diretoria como um todo, porque na parte orçamentária houve um superávit de R$ 

5.093.699,00 e na parte operacional houve um superávit de R$ 6.372.703,00. Esses 

superávits ocorreram independentemente de qualquer outra interpretação financeira dos 

resultados obtidos; foram resultados de várias ações da atual Diretoria. No orçamento 

anterior a Diretoria teve um cuidado muito grande de lançar somente patrocínios com 

contratos assinados e recursos da Lei de Incentivo que estivessem totalmente assegurados, 

depositados na conta do Clube no Banco do Brasil. Cumprimentou a Diretoria e disse que a 

saúde financeira do Clube, diferentemente do que se vem apregoando no Clube neste 

momento político, está muito boa. 
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Mario Montenegro Gasparini – Referiu que as demonstrações do Clube são apresentadas 

dentro de modelos de Orçamento já discutidos aqui, e a discussão de déficit, superávit deve 

ser tratada em nível técnico e não em nível emocional. Resta claro que os números não 

mentem. Segundo o Conselheiro Montoro, a votação que vamos empreender hoje é pura e 

simplesmente a confirmação de que os dados apresentados em Balanços e nas 

Demonstrações Financeiras representam efetivamente o que houve. Não há nenhuma 

avaliação da gestão. E acaba-se confundindo e discutindo as Demonstrações Financeiras 

com problemas que possam ser gerados em razão da gestão inadequada na opinião de 

alguns, ou muito adequada na opinião de outros. Fazendo um retrospecto das reuniões de 

votação do Relatório nos últimos anos, verifica-se a manifestação sempre de Conselheiros 

preocupados com o respeito e cumprimento das regras estatutárias, algo bastante comum e 

de qualquer matiz política, tanto da situação quanto da oposição. Na verdade, acabamos 

ficando no limiar de dificuldade de definir o que é ato de gestão e o que efetivamente 

compete ao Conselho. E recorrentemente acabamos nos defrontando com o que podemos 

chamar de desrespeito ao Estatuto, que muitas vezes não quer dizer que há desvio 

financeiro, ou que o Clube vai enfrentar problemas financeiros. O Clube é uma Instituição 

muito sólida, composta de um número bastante elevado de associados. Então não há 

questão e não se ouviu ninguém ainda dizer que há qualquer tipo de possibilidade de o 

Clube ter problema financeiro. O problema aqui é outro, é discussão de gestão e de modelo 

de gestão. O que a gente tem visto aqui no Conselho nos últimos anos, e celeremente esta 

Mesa conseguiu limpar toda pauta, são discussões inócuas, votos de pesar, votos de louvor, 

algumas discussões disciplinares e muitas discussões sobre benemerência. Efetivamente, o 

importante é uma discussão sobre modelo de gestão, modernização. Ressaltou que não 

estava criticando a Diretoria e que já teve oportunidade de conversar a respeito com o 

Presidente e com alguns outros integrantes da Diretoria. Hoje existe um nível de exigência 

que não permite mais utilizar modelos que são usados no Clube há mais de cinquenta anos. 

Isto engloba a atual Diretoria e as anteriores, muito embora todos os Presidentes e 

Diretores procurem sempre fazer o melhor, e com o Orçamento que têm em mãos sem 

dúvida nenhuma sempre farão coisas boas. O associado que frequenta o Clube acaba tendo 

uma visão parcial do que acontece, e, sem dúvida, sentem muito orgulho de poder 

frequentar 7 alqueires e meio no meio da Avenida Faria Lima. É um privilégio e é uma 

responsabilidade para todos, não só manter, mas, principalmente, melhorar e aperfeiçoar o 

Clube. Dentro dessa visão, não cabem essas discussões rasteiras e, principalmente focadas 

no embate pessoal entre pessoas, ou mesmo até de grupos. Não se pode esquecer que o 

respeito é fundamental. O que se tem visto no Conselho é votação de obras que já foram 

iniciadas, umas até que acabaram, ou mesmo, como nesse Relatório e nos Relatórios de 

Diretorias anteriores, obras que não tiveram efetivamente autorização adequada do 

Conselho para acontecer. E aqui, mais uma vez, não se discute se a obra foi bem ou mal 

feita, mas pura e simplesmente o respeito ao Estatuto. Compreendemos a dificuldade que a 

Diretoria tem na gestão, mas, lamentavelmente, o Presidente e os Diretores não são os 
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donos do Clube, os donos do Clube são os associados e devemos respeito e satisfação a 

eles. 

 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Concordando com o orador com relação ao 

Relatório, ponderou que a Auditoria Externa não citou nenhuma das dúvidas suscitadas em 

Plenário, de modo que, evidentemente, ela falhou. Então, também é difícil ressaltar a 

diferença que existe entre o Relatório da Diretoria e Auditoria Externa. A Auditoria 

Externa obviamente falhou e isso precisa ficar anotado, independente do porte dessa 

empresa, que poderia ser grande. A Price Watherhouse foi banida de um País, quer dizer, 

ele não esquece de tamanho. O Relatório apresentado era ruim, é ruim. 

 

Mario Montenegro Gasparini – Disse que estava de acordo com o aparteante e no 

momento oportuno se reportaria ao tema, junto com as Comissões e o Conselho Fiscal. 

Continuando, observou que não se pode permitir que a autorização do Conselho para as 

obras seja relegada a um simples processo automatizado e burocrático. Os Conselheiros 

têm a responsabilidade, assim como as Comissões, de aperfeiçoar, corrigir, ou até mesmo 

impedir realização de obras inadequadas e que não estejam dentro daquilo que se considera 

anseio dos associados. O Conselho não pode ser um mero carimbador de burocracia e é 

efetivamente isto que se tem visto acontecer dentro do espírito de não atrapalhar o 

andamento do dia a dia da Diretoria. Comentou que em outras circunstâncias ouviu 

Diretores mencionando que o Conselho atrapalha, porque ele, obviamente, atrasa o 

andamento da gestão. Mas essa é a sua responsabilidade. Hoje ficou bastante claro como é 

uma ficção esses Relatórios que recebemos. Reportou que teve oportunidade de analisar os 

documentos oferecidos pelo Presidente Dutra ao Conselho, que estão à disposição. Na 

verdade, foi solicitado que fosse instaurada uma Comissão para acompanhar e esclarecer 

esses elementos, para que não pairassem dúvidas. A propósito, quando este prédio foi 

construído, o Presidente de então convidou o líder da oposição para ser o Presidente dessa 

Comissão, para que não houvesse dúvidas sobre a idoneidade e os objetivos da obra. Não 

está se dizendo que há problemas, mas uma falta enorme de informações. No documento 

enviado pela Diretoria, o Presidente menciona especificamente que projetos executivos 

propiciaram e propiciam que os prazos sejam cumpridos. Nunca vemos esses projetos 

executivos; apesar de havermos solicitado, eles não estão disponíveis no Conselho. Em 

dezembro solicitamos que ao Dr. Manssur que encaminhasse à Diretoria solicitação de 

documentos específicos, que permitissem uma análise mais acurada do andamento e de 

como a obra tem se desenvolvido. Até hoje esses documentos não apareceram. Mesmo 

assim, está claro que com os documentos colocados e, como o Dr. Moreno há pouco pode 

nos esclarecer, existe uma gerenciadora que tem todas as informações. A própria Comissão 

de Obras por diversas oportunidades se manifestou e trouxe informações que não puderam 

na verdade contribuir para o esclarecimento desses elementos. Então, dentro dessa visão, e 

pelo que foi dito aqui hoje, e com os elementos levantados pelo Cappellano, que não foram 

nunca apresentados pela Comissão de Obras ao Conselho, não estão amparados dentro da 

análise que foi feita eventualmente pelo Conselho Fiscal. Estamos chegando a uma 
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situação assim pouco kafkiana, porque estamos tratando de um elemento de extrema 

importância, uma obra portentosa, talvez a maior obra já realizada no Clube, e 

efetivamente parece que está tudo funcionando muito bem, os prazos não são cumpridos. 

E, lamentavelmente, temos um modus operandi no Clube, de as obras custarem mais ou 

menos o dobro do que elas orçam.  

 

Gilberto De Luccia (aparte) – Esclareceu que no caso da obra do Estacionamento houve 

esse cuidado em fornecer os elementos, que se encontram no Conselho desde dezembro. 

Então, não há motivo de não ter esses elementos. Agora, as informações que a Comissão 

de Obras fornece são aquelas que ela obtém da Diretoria. Quer dizer, existe certa variação 

nesse sentido, não é como uma coisa exata, então depende de certos fatores que justamente 

impedem. O Presidente virá esclarecer sobre os prazos fornecidos.  

 

Mario Montenegro Gasparini – Agradecendo, disse que no dia seguinte gostaria de 

conhecer esse projeto executivo, que até hoje não foi visto. Aduziu que não cabem mais 

nessa discussão divergências sobre documentos apresentados ou não. Diante das as 

inconsistências apresentadas e das dúvidas geradas em decorrência das manifestações 

pobres de informações das Comissões, recomendou a rejeição das contas, por merecerem 

um cuidado melhor ao serem apresentadas. 

 

Diretor Financeiro, Roberto Gasparini – Designado pelo Sr. Presidente da Diretoria, 

inicialmente registrou a presença de um expressivo número de gerentes do Clube, 

responsáveis por toda a movimentação e que dão suporte necessário para que cada 

Diretoria possa exercer sua missão com plenitude e êxito. Consignou, também, que o 

Conselho é formado por pessoas de formação heterogênea, sendo necessário abordar um 

pouco mais o aspecto conceitual, pois às vezes vemos pessoas fazendo críticas com 

fundamento, outras com intervenções inadequadas, impertinentes. O Balanço Patrimonial é 

a fotografia de determinado momento de todo status financeiro do Clube. O status 

financeiro inclui também os seus compromissos, os seus haveres curto e médio prazo, 

contencioso, consolidado, este é o resultado da Entidade Esporte Clube Pinheiros, CNPJ 

número tal. E temos um programa ordenado de ações que a Diretoria passa para que todos 

acompanhem, e diz, em recados breves, qual é o planejamento para o exercício do ano. 

Isso é o Orçamento, instrumento gerencial de detalhes por Diretoria, por atividade, por 

Seção. Começa num nível extremamente analítico para, sim, fechar num macro e produzir 

efeitos. O que são os efeitos? A recomendação regimental diz assim: O Orçamento 

Ordinário, que se compõe de Custeio e Bares e Restaurantes, de preferência terá ponto de 

equilíbrio. Se ele tiver déficits terão que ser apontados e a Diretoria, ao propor ao 

Conselho, terá que definir como serão cobertos. Se ocorrerem superávits, como aconteceu 

em 2011, contrariamente ao que disse o Conselheiro Luís Alberto, o Orçamento de Custeio 

produziu um superávit orçamentário, que o Clube vai utilizar para atender a um objetivo 

expresso no Relatório anterior. Já foi exposto aqui que o Clube teve que desembolsar R$ 

3.000.000,00 em 2010, para cobrir despesas na Lei de Incentivo e, em boa hora, 



26/29 

sabiamente, quem geriu o Clube mediu o risco de desarticular toda estrutura por falta de 

recurso da lei, e decidiu que o Custeio pagaria, para não desmobilizar esse grupo. Assim 

como tivemos um pequeno déficit de Restaurantes, e a Diretoria encaminhará ao Conselho 

proposta de destinação do superávit registrado. Com o recurso disponível no exercício 

findado em 2011, o Clube terá como cobrir o déficit anterior. Dirigindo-se ao Conselheiro 

Luís Alberto, reiterou que o Orçamento de Custeio produziu um superávit no informativo 

que o senhor utilizou para estabelecer outro resultado, ele não tem foco direto sobre o 

Orçamento de Custeio. Quanto à manifestação do Conselheiro Cappellano, disse que pela 

conta que ele fez provavelmente para concluir a obra do Estacionamento faltariam R$ 

5.000.000,00. A conta que foi feita sobre 31/12/2011 indica que o montante projetado de 

R$ 38.000.000,00 e pouco, com os R$ 14.000.000,00 já desembolsados, para os R$ 

38.000.000,00 faltariam R$ 25.000.000,00. O Clube, no dia 31/12, tinha R$ 30.000.000,00 

na verba de Investimento. Então, não faltarão, mas sobrarão R$ 5.000.000,00.  

 

Roberto Cappellano – Ponderou que se o Clube tinha R$ 30.000.000,00 e vai gastar R$ 

25.000.000,00, sobrarão R$ 5.000.000,00. Porém, em seu Parecer a Comissão Financeira 

disse que os outros R$ 6.000.000,00 são para outros tipos de obras. E tem a receita. Pediu 

que o Sr. Diretor explicasse, porque a conta que mencionou só tinha a entrada e a despesa 

do Estacionamento. Há outras despesas e outras receitas. 

 

Roberto Gasparini – Respondeu que nos demonstrativos publicados mensalmente na 

Revista Pinheiros, em especial em 31/12, consta que a obra no momento está prevista para 

custar R$ 38.293.000,00 contabilizados até 31/12, contabilizados, auditados, validados R$ 

13.273.000,00. Para o valor projetado, teríamos R$ 25.000.000,00 faltantes a serem 

desembolsados. Na mesma data há depositado em um grande Banco de São Paulo um 

montante de dinheiro de R$ 28.463.000.00, chamado recurso do Fundo de Investimento. O 

Clube tem a receber ainda outros saldos de editais e taxas de transferências, no valor de R$ 

1.510.000,00. Somam R$ 29.973.000,00. Há sobra. Sem considerar que haverá, ainda, 

resultados de aplicações financeiras deste montante, sobram R$ 5.000.000,00. Observe-se 

que o valor total do Fundo de Investimento contempla também recursos para outras 

demandas, como demonstradas na previsão orçamentária de 2012, aprovada pelo 

Conselho. Este é o montante para atender a alguma demanda específica de contingência ou 

não, e também eventuais outras obras, mas não há esta previsão. Têm sim que estar 

incluídos no Orçamento de Investimento os custos, as despesas de licenças, de 

licenciamento tecnológico, etc, mas isto não vai atingir este montante. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Perguntou a que resultado se chegaria se pegarmos 

as receitas deste Orçamento e subtrairmos delas os custos e despesas relacionados 

exclusivamente a ela. Perguntado pelo Diretor Gasparini se estava falando de patrimonial 

ou orçamentário, respondeu que se referia ao Orçamento, demonstração de resultados. 
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Roberto Gasparini – Informou que na pág. 138 do Relatório havia várias colunas de 

várias rubricas. Custeio, a primeira: tivemos R$ 109.551.000,00 de receitas, e R$ 

103.178.000,00 de despesas. Há um resultado positivo de R$ 6.373.000,00. Os números 

estão validados e auditados.  

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Referiu-se à pág. 121, Receitas de Custeio, que 

totalizam R$ 102 mil e 407. Aí temos a formação deste resultado, estamos falando em R$ 6 

milhões e meio em termos de Custeio. Agora, temos o Orçamento de Restaurantes, que 

estaria dentro, que temos R$ 21, e depois tem R$ 23. Temos um total de contingências 

passivas e de despesas gerais, que todas elas também fazem parte de Custeio. É Orçamento 

corrente. Esses seriam os números. Porque os números que sobram acabam sendo somente 

os números do Orçamento de Investimento, que está restrito a uma linha, que é a linha da 

taxa de transferências nas receitas, que são R$ 8 milhões e 718 mil. E quando olhamos nas 

receitas financeiras, que contempla o Custeio, Investimento, têm outros R$ 2 milhões e 400 

nesses R$ 3 milhões e 200, que a gente pode olhar na nota número 22, que elas são 

oriundas da aplicação do Fundo de Investimento. O Orçamento de Investimentos, o único 

termo que ele colabora, ele soma, ele agrega estão nas receitas, e são essas duas receitas, a 

receita de taxa de transferência de título e a parcela das receitas financeiras por aplicação. 

 

Roberto Gasparini – Disse que se estava alongando numa discussão acadêmica, e 

convidou o Conselheiro para conversarem em outro momento, para esclarecer, entre 

outras, uma dúvida que evidentemente sobra. Há despesas operacionais que foram 

consideradas, que são despesas técnicas, depreciações, são baixas de mobilizado; isso não 

pode ser considerado como despesa financeira. Perguntado pelo Sr. Presidente se isso não 

poderia ser listado, respondeu que todas as demonstrações são muito claras, mas colocou-

se à disposição para discutir o assunto. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Fazendo referência aos Investimentos 

Patrimoniais e Mobilizados (pág. 132), bens intangíveis, só contabilizamos o valor de 

softwares e licenças de uso. A exemplo dos grandes clubes internacionais, sugeriu que no 

próximo exercício a Diretoria contabilize o valor da logomarca no valor patrimonial, para 

aumentar o patrimônio líquido e, consequentemente, aumentar o valor patrimonial do 

Clube.  

 

Presidente – Registrou a sugestão. 

 

Roberto Gasparini – Achou uma boa ideia para ser discutida. 

 

Votação / Deliberação: 

Presidente – Declarou encerrada a discussão e anunciou a votação. Primeiramente, pediu 

que os Conselheiros que estivessem impedidos de votar, por terem ocupado a Diretoria na 

gestão anterior, desocupassem o centro do plenário.  
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Alexandre Perrone Lomonaco (questão de ordem) – Entendeu que a lista dos impedidos 

era maior do que o número de Conselheiros que se retiraram do Plenário, pois havia 

consultor da Presidência, assessor da Presidência. 

 

Presidente – Com base no artigo 35 do Estatuto Social, rejeitou a questão de ordem 

arguida pelo orador, pois está previsto que o Presidente e o Vice-Presidente, bem como os 

Diretores de área, Adjuntos e o Assessor de Planejamento, quando Conselheiros, ficarão 

automaticamente licenciados do Conselho Deliberativo pelo tempo em que exercerem seus 

respectivos cargos. Então seriam estes, justamente, que não iriam votar. Quando uma 

norma é restritiva, deve ser interpretada como escrita está, ela não admite interpretação 

extensiva. Tanto assim é que cinquenta Conselheiros entraram com uma proposta para 

ampliação deste rol. Se o fizeram, é porque entendiam que este rol mereceria ser ampliado. 

Enquanto ele não for ampliado é este o rol, são estes que não vão votar. Eu recebo a sua 

colocação, com muito respeito, como questão de ordem, ela está rejeitada.  

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Agradeceu.  

 

Presidente – Submeteu a matéria ao Plenário. 

 

Foi rejeitada proposta do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, no sentido de que 

a Diretoria sane o conjunto de inconsistências acima levantado, supra este Conselho com 

informações acerca do déficit ordinário, em obediência aos Estatutos do Clube, bem como 

obtenha aprovação do Conselho Deliberativo de todos os investimentos em obras 

executados e não deliberados pelo Conselho. Com relação ao destaque solicitado pelo 

Conselheiro Roberto Cappellano, para se retirar o item concernente às despesas com o 

Estacionamento, o Sr. Presidente explicou que isso só seria possível caso esse destaque 

pudesse ajustar-se ao que se pretende com a proposição principal, não invertendo o 

Relatório ou o modificando substancialmente. Se fizermos a obliteração desse destaque 

haverá um desequilíbrio. Não se afigura possível, pena de se romper com a estrutura 

simétrica, ou de equilíbrio das Demonstrações Financeiras. Por isso, recebeu a solicitação, 

mas a rejeitou incontinentemente. Registrou o recebimento de uma declaração de voto em 

contrário à aprovação da matéria subscrita pelos Conselheiros Peter Alfredo Burmester, 

Paulo Sergio Uchoa Ferraz de Camargo, Alexandre Perrone Lomonaco, Eduardo Sampaio 

d´Utra Vaz, Célio Cássio dos Santos, Mario Montenegro Gasparini, Ricardo Coutinho 

Carvalhal, Adriano Amaral Resende, Luis Alberto Figueiredo de Sousa, Carlos Edmundo 

Miller Neto, Luiz Eduardo do Amaral Cardia, Sergio Vergueiro, Edgard Ozon, João 

Benedicto de Azevedo Marques, André Perego Fiore, Oswaldo Lopes Fiore, Luiz 

Guilherme Laraya Kawall, Luiz Koji Ohara, Max Rolf Henrich Büssing, Mario dos Santos 

Guitti, Marcelo Giordano Beyruth, Marcio Beyruth, Guilherme Giordano Beyruth, 

Fernando Gomes Schermann, Antonio de Alcântara Machado Rudge, Arnaldo Luiz de 

Queiroz Pereira, Roberto Antonio Kirschner, Maria Luiza Porto Ferreira Braga, Roberto 
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Cappellano, Silvia Schuster, José Paulo de Camargo Mello, César Palermo Kassab, Helena 

Carvalho, Maria Lucia Collet e Silva, Fernando Silva Rohrs, Victorio Antonio Mario 

Lomonaco, Augusto Miranda, Andreas de Souza Fein, João Mario Faragó, Orlando Ferraz 

Alves, Sergio Lazzarini, Qamal Elias Donato, Antonio Toloza de Oliveira e Costa Filho, 

Dulce Arena Avancini e Aldo Ferronato. 

  

Roberto Cappellano – Confirmou com o Sr. Presidente que havia feito sua proposição 

com relação à prestação de contas e não à proposta orçamentária. Lembrou que havia 

solicitado a contratação de uma Auditoria. 

 

Presidente – Informou que isso é ato de gestão, e, se necessidade houver e assim entender, 

a Diretoria evidentemente adotará as providências. Então, rejeitada.  

Finalmente, submetido à votação, por maioria de votos foi aprovado o Relatório da 

Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2011. 

 

 

Item 5 - Várias. 

Não houve. 

 

 

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado o livro de presença e deu por 

encerrada a reunião aos dez minutos do dia 24 de abril de 2012. 

 

* * * 

 

Obs: esta Ata foi aprovada na 608ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 25 de junho de 2012, com as retificações já dela constantes. 
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