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ATA RESUMIDA DA 608ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2012. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e cinco de junho 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 quatro 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 

 
 
4) EXPEDIENTE SOLENE 

Presidente – Convidou para subir ao palco e prestou homenagem ao 
atleta pinheirense Solonei Rocha da Silva - Campeão Pan-Americano no 
ano passado, que no dia 17 de junho venceu a Maratona Internacional 
de São Paulo, que em seguida manifestou-se em agradecimento ao 
Conselho e ao Clube. 
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Posse de Conselheiros 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro dois Associados 
eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 12/05/2012, bem como os 
Suplentes convocados para a reunião, a saber: Grupo B - Eleitos para 
mandato de 6 anos, até 2018: Djalma Funaro e Qamal Elias Donato; 
Suplentes do Grupo A - Chapa Pinheiros Sempre: Adhemar Arnez 
Domingues, Joaquim Dias Tatit e Laerte Leite Cordeiro; Chapa Pinheiros 
de Todos Nós: Orlando Ferraz Alves; Suplentes do Grupo B - Chapa 
Pinheiros Sempre: Jonas Arruda Novaes Ferreira, Achiles Roberto 
Miglioli, Leon Majer, Rui Dolabella Pereira, Luís Eduardo Pinheiro Lima, 
Maria José Villaça, Reynaldo Battaglia Nogueira, Eduardo Hudson de 
Queiroz Sampaio, Reinaldo Pinheiro Lima, Décio Junqueira Mesquita 
Fernandes, Ivã Di Fiore Coimbra, Sylvio Renan Monteiro de Barros, 
Miguel Gouveia Spada, Giselda Puglisi Napoli, Fernanda Cobra Ortiz, 
Clovis Bergamo, Eurico de Albuquerque Tuono e Nice de Lima; Chapa 
Pinheiros de Todos Nós: Elizabeth Cardoso de Almeida Vicente, Gian 
Vittorio Taralli e Paulo Roberto de Carvalho Pinto e Silva; Chapa 
Participação: Carlos Henrique Silva Gordo Pugliesi, Maria Emília Alves 
Rocha dos Santos e Antonio Carlos de Oliveira; Chapa Pra Frente 
Pinheiros: Caio Roberto Moraes Garcia; Chapa Fala Pinheiros / MCI: 
Rosa Maria Mira Santos. Foram convocados, mas não compareceram 
os Associados Manoel Shapazian Junior, da Chapa Pinheiros Sempre, 
Roberto Antonio Kirschner, José Ricardo Penteado Aranha, da Chapa 
Pinheiros de Todos Nós. Informou o Sr. Presidente que o associado 
José Renato de Andrade Martinez, eleito pela Chapa Pra Frente 
Pinheiros, para mandato de 6 anos, até 2018, licenciou-se por motivo de 
viagem, tendo sido convocado o respectivo Suplente. 
 

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as 
seguintes proposições: votos de pesar: 1) formuladas pela Mesa do 
Conselho: a) pelo falecimento da Sra. Selma Seiler Duarte, mãe da 
Associada Paula Duarte Teixeira Mesquita e sogra do ex-Conselheiro 
Paulo Sergio Teixeira Mesquita, ex-Diretor Adjunto de Futebol Adulto; b) 
pelo falecimento da Associada Angélica Camila Valente Malheiros, viúva 
do Desembargador Lauro Malheiros e mãe do Desembargador Antonio 
Carlos Malheiros; c) pelo falecimento do Associado Adalberto José 
Queiroz Telles de Camargo Aranha, Professor de Direito Penal, 
Desembargador aposentado; d) pelo falecimento do Antonio de Pádua 
Fiorillo, ex-Diretor e ex-Assessor de Controladoria; e) pelo falecimento 
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da Sra. Cecília de Carvalho, mãe da Associada Maria Helena Barbosa 
Campos, esposa do Conselheiro Reinaldo Fernandes Campos; 2) de 
autoria do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, pelo falecimento do 
Associado Juozas Vasiliauskas; votos de louvor: 1) de iniciativa do 
Conselheiro Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa, à Comissão 
Técnica, funcionários, atletas e ao Diretor de Esportes Coletivos João 
Fernando Rossi, pela conquista do 3º Lugar no Torneio Novo Basquete 
Brasil, por parte do Clube; 2) de autoria do Conselheiro Luiz Koji Ohara, 
aos seguintes destaques esportivos da Seção de Tênis: Antonioni 
Fasano - Campeão Sul-americano por equipes, categoria 14 anos 
(Santiago/Chile); Campeonato Interclubes Equipes Campeãs / Categoria 
10 anos Feminino: Camila Emília Maffei Bossi, Catarina Ishigami 
Marques, Gabriela Eichenberger Hueller e Isabella Gola Conti; Categoria 
12 anos Masculino “C”: Fernando Galvão Bertachini, João de Siqueira 
Barone, Guilherme Afonso de Souza, Robert Falco Bosselman, Thiago 
de Aloe Macedo e Pedro Orfaly Vargas do Amaral; Torneio Alberto do 
São Carlos Clube: Fernando Galvão Bertachini, Vice-Campeão de 
simples, categoria 12 anos Masculino “C”, e Arion Santinho Bueno dos 
Reis, Vice-Campeão de simples, categoria 14 anos Masculino “A”; 
Aberto de Tênis de Itapetininga – Venâncio Ayres: Luca Gordilho Apud – 
Campeão de Simples, categoria 10 anos Masculino; 3) formulados pelo 
Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, aos pinheirenses que 
participaram da Maratona da Cidade de São Paulo (17/06/2012): Peter 
Vaz da Fonseca, Christian Frauendorf; Claudio Franco Zuccolo e Walter 
Lemmi; 4) de iniciativa do Conselheiro Odilon Gonçalves Lima Cardoso, 
ao Solonei Rocha da Silva, pela conquista da Maratona Internacional de 
São Paulo; votos de pronto restabelecimento: 1) formulado pelo 
Conselheiro Severiano Atanes Netto, ao ex-conselheiro Paulo Roberto 
Chaves de Lara, considerado como proposta do Plenário como um todo; 
2) ao Associado Dr. Adib Jatene, proposto pelo Conselheiro Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia, tendo o Sr. Presidente adiantado que o 
Associado já estava em plena recuperação; 3) de autoria do Conselheiro 
Alberto Fasanaro, à Associada Cármen Rocha Cabello Campos, 
Suplente pela Chapa Pinheiros Sempre. Leu correspondências 
recebidas da Diretoria um pouco antes da reunião, a primeira, 
informando que, na forma definida pelo Regulamento Geral, está 
colocando à venda para reposição 262 títulos sociais, e, a segunda, 
comunicando os valores finais da obra Restaurante do Lago.  
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Primeiro Secretário – Informou que se encontra à disposição dos Srs. 
Conselheiros, para consulta na Secretaria, correspondências recebidas 
da Diretoria, informando alterações em sua composição neste biênio e o 
Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM), referente ao mês de 
maio de 2012. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – Manifestou-se em solidariedade ao ex-
Conselheiro Dirceu Bonturi Pereira, cujo falecimento (em razão de 
informação equivocada de uma Conselheira à Secretaria) foi 
equivocadamente informado na reunião anterior. Aproveitou para 
destacar o inovador trabalho realizado por Dirceu Bonturi Pereira na 
Área de Marketing do Clube, propondo-lhe voto de louvor e de 
congratulações pelo feito. Aprovado. 
 
Presidente – Informou que havia se desculpado por telefone com o ex-
Conselheiro Dirceu Bonturi Pereira e que faria por escrito o que o orador 
dissera na tribuna. 
 
Nice de Lima – Em nome das voluntárias, agradeceu a Presidente do 
Departamento de Assistência Social, Vera Catani Dutra Rodrigues, pelo 
trabalho que vem desenvolvendo, com destaque ao Bazar na Festa 
Junina, apresentando a grife Pontinhos de Amor, e à criação do DAS 
MAN, feito com o aproveitamento de banners de propagandas 
descartáveis. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Propôs voto de louvor ao Diretor Adjunto 
Rodolfo José Sanchez Serine, elogiando o trabalho que vem realizando 
na Seção de Fitness.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Na condição de Presidente da 
Comissão de Obras, mencionando a nova composição da Comissão 
(Flavio Henrique Rosa Tatit - Vice-Presidente, Arnaldo Osse Filho – 
Secretário, José Luiz Trebilcock Tavares De Luca e Waldemar Arthur 
Zamariola, Membros), apresentou um breve relatório sobre a situação 
da obra do Estacionamento, um cronograma atualizado da Diretoria de 
Patrimônio para comunicar ao Conselho, na próxima reunião, o prazo de 
entrega da obra. 
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Antonio de Alcântara Machado Rudge – Prestou homenagem 
póstuma a Antonio de Pádua Fiorillo, que fez parte da Diretoria durante 
sua gestão como Presidente. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Propôs voto de louvor ao ex-
Conselheiro Luiz Ernesto Machado Kawall, que acabara de doar seu 
acervo da única Vozoteca particular existente no Brasil para a 
Universidade de São Paulo e para um Instituto de Estudos Brasileiros, 
que será ladeada pelos acervos de Mário de Andrade e do Maestro 
Camargo Guarnieri. Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do 
Associado Antonio de Pádua Fiorillo. O voto foi aprovado. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Propôs voto de pesar pelo 
falecimento do Associado Jorge Luiz Pugliesi de Bessa, da Equipe 
Iabadabadu de Boliche. Aprovado. 

 

 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Francisco Montagna Filho – Reivindicou a mudança, para o Salão de 
Festas, do local de realização da cerimônia de formatura do Balé, que 
atualmente acontece no Auditório do CCR em mais de um dia, em razão 
do espaço insuficiente para acomodar todos os convidados. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Solicitou a recuperação do 
relógio de quatro faces que fica na torre dos trampolins da piscina 
externa, inaugurado na década de 30, que está funcionando somente 
com três faces, com horários desencontrados em cada uma delas, 
sendo que na outra face não tem relógio; são somente duas lâmpadas 
fluorescentes. Aproveitou para sugerir a restauração da torre onde fica o 
relógio, que está mal conservada, até porque seu topo ostenta a 
Bandeira do Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Sugeriu que ao ingressar no 
Clube os novos associados recebam protocolarmente material como o 
que foi enviado à Comissão de Sindicância pela Diretoria Jurídica, 
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contendo o Estatuto Social e os Regimentos do Clube. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Pleiteou que a Diretoria urgencie 
os estudos para instalação do Centro de Estética, já previsto no Plano 
Diretor, concentrando em um só local os serviços de massagem, 
drenagem linfática, cabeleireiro e manicure. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação das atas das 606ª e 607ª Reuniões Ordinárias, 

realizadas, respectivamente, nos dias 23 de abril e 28 de 
maio de 2012, a primeira delas com discussão e votação 
adiadas. 

Presidente – Lembrou que a apreciação da Ata da 606ª Reunião foi 
adiada, em razão de ela ter sido distribuída na entrada da sessão 
anterior, portanto sem tempo hábil para exame por parte dos Srs. 
Conselheiros. Apresentou pedido formulado pelo Conselheiro Andreas 
de Souza Fein, de correção da grafia de seu nome na ata da reunião do 
dia 23. 
 
Roberto Cappellano – Propôs retificação da ata da 606ª Reunião, pois 
constou que havia solicitado a retirada de pauta da prestação de contas 
como um todo, mas pleiteara somente a retirada das contas da obra do 
estacionamento da prestação geral de contas. 
 
Presidente – Colocou ao Plenário pedido do Conselheiro Carlos 
Roberto Sá de Miranda Bório, de correção do nome de sua esposa, Elza 
Marina, na Ata da 607ª Reunião. Não havendo contestação, deu por 
aprovadas as atas, com as retificações supra. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo P.D. 10/11, referente ao 

Recurso Ordinário interposto por Associada, contra 
pena de suspensão por trinta (30) dias aplicada pela 
Diretoria. 

Presidente – Primeiro, prestou esclarecimentos sobre o procedimento, 
Antes de abrir a discussão, informou que o  Sr. Presidente da Comissão 
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Jurídica propunha a retirada do processo da pauta da reunião, a fim de 
que a Comissão pudesse, com o novo integrante, reapreciar a matéria.  
 
Deliberação: 

Submetida à votação, por maioria de votos o Plenário resolveu aprovar 
proposta formulada pela Comissão Permanente Jurídica, de retirada do 
processo da pauta da reunião, a fim de que possa, com o novo 
Integrante, recém-nomeado para a gestão 2012/2014, reapreciar a 
matéria de fato de que se compõe o acervo; sendo certo que o 
procedimento deverá retornar ao Conselho Deliberativo, para inserção 
na Ordem do Dia da Reunião Extraordinária subsequente, na forma 
inciso V, do artigo 38, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-10/2012, referente à 

proposta formulada pela Diretoria, com fundamento no 
inciso XII, do artigo 45, do Estatuto Social, combinado 
com o §2º, do artigo 45 do Regimento Interno da 
Diretoria, visando à aplicação e destinação de recursos 
da ordem de R$5.093.699,00 decorrente de superávit no 
Orçamento de Custeio havido no exercício de 2011. 

Presidente – Dirigindo-se especialmente aos novos Conselheiros, 
explicou que na reunião plenária 28/11/2011, foi aprovado pedido 
formulado pela Diretoria, para transferir o total do Fundo de Emergência, 
à época no valor de R$2.900.000,00, para o Fundo Especial, para 
complementar o valor previsto para conclusão da obra da garagem. Na 
oportunidade ficou estabelecido que a recomposição do Fundo de 
Emergência dar-se-ia a partir de 2013, com base nas receitas de 
operação do novo estacionamento. No Relatório da Diretoria do 
exercício de 2011, aprovado pelo Conselho na reunião de abril deste 
ano, consta que “No relatório anterior (2010) a Diretoria registrou: “Do 
valor total aplicado na formação de atletas, R$8.986 mil, apenas 
pudemos reconhecer, nas contas de resultado, R$5.824 mil. A diferença, 
no valor de R$3.161 mil, suportada por recursos depositados no Banco 
do Brasil, no total de R$12.804 mil, está sendo objeto de nossa 
reivindicação oficial junto ao Ministério”. Esclarece a Diretoria que houve 
superávit de R$6.372.703,00 no Orçamento de Custeio de 2011 e, 
deduzindo deste valor R$1.279.004,00 do déficit de Restaurantes e 
Lanchonetes, que compõe o Orçamento Corrente/Ordinário, o resultado 
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é de R$5.093.699,00. Nesse trilho, a Diretoria propõe o seguinte: 
cobertura do déficit do orçamento de Custeio do exercício de 2010, no 
valor de R$3.162.000,00, e a transferência do saldo no valor de 
R$1.931.699,00 para o Fundo de Emergência, restabelecendo-o 
parcialmente, antecipando, assim, a ação planejada para 2013. De 
acordo com o disposto no Art. 45, XII do Estatuto Social e 76, XII do 
Regulamento Geral, compete ao Conselho Deliberativo deliberar sobre 
transferência ou reforço de verba e bem assim sobre a aplicação de 
fundos especiais. Se para ir do Fundo de Emergência para o Fundo 
Especial foi necessária autorização do Conselho, de igual modo, para se 
fazer o caminho inverso, o Colegiado independente e soberano deve 
deliberar também e de igual modo. Manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido as Comissões Permanentes Jurídica e Financeira, cujos 
pareceres foram enviados com a convocação. Abriu a discussão da 
matéria. 
 
André Franco Montoro Filho – Ponderou que para destinar o valor 
proposto, o dinheiro precisaria estar em algum lugar, porque a proposta 
se referia a fatos ocorridos no fechamento do orçamento do ano 
passado, em 30/12/2011. Reportando-se ao Relatório da Diretoria de 
2011, disse que, de acordo com as notas explicativas, caixa e banco 
tinham R$10 milhões e 787 mil, aplicações financeiras R$35 milhões 
173 mil. Então, parecia que o dinheiro estava lá. Mas, as notas 6 e 7 
dizem: no caixa e equivalente de caixa tinha, na ocasião, R$ 193. mil, o 
que é totalmente aceitável; para que ficar com dinheiro em caixa? E na 
conta bancos (R$10 milhões e 594 mil), o único recurso não vinculado é 
de R$13 mil Mas, e as aplicações financeiras, que são bastante 
elevadas? Realmente são, com um total de R$35 milhões e 173 mil. Na 
página 130, nota 7 aplicações financeiras, a composição dos recursos 
financeiros está mostrada da seguinte forma: R$4 milhões e 400 mil em 
aplicações vinculadas, R$29 milhões e 21 mil em aplicações lastreadas 
e em aplicações livres R$1 milhão e 708 mil. Somando estes R$ 1 
milhão e 708 mil com os R$193 mil com R$13 mil dá R$1 milhão e 914 
mil Não existem, então, esses R$6 milhões, ou R$5 milhões. Onde está 
esse dinheiro? Esclarecendo que não estava fazendo nenhuma alusão 
de malfeito, ou algo parecido, observou que o recurso estava aplicado 
na conta Imobilizado, Investimento, com a descrição das obras e 
utensílios onde foi gasto. Então, os recursos que deram origem a esse 
superávit já foram aplicados; não há nem caixa, nem recursos 
financeiros, nem espaço orçamentário para atender ao pedido da 
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Diretoria. Assim, propôs que a matéria fosse retirada de pauta, para que 
isso pudesse ser mais bem explicado.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Observou que sua proposta 
complementava a proposição do Conselheiro Montoro. Chamou a 
atenção para o teor do §2º do artigo 45 do Regimento Interno da 
Diretoria, que disciplina a questão do superávit, perguntando qual a 
intenção de nossos antecessores, os legisladores, nesses 70 anos de 
Conselho, deixarem escrito, de maneira explícita e prioritária, que em 
caso de superávit o resultado será remetido à reserva orçamentária. 
Primeiro, se há superávit significa que o associado contribuiu de 
maneira superior à necessária para honrar as contas do Clube. Em 
teoria, ele teria um crédito. Então, quando se fala destinar à reserva 
orçamentária, a intenção foi a seguinte: Se você pagou a mais, somos 
justos, terá esse dinheiro de volta. E o que seriam outras destinações? A 
transferência para o Fundo de Emergência está dentro dessa linha de 
outras destinações. Outras destinações são aquelas que o Conselho 
deliberar, por exemplo, para dar mais flexibilidade e não engessar o 
trabalho da Diretoria; permitir que ela tome decisões de maneira ágil. 
Propôs que fosse modificada uma das destinações propostas: do 
superávit de R$5.093.000,00, ao invés de se destinar os R$3.162 mil ao 
déficit de Custeio, esse valor fosse destinado para a reserva 
orçamentária. Assim, estar-se-ia cumprindo o anseio do legislador, 
devolvendo ao associado o que ele pagou a mais, e dando flexibilidade 
à Diretoria, destinando R$1.931 mil à recomposição do Fundo de 
Emergência, porque o associado quer que as obras acabem com 
rapidez e apoia que se tenha mais conforto dentro do Clube. O 
Conselho aprovou a prestação de contas de 2010 com um déficit de 
Custeio de R$4 milhões e 800. É como a declaração de imposto de 
renda que fazemos. No final do ano falamos: Quanto tenho de saldo na 
conta do banco? Quanto tenho de saldo de algum financiamento que 
fiz? Quanto tenho de saldo em alguma aplicação financeira? O balanço 
patrimonial nada mais é que o saldo de todas essas contas que o Clube 
tem, direitos e deveres. Também na declaração de imposto de renda 
colocamos outra informação: rendimentos no ano. Começamos o ano 
ganhando zero e acabamos o ano com ganho acumulado. Esse ganho, 
transferimos para o nosso patrimônio, na declaração do imposto de 
renda, sejam bens ou aplicações. Da mesma forma, o superávit ou 
déficit das demonstrações financeiras têm esse trânsito. As receitas do 
Clube começam o ano com 0 e acabam no último dia do ano com 
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valores aproximados a R$200.000.000,00. Subtraímos dessa receita as 
despesas e esse resultado líquido, seja superávit ou déficit, é traduzido 
ao patrimônio do associado na forma do Clube. A questão de déficit já 
foi resolvida, quando o Conselho aprovou as contas de 2010, dando 
todo um voto de confiança à Diretoria, no sentido de que houve 
seriedade em seu trabalho e que, por isso, poderia transferir o resultado 
desse déficit incorporado ao patrimônio do Clube. Em 2011, novamente 
com superávit, esse superávit ocasionou uma cobertura, se eu tinha R$3 
mil de prejuízo, tive algum outro, esse superávit foi transferido 
novamente ao patrimônio. Então, a questão de déficit em custeio, ou 
superávit, está equacionada pela transferência deste resultado ao 
patrimônio, já está incorporada ao patrimônio do Clube. Falta agora 
pensar o que fazer com esse superávit, e daí, voltava à sua proposta 
original, acreditando que o interesse do legislador seja devolver ao 
associado o que ele pagou a mais e, se possível, dar flexibilidade à 
Diretoria. Cobrir o Custeio, cobrir o déficit de 2010, aparentemente, não 
dá mais liberdade à Diretoria e traz uma injustiça para com o associado. 
Direcionar parte ao Fundo de Emergência traz mais liberdade à 
Diretoria, e é isso que queremos. E, para manter a coerência com os 
princípios de nossos antecessores, vamos devolver ao associado o que 
dele foi cobrado a mais, por uma questão de planejamento, ou de 
proposta orçamentária. Perguntado pelo Sr. Presidente, confirmou seu 
entendimento de que o déficit que a Diretoria pretendia cobrir estava 
coberto pela aprovação das demonstrações financeiras do exercício 
findo. Se o Conselho aprovou o patrimônio líquido da forma como 
estava, ele já tinha aprovado a incorporação deste resultado ao 
patrimônio do Clube. 
 
Antonio Carlos Fiore (aparte) – Perguntou se, dentro do raciocínio do 
orador, nos momentos em que houvesse déficit de Custeio, o Clube 
imediatamente acionaria os associados para cobertura desse mesmo 
valor. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Respondeu que não era essa a 
proposta, mas isso poderia ser discutido depois. 
 
Antonio Carlos Fiore (aparte) – Observou que em 2010 houve um 
déficit de R$3.162 mil e, neste momento o Conselho não se reuniu para 
cobrar do associado essa diferença para cobertura desse déficit. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Respondeu que o associado já 
havia pago, mas o aparteante discordou. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Dirigiu-se ao Conselheiro 
Fiore, dizendo que em 2010 havia esses R$3 milhões e pouco do Fundo 
de Incentivo ao Esporte que a Diretoria entendia que iria obter, então, 
não haveria o déficit. 
 
Presidente – Interveio, aduzindo que a Diretoria não obteve o recurso e 
retirou do Custeio; então, havia um déficit no Custeio e o Colegiado 
deveria deliberar sobre zerá-lo ou apagá-lo. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Disse que o déficit não deveria 
ser apagado. 
 
Presidente – Ponderou que, de acordo com o Conselheiro Figueiredo, a 
aprovação das contas já teria extirpado com esse déficit. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Respondeu que estes 
resultados são automaticamente colocados no patrimônio, seja superávit 
ou déficit. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Dirigiu-se ao Conselheiro Montoro, 
esclarecendo que o recurso estava previsto na Lei de Incentivo, só que 
ele foi utilizado no Custeio, porque só foi autorizado utilizá-lo depois de 
efetuadas as despesas. Então, a Lei de Incentivo ao Esporte não pode 
retroagir. Lembrou que havia colocado ao Plenário que a Diretoria tinha 
que tomar uma decisão; ou cortava comissão técnica e apoio a atleta, 
ou assumia as despesas por alguns meses, só que ficaria negativo. E a 
Diretoria pediu ao Ministério do Esporte para liberar essa verba, porque 
não podia retroagir, mas a Lei não permitiu e ele negou.  
 
André Franco Montoro Filho aparte) – Enfatizou que era exatamente o 
que estava colocando; não houve um déficit aprovado na ocasião, não 
foi apresentado déficit, foi apresentado esse problema. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Salientou que o déficit ocorreu no final 
do exercício. Ele é real e tem que ser absorvido no outro exercício. 
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André Franco Montoro Filho (aparte) – Comentou que o déficit 
automaticamente é jogado na conta de resultado do patrimônio do 
Clube. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Ponderou que o déficit continuava; o 
Custeio teve um déficit. 
 
André Franco Montoro Filho – Respondeu que, na hora do patrimônio 
líquido, reduz o patrimônio líquido por causa do déficit. 
 
Presidente – Deixou claro que estava permitindo o debate devido ao 
aspecto técnico da matéria. 
 
Djalma Funaro – Esclareceu que sua proposta partia do princípio de 
que exista o superávit. 
 
Presidente – Ponderou que a proposta do Conselheiro Funaro previa 
destinar os R$5.093.699,00 oriundos do superávit do Custeio em 2011, 
integralmente, ao Fundo de Emergência, sob a justificativa de que em 
passado recente, a Diretoria necessitou usar o Fundo de Emergência 
em obras; e, com esta proposta, a Diretoria ganharia agilidade e 
flexibilidade para eventual necessidade de recursos adicionais. Disse 
que recepcionava a emenda do Conselheiro Luís Alberto era 
modificativa, porque ela buscava destinar parte do superávit para a 
Reserva Orçamentária, permanecendo os outros R$1 milhão e 900 para 
o Fundo de Emergência; modificava, portanto, parcialmente, a proposta 
da Diretoria. A emenda do Conselheiro Funaro - embora indo em linha 
diferente, porque estava-se discutindo a existência ou não desse 
superávit – no seu entender encontrava definição no artigo 44 do 
Regimento Interno do Conselho, que dispõe que substitutiva é a 
proposição apresentada para substituir outra já existente, sobre o 
mesmo assunto. À medida que o proponente usa um advérbio de modo, 
integralmente para o Fundo de Emergência, está substituindo 
integralmente a proposta da Diretoria e, como tal, é uma proposição 
substitutiva. Em sendo substitutiva, deveria ter vindo à Presidência com 
72 horas de antecedência e subscrita por mais, no mínimo, 19 
Conselheiros. Nessa formalidade, poderia dar trânsito a ela, ouvindo as 
Comissões. Não vindo assim, rejeitava a proposta, por inadequação 
formal. 
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Djalma Funaro – Discordou, entendendo que estava na mesma direção. 
 
Presidente – Reiterou que a emenda do Conselheiro Funaro substituía 
integralmente a proposta da Diretoria, que objetivava parte do superávit 
para cobrir o déficit de Custeio e parte para o Fundo de Emergência. O 
Conselheiro Funaro propunha que, integralmente, o superávit fosse para 
o Fundo de Emergência, nada mencionando sobre esse déficit no 
Custeio. O Conselheiro Montoro pretendia a retirada de pauta, por 
entender que os recursos do superávit não existiam. O Conselheiro Luís 
Alberto intentava que permanecesse uma parte para recomposição do 
Fundo de Emergência e, a outra, destinava à Reserva Orçamentária. 
Então, a proposta do Conselheiro Funaro, no seu entender, substituía na 
essência a proposta da Diretoria. 
 
Djalma Funaro – Perguntou: E se fosse usada parte desses recursos 
para cobrir, integralmente, o que foi retirado do Fundo de Emergência? 
 
Presidente – Observou que não foi aquilo que a Diretoria propôs; mas, 
sim, apenas parcialmente, e a outra parte para Custeio. Se ela tivesse 
feito isso, evidentemente que teria outra definição. Mas o Conselheiro 
Funaro dava uma solução radical, já pedindo, contrariando o que estava 
em discussão, que fosse destinado, integralmente, para recomposição 
do Fundo de Emergência. Já o Conselheiro Luís Alberto, colocava R$3 
para a Reserva Orçamentária e R$1 e 900 para recomposição do Fundo 
de Emergência. Como julgador, disse que não tinha pejo de 
reconsiderar posições, desde que lhe provassem que estava 
equivocado, pois não tem compromisso com erro. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Considerando as propostas 
apresentadas, pela Diretoria e pelos Conselheiros André Franco 
Montoro Filho, Luís Alberto Figueiredo de Sousa e Djalma Funaro, pediu 
que o Sr. Presidente da Comissão Financeira esclarecesse se, 
atendendo à proposta de transferir esses recursos para rubrica do 
Fundo de Emergência, se, em tese, não estaríamos maquiando um 
déficit. 
 
Presidente – Confessou que esta era a sua preocupação, por isso que 
lera o §1º do artigo 45 do Regimento Interno da Diretoria – e aqui tenho 
que trazer singelos elementos para os senhores saberem decidir - que 
diz claramente: Em caso de déficit - mas o Conselheiro Montoro me 
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corrigiu - previsto, este deverá ser justificado e indicados os recursos 

necessários à sua cobertura. Havia necessidade de se utilizar R$3 milhões 
para a Lei de Incentivo para um planejamento de preparação de atletas. 
Este recurso não estava tendo êxito a reivindicação para obtenção junto 
ao Ministério específico. Então, retirou-se do Custeio, colocou-se neste 
projeto, reconheceu-se isto na previsão orçamentária de 2010 e na 
aprovação das contas de 2011. E agora a Diretoria vem e indica: como 
eu retirei do Custeio esses R$3 milhões, como tive um superávit de R$5 
vou colocar os R$3 para cobrir... Referiu que continuava entendendo 
que a proposta do Conselheiro Funaro era substitutiva, porque de forma 
integral buscava modificar a proposta da Diretoria. Mas, como estavam 
numa discussão ampla, deixaria isto para o final. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Entendeu que a matéria 
que estava sendo colocada era a destinação de um superávit e que a 
proposta do Conselheiro Funaro não modificava a essência da 
destinação; continuava mantendo uma proposta de destinação. Se a 
proposta era destinar de maneira diferente, não seria também 
modificativa? Como a questão fundamental era a destinação, lhe parecia 
que a proposta dos Conselheiros Montoro e Funaro eram iguais. 
 
Presidente – Respondeu que a proposta destinava a totalidade do 
superávit do Custeio ao Fundo de Emergência, mas não falava nada 
sobre a proposta da Diretoria, de recomposição eventualmente, ou da 
eventual cobertura do déficit havido em 2010, por isso que entendeu que 
ela estaria substituindo integralmente a proposta principal. Mas, se 
tratava de matéria técnica. Então, reconsiderou, recepcionando as três 
propostas, dos Conselheiros Montoro, Luís Alberto e Funaro, dizendo 
que as colocaria em votação, pela ordem. Acrescentou que a matéria 
era de muita tecnicidade, e, já há precedente na Casa, poderia até 
suspender por alguns minutos a reunião para ouvir a Comissão 
Financeira, mas não o faria; ouviria, por solicitação da Presidência, a 
palavra do Conselheiro Fiore, e de quem mais da área quisesse se 
manifestar e, em seguida, solicitaria à Diretoria os esclarecimentos 
cabíveis, à luz das três considerações tecidas em Plenário. 
 
Presidente da Comissão Financeira, Antonio Carlos Fiore – Disse 
que embora a matéria parecesse complexa, na prática não tinha essa 
complexidade toda. O que tem que se ter em mente é que o Clube, 
como qualquer entidade, tem sua vida de forma contínua; ela não se 
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inicia e se esgota em cada exercício. A vida de uma empresa se 
acumula ao longo do tempo. O Clube tem 113 anos de existência e cada 
um desses exercícios foi se acumulando dentro do seu patrimônio, que 
está demonstrado no balanço. O déficit ocorrido em 2010, de 
R$3.000.000,00, não desapareceu no dia 31/12/2010; ele continua 
existindo e consumindo os recursos que o Clube arrecadou naquele 
exercício. Em 2011, as movimentações financeiras referentes àquele 
exercício mostraram que o Clube conseguiu um superávit de 
R$5.000.000,00. Esse superávit de R$5.000.000,00 não ficou sobrando; 
na prática ele já cobriu os R$3 milhões, porque aqueles R$3.000.000,00 
não desapareceram, foram contabilizados e estão todos existindo e 
cobrando esses recursos que foram supridos por superávits do exercício 
seguinte. Da mesma forma que, se no exercício de 2012 tivermos um 
déficit de R$10.000.000,00, esse superávit daquele ano estará ajudando 
a financiar uma parte desse déficit. Então, não se pode perder de vista 
que a contabilidade demonstra a empresa de forma contínua, e não se 
esgotando a cada um dos exercícios. Por isso que não podemos ignorar 
o fato de que se houve um déficit, ele precisa ser coberto de alguma 
forma. Se houve um superávit, o destino desses recursos tem que ser 
aprovado, para que cubram as coisas que são prioritárias para o Clube. 
Disse entender que o déficit de 2010 precisa ser coberto e, 
positivamente, no exercício seguinte já conseguimos um superávit que 
permite isso.  
 
Presidente – Convidou o Sr. Presidente da Diretoria para prestar os 
esclarecimentos, tendo este, para tanto, designado o Sr. Diretor 
Financeiro. 
 
Roberto Gasparini – Demonstrou-se satisfeito com a discussão, porque 
nos últimos anos o Clube não teve uma situação de apresentar superávit 
orçamentário. Não se deve confundir situações, balanço patrimonial; já 
foi bem esgotado esse assunto. O orçamento é uma ferramenta de 
gestão; um planejamento que a Diretoria informa aos Srs. Conselheiros 
e ao Quadro Associativo como pretende administrar os recursos do 
exercício. O Clube elabora com bastante trabalho, com envolvimento 
muito grande de todas as áreas um planejamento, que se chama 
Previsão Orçamentária (PO). E lá está dito: vamos receber 
R$100.000.000,00. De que forma? 74% em contribuições, que é a 
média histórica que o Clube adota; outras receitas: taxas esportivas, 
locações, receitas de eventos, receitas sociais, estacionamento, 
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patrocínio; outras diversas. Em 2011, o Clube conseguiu aumentar suas 
receitas de patrocínio, e, também, por ação direta da gestão, fazer uma 
revisão orçamentária em meados do ano passado, para permitir que, ao 
final do exercício, tivesse um resultado positivo, de forma a cumprir uma 
responsabilidade de gestão denominada cobertura de déficits. Isto 
porque a Diretoria estava atenta ao disposto §2º do artigo 45 de seu 
Regimento. A Diretoria tem que propor medidas para o Conselho julgar, 
mas, anteriormente ao §2º, temos o §1º, que diz que em casos de déficit 
... - e aqui, parênteses meus (na época em que se redigiu, em caso de 
déficit previsto). Ao passo que, em outro dispositivo do Regulamento, 
como da execução orçamentária consta: Atenção, senhor gestor de 
plantão: faça um orçamento para que ele termine no ponto de equilíbrio, 
Ora, como se pode prever que vai ter prejuízo? Não vai passar pela 
aprovação desta Casa. Uma Diretoria não poderá informar ao Conselho 
que o orçamento previsto para o ano seguinte produzirá déficit, porque 
esta Casa não aceitará, pela premissa de que há necessidade de um 
ponto de equilíbrio. Então, fato inusitado nos últimos anos, o Clube 
conseguiu firmar-se no final do exercício com um superávit. E o que 
fazer com ele? Vamos pagar as nossas dívidas. A discussão de hoje 
demandou um tempo bastante importante, com a participação de 
competentes pessoas da Casa, como os Conselheiros Montoro, Luís 
Alberto, Djalma Funaro, Fiore, mas estamos atentos à leitura do 
Regimento, que diz: Pague o que você deve, porque esse recurso foi 
usado do Custeio indevidamente, com a causa nobre de não interromper 
um programa que deveria ser financiado pela Lei de Incentivo ao 
Esporte. Não desarticulou a equipe, deu prosseguimento e concluiu a 
tarefa. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Como o Diretor acabara de 
falar que se havia uma dívida ela deveria ser paga, pediu que 
demonstrasse que o cálculo dele, aparteante, estava errado, porque lhe 
parecia que havia disponível no Clube R$1 milhão e 914. 
 
Roberto Gasparini – Respondeu que o aparteante tinha somado todos 
os recursos aplicados. 
 
André Franco Montoro Filho – Disse que havia pego os recursos 
livres. É claro que existiam os vinculados. Então, o primeiro ponto que 
levantou é que, se a interpretação foi: “eu vou pagar”, tem que pagar 
alguma coisa. 
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Roberto Gasparini – Disse que a interpretação era: vou cobrir. 
 
André Franco Montoro Filho – Argumentou que, neste caso, era 
preciso ter dinheiro e ele estava demonstrando que não tinha, ou seria 
necessário saber onde estava o dinheiro. Em segundo lugar, disse que 
não estava dizendo que alguém sumiu com esse dinheiro, mas que esse 
dinheiro corretamente foi aplicado, que se aprovarmos o que a Diretoria 
propôs e, que, infelizmente outros companheiros propuseram, estão 
fazendo dupla contagem, estamos fazendo a mesma coisa duas vezes, 
o que é uma ilegalidade. 
 
Roberto Gasparini – Ponderou que houve na tribuna três ou quatro 
manifestações diferentes, divergentes, conflitantes, por uma única 
razão: o orçamento foi encerrado ao final de 2011 com superávit. Ora, o 
orçamento disse claramente: eu recebi R$100 e gastei R$95; tenho R$5 
de sobra orçamentária. Preciso usar esse valor e atender ao objetivo 
legal. O objetivo legal é isso aqui. Quanto às contas do exercício de 
2011, já foram aprovadas, não é matéria pertinente neste momento. 
Estamos discutindo a destinação de um superávit orçamentário. Com 
relação aos questionamentos do Conselheiro Montoro, disse que o 
Clube não foi inventado em 2011, nem em 2010, ou 2009. Reportou-se 
a um fato da gestão do Presidente Antonio Rudge, no final do exercício 
de 2005, em que a Diretoria acusou um déficit do Orçamento de Custeio 
de R$511 mil reais e pouco. E déficit orçamentário foi coberto, no 
exercício seguinte. É uma rotina de gestão. Estamos fazendo da rotina 
de gestão um fato novo, inusitado, e não é assim. Quanto a explorar 
mais detalhadamente a situação de recursos do Clube, temos uma 
história e às vezes nos esquecemos. Nos últimos dez, doze, quatorze 
anos, o Clube, assim como o Brasil, passou por turbulências. Em 2002, 
a Comissão Financeira admitiu, na apreciação da proposta orçamentária 
para o exercício seguinte, que fundos que o Clube detinha como registro 
documental eram intangíveis, não tinham lastro de caixa. E fez uma 
proposta sensata e honesta de recomposição. Isto porque o Clube 
também já passou por tsunamis no passado, com sucessivas trocas de 
moedas e que o obrigou a continuar sobrevivendo sem traumas, 
utilizando recursos reservados para outras finalidades, sem recorrer a 
bancos. E sobreviveu. Ora, podemos conversar sobre déficits 
financeiros em outra oportunidade, inclusive me propus na outra 
reunião, para trocar informações. Déficits existem há bastante tempo, 
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mas o Clube não precisa buscar recursos fora; ele se supre com aquilo 
que obtém como antecipação. Em determinada ocasião foi criado o 
Fundo de Emergência. E o Plenário votou e disse: Diretoria, você vai 
planejar ao Fundo de Emergência, produzindo cerca de 
R$100.000,00/mês para compô-lo. Em outro momento, foi preciso 
buscar reservas para enfrentar uma demanda jurídica, que levou o 
Clube a ter R$53 milhões de valor nominal devido ao INSS, com R$35 
milhões depositados em juízo. Criou-se o Fundo INSS. São causas 
nobres. O Clube tem história, tem memória, têm casos, têm causos, 
todos eles comprovados. Não devemos, numa assembleia como a de 
hoje, derivar, mas tudo tem origem, tudo tem explicação. O Clube 
passou por turbulência, passou por Plano Collor, passou por apagão. 
Sobreviveu. Não é o anseio de qualquer gestão, anterior ou futura 
procurar fazer um orçamento equilibrado? Se aprovada a proposta do 
Conselheiro, apagando-se o déficit, mas utilizando a sobra de recurso 
para realimentar um Fundo nobre também, que é o de Emergência, não 
considerando a quitação do déficit do exercício de 2010, estaremos 
passando um recado claro à Diretoria, qualquer que seja ela: Atenção, 
Diretoria: você não precisa se empenhar, não precisa exercer controle 
diário, quinzenal e mensal para manter todos os seus gastos em linha 
com o orçamento aprovado, porque no final do exercício, se não 
conseguir atender e tiver um déficit, vai chegar ao Conselho e falar: 
Meus amigos do Conselho: tentei, mas, infelizmente, não consegui. 
Estou aqui apresentando um déficit, com base em um precedente 
aberto. Não tenho como pagar, morreu o déficit, vamos em frente. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Observou que, de acordo 
com a prestação de contas de 2010, o déficit puro de Custeio é de R$4 
milhões e 800. 
 
Roberto Gasparini – Perguntou se o aparteante estava incluindo o 
Orçamento de Restaurantes também. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Respondeu que depois 
conferiria isso e informaria ao Sr. Diretor, mas constava R$4 milhões e 
800 no Custeio. Essa é uma parte, então estamos falando de recompor 
em três. Então, aparentemente, temos uma recomposição parcial na 
proposta original. E outro aspecto em relação à proposta original, que 
havia motivado sua proposta de modificação, era entender por qual 
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razão seria melhor para o Clube cobrir um valor de déficit no passado, 
do que devolver ao associado na forma de reserva orçamentária.  
 
Roberto Gasparini – Enfatizou que não se tratava de preferência, mas 
de uma opção legal de respeito ao dogma que o Clube nos impõe.  
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Salientou que o Sr. Diretor não 
havia abordado a questão de inexistência do superávit a que se referiu o 
Conselheiro Montoro. 
 
Presidente – Ponderou que as demonstrações financeiras do exercício 
findo foram aprovadas pelo orador e por todos, com a existência de um 
superávit. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima (aparte) – Insistiu para que o Diretor 
Gasparini respondesse à questão levantada pelo Conselheiro Montoro, 
esclarecimento que entendia sobremaneira importante para o Conselho. 
 
Antonio Carlos Fiore – A título de complemento, referiu que as 
demonstrações financeiras refletem a situação do Clube como uma 
fotografia no dia 31/12/2011, à meia-noite, dia em que se encerrou o 
exercício social de 2011. Naquele exercício foi gerado um superávit de 
R$5.000.000,00. Se existe o dinheiro no caixa naquele momento, por 
incrível que pareça é um detalhe, porque no mês de janeiro de 2012 o 
Clube recebe antecipações de anuidades de todos os associados, que 
recompõem o caixa. Então, se for pensar que o dinheiro tem que estar 
no caixa, ele estará. No dia 31/12 ele refletiu o fechamento de um 
exercício todo, o superávit de R$5.000.000,00. 
 
Roberto Gasparini – Dando por respondido o aparte do Conselheiro 
Lima, reiterou que não é preciso esperar o término do exercício; no mês 
de dezembro o Clube recebe cerca de R$12 milhões de antecipação; é 
dinheiro em caixa, que já está aplicado também. Reiterou que não 
estava sendo discutido o relatório de 2011, que já tinha sido aprovado. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Esclareceu que estava se 
reportando ao relatório de 2011 inteiro, não fazendo nenhuma crítica a 
isso, e que foi aprovado. Simplesmente, com base nos dados, mostrou - 
e não tinha sido negado até agora - primeiro, que não existiam recursos 
financeiros naquela fotografia. De acordo com o relatório, não existiam 
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os recursos. Então, onde estavam? Disse que verificou que os recursos 
já estavam aplicados dentro do Balanço, no Imobilizado, através de 
investimentos feitos. 
 
Roberto Gasparini – Disse que não se tratava de Imobilizado, mas de 
Circulante. 
 
André Franco Montoro Filho – Disse que, na verdade, se pegar o 
Fundo de Investimentos, gastou-se R$16 milhões; R$7 milhões saem 
dos R$37, ficam R$30; caíram R$7; mais R$7,que foram as receitas dos 
editais deste ano, que foram investidos. Esse ano já está aí. Então, 
tratava-se de uma dupla contagem. 
 
Roberto Gasparini – Perguntou se o aparteante tinha aberto o balanço 
patrimonial e visto o Circulante, pois se tratava de dinheiro que os 
associados anteciparam. Então, em 31 de dezembro, esse dinheiro é do 
Clube, já está com ele. 
 
André Franco Montoro Filho – Está no Circulante: Créditos a receber - 
R$2 milhões. Podemos abrir todas essas coisas. Entendo que têm os 
ajustes, contas de Ativo e Passivo para chegar num determinado valor. 
Agora, o que estou dizendo é que se a interpretação foi distribuir 
recursos, como V. Sa. está falando nisso: Precisamos pagar essas 
coisas, estou dizendo, naquela não tinha. Como o Diretor Gasparini 
respondeu que havia a compensação, bastando ver o Balanço 
Patrimonial, Ativo Circulante, respondeu que se localizasse ficaria 
satisfeito e não teria o menor pejo de mudar sua opinião. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Deixou sua análise para o 
final, entendendo que a proposta da Diretoria estava correta nesse 
ponto, pelo seguinte: é obrigatório dar uma destinação aos R$5 milhões 
de superávit. Se existia ou não recurso no caixa para isso, não era 
objetivo da demanda de hoje; são coisas totalmente distintas, que não 
se pode confundir.  Não tem recurso financeiro, mas a Diretoria tem que 
dar uma destinação contábil ao superávit. Disse entender que correto 
pagar o prejuízo de 2010, e jogar R$1 milhão e 900 no Fundo, é 
contábil, não é financeiro. Financeiramente não existe o recurso, e 
acabou.  
 
Roberto Gasparini – Agradeceu. 



21/26 

 

Ivan Gilberto Castaldi Filho (aparte) – Entendeu precoce fazer essa 
criação de um superávit, se não chegamos nem ao meio do ano. 
 
Presidente – Esclareceu que a proposta se referia ao superávit do 
exercício passado e a cobertura do déficit de 2010. 
 
Mario Montenegro Gasparini (aparte) – Reportando-se às colocações 
do Conselheiro Kawall e do Presidente da Comissão Financeira, que 
não há descontinuidade, na verdade já pagamos essa conta, justamente 
emprestando, fazendo essas compensações, é contábil, o dinheiro não 
existe; perguntou como destinar R$1 milhão e 900 para o Fundo de 
Emergência contabilmente, se ele não é um Fundo contábil, é um Fundo 
real. 
 
Presidente – Referiu que o Conselheiro Kawall havia explicado que 
uma coisa é a solução do âmbito financeiro, outra é a solução no âmbito 
contábil. Não se estava falando do valor tangível do recurso. 
 
Mario Montenegro Gasparini (aparte) – Perguntou se no Fundo de 
Emergência não iria constar R$1 milhão e 900, tendo o Diretor Gasparini 
respondido que constaria, contabilmente. Indagou, então, se o dinheiro 
não existiria. 
 
Roberto Gasparini – Respondeu que se houvesse necessidade esse 
recursos teria de ser descoberto. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Informou que havia 
entregue à Mesa o exemplar da prestação de contas de 2010, 
constando que o déficit era de R$4 milhões e 800. Então, se fosse para 
cobrir o déficit, que se cobrisse integral e não parcialmente, na ordem de 
R$3 milhões e 600. 
 
Presidente – Entendeu interessante esclarecer que em poucas 
associações deste País, talvez o Clube fosse a única, se discutia a 
destinação um superávit de R$5 milhões. Muitas entidades estão às 
voltas procurando formas para solucionar déficit, capaz de levá-las 
insolvência. Pediu brevidade, pois a notícia parecia mais positiva que 
negativa. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Entendeu que o Plenário estava 
esclarecido e solicitou que a matéria fosse votada. 
  
Presidente – Respondeu que consultaria o Plenário. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Dirigindo-se ao Conselheiro Mario 
Gasparini, explicou que em 31/12 não havia o recurso, então o Clube 
não tinha de onde tirar. Mas, analisando o desempenho do Clube ao 
longo de 2012, existe o recurso; até abril há R$4 milhões de superávit. 
Tendo Conselheiro Montoro ponderado que tiraria de 2012 e não de 
2011, respondeu que era necessário separar o que é financeiro e o que 
é contábil. 
 
Presidente – Consultou o Plenário, que entendeu que a matéria estava 
suficientemente esclarecida para ser votada. Esclareceu ao Conselheiro 
Ribas que mesmo estando o Conselheiro Lomonaco inscrito, com essa 
decisão, de acordo com precedente existente, poderia encerrar a 
discussão. Portanto, deu início à votação. 
 
 
Votação: 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Tendo o Conselheiro Montoro 
Filho pedido para falar no encaminhamento da votação, pediu ao Sr. 
Presidente que lesse o dispositivo que regula o encaminhamento de 
votação, para verificar se era cabível. 
 
André Franco Montoro Filho – Explicou que procurou argumentar, fez 
o encaminhamento defendendo sua proposta. 
 
Presidente – Disse ao Conselheiro Fasanaro que havia entendido que o 
Conselheiro Montoro estava solicitando para retirar de pauta, para 
maiores esclarecimentos, mas que o proponente dissera que talvez ele, 
Presidente, não estivesse apresentando adequadamente o que 
pleiteara. Atendeu ao pedido do Conselheiro Fasanaro, lendo o 
dispositivo. Desde logo, concedeu a palavra para que o Conselheiro 
Montoro explicasse o melhor meio para ser votada a proposição. 
 
André Franco Montoro Filho – Referiu que no seu pronunciamento, o 
que havia encaminhado era que do ponto de vista financeiro e do ponto 
de vista contábil não existia condição, não existia nem o superávit, 
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dinheiro em caixa, naquela fotografia, nem espaço orçamentário. E até o 
momento não tinham mostrado nem o recurso financeiro, nem o espaço 
orçamentário. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Defendeu que a proposta do 
Conselheiro Montoro estava prejudicada, pois o superávit fora aprovado 
na votação do balanço. 
 
Presidente - Interveio, dizendo que em determinado momento, ao 
responder ao Conselheiro Lima, havia feito a mesma ponderação. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Continuando, ressaltou que existia 
um superávit, tanto que outros Conselheiros tinham vindo aqui para 
tratar da sua destinação. Reiterou que o superávit havia sido aprovado 
pelo Conselho na votação do balanço. 
 
Presidente – Consignou que era a opinião do orador e que não poderia 
emitir a sua, embora o tivesse feito. Anunciou a votação. 
 
André Franco Montoro Filho – Esclareceu que em nenhum instante 
falou que não existia superávit; simplesmente que o superávit já tinha 
sido utilizado no balanço que o Conselho aprovou. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Observou que, então, não era 
superávit do balanço. O balanço é uma demonstração em 31 de 
dezembro. Terminou o exercício e havia um superávit. Como ele teria 
sido usado?  
 
André Franco Montoro Filho – Respondeu que o superávit já tinha 
sido utilizado nas outras contas, na conta de investimentos. 
 
 
Deliberação: 

Submetida a matéria à votação, o Conselho resolveu o seguinte: 1) 
rejeitar proposição formulada pelo Conselheiro André Franco Montoro 
Filho, de retirada da matéria de pauta para maiores esclarecimentos, 
sob o argumento de que do ponto de vista financeiro e orçamentário não 
haveria disponibilidade de recursos para destinação do superávit; 2) 
rejeitar proposta formulada pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de 
Sousa, que pretendia destinar R$3.162.000,00 do superávit de 2011 
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para a Reserva Orçamentária e R$1.931.699,00 para o Fundo de 
Emergência; 3) rejeitar proposição formulada pelo Conselheiro Djalma 
Funaro, pretendendo destinar o superávit de R$5.093.699,00 
integralmente ao Fundo de Emergência; 4) aprovar a proposição da 
Diretoria, de destinação dos recursos, conforme segue: cobertura do 
déficit do orçamento de Custeio do exercício de 2010, no valor de 
R$3.162.000,00; transferência do saldo no valor de R$1.931.699,00 
para o Fundo de Emergência, restabelecendo parcialmente deste modo 
este Fundo, antecipando ação planejada para 2013. O Conselheiro 
André Franco Montoro Filho absteve-se de votar as propostas referentes 
aos itens 2 a 4. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-07/2012, referente à 

proposta formulada pela Diretoria, de concessão do 
título de Atleta Benemérito a André Luiz Pessanha 
Cordeiro, da Seção de Polo Aquático. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a 
discussão. 
 
Luiz Eduardo Pinheiro Lima – Manifestou em homenagem ao atleta, 
enaltecendo sua conduta exemplar, destacando suas conquistas 
esportivas: onze vezes Campeão Sul-Americano; participou de seis 
Campeonatos Mundiais, em um deles foi escolhido um dos seis 
melhores atletas do Campeonato; duas medalhas de Prata em Jogos 
Pan-Americanos; tudo recomendando a concessão da honraria. 
Comentou que outros atletas, renomados, não fizeram jus a títulos de 
Associado Honorário concedidos pelo Clube, pois receberam propostas 
melhores e abandonaram o Clube. 
 
Antonio Moreno Neto – Associou-se às palavras do orador, 
destacando que o atleta, conhecido por Pará, é um exemplo de 
disciplina e de amor ao Clube, tornando-o merecedor da benemerência. 
 
Presidente – Como André Cordeiro se encontrava no plenário, o fez ver 
a importância da deliberação e como o Conselho decide em 
reconhecimento aos grandes atletas do Clube. Adiantou-se, dizendo que 
contaria com a presença do atleta na cerimônia de diplomação. 
Submeteu a proposta à votação. 
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Deliberação: 

O Plenário resolveu aprovar a proposta da Diretoria, concedendo o título 
de Atleta Benemérito a André Luiz Pessanha Cordeiro, da Seção de 
Polo Aquático. 
 
Itens 6 a 9 da Ordem do Dia, referentes à apreciação dos processos 
CD-05/2012, CD-08/2012, CD-09/2012 e CD-13/2012, que tratam, 
respectivamente, de propostas da Diretoria de concessão do ingresso 
dos atletas Maurício Pettinato Lúcio, da Seção de Esgrima, Bruno César 
Morais Rocha, da Seção de Judô, Fabio Alberto Garrido Accunzo, da 
Seção de Esgrima, e Raphael Luiz Moura dos Santos Silva, da Seção 
de Judô, como Associados Contribuintes, na classe Individual, 
independentemente da aquisição de título social, foram votados em 
bloco, por proposta da Conselheira Dulce Arena Avancini, tendo sido 
todos aprovados por unanimidade de votos. 
 
Presidente – Registrou que o Conselheiro Edgard Ozon é o Conselheiro 
mais antigo, com 54 anos de Conselho. 
 
 
Item 10 - Várias. 

Nelson da Cruz Santos – Pediu informações da Diretoria quanto às 
quadras de Tênis, a saber: “1 – Quantas quadras serão repostas. 2 – 
Quantas quadras de piso duro, não saibro. 3 – Quantas quadras serão 
cobertas. 4 – Qual o planejamento para o fim das obras da garagem. 5 – 
A reconstrução das quadras se iniciará imediatamente, após o término 
da garagem. 6 – Tempo estimado para reconstrução das novas 
quadras.” Ressaltou que as dificuldades impostas para a prática de 
Tênis - restrição de tempo, mudança de quadras, com intervalos entre 
15 e 40 minutos, para continuar a prática esportiva, o que eleva o risco 
de lesão para os praticantes - resultam no desestímulo à prática desse 
esporte, e, consequentemente, na redução do número de inscritos na 
Seção. 
 
Leon Majer – Agradeceu à Presidência da Diretoria, pelo atendimento 
de pedido dos frequentadores do Carteado, providenciando o aumento 
do número de mesas auxiliares. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado o livro de 
presença e deu por encerrada a reunião às 23h10. 
 

 
 

* * * 
 
 
Obs: esta Ata foi aprovada na 608ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 25 de junho de 2012, com a retificação já dela 

constante. 
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