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ATA RESUMIDA DA 618ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2013. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e dois de abril do ano dois mil e treze, em segunda 
convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de 
presença cento e oitenta 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, determinando a execução 
do Hino do Esporte Clube Pinheiros.  
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Conselheiros 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os Suplentes 
convocados para esta reunião, a saber: Grupo A: Rubens Vecchio e 
José Guilherme Hausner, da Chapa Pinheiros Sempre; Grupo B: 
Douglas Zambrana, Janne Márcia Augusto Paiva, Cleantho de Camargo 
e Silva e Gerald Maurice Leon Misrahi, da Chapa Pinheiros Sempre, 
Edison Wagner Atanes, da Chapa Fala Pinheiros / MCI, e Fernando 
Gomes Schermann, da Chapa Pinheiros de Todos Nós. Não 
compareceu para tomar posse o associado Marco Brigagão Carraresi, 
da Chapa Pinheiros de Todos Nós. 
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5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Propôs ao Plenário e foram aprovadas as seguintes 
proposições: 1) voto de pesar a) de autoria da Mesa do Conselho, pelo 
falecimento da Associada Flora Zeminian de Araújo, mãe do Associado 
Roberto Alexandre Zeminian de Araújo, sobrinho neto do saudoso 
Conselheiro José de Barros; b) de iniciativa do Conselheiro Luiz 
Eduardo do Amaral Cardia, pelo falecimento do Sr. Elias, funcionário da 
Barbearia da Sede Social, neste caso subscrito pela Mesa e pelo 
Plenário como um todo; 2) voto de pronto restabelecimento dos 
Conselheiros Mário Marrese e Paulo Sartorelli, este Diretor de Relações 
Sociais; 3) voto de louvor de autoria da Mesa do Conselho, à Equipe 
Masculina Principal de Basquete do Clube, extensivo ao Diretor de 
Esportes Coletivos, Conselheiro João Fernando Rossi, ao Diretor 
Adjunto de Basquete, José Otávio Pinto e Silva e à Equipe Técnica, pela 
conquista do título inédito de Campeã da Liga das Américas; 4) voto de 
congratulações: a) ao Associado Marcos Vianna Caruso, filho do 
Conselheiro Alberto Caruso, que completou 40 anos de atividade 
artística; b) ao Conselheiro Jorge Roberto Corrêa Zantut, em virtude de 
homenagem que lhe foi prestada pela Câmara Municipal de São Paulo, 
pela sua inestimável colaboração na prestação de serviços jurídicos a 
pessoas carentes e necessitadas; c) de autoria do Conselheiro Alberto 
Fasanaro, subscrito pela Casa, ao Conselheiro José Ricardo Pinheiro 
Lima, recém nomeado Supervisor de Esportes da Subprefeitura de 
Pinheiros, extensivo à sua honrada Família, que há décadas presta 
serviços inestimáveis ao Clube e ao Conselho; 5) voto de louvor de 
iniciativa do Conselheiro Antonio Carlos Fiore, a Gilberto Grande Polizio, 
pela brilhante participação na Maratona de Roma, em março passado. 
Prosseguindo, informou que se encerraram as inscrições para as 
eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal do próximo dia 29, e, 
conforme relação entregue na entrada da reunião, inscreveram-se: para 
a Diretoria: Chapa Coligação Pinheiros: Presidente: Luís Eduardo Dutra 
Rodrigues e Vice-Presidente: Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz; 
Chapa Coligação Muda Pinheiros: Presidente: Antonio Toloza de 
Oliveira e Costa Filho e Vice-Presidente: Roberto Cappellano. Para o 
Conselho Fiscal apenas uma chapa se apresentou, a saber: Chapa 
Coligação Pinheiros: Membros Efetivos: Keyler Carvalho Rocha – 
aproveitando para agradecer pela sua presença em Plenário - Ademir 
José Scarpin e José Luís de Oliveira Camargo Junior; Membros 
Suplentes: José Roberto de Araújo Cunha Junior, Alencar Severino da 
Costa e José Carlos Augusto Luxo. Reportou que na entrada da reunião 
também foi distribuída a Resolução da Mesa do Conselho, tratando da 
sistemática de votação nas eleições do dia 29, para ambos os cargos. 
Reportou que, considerando que para concorrer ao Conselho Fiscal 
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inscreveu-se apenas uma chapa, recebeu sugestões de Conselheiros 
para que realizasse eleição por aclamação, entretanto esclareceu que 
isso não é possível, em razão de disposição regimental. Pediu licença 
para, desde já, indicar ao Conselho os integrantes da Comissão de 
Recepção e Apuração de votos, conforme prevê o artigo 14 do 
Regimento das Eleições. Explicou que o fizera escolhendo entre os 
nomes dos Conselheiros Efetivos, que compõem o Colégio de 
Presidentes criado nesta gestão, pela ordem de investidura e daqueles 
Presidentes que têm comparecido com frequência às reuniões, porque 
tinha receio de escolher algum que pudesse não estar presente, ou se 
estivesse, ter que se retirar brevemente. Assim, apresentou ao Conselho 
a seguinte Comissão de Recepção e Apuração de votos: Conselheiros 
Sergio Lazzarini, Paulo Cesar de Arruda Castanho, Alberto Fasanaro, 
Antonio Moreno Neto e, pela Presidência que os antecede na 
investidura, Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura. Pelo aplauso 
dos Conselheiros, considerou aceitas as indicações. Finalmente, 
convidou os Conselheiros para assistirem a apresentação do sistema 
eletrônico a ser utilizado nas eleições do dia 29, que seria realizada no 
dia seguinte à reunião. 
 
Primeiro Secretário - Informou que o Associado Ricardo Pasqualucci 
Ronca renunciou ao cargo de Conselheiro, tendo sido convocado o 
respectivo Suplente. Comunicou se encontram à disposição dos Srs. 
Conselheiros, para consulta na Secretaria, o Relatório de 
Acompanhamento Mensal (RAM), referente ao mês de março de 2013 e 
correspondências recebidas da Diretoria, informando alterações em sua 
composição neste biênio. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório (pela ordem) – Propôs inversão 
da pauta, para que se apreciasse, primeiramente, o item 3 da Ordem do 
Dia. 
 
Presidente – Recebeu a proposição do Conselheiro, prevista no artigo 
39 do Regimento Interno, antes, porém, concedendo a palavra aos 
oradores inscritos para falar no Expediente. 
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Propôs voto de pesar pelo 
falecimento do Associado João e ex-Diretor Gilberto Lopes Pereira. 
Aprovado. 
 
Edgard Ozon – Propôs voto de louvor à Seção de Judô, que participou 
do Campeonato Pan-Americano (19 a 21 de abril - San José/Costa 
Rica), em que o atleta Rafael da Silva, peso pesado, conquistou 
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medalha de ouro no individual; Tiago de Oliveira Camilo, peso médio, 
medalha de prata no individual e medalha de ouro na equipe; e, Charles 
Koshiro Chibana, peso leve, conquistou medalha de bronze no individual 
e medalha de ouro por equipe. Estendeu o voto aos Técnicos Sergio 
Baldijão e Mauro de Oliveira e ao Diretor de Judô, Marcos Martins Curi. 
Aprovado. 
 
Presidente – Antes de submeter à votação a inversão da pauta, 
considerando que não havia oradores inscritos para falar sobre o item 2, 
consultou o Plenário, que concordou que a Presidência desse por 
aprovada a Ata da 617ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 25/03/ 
2013. Perguntado, respondeu ao Conselheiro Sergio Vergueiro que os 
Suplentes convocados já tinham sido empossados. Prosseguindo, 
colocou em votação a proposta de inversão da Ordem do Dia formulada 
pelo Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, que foi aprovada. 
Salientou que, caso não houvesse tempo de ingressar no item 1 - “A 
Voz do Conselheiro”, ele seria apreciado, com preferência, na primeira 
reunião extraordinária que se seguir, com a manifestação dos mesmos 
quatro Conselheiros inscritos. 

 
 
6) ORDEM DO DIA 

Item 2 - Apreciação da Ata da 617ª Reunião Extraordinária, 
realizada no dia 25 de março de 2013. 

Presidente – Não havendo contestação, declarou a Ata aprovada, 
conforme apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-02/2013, referente ao 

Relatório da Diretoria, balanço e demonstração das 
contas de receita e despesa do exercício de 2012. 

Presidente – Lembrou que os Conselheiros receberam o Relatório da 
Diretoria, acompanhado das contas de gestão, com os pareceres do 
Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, bem como os pareceres 
emitidos pelas oito Comissões Permanentes. Este Relatório, em última 
análise, contempla a metas realizadas, à luz do Plano de Ação do 
exercício findo. Ainda, neste mesmo Relatório, temos contemplados os 
resultados esportivos alcançados pela nossa Entidade, ao longo do 
exercício de 2012. E, finalmente, o Relatório apresenta o resultado 
econômico-financeiro, acompanhado das Notas Explicativas da 
Diretoria, bem como o Balanço, peças que expressam o movimento 
patrimonial e financeiro da Associação, retratado no Parecer dos 
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senhores Auditores Independentes, cujo trabalho, como afirmado, se 
conduziu de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de 
Auditoria, bem assim o Parecer do Conselho Fiscal, todos devidamente 
distribuídos aos senhores.  
 
Antonio Carlos Fiore – Manifestou-se na condição de Presidente da 
Comissão Financeira, para auxiliar os Conselheiros na formação de uma 
opinião isenta, imparcial e segura. Por demonstrações contábeis 
entendo que estamos analisando balanço patrimonial, demonstração do 
superávit, demonstração das mutações do patrimônio líquido, 
demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado e 
notas explicativas da Diretoria. Essas demonstrações, também 
conhecidas por demonstrações financeiras, representam e sintetizam a 
posição de nossa Instituição em 31/12/2012. Não viemos aqui para falar 
do desempenho esportivo, a qualidade dos eventos culturais, o serviço 
dos restaurantes ou qualquer outra ocorrência do ano encerrado, que 
possuem foro específico. Estamos aqui para analisar as demonstrações 
contábeis. Essas demonstrações, acrescidas do parecer dos Auditores 
Independentes, contidas às páginas 150 e 151 do relatório da Diretoria e 
do parecer do Conselho Fiscal, incluído na página 152, representam as 
peças que estão sob análise, ressaltando que todo material adicional 
contido no relatório refere-se a informações gerenciais, suplementares 
às demonstrações contábeis. No Esporte Clube Pinheiros temos 
excelentes colaboradores trabalhando nas áreas contábil, financeira e 
de planejamento, são profissionais que trabalham de forma isenta, 
atualizada e competente. Por um tempo a classe contábil foi vítima de 
preconceitos, decorrentes da informalidade que imperava no mercado e 
na inexpressividade ou desinteresse de quem a fiscalizada. Esse tempo 
há muito deixou de existir: desinformado, oportunista ou tolo quem ainda 
pensa dessa forma. Dito isto, é importante dizer a todos que não tem 
familiaridade com a área, que para elaboração das demonstrações 
contábeis são aplicados e respeitados o que chamamos de princípios de 
contabilidade; normas que permitem, por exemplo, a comparação e a 
paridade de apuração dos resultados dos exercícios. Não estou falando 
de orçamento, mas do registro daquilo que aconteceu ao longo do ano. 
E como aconteceram, estão devidamente registradas e contabilizadas. A 
contabilidade nada mais é do que um grande banco de dados, pois 
contém todas as atividades de uma instituição. Os valores contidos 
neste banco de dados são, ao final do exercício, agrupados em formatos 
específicos, através de regras formais, constituindo as demonstrações 
contábeis. Vou apresentar um resumo dos principais fatos, desde já 
informando que a simplicidade da explicação visa tornar o assunto 
menos árido, pois em sua essência ele é efetivamente muito simples. 
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Entre as peças contábeis, as duas mais importantes, efetivamente, são 
o balanço geral e a demonstração de superávit. Comecemos pelo 
balanço geral, que está no relatório à página 129. Ele reflete de forma 
cumulativa, no ativo, os bens e os direitos do Clube e, no passivo, suas 
obrigações com terceiros e com seus associados. É necessário 
entender que os números apresentados no balanço são cumulativos e 
não representam apenas as ocorrências do ano de 2012. Para entender 
um pouco isso, convido-os a voltar um pouco no tempo, em setembro de 
1899, Hans Nobiling e mais alguns amigos criaram o Sport Clube 
Germânia. Para tanto, se reuniram e decidiram que teriam que juntar um 
dinheiro para comprar uniformes e materiais esportivos, móveis, pagar o 
aluguel de uma Sede e para confecção de uma bandeira, por sinal 
claramente inspirada no Hertha Berlim. Como a contabilidade foi criada 
no século XV, no final de 1899, Hans Nobiling e seus amigos fizeram as 
contas do que havia gasto e do que havia arrecadado, apurando o 
nosso primeiro resultado, que foi então registrado no patrimônio líquido 
do balanço geral daquele ano. Nos anos seguintes, até os dias de hoje, 
esse ritual se repetiu e a soma desses resultados compõe o valor de R$ 
428.000.000,00 que está no balanço geral sob a rubrica de Patrimônio 
Social. Esse valor é a soma dos resultados de 1899 a 2011; a ele se 
somará agora o superávit do ano de 2012. Isso não é figura de retórica 
ou força de expressão, ele é a soma de todos os resultados da história 
do Clube. Em 113 anos e 4 meses de existência, entre ganhos e perdas 
somamos resultados positivos, que totalizaram até 31 de dezembro 
passado o valor de R$ 446 milhões, constantes do nosso balanço. 
Esses resultados tiveram a participação de todas administrações, que 
desde Hans Nobiling por aqui passaram e permitiram que atingíssemos 
a importância que temos hoje e claramente demonstra o vigor de nossa 
Instituição. Curiosamente, se dividirmos o valor do patrimônio líquido 
pelo número de associados contribuintes, chegaremos ao resultado de 
R$ 16.000,00 por associado. Coincidentemente, hoje, o valor de 
negociação de um título é muito próximo disso, ou seja, o mercado tem 
sensibilidade suficiente para arbitrar o nosso valor. Destaco, ainda, no 
balanço, os principais valores que seriam, no grupo de ativo, entre bens 
e direitos, possuíamos no encerramento do exercício R$ 36 milhões e 
700 mil, entre caixa, bancos e aplicações financeiras. Desse valor, R$ 
17 milhões eram referência à Lei de Incentivo ao Esporte e R$ 15 
milhões a nosso Fundo de Investimentos. Esses saldos estão 
devidamente conciliados com os demonstrados nos respectivos extratos 
bancários. Tínhamos, ainda, R$ 6.000.000,00 a receber, que se 
realizarão durante o ano de 2013 e, além disso, no ativo, temos R$ 465 
milhões que compunham em 31 de dezembro nosso ativo imobilizado. 
Na página 141, na nota 11, podemos observar sua composição e toda a 
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movimentação ocorrida no ano, com destaque para investimento de R$ 
23 milhões na obra da Faria Lima. Do valor do imobilizado, R$ 465 
milhões, 71% refere-se ao terreno de nossa Sede, considerando-se o 
valor contábil atual de R$ 1.900,00 o metro quadrado, muito inferior ao 
valor atual de mercado. No passivo, nas obrigações, nós possuíamos 
R$ 47 milhões de obrigações de curto prazo com terceiros, isto é, com 
vencimento durante o ano de 2013. Desse total, R$ 17 milhões são 
obrigações com a Lei de Incentivo aos Esportes, R$ 7,7 milhões são 
adiantamentos de contribuições sociais, R$ 5,6 milhões são 
compromissos com fornecedores e R$ 5,2 milhões são obrigações 
trabalhistas. Temos, ainda, R$ 7,7 milhões de obrigações sociais, das 
quais R$ 5,7 milhões referem-se as 12 parcelas de REFIS que temos a 
pagar no ano de 2013. No passivo de longo prazo, possuímos R$ 
23.000.000,00 de obrigações, isto é, com vencimentos a partir de 1º de 
janeiro de 2014, aí se incluindo o saldo final a pagar ao REFIS, que se 
encerrará em outubro de 2016. Cabe uma observação muito importante, 
quando falamos de passivo. Se observarmos com atenção as 
responsabilidades que estão enumeradas no passivo veremos que não 
há nome de nenhum banco, isto significa que o Esporte Clube Pinheiros 
não tem compromisso com nenhuma instituição financeira, nossos 
credores são basicamente os fornecedores, os funcionários e o governo. 
E, finalmente, temos no passivo os R$ 446 milhões, que é o nosso 
patrimônio líquido. Desse valor, R$ 18 milhões foram provenientes do 
resultado de 2012. Na página 130 do relatório podemos observar sua 
apuração. Tivemos uma receita total de R$ 170 milhões, dos quais R$ 
11,4 milhões foram provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte e R$ 
158 milhões de atividades normais do nosso Clube, das quais R$ 87 
milhões de contribuições sociais. A conta das contribuições sociais é 
simples, uma mensalidade média de R$ 260,00 por associado, vezes 12 
meses, vezes 28 mil pagantes fecha-se o valor que nós temos 
registrado no balanço. As receitas serviram para fazer frente às 
despesas de nossa Instituição, despesas essas de custeio, bares e 
restaurantes, investimentos e outras despesas, resultando no saldo 
superavitário líquido de R$ 18 milhões. Todas as receitas e todas as 
despesas relativas ao exercício de 2012, sem distinção, estão apuradas 
e apresentadas, não há como mascarar esses números. Reitero, mais 
uma vez, que nossos profissionais são íntegros e capazes, os auditores 
são independentes e o Conselho Fiscal é formado por membros de 
renome em nossa economia. Além disso, temos o trabalho desenvolvido 
pela Comissão Financeira, sempre atenta aos resultados obtidos. No 
relatório da Diretoria, à página 155, há uma demonstração gerencial que 
pode confundir o leitor. Por essa razão, aproveito para informar que no 
resultado lá apresentado estão deduzidos R$ 5 milhões e meio de 
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pagamentos efetuados ao longo do ano, de REFIS, que já haviam sido 
lançados contra resultado em exercícios anteriores, e R$ 25 milhões de 
investimentos no imobilizado, que são desembolsos, porém, não são 
despesas. Com esses expurgos obviamente o resultado lá apresentado 
se iguala àquele contido na demonstração de superávit do exercício. 
Complementando a apresentação das demonstrações contábeis, de 
forma bastante sucinta gostaria de falar um pouco a respeito da 
movimentação havida no caixa no ano passado. O saldo inicial de caixa 
em 1º de janeiro de 2012 e, aplicações, mostravam um resultado 
bastante elevado, fruto de superávits obtidos e dos recursos preparados 
para fazer frente à obra do estacionamento. Os resultados mostram que 
tínhamos R$ 45 milhões no primeiro dia do exercício e, passado o ano 
de 2012, esse número diminuiu para R$ 36 milhões. Se observarmos à 
página 132, veremos que há uma demonstração que explica como 
ocorreu essa variação. Tivemos no ano um superávit de R$ 18 milhões. 
A esse valor se somam as despesas que não representam desembolso 
financeiro, como a depreciação, por exemplo, e se agregam as 
variações nos ativos e passivos, resultando em uma geração 
operacional de caixa da ordem de R$ 16,7 milhões. Como aplicamos R$ 
25,9 milhões no imobilizado, o nosso caixa obviamente diminuiu ao 
longo do ano em R$ 9.000.000,00. Destaco, mais uma vez, que estamos 
concluindo uma obra importantíssima para nosso futuro, exclusivamente 
com recursos próprios, em nenhum momento recorremos a qualquer 
tipo de alavancagem externa. Obviamente, esse movimento maciço de 
recursos do caixa para o imobilizado fez com que o índice de liquidez, 
como esperado, se reduzisse ao longo do ano. Essa boa administração 
do caixa é fruto de políticas bem aplicadas. Recentemente, na 
aprovação do orçamento 2013, muito se discutiu a respeito dos índices 
de correção utilizados, assim como nos anos anteriores e os números 
mostram isso, os índices foram apurados de forma adequada e 
proporcional ao tipo de correção que cada espécie de obrigação exige. 
Na administração do vulto do orçamento do nosso Clube precisamos de 
um alto grau de conservadorismo que quase sempre pune o 
administrador. Seria ótimo apresentar uma proposta orçamentária onde 
pudéssemos diminuir ou pelo menos manter o valor das contribuições 
mensais, todos nós ficaríamos muito contentes e menos desgastados. 
Decisões de peso foram tomadas durante o mês que se passou, 
entretanto, estamos seguros que essas decisões não terão qualquer 
influência sobre nossas demonstrações contábeis. Em todos os esportes 
nós brilhamos. Poucos sabem, porém, para mim é motivo de orgulho 
saber que nos longínquos anos de 1906 e 1915 fomos Campeões 
Paulista de Futebol. Tenho orgulho de nossa história olímpica, de ver 
crianças, jovens, adultos e veteranos defendendo a bandeira do Clube 
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nas mais diversas competições. Todos nós aqui presentes somos 
associados que, temporariamente, nos transformamos em Dirigentes, 
Diretores ou Conselheiros, sem distinção política. Estou seguro que 
todos queremos o melhor para o Esporte Clube Pinheiros. Até aqui 
chegamos e ainda muito caminharemos. Nossos resultados foram 
expressivos e são claros e transparentes. Por essa razão, peço-lhes, 
indistintamente, a aprovação das demonstrações contábeis, colocando-
me à disposição para informações complementares, se necessárias. 
 
Sérgio Vergueiro (aparte) – Aproveito e agradeço as explanações que, 
para nós, leigos, são muito importantes. Queria que o senhor 
esclarecesse, porque ao analisar esse trabalho que me foi enviado eu 
fiquei em dúvida quanto ao superávit do orçamento de custeio, porque 
ele aparece aqui às fls. 128, no desempenho operacional, como sendo 
de R$ 3.912.015,00. E na análise do orçamento do superávit do 
exercício, às fls. 147, e também no parecer de V. Exa., aqui na 
Comissão Financeira, ele aparece com R$ 9 milhões e 461. Deve haver 
uma explicação técnica para isso, mas acho que é oportuno solicitar 
obséquio de seu esclarecimento.  
 
Antonio Carlos Fiore – Perfeito. O resultado contábil efetivo do 
orçamento de custeio foi um superávit de R$ 9.461.000,00. Ocorre que, 
para efeitos gerenciais, temos que levar em conta que durante o ano 
desembolsamos para pagamento de REFIS, R$ 5 milhões e meio de 
reais. Esses R$ 5 milhões e meio de reais já foram lançados contra 
despesas nos anos passados, durante 2006, 2007, 2008 e 2009, 
portanto, eles não poderão novamente ser lançados em despesas, 
estão provisionados. Então, para que não fiquemos iludidos com R$ 
9.461.000,00 de resultado, que foi efetivamente o que houve, nós 
precisamos deduzir a necessidade de caixa que aconteceu durante o 
ano, para cobrir esse pagamento de REFIS, chegando a um superávit, 
chamado gerencial, de R$ 3 milhões e 900. 
 
Sérgio Vergueiro (fora do microfone) – O superávit de caixa, de 
dinheiro são R$ 9 milhões? 
 
Antonio Carlos Fiore – O efetivo seriam os R$ 3 milhões e 900, só que 
agregado com a depreciação que está lançada contra o resultado, ele 
sobe novamente em torno de R$ 9 milhões, R$ 10.000.000,00. 
 
Sérgio Vergueiro (fora do microfone) – Agradeceu. 
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Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Primeiramente, destacou a 
importância desta reunião. Analisando o relatório que a Diretoria, disse 
que verificou, na página 127, que a Diretoria manda uma mensagem 
muito relevante, com a qual concorda, quando afirma a necessidade de 
criarmos fontes de receitas alternativas. Inclusive, num passado recente, 
a Mesa do Conselho nomeou uma Comissão para discutir o assunto, da 
qual participou, com o próprio atual Presidente da Diretoria, Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues. E, realmente, o Clube precisa pensar mais à 
frente, porque essa é uma questão extremamente importante. Hoje, as 
receitas alternativas, como a própria Diretoria afirmou, na página 127, 
estão muito focadas em patrocínios e parcerias. Mas temos, por 
exemplo, um Salão de Festas, que realmente precisa de uma ampla 
reforma e o Clube precisa enfrentar esse problema, talvez até pensando 
em um Plano Diretor de Desenvolvimento e de usar o Salão de Festas 
como uma fonte efetiva de receitas alternativas, porque, comparando 
com casas de espetáculos fora do Clube, por exemplo, nosso Salão de 
Festas está aquém daquilo que as pessoas procuram. Quanto ao 
quadro de desempenho operacional, na página 128, espero que a 
Diretoria oportunamente preste esclarecimentos a respeito, com relação 
a três questões. A primeira delas é quanto à inadimplência, que teve um 
aumento acentuado em relação aos anos anteriores, 2010 e 2011. Veja 
que em 2010 era de R$ 938.638, 2011 R$ 962.591, e nesse ano, de R$ 
1.455.844,00. Qual a razão dessa inadimplência, se houve? Também 
peço esclarecimento a respeito do aumento das taxas sociais e 
esportivas. Outra preocupação é que, juntamente com o Conselheiro 
Sérgio Vergueiro, ao longo dos anos tenho-me manifestado 
exaustivamente sobre o déficit de bares e restaurantes. É algo que me 
incomoda muito, porque o associado acaba pagando a conta. Sabemos 
que em grande parte dos clubes coirmãos há déficit nesse setor, o 
Clube não visa lucro, mas podemos avançar nessa questão. O 
Restaurante do Lago é um exemplo da operação: é terceirizado e há 
superávit, até por ser terceirizado, se não tem lucro, o terceirizado sai do 
Clube. Então, é uma operação muito bem sucedida, porque presta um 
serviço que tem agradado ao associado, por um preço razoavelmente 
justo. E o prejuízo, se tiver, ficará por conta daquele que é o 
terceirizado. A Diretoria deveria estudar a possibilidade de estender a 
terceirização para outros restaurantes. É lógico que têm algumas 
particularidades; na Cabana do Pai Tomás, por exemplo, provavelmente 
nenhum terceirizado teria interesse em operar, porque não há 
movimento, é muito sazonal, não tem é como no Restaurante do Lago 
ou mesmo na pizzaria. Aliás, observa-se que a Diretoria diminuiu o 
déficit do setor de bares e restaurantes em relação ao ano anterior, mas 
ele ainda existe. Gostaria de sugerir também, porque esse é o momento 
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não apenas de analisar friamente os números, embora a análise do 
relatório tenha que se dar através dos números, mas penso de uma 
forma mais ampla. Entendo que também estamos analisando a gestão 
desses números; os números são consequências da gestão. Acredito 
que precisamos pensar de uma forma bastante mais ampla. Gostaria 
que a Diretoria esclarecesse outra questão, também na página 128, com 
relação ao índice de liquidez, que em 2010 era de 1,51, em 2011 caiu 
para 1,17 e agora está 0,98. Na página 39, a Diretoria se manifestou 
sobre alteração do Serviço de Atendimento ao Pinheirense – SAP, 
dizendo que houve um avanço, etc. E eu aproveito para fazer uma 
sugestão: acho que esse atendimento ao associado precisa se 
modernizar. Hoje as grandes empresas, jornais de grande circulação 
contam com a figura do Ombudsman, que é um Ouvidor, alguém com 
independência suficiente para criticar a empresa, mas com críticas 
construtivas, evidentemente. Acredito que o Clube poderia avançar 
nesse sentido, para melhorar mais ainda o SAP. Com relação ao novo 
Estacionamento, página 94, que é a maior obra do Clube nos últimos 30 
anos, sem dúvida alguma, algo que o associado realmente pediu muito. 
Em determinada ocasião fiz uma sugestão nesta tribuna, que fosse 
criada uma comissão suprapartidária para acompanhar a obra. E não 
estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, o fato concreto que houve 
algum problema na execução durante todo esse processo da nova 
garagem. Tanto é que a Diretoria acabou negociando com a construtora 
e a construtora foi trocada, o contrato foi desfeito, hoje a Diretoria 
inclusive já se manifestou no sentido de que teria contratado ou iria 
contratar uma nova empresa para tocar a obra. Também gostaria que a 
Diretoria esclarecesse melhor esse ponto, porque estamos falando da 
maior obra do Clube dos últimos 30 anos. Era pequeno na época, mas 
sei da história da gestão do Presidente Celso Hahne, que na época foi 
muito criticado por fazer grandes obras, etc., mas, na verdade, foi um 
visionário, quando construiu o Poliesportivo houve muitas críticas dos 
associados, e ele criou uma comissão suprapartidária para acompanhar 
a obra, comissão esta que foi presidida por Conselheiros da Oposição à 
gestão dele. E foi um sucesso, a obra está aí, hoje não conseguimos 
pensar no Clube sem o Centro Poliesportivo. Esse exemplo do passado 
deve servir como meta para os nossos dirigentes daqui para frente. Com 
relação aos números propriamente ditos, não tenho mais nenhuma 
manifestação, acreditando que estão muito bem esclarecidos pelo 
relatório da Diretoria. Gostaria apenas que a Diretoria fizesse alguns 
comentários a respeito dessas dúvidas, das sugestões que fiz aqui. 
 
Presidente – O artigo 24 do Regimento Interno do Conselho estabelece 
que qualquer Conselheiro pode solicitar esclarecimento da Diretoria e o 
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seu parágrafo único estabelece que a Diretoria poderá fazê-lo por si, ou 
por quem indicar. Foi feito o requerimento formal e, ao final da discussão 
com todos os Conselheiros inscritos, daremos a palavra ao Sr. 
Presidente, que se encontra presente. 
 
Sérgio Vergueiro – Disse que essa matéria é uma oportunidade para 
analisarmos friamente o que estamos fazendo com o dinheiro do 
associado. Este Conselho representa todos os associados do Esporte 
Clube Pinheiros. Temos e encargo de fazer o possível para falar em 
nome deles. Já tive o esclarecimento do Sr. Presidente da Comissão 
Financeira, porque estatutariamente temos três orçamentos: orçamento 
de Custeio, cujas receitas são oriundas basicamente, ou cerca de 80% 
das mensalidades e cerca de 20% de outras receitas, taxas, etc, e tal. 
Este é o nosso principal orçamento. Temos o orçamento de Bares e 
Restaurantes e o orçamento de Investimento. Bares e Restaurantes é 
um orçamento onde as receitas são oriundas das vendas de alimentos e 
conexos nos pontos de venda do Clube e suas respectivas despesas. E 
o orçamento de Investimento tem as suas receitas oriundas das taxas 
de transferência do Clube e dos títulos que foram dados em pagamento 
por associados inadimplentes ao Clube. São dinheiros com nome 
próprio e bolso próprio, fazendo assim uma analogia: eu ponho no bolso 
esquerdo o dinheiro que recebo das mensalidades e das taxas, para 
fazer o pagamento de Custeio; ponho no bolso direito o dinheiro que eu 
compro de pão e queijo, para vender sanduíche de queijo e vender, 
bares e restaurantes e, no bolso de trás eu ponho o dinheiro oriundo das 
taxas de transferência e das vendas de títulos que foram dadas em 
pagamento e desembolso para as obras do Clube. No fim do ano, aqui 
nesta demonstração, eu tenho que ver no meu bolso como é que estão 
as coisas. Então, no bolso do Custeio eu fiquei realmente em dúvida, 
porque vi na página 128 um superávit de R$ 3 milhões e etc., e me 
deparei no relatório da Comissão Financeira e às fls. 147 um superávit 
de R$ 9 milhões e 487. Daí a pergunta que eu fiz ao Presidente da 
Comissão Financeira, que me explicou contabilmente as razões dessa 
discrepância de números. Em todo caso, como sou leigo, superávit para 
mim é a diferença entre o que entra e o que sai. Portanto, se tem 
superávit, entrou mais do que saiu. E o superávit de R$ 9 milhões que 
está aqui representa 11% das mensalidades que foram pagas. Isso quer 
dizer que estamos cobrando dos associados 11% a mais do que 
realmente necessário para Custeio. E pegamos uma parte desse 
dinheiro e fomos para outro bolso, para o bolso de bares e restaurantes, 
onde eu tirei o dinheiro para comprar os insumos e o trabalho e pus o 
dinheiro que entrou no caixa em todos os pontos de venda que nós 
tivemos aqui. Deu um déficit. Este déficit, embora a Comissão 
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Financeira considere um déficit perto do ponto médio, em nome do 
associado eu não aceito que se gaste R$ 700.000,00 a mais do que o 
custo. Isto chama um déficit que está perto de 3% de todo movimento. 
Consequentemente de cada cem chopps que são tomados, três são de 
graça, cada cem sanduíches, três são de graça. Em nome do associado 
eu não acho que deva dar nada de graça para ninguém e, muito menos 
pegar R$ 700.000,00 e jogar fora. Se reduziu do ano passado, que foi 
R$ 1 milhão e 250 para cá, é só uma demonstração de que isso precisa 
ser mais reduzido, porque este orçamento é administrável mês a mês, e 
corrigível. Se ele começa a encaminhar para o déficit você, ou reduz o 
custo ou aumenta o preço, você não pode onerar o contribuinte 
associado com o déficit em bares e restaurantes. Lembrou bem o 
Conselheiro Cardia, durante muitos anos eu me opus aos déficits 
crescentes em bares e restaurantes, que parecia, quando se analisava 
num ano: ah, mas é só R$ 1 milhão, só R$ 1 milhão e 200, ou R$ 700 
mil. Somou tudo isso e o Pinheiros quase que foi à banca rota. Vamos 
para o orçamento de investimento, onde, felizmente, arrecadamos muito 
dinheiro e aplicamos nesta obra importante e as demais obras. Isto não 
são R$ 16.000,00, nobre Conselheiro da Comissão de Finanças, esse é 
um valor contábil. O título do Pinheiros hoje vale R$ 60.000,00, porque a 
gente que paga a taxa de transferência cheia e compra o título de 
Pinheiros, e entra, esse é o valor que se paga, não estou discutindo o 
valor contábil, estou discutindo o valor real. Portanto, graças a Deus 
conseguimos terminar e vamos conseguir terminar essa obra, não sem 
pedir dinheiro ao associado. Em nome dos associados eu não concordo 
com isso. Todo dinheiro do Esporte Clube Pinheiros é do associado, 
aqui não há nenhum dinheiro que não seja do associado. A menos que 
tenha entrado alguma doação aqui de algum doador que tenha feito um 
cheque do seu bolso e posto no nosso caixa, e isso eu desconheço. 
Aqui entra dinheiro do associado, seja ele de mensalidade, seja ele de 
taxa, seja dele de publicidade, de patrocínio, do que for. E por falar em 
patrocínio, surgiu agora um quarto orçamento, meio assim informal, que 
é o esporte competitivo. Eu sou aluno da Seção de Judô há 30 e tantos 
anos e um fã do esporte competitivo, o Pinheiros precisa manter a sua 
tradição esportiva. Hoje em dia somente com patrocínio é que se pode 
ainda manter viva essa chama do esporte e da projeção do Esporte 
Clube Pinheiros, não há dúvida nenhuma. Mas precisa ser administrado 
utilizando sim os incentivos fiscais que existem para isso, e o Pinheiros 
tem feito esses projetos e tem haurido. Mas administrar com extrema 
cautela, porque se nos falha um patrocínio, o patrocinador institucional é 
o associado do Esporte Clube Pinheiros, como já aconteceu. Então nós 
temos que prestar muita atenção no equilíbrio e obter sim as receitas 
para o esporte, porque o Pinheiros tem essa fidedignidade e essa 
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tradição e administrar o patrocínio com mão de ferro, para evitar que 
haja déficits que tenham que ser cobertos pelo associado. Além do 
mais, acho que devemos mudar a filosofia, eu não posso dizer que R$ 
700.000,00 de déficit em bares e restaurantes é insignificante, que não 
é. E do no passado foi de R$ 1 milhão e 200, também não é. Pegamos 
R$ 2 milhões e jogamos pela janela. Portanto, temos que atentar ao 
país, ver o que está acontecendo com a classe média. Como disse esse 
jovem Conselheiro, apenas na idade, mas um Conselheiro na acepção 
da palavra, pela sua participação, pela participação de seu pai que nos 
honrou neste Conselho por muitos anos, temos que ver a inadimplência, 
a incapacidade de pagar, que a classe média está começando a sentir e 
temos que nos antecipar a isso. Portanto, uma administração que acha 
certo R$ 700.000,00 de déficit em bares e restaurantes, não é. Isso é 
administrável mês a mês pode saber se bares e restaurantes está dando 
déficit e tem que ser corrigido, não pode ser aceito dessa forma passiva. 
Também não podemos usar o entusiasmo do associado e colocar 
mensalidades acima do que necessitamos, em 10% como está aqui, 
isso não se faz. Também não podemos dizer que somos os maiores, 
porque estamos fazendo uma obra sem pedir dinheiro para o associado, 
quando estou usando o dinheiro dele, inclusive para jogar fora R$ 
700.000,00 dele em sanduíches que eu vendi abaixo do custo. Portanto, 
faço restrição, nas às contas, evidentemente, porque concordo 
plenamente com a Comissão de Finanças: temos excelentes 
profissionais, tanto que, com toda honestidade nos trazem esses 
números, que são a bússola para que, representando os associados, 
coloquemos à Diretoria a nossa visão dos desejos dos associados do 
Esporte Clube Pinheiros.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Hoje estamos cumprindo um rito 
do Regulamento Geral, que está escrito nos artigos 70 e 76, que é 
deliberar com base em vários documentos: relatórios da Diretoria, 
conjunto de demonstrações financeiras, notas explicativas, parecer de 
Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal. Não sei se os 
Auditores Independentes estão aqui presentes, Dr. Manssur, estão 
presentes? 
 
Presidente – Eu não os conheço. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Estão presentes os Auditores? 
Não sei se o senhor pode perguntar isso. 
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Presidente – Se eles não se manifestaram é porque não estão, e 
também não há obrigatoriedade alguma regimental para o 
comparecimento deles. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – É só uma questão. Bom, como 
disse o Conselheiro Fiore, as demonstrações financeiras tecnicamente 
seguem princípios contábeis geralmente aceitos. Esse geralmente 
aceito não é que eles são comuns é porque a prática os faz ser aceitos 
tecnicamente, é o rigor da prática, é o rigor da acepção que os faz ser 
aceitos e, geralmente. Os auditores atestam isso. Então, o Conselheiro 
Fiore falou bastante o que é o balanço, como funciona. Na sequência o 
Conselheiro Cardia fez algumas análises sobre os números, Conselheiro 
Vergueiro também. Eu também vou entrar nessa ótica, acho que vale 
muito a pena pegar carona no que o Conselheiro Fiore falou e vamos 
falar um pouquinho sobre os números. Eu vou falar sobre os números 
sob uma ótica que a gente sempre tem batido aqui, eu acho que tem 
sido constante isso, que é ótica da governança, a ótica da governança 
corporativa. Nós somos uma corporação grande e essa ótica merece ser 
bem colocada. E sob essa ótica da governança esse relatório tem uma 
abertura muito boa, que permite identificar questionamentos, pontos 
fortes, pontos fracos. E dessa forma a gente pode debatê-los 
frontalmente nessa reunião para poder deliberar sobre as contas. Acho 
que esse é o espírito do Esporte Clube Pinheiros, encarar de frente os 
desafios, como fez o Basquete, como sempre fazem nossos atletas e a 
gente sempre visa superá-los, com o fim de enaltecer o nome da nossa 
Instituição. Então, os pontos que a seguir observo foram levantados com 
base em informações, todas disponibilizadas pelo relatório da Diretoria, 
pelos relatórios de prestação de contas dos anos anteriores, pelo 
relatório do orçamento e por fontes públicas de informação, como, por 
exemplo, o site do Ministério dos Esportes, que já não é a primeira vez 
que a gente vem aqui e faz menção a ele. Nesse sentido, eu gostaria de 
fazer uma primeira menção, que é em relação ao parecer do Conselho 
Fiscal, que está na página 154. Esse parecer não está assinado pelo 
Presidente do Conselho Fiscal, a não assinatura pode ter três 
possibilidades: ou o Presidente discorda; ou o Presidente está impedido 
de votar ou o Presidente está ausente. Solicito que oportunamente o 
senhor nos esclareça. 
 
Presidente – Faço-o já se o senhor me permitir. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – OK, desconte o tempo, 
barganhamos. 
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Presidente – Claro, o senhor terá o tempo suficiente. Essa mesma 
indagação fizera V.Sa. na reunião ordinária do ano passado. Professor 
Keyler  Carvalho Rocha, no período correspondente à assinatura, 
encontrava-se fora do país, justamente na Austrália, eu tive essa 
preocupação. Razão pela qual ele não pôde assinar fisicamente, mas se 
manifestou expressamente, está plenamente de acordo com o parecer 
do Conselho Fiscal e, assinou, em substituição a S.Sa. o Professor 
Ademir José Scarpin, regularmente colocado como Presidente em 
exercício do Conselho Fiscal. Não havia qualquer discordância nem 
qualquer outra razão, senão por viagem por imperativo funcional e de 
família, na Austrália, mas manifestara-se por escrito, de acordo com o 
parecer do Conselho Fiscal. O senhor pode prosseguir e o tempo será 
descontado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Então, estamos falando de uma 
questão de ausência. Agradeço esclarecimento, acho oportuno, e 
sugeriria, caso isso ocorra novamente, que colocássemos a informação 
à disposição, porque acho que é relevante e faz parte dos princípios de 
governança. 
 
Presidente – Claro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Fazendo menção dos Auditores 
Independentes, que está às páginas 152 e 153, há uma menção que os 
auditores consideram controles internos relevantes para elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis e para planejar 
os procedimentos que eles adotarão para fazer auditoria, mas não 
expressam opinião sobre a eficácia de tais controles internos. O que a 
gente está falando aqui, me permita uma figura linguagem, é o seguinte: 
nós temos uma reserva de ouro e peço para os auditores contarem. 
Quantas barras de ouro tem? Eles falam: temos 250 barras de ouro, 
cada uma com 250g cada, porém, quem aferiu a balança foi o dono do 
ouro. Se esse dono do ouro aferiu a balança com 200g para mostrar 
250g eu não tenho controle sobre isso. A minha pergunta então vai ao 
Conselho Fiscal, se possível, Sr. Presidente, se em algum momento de 
seus trabalhos houve avaliação de eficácia de tais controles internos, 
tendo em vista que o Auditor Independente expressa em seu parecer 
que usou os controles internos que a administração determinou como 
necessários, ou seja, use a minha balança que eu mesmo aferi. E o 
auditor faz uma menção muito interessante – Eu acho que todos leram 
atentamente esse relatório, porque é um relatório simples de leitura e 
relevante no seu conteúdo – e ele coloca o seguinte: diz que usou os 
controles internos que a administração determinou como necessários 
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para elaborar, livre de distorções, sejam elas ocasionadas por fraude ou 
erro. Não estou levantando suspeição de fraude, não estou levantando 
suspeição alguma, estou simplesmente repetindo o que está escrito no 
parecer do auditor. Ou seja, o auditor deixa claro que só vê a forma, se 
está correta, e defende-se contra eventuais ocorrências de fraude ou 
erros. Novamente, não estou insinuando a existência de fraude, estou 
simplesmente repetindo o que o auditor coloca em seu parecer. Um 
ponto importante, Sr. Presidente e demais Conselheiros, é que fazendo 
uma análise das informações a gente nota que surgem algumas 
inconsistências, que gostaria, Sr. Presidente, assim como o nosso 
colega, Dr. Cardia, o fez, que fossem também oportunamente 
esclarecidas pelo Presidente da Diretoria, para que a gente possa ter 
uma plena deliberação deste Conselho. A primeira inconsistência que 
chamo atenção é na página 23, que é um demonstrativo do histórico dos 
valores relativos à Lei de Incentivo ao Esporte. Nós estamos deliberando 
hoje um relatório das contas que ocorreram no ano 2012, OK? Este 
relatório altera os valores das receitas, informado na prestação de 
contas do ano de 2011. Esta alteração implica em um déficit de R$ 
420.000,00, superior àquele que havia sido registrado no ano de 2011. 
Então nós podemos ver, se olhar os recursos captados, que estão na 
página 23 desse relatório que recebemos hoje e, confrontarmos contra a 
página 18 do relatório de prestação de 2011, nós vemos que os 
recursos captados, em 2011 informávamos que tínhamos captados R$ 
11 milhões e 400, contra R$ 10 milhões e 900, R$ 460.000,00. E os 
recursos também captados em 2010 sofreram alteração, dando uma 
diferença de R$ 150.000,00. A despesa também entre 2011 e 2012 é 
colocada com uma diferença de R$ 190.000,00, dando uma diferença aí 
de R$ 420.000,00. Ou seja, em 2011, havíamos aprovado um relatório 
de prestação de contas que foi alterado posteriormente sem que o 
Conselho tivesse ciência. Então, gostaria de saber qual das duas 
informações é correta? Eventualmente as duas informações podem ser 
corretas e talvez tenha faltado somente uma comunicação de algum 
efeito posterior a ele. Todos os relatórios têm o cuidado de dizer que 
não há fatos relevantes que alteram a situação patrimonial, tem na 
última folha. Então senti falta disso e gostaria desse esclarecimento da 
Diretoria e também gostaria de um conforto. Quando a gente fala em 
termos de aprovação de conta, cartas de conforto e conforto de quem 
vai aprovar é muito importante. Eu gostaria de ter um conforto, um 
conforto muito simples, que estamos aprovando agora, não será 
alterado, como foram no ano passado, se aprovados. Então, eu peço 
que a Diretoria nos esclareça essas dúvidas e solicito novamente ao 
Conselho Fiscal que se manifeste em relação a que tipo de 
acompanhamento foi feito em relação a este item, OK? Em 
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continuidade, Sr. Presidente, assim como no ano passado, surge uma 
dúvida aqui. Quando nós consultamos o site do Ministério dos Esportes 
a gente vê que há um total captado pelo Esporte Clube Pinheiros, em 
2012, de R$ 12 milhões e 958, e na nota explicativa, a Nota 15A, na 
página 143, está expresso o valor de R$ 13.352.000,00. Eu gostaria de 
entender um pouco o porquê da inconsistência desse valor, é uma 
diferença de R$ 574.000,00. O que chama atenção é que de acordo 
com as regras da Lei de Incentivo ao Esporte é o próprio Clube que 
informa o quanto captou e essa captação deve ser informada em até 
três dias ao Ministério dos Esportes, colocando CNPJ, razão do doador, 
então está um controle bastante grande. Indo para demonstração, que 
encontra na página 149, nós temos uma abertura bem grande de 
demonstração de despesas com pessoal. E aqui eu peço 
esclarecimento à Diretoria, um esclarecimento das razões pelas quais 
ao longo de 2011 houve um gasto de R$ 1 milhão e 325 mil com 
despesas com pessoal para obras. E ao longo de 2012 o valor foi zero 
(0). Eu contextualizo essa pergunta, Sr. Presidente, ao fato de 
constantes atrasos e solicitações de verbas adicionais que fizeram com 
que o custo da garagem saltasse dos R$ 27 milhões originalmente 
aprovados, para os R$ 50 milhões, com escopo reduzido em relação ao 
originalmente aprovado. Continuando então, agora falando um pouco 
sobre o resultado do Clube. Na página 130 nós temos uma 
demonstração que registra um superávit de R$ 18 milhões e 134 mil. 
Assim como o Conselheiro Vergueiro explicou a metáfora dos bolsos, eu 
gostaria de trazer essa metáfora dos bolsos para me ajudar neste 
raciocínio que tenho aqui. O bolso que a gente põe o dinheiro do 
investimento não tem contrapartida de custo, e aqui, um sócio quando 
entra no Clube, diferente de quem compra uma ação de uma empresa – 
Quem compra uma ação de uma empresa compra uma cota de capital – 
nós não compramos cota de capital, porque se este Clube for encerrado 
todo patrimônio é vertido a uma instituição de caridade e o associado sai 
com zero (0), a menos que se altere o Estatuto, é isso que está rezando 
no nosso Estatuto. Então, isso significa o seguinte, que quando nós 
colocamos dinheiro que compramos um título do Clube, nós compramos 
um direito de acesso e, diferentemente de uma empresa de capital 
aberto, isso não pode ser registrado na conta patrimônio, por isso ele é 
registrado na conta de receita. E como ele está registrado na conta de 
receita, imagina o seguinte: uma receita que não tem contrapartida de 
despesa vai direto para resultado. E como nós fizemos um ajuste desse 
valor relacionado a resultado e expurgarmos aquilo que não tem 
contrapartida de custo nós expurgaríamos R$ 14 milhões e 759, 
oriundos das receitas de investimento, de taxas de transferência de 
títulos. Expurgaríamos também R$ 1 milhão e 689 mil, oriundos de 
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receita financeira das aplicações do saldo dessa conta que estão lá, é 
dinheiro que foi rendimento financeiro daquele saldo de investimento. E 
também devemos expurgar R$ 630.000,00, que são oriundos de uma 
reversão de provisão de contingências passivas. Somando isso, esses 
valores montam R$ 17 milhões e 78 mil. Portanto, subtraindo esse valor 
dos R$ 18 milhões e 134 vemos que a operação do Pinheiros gerou um 
superávit de R$ 1.056.000,00, operacionalmente falando. Esse número 
é comparável àqueles que eu tenho trazido em anos anteriores, onde a 
gente via que eles montavam um déficit operacional de R$ 
22.000.000,00. Ou seja, de R$ 22, encolhemos R$ 1, ainda temos R$ 21 
para buscar. Mas temos que ter muito cuidado como buscar esse 
número, porque a gente já viu que a inadimplência está subindo, como 
um sinal muito claro de que o associado não está dando conta do 
recado. E, por outro lado, mesmo com aumento das taxas nós vemos 
que o índice de liquidez está em 0,98. O significado disso é o seguinte: 
para cada R$ 1,00 de conta para pagar eu tenho R$ 0,98 de real no 
meu caixa. Para finalizar, Sr. Presidente, nós precisamos em algum 
momento deliberar qual a destinação desse resultado, como fizemos no 
ano passado, que fizemos em outra reunião. Só deixar claro, o caput do 
artigo 45 reza que a proposta orçamentária deverá estabelecer sempre 
o equilíbrio entre as receitas e despesas e o princípio de que os 
recursos arrecadados destinam-se somente ao custeio das atividades 
de serviço do Clube. Então, a gente pode ver a leitura do parágrafo 
completo, para saber se eventualmente existe alguma forma de fazer 
isso. Gostaria de pedir à Diretoria, encarecidamente, assim como surgiu 
no ano passado, existe uma rubrica chamada Cigarros nas despesas de 
custeio, independente do valor que seja. O ano passado o Conselheiro 
Fiore até nos alertou que essa despesa de cigarro refere-se a fósforos, 
mas, como sendo um Clube esportivo não me parece que cabe ter uma 
rubrica cigarro, mas coloca então a realidade dela, que são despesas 
com fósforos, R$ 44,00 com fósforos, mas não deixar cigarros, acho que 
não faz jus. Eu gostaria que a Diretoria também esclarecesse a despesa 
com pessoal, nós temos R$ 7.827.000,00, contabilizados com atleta 
pessoa física, e outros R$ 450.000,00, com atleta pessoa jurídica. 
Gostaria de entender o que isso significa. Por último, Sr. Presidente, 
gostaria de chamar atenção do Plenário para dois fatos expressos 
nessas demonstrações. O primeiro deles é que se nós olharmos na 
página 130 nós estamos vendo que a Lei de Incentivo ao Esporte não 
está vindo de acordo com o interesse básico para a qual foi instituída no 
Clube, que seria de desonerar o associado das despesas. Nós vemos 
que o valor de receita é igualzinho ao valor da despesa. E pelo contrário, 
não sou contra o esporte olímpico, tenho muito orgulho do esporte do 
Pinheiros, tenho filhos que foram atletas e tenho filhos que espero que 
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se tornem atletas, porque estão na fila para se tornarem atletas, mas 
acho que a gente deveria encarar esse tema de outra forma. Se a gente 
está colocando Lei de Incentivo ao Esporte, estamos vendo que o Clube 
está ficando muito lotado com atletas, e nos privam como pais de educar 
nossos filhos através do esporte, eu acho que a gente precisaria rever 
esta situação. 
 
Presidente – Colocou à disposição para consulta o ofício do Sr. 
Presidente do Conselho Fiscal, corroborando o que dissera da sua 
colocação. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Apenas para agradecer a 
gentileza de deixar o pronunciamento do Presidente do Conselho Fiscal, 
mas desnecessário, sua palavra é suficiente. 
 
André Franco Montoro Filho – Eu venho aqui voltar a uma questão 
que foi levantada pelo ilustre Conselheiro Sérgio Vergueiro e que o 
Presidente da Comissão Financeira respondeu, mas não entendi direito. 
Vou relatar os fatos. O relatório da Diretoria, na página 129, estabelece 
um valor para o superávit orçamentário de custeio de R$ 3.912.015,00. 
Entretanto, na página 147, esse superávit aumenta para R$ 
9.461.000,00. Pelo que entendi da explicação do Conselheiro Fiore a 
respeito dessa diferença era questão de um pagamento de impostos, 
mas ele explicou que na verdade essa parte do superávit de R$ 9 
milhões é o superávit gerencial, enquanto que o outro é o valor contábil. 
O valor contábil, que é aquele que, segundo o que o Conselheiro Fiore 
muito bem colocou, é feito de acordo com as técnicas universalmente 
conhecidas pela contabilidade, que é testado pela auditoria interna, que 
é testado pela auditoria externa. Então é esse que me parece que nós 
temos que ter maior atenção, tem maior validade, e que é esse no qual 
todo conhecimento que foi aqui levantado deve estar voltado. 
Analisando esses dados contábeis, verifica-se que realmente o nosso 
superávit de custeio foi de R$ 3 milhões e 215... 
 
Presidente – R$ 3 milhões e 912. 
 
André Franco Montoro Filho – A importância desse fato é que esse 
valor é na verdade um componente de uma análise que eu tenho feito a 
respeito de realmente qual é a situação financeira do Clube: nós 
estamos numa boa situação financeira ou numa má situação financeira. 
O índice de liquidez, como mostrou aqui, nós não estamos numa boa 
situação financeira. No entanto, esse dado é importante, porque se o 
dado da página 147, os R$ 9 milhões for verdadeiro, o Clube apresentou 
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dentro do seu resultado ex-investimento, que realmente é preciso tirar 
as receitas e despesas de investimento, que isso é outra conta, então 
vendo só operacional custeio, daria o resultado positivo de R$ 
2.002.000,00. No entanto, se o resultado contábil aqui for o certo e, que 
acredito que seja, nós teríamos um déficit operacional de ex-
investimento de R$ 3.527.000,00, que é um demonstrativo que me 
parece muito importante para nós pensarmos a respeito da situação 
financeira e tomarmos as medidas adequadas. Eu fico em dúvida aqui, 
ou ficava em dúvida, antes de o Conselheiro Fiore explicar, a diferença 
entre um e outro quadro. Mas eu verifiquei, pelo que o Conselheiro Fiore 
falou, que realmente o quadro que vale é o quadro contábil e, pelo 
quadro contábil nós tivemos o resultado negativo de R$ 3.527.000,00. 
Essa, Sr. Presidente, é minha dúvida a respeito desse relatório e que 
acredito... 
 
Antonio Carlos Fiore – Sr. Presidente, só uma correção. Conselheiro 
Montoro, só confirmando, R$ 9.461.000,00 é o superávit contábil de 
custeio. Ele, deduzido de R$ 5 milhões e meio de pagamento de REFIS 
gera um superávit gerencial de R$ 3.900.000,00 de custeio, só isso. 
 
André Franco Montoro Filho – Não, acho que é o inverso. 
 
Antonio Carlos Fiore – Não, você tem aqui, na formação dos R$ 
18.134.000,00, R$ 9.461.000,00 são provenientes do custeio, 
contabilmente. 
 
André Franco Montoro Filho – Não, contabilmente o superávit de 
custeio, como está na página... 
 
Presidente – Estou permitido, pela especificidade da matéria é bom 
esclarecer, sei que não pode. 
 
André Franco Montoro Filho – ...página 157, o realizado das despesas 
foi R$ 114... 
 
Antonio Carlos Fiore – Conselheiro, na página 147, na Nota 19 tem a 
abertura do superávit contábil do exercício. 
 
André Franco Montoro Filho – Não, mas aqui está, despesas de 
custeio R$ 109. O valor de exercício que está aqui na página 157 é R$ 
114. 
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Antonio Carlos Fiore – R$ 114, porque estão incluídos, como falei, R$ 
5 milhões e meio de pagamentos dos REFIS que já foram lançadas as 
despesas em anos anteriores. 
 
André Franco Montoro Filho – Isso que não entendi. 
 
Antonio Carlos Fiore – Foram contabilizados, estão no nosso passivo. 
 
André Franco Montoro Filho – São contabilizados no passivo, depois 
retira do passivo e vai ajustando, mas é uma despesa que foi realizada. 
 
Antonio Carlos Fiore – Não, o lançamento é débito de despesa, crédito 
de passivo exigível nos anos de 2005, 2006 e 2007. 
 
André Franco Montoro Filho – Então, o superávit contábil da conta de 
custeio são R$ 3 milhões, não R$ 9 milhões. 
 
Antonio Carlos Fiore – O resultado gerencial, como eu falei, são R$ 3 
milhões e 900, não tenho menor dúvida, está falando corretamente. O 
superávit contábil são R$ 9 milhões e 400, deduzidos de R$ 5 milhões... 
 
André Franco Montoro Filho – Se não deduzir esses R$ 5 milhões 
ficam os R$ 3 milhões. 
 
Antonio Carlos Fiore – Não. 
 
André Franco Montoro Filho – Quero saber a razão pela qual se 
deduz esses R$ 5 milhões, que aqui não está nada explicado. 
 
Antonio Carlos Fiore – Se o senhor prestar no que eu falar, vai 
entender. 
 
André Franco Montoro Filho – Vou procurar entender. 
 
Antonio Carlos Fiore – Nos anos passados foi debitado em despesa os 
valores dos REFIS a pagar, cuja contrapartida foi passivo circulante de 
curto e longo prazos. À medida que os pagamentos são feitos a cada 
ano debita-se o passivo circulante e credita-se bancos, a despesa não 
mexe mais, já foi lançado. Então, se a gente imaginar que o resultado 
contábil de R$ 9 milhões e 400 que efetivamente ocorreu significa uma 
disponibilidade de caixa, isso está errado, por isso que se fala que 
gerencialmente foi R$ 3 milhões e 900. 
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André Franco Montoro Filho – Então, se foi gerencialmente R$ 3 
milhões e 900, significa que se eu fizer a conta geral, tirar a 
depreciação, tirar os investimentos, eu terei um déficit de R$ 3 milhões 
ex-investimento, um déficit operacional de R$ 3 milhões e 527. 
 
Antonio Carlos Fiore – O resultado do exercício de R$ 18 milhões, 
tirados os investimentos, R$ 16, arredondando os números dá um 
superávit de R$ 2.000.000,00. 
 
André Franco Montoro Filho – Exato, o que eu falei. 
 
Antonio Carlos Fiore – Se incluirmos as depreciações, que não são 
desembolsos de caixa, nós vamos para R$ 8 milhões. 
 
André Franco Montoro Filho – O R$ 9, desculpe, está incluído na 
página 147, em outras operações gerais, que dá esse déficit de R$ 
18.136, R$ 6.849, grande parte disso é depreciação. 
 
Antonio Carlos Fiore – Isso, que já estão deduzidas dos R$ 18 
milhões. 
 
André Franco Montoro Filho – Está deduzido dos R$ 18 milhões... 
 
Presidente – Eu vi que se chegou a um impasse. 
 
Antonio Carlos Fiore – Não é impasse, Presidente. 
 
Presidente – São dois especialistas, eu permiti para que o Conselho 
pudesse bem se esclarecer a respeito da matéria, mas há uma opinião 
do Conselheiro Montoro. 
 
Antonio Carlos Fiore – Sr. Presidente, a contabilidade é baseada no 
sistema de partidas dobradas, a cada débito corresponde um crédito, 
todo raciocínio tem que ser feito dessa forma, não adianta eu expurgar 
apenas um débito e não expurgar o crédito correspondente.  
 
Presidente – Está esclarecido. 
 
André Franco Montoro Filho – O que não estou entendendo é que na 
página 155, que diz que o balanço orçamentário – Primeiro, não 
entendo direito o que é balanço orçamentário, ou é balanço ou é 
orçamento, isso acredito que o companheiro irá concordar – Balanço 
orçamentário realizado, diz: o balanço orçamentário integrado ao 
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contexto contábil, e aí coloca-se, custeio realizado R$ 118, despesa R$ 
114, realizado R$ 3.912, isso é o contábil, ou não? 
 
Antonio Carlos Fiore – Não. 
 
Presidente – Ele colocou a dúvida, o Conselheiro Fiore esclarece essa 
dúvida, se a grandeza do Conselheiro aceitá-la, está aceito. Se com a 
mesma grandeza não aceitá-la, vamos prosseguir com a discussão, ele 
termina o pronunciamento e, quando a Diretoria vier, far-se-á o 
esclarecimento devido, senão nós vamos ficar no impasse aqui. 
 
André Franco Montoro Filho – Eu concordo com o Presidente, acho 
que realmente não dá para resolver aqui, mas eu acho que esse é um 
ponto tão importante que precisaria ter sido destacado no relatório e ter 
sido apresentadas essas considerações, e com os dados, que aí 
comprovam, para podermos examinar. Realmente não estou 
entendendo a diferença entre gerencial e o contábil. Estou vendo o 
contrário do que V. Sa. está falando. 
 
Presidente – Eu pediria ao Presidente da Comissão Financeira que faça 
esse esclarecimento agora, por favor. 
 
Antonio Carlos Fiore – Então, as demonstrações contábeis que estão 
sob análise vão até o parecer do Conselho Fiscal. A demonstração da 
página 155 é uma demonstração adicional, colocada pela Diretoria. Ao 
analisar o relatório, percebi que isso poderia suscitar alguma dúvida por 
parte dos leitores, então no meu pronunciamento, vou repetir o que falei: 
no relatório da Diretoria, à página 155, há uma demonstração gerencial 
que pode confundir o leitor. Por essa razão, aproveito para informar que 
no resultado lá apresentado estão deduzidos R$ 5 milhões e meio de 
pagamentos efetuados ao longo do ano, de REFIS, que já haviam sido 
lançados contra o resultado em anos anteriores, e R$ 25 milhões e 900 
de investimentos no imobilizado, que são desembolsos, porém, não são 
despesas. Com esses expurgos obviamente o resultado lá apresentado 
se iguala àquele contido na demonstração do superávit do exercício. 
 
André Franco Montoro Filho – Concordo plenamente com relação aos 
investimentos, tem que ser feita a retirada desses valores. No entanto, 
ainda não entendi a lógica de retirar esse pagamento de impostos, esse 
é o ponto, porque se pagou, pagou, quer dizer, então é uma despesa. 
 
Antonio Carlos Fiore – Mas é exatamente isso... 
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Presidente – Conselheiro Fiore, o Conselheiro André Franco Montoro 
concordou com a questão do investimento, ele não entende a lógica da 
retirada. É um ponto de vista dele. 
 
André Franco Montoro Filho – Dos investimentos sim, que era o 
superávit operacional ex-investimento. Esse ex-investimento, que eu 
tenho em várias reuniões, nos balanços anteriores, procurado mostrar 
que tem sido negativo, o que mostra uma situação difícil para o Clube. 
 
Presidente – Vamos prosseguir, porque certamente a Diretoria deverá 
prestar esses esclarecimentos. 
 
André Franco Montoro Filho – Agradeceu.  
 
Andreas de Souza Fein – Não há nada, Sr. Presidente, em nosso 
Regimento e Estatuto que impeça a distribuição do balanço aos 
Conselheiros concomitantemente ao envio às Comissões. Como eu já 
considerei anteriormente, por exemplo, em 2012 e 2011 é um esforço 
desmesurado avaliar tal volume de informações no tempo de 10 dias 
corridos, chega a ser uma falta de respeito a nós, Conselheiros. Eu 
reitero, novamente meu pedido, solicitando que em 2014 os 
demonstrativos relativos a 2013 nos sejam enviados ao mesmo tempo 
em que os são enviados às Comissões. Prosseguindo, prezados 
colegas, já foi comentado aqui, mas vou voltar a esse ponto: é curioso 
que o Sr. Presidente do Conselho Fiscal não tenha assinado o parecer 
daquele órgão. 
 
- Manifestação no plenário. 

 
Presidente – Por favor. 
 
Andreas de Souza Fein – Se alguém quiser se manifestar, pode se 
inscrever depois. 
 
Presidente – Essa matéria já foi explicada, mas o Conselheiro tem o 
direito de reprisá-la. O Presidente do Conselho Fiscal é um homem de 
uma altivez extraordinária, basta ler-se seu currículo, Professor Keyler 
de Carvalho Rocha, o ofício está aqui. O fato de V. Sa. não ter assinado 
já foi justificado, mas V. Sa. prossiga, por favor. 
 
Andreas de Souza Fein – Pois não. Esse distanciamento, esse 
alheamento, essa ausência causa espécie, porque sugere falta de 
comprometimento, Sr. Presidente. Ainda sobre o Conselho Fiscal 
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verifico que ele insiste em encerrar o seu parecer, recomendando 
encaminhamento do balanço para aprovação do Conselho Deliberativo. 
O Conselho Fiscal extrapola suas atribuições, como já observei em anos 
anteriores, sua tarefa é encaminhar o parecer sobre as contas da 
Diretoria para o Conselho Deliberativo, comentando sua adequação ou 
não para análise e deliberação. Esta Casa, Sr. Presidente, nunca é 
demais lembrar, 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 a 
comentar diretamente o relatório eu aponto minha surpresa perante 
duas ausências. A primeira a ausência de qualquer esclarecimento 
sobre o malogro na gestão das obras da nova garagem. O orçamento 
estourou em quase 100%, a obra está atrasada há mais de ano, deveria 
ter sido entregue em 04 de maio de 2012, a construtora foi dispensada e 
não há uma linha sequer sobre as razões para termos chegado a essa 
situação constrangedora. Ao contrário, tudo é apresentado como se 
estivéssemos no melhor dos mundos.  
 
Presidente – Eu vou dar a explicação ao final e ao cabo para o senhor. 
 
Andreas de Souza Fein – Muito bem. A segunda ausência é o 
esclarecimento sobre o continuado declínio do índice de liquidez, como 
já foi comentado aqui, de 1,51 em 31 de dezembro de 2010, chegamos 
a 0,98 em 31 de dezembro passado. Ou seja, para cada real de dívida 
nós tínhamos em caixa R$ 0,98, nada se explica. A situação indica 
claramente um descompasso, novamente, uma palavra sequer a 
respeito. Muito já foi dito, Sr. Presidente, muito poderia ser dito, vou ser 
muito breve, o que já foi comentado hoje aqui pelos colegas e as minhas 
observações, colocam em dúvida para mim a aprovação das contas.  
 
Presidente – Com relação ao Conselho Fiscal, assinatura do 
Presidente, e eu aproveito para completar. No dia 18 de fevereiro de 
2013 o ilustre Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Keyler de Carvalho 
Rocha, manda-me um ofício, comunicando que ele estaria fora do país 
do dia 22 de fevereiro a 17 de março de 2013, e nesse período a 
Presidência do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 6º do Regimento, 
será exercida pelo seu Secretário, Sr. Ademir José Scarpin. Razão pela 
qual e com todas as vênias, porque faz parte, o Conselho Fiscal, como 
órgão administrativo de relevo da Casa, para dizer que as suas 
assertivas não merecem consideração maior, porquanto foram 
observados os princípios regimentais. E o Presidente do Conselho 
Fiscal, ao retornar, ele ratificou, pessoalmente, com comunicação, as 
conclusões deste parecer do Conselho Fiscal. E quem o substituiu, na 
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forma regimental, tem legitimação e competência para fazê-lo, até 
porque foi eleito democraticamente por esta Casa. Então, esta é a 
primeira colocação. Segunda colocação, e V. Sa. me corrija, V. Sa. falou 
em desrespeito pelo fato das demonstrações financeiras não terem sido 
encaminhadas juntamente com os pareceres. Este desrespeito a que V. 
Sa. alude está também data vênia totalmente superado pelo artigo 71 do 
Estatuto, que diz que as reuniões do Conselho serão convocadas por 
edital afixado no Clube, com antecedência de dez dias pelo menos e, 
cada Conselheiro será delas notificado, pela Secretaria, com a mesma 
antecedência. Se esta Presidência observou o prazo que é peremptório 
e fatal, ela não praticou nenhum ato de desrespeito. Razão pela qual e, 
o respeito aqui eu dou e muito, eu também peço vênia para 
simplesmente rejeitar a increpação, porque não faz justiça para quem 
cumpriu simplesmente o que está no Estatuto. Se V. Sa. entender 
diferentemente, V. Sa. saberá, acompanhado de quantos, para pedir 
alteração esta norma estatuária. Mas, enquanto ela assim estiver, o 
prazo é peremptório e fatal e, tendo sido observado, ele não padece 
data vênia de qualquer crítica. Com relação à explicação sobre o 
destrato, ou desfazimento, como V. Sa. bem colocou, nós estamos aqui 
a discutir as contas do exercício de 2012, de 1º de janeiro a 31/12. Se o 
fato foi ocorrente nesse exercício por óbvio não poderia estar compondo 
o relatório da Diretoria de 2012. Eram estas as explicações que o 
respeito que tenho por V. Sa. me competiam prestar. 
 
Andreas de Souza Fein – Naturalmente o senhor tem toda razão, 
quando fala que o destrato foi feito este ano e o destrato não poderia 
estar na prestação de contas, o senhor está coberto de razão, mas o 
atraso de 04 de maio de 2012, esse sim tinha que estar na prestação de 
contas. 
 
Presidente – A Diretoria, na proposta formulada pelo ilustre Conselheiro 
Cardia, deverá prestar os esclarecimentos cabíveis e, nessa 
oportunidade poderão ser feitas as considerações que forem cabíveis ao 
ensejo do pronunciamento da Diretoria. 
 
Andreas de Souza Fein – Um último esclarecimento ao senhor? Eu 
estava lendo aqui, em nenhum momento disse que o senhor 
desrespeitou o Estatuto, eu disse que poderia ter mandado antes, foi 
nesse o sentido. 
 
Presidente – Mas V. Sa. usou a palavra desrespeito. 
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Andreas de Souza Fein – Desrespeito não, chega a ser uma falta de 
respeito. Mas se eu causei algum incômodo, retiro, não há problema 
algum. 
 
Presidente – De jeito nenhum. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Eu considero minha obrigação ler esse 
relatório, tentar entender e tentar explicar o que entendi dele. Este ano 
está um pouco facilitado, porque aqui me precederam alguns caros que 
certamente tem mais competência contábil que eu, então vou me ater só 
a um detalhezinho. Num sub estabelecimento que a Diretoria fez, 
porque a Diretoria é uma coisa que foi escolhida pelo Conselho para 
gerir o Clube. A Diretoria contratou uma firma de gerenciamento, agora 
nessas demonstrações ela não aparece em lugar nenhum, nenhuma 
despesa, nada, tem despesa de fósforo, que alguém não gostou. Mas a 
despesa da firma de gerenciamento, que deve ser cara não existe em 
lugar nenhum. Gostaria que tivesse. Inclusive pelo fato de a obra ter 
sido finalmente rescindida, ela devia ter várias manifestações que 
deviam ter chegado ao Conselho, sempre lembrando que, a contratação 
da Diretoria se constitui numa sub rogação, quer dizer, numa sub 
procuração, porque ela tem procuração para gerir as obras, não para 
sub estabelecer.  
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – Inicialmente, eu tenho a 
lamentar que eu já pedi em “A Voz do Conselheiro” por duas vezes que 
se voltassem as reuniões prévias, quando os assuntos importantes, 
como esse, principalmente a previsão orçamentária e aprovação de 
contas, uma série de dúvidas eram tiradas no passado, quando se fazia 
na Sala do Conselho, convocada pelo Presidente da Mesa, esse tipo de 
reunião. Isso não tem sido feito há muito tempo e eu já fiz essa 
solicitação duas vezes em “A Voz do Conselheiro.” Outra coisa que 
tenho que falar, no pronunciamento do nosso colega Cardia, falava do 
Ombudsman, também já tivemos Ombudsman no Clube. Eu acho que 
cada Conselheiro é um Ombudsman, nós somos eleitos para ajudar o 
Clube, o que sempre falo: existem os partidos, cada um tem sua cor, 
existe partido na hora de votar, nós temos que pensar acima de tudo no 
Clube. Presidente Dutra, eu fiz uma observação sobre preço de sorvete. 
De fato era aquilo e foi acertado. Então nós somos 214 Ombudsman. Já 
que não houve aquela prévia, grande parte das explicações do 
Presidente da Comissão Financeira, do Carlos Fiore, foi muito boa e 
tirou muitas dúvidas de várias pessoas e era isso que eu achava que 
devia ter. Agora, eu vou me ater mais à famosa obra do 
Estacionamento, algumas coisas me chamaram atenção. No parecer da 



29/46 

Comissão Permanente de Obras é falado aqui que merece destaque à 
conclusão do Lago, destinada à culinária japonesa. Eu não vi e não sei 
onde pode estar, na relação que aparece na página 165, o que foi 
despesa com investimento, onde estaria essa obra do Lago. Outra 
observação, no item 2 do parecer, fala que foi gasta uma importância de 
R$ 22.580.000,00, que corresponde a 98% do valor. Na mesma página 
165 aparece que foram gastos R$ 22.781.063,00. Eu não sei se esse 
número se refere a mesma coisa ou é outra. E o mesmo com relação 
aqui ao que já foi despendido pela obra até 31 de dezembro de 2012, 
ele coloca R$ 35 milhões e 853, quando é colocado na página 94, e 
inclusive foi divulgado na Revista de fevereiro que foram R$ 
36.260.960,00. Então são esses números que são conflitantes, eu não 
sei se tem uma explicação, se são tirados em momentos diferentes. 
Outra dúvida é com relação, na mesma página 165, ao investimento, 
tem lá programa de obras planejadas. No orçamento que foi aprovado 
em outubro de 2011 para 2012 obras planejadas eram duas: ampliação 
da infraestrutura da Brinquedoteca e recomposição do piso de alamedas 
e paisagismo. E lá era colocada uma verba de R$ 1 milhão e meio, e 
aqui aparece R$ 700 mil. Outra obra, do Estacionamento, aparecia lá R$ 
19 mil e 508, aqui aparece R$ 20 mil e 108. Eu não sei se é alguma 
correção ou o que está sendo feito com relação a isso. O que nós temos 
na verdade é que foi contabilizado até 31/12 74% dos R$ 49 milhões 
que foram aprovados em três vezes. Então, esses são itens com relação 
ao Estacionamento que, como todos, é preocupação, a Diretoria fala 
que é grande obra, nos pareceres tanto da Financeira quanto de Obras 
é dado o valor como sendo a grande obra do Clube, que praticamente é 
um investimento de orçamento de despesa do Clube. Outra coisa, com 
relação às informações que nós precisamos. Eu já estive duas vezes na 
Sala do Conselho para ver o distrato, sei que não é tema daqui, 
inclusive o nosso colega Paulo Cesar Castanho fez uma indagação, o 
Presidente colocou à vista e para mim ficou claro que foi feito um 
distrato em função de quarenta e seis ou quarenta e sete aditivos que 
houve. E está gerando muita expectativa é aquilo que falei, a informação 
é importante, que estão pensando que os funcionários do Clube, do 
Departamento de Patrimônio, Engenharia vão tocar a obra. Não é bem 
assim, o que entendi, conversando com o pessoal do Patrimônio, eles 
vão ajudar a Empresa Tessler, que é a empresa que gerencia, eles vão 
ajudar no gerenciamento, talvez vão contratar, ou não vão contratar uma 
firma para terminar, porque existem muitas sub empreiteiras contratadas 
que vão continuar. Outra coisa que também não temos, que talvez 
tivesse que ter aqui, o mesmo auditor que fez auditoria no balanço do 
Clube é o auditor das contas do Estacionamento. Talvez tivesse que ter 
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sido feita uma auditoria nesses R$ 36 milhões gastos. Esses eram meus 
pontos.  
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Minha fala será curta, apenas para 
registrar nesta assembleia alguns índices financeiros, que levantei após 
análise do relatório da Diretoria de 2012. Primeiramente, congratulo a 
Diretoria pelos avanços e conquistas alcançadas do ano de 2012, as 
quais no momento não preciso mencionar, pois foram muito bem 
detalhadas às páginas 127 e 128 deste relatório, certamente refletem o 
empenho com que administrou as contas do Clube. Entretanto, como já 
mencionado em reuniões anteriores, nosso Clube tem orçamentos 
distintos, como muito bem lembrado pelo Dr. Sérgio Vergueiro: custeio, 
bares e restaurantes e investimentos. Cada dinheiro que entra nesses 
orçamentos tem uma destinação específica. Na análise de liquidez do 
Clube, que outros Conselheiros que me antecederam acabaram 
questionando, aqui na página 128, porque nosso índice de liquidez está 
sendo reduzido? Eu vou explicar essa questão, antes vou falar dessa 
outra. Também índice de liquidez corrente, quer dizer, devemos separar 
as contas específicas do orçamento. Nós temos o balanço, na página 
129, você tem o total do ativo circulante, é a primeira linha: ativo 
circulante R$ 46.021.000,00. Se deduzirmos desse valor do ativo 
circulante, o valor de depósitos e aplicações financeiras, que refere-se 
exclusivamente a investimentos, esses valores totalizam R$ 
20.171.000,00, vide página 150, item 27, vocês vão ver que o total de 
investimento, é o primeiro quadro, total R$ 20.171.000,00. Esse é o total 
da conta de investimentos que se encontra dentro do nosso balanço. 
Então, se dos R$ 46 milhões que estão aqui no ativo circulante, a gente 
retirar esses R$ 20.171.000,00, que se refere exclusivamente a dinheiro 
que só pode ser gasto em investimentos nós vamos ter um saldo de R$ 
25.850.000,00. Esses R$ 25 milhões é o que nós temos para fazer 
frente a um passivo circulante de R$ 47 milhões. Então, isso significa 
que nós temos na conta de custeio, um capital de giro negativo de 
menos R$ 21.226.000,00. Isso traduz um índice de liquidez corrente de 
R$ 0,55, ou seja, em 31/12 nós tínhamos R$ 0,55 para pagar cada R$ 
1,00 de dívida do Clube na conta de custeio. Comparando isso com o 
ano de 2011, eu já me pronunciei exatamente sobre esse tema, 
podemos dizer que houve uma alteração pequena, mas para melhor, 
mas pouco significativa. Em dezembro de 2011 o índice de liquidez, 
utilizando essa mesma forma que fiz era de R$ 0,49, hoje é R$ 0,55. 
Melhorou, mas ainda falta muito para ficar bom. E o capital de giro era 
de menos R$ 22 milhões, hoje é de menos R$ 21 milhões. O que isso 
significa? Minha recomendação para a Diretoria é sempre prestar muita 
atenção nas contas de custeio, nós ficamos entusiasmados com 
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dinheiro de investimento, as aplicações do dinheiro de investimento, 
entretanto as contas de custeio julgo importantíssimas, porque são as 
contas que pagam as despesas do dia a dia do Clube. Houve uma 
melhora, a gente percebe que existe um empenho da Diretoria em 
melhorar esses índices, melhorar a situação. Isto, a gente não consegue 
no papel, é através de muito trabalho, mas temos que melhorar esse 
número, melhorar a liquidez do Clube nas contas de custeio. Então, fica 
aqui essa minha recomendação. Agora, vou explicar meu entendimento 
aqui na página 128, porque diminuiu o índice de liquidez de 2011 para 
2012 se a gente teve um superávit na conta de custeio. O problema é 
que aqui nessa análise que é feita pelo Clube, que é comunicado a 
todos os Conselheiros, aqui a conta de investimento, o dinheiro de 
investimento está junto com custeio. Como houve muito desembolso 
durante o ano de 2012 da conta de investimento, então esse número 
acabou piorando. Na hora que você exclui a conta de investimento o 
número melhora. Então, existe sempre essa distorção que, a meu ver, 
na apresentação do relatório, acaba confundindo ao invés de ajudar. 
Então, fica essa minha recomendação, essa é minha visão. Agradeço a 
todos pela atenção dispensada. 
 
Antonio Moreno Neto – Gostaria aqui de colocar rapidamente, Sr. 
Presidente, alguns comentários. O primeiro deles é com relação a bares 
e restaurantes. Nós ouvimos o Conselheiro falar e, com toda razão, que 
bares e restaurantes não pode ter déficit. É verdade. Mas a gente sabe 
que em todas as gestões, isso já vem há muitos anos, é dificílimo, em 
todas elas apresentam um déficit em bares e restaurantes. Diria que o 
déficit de bares e restaurantes poderia chamar custo social, que é o 
custo do sócio, porque todo sócio quando adentra o Clube, qualquer 
atividade que ele faça, esportiva, social, cultural, ele vai a algum bar, 
uma lanchonete ou restaurante no Clube. Gostaria, olhando com outra 
visão, cumprimentar esta Diretoria pelo esforço e pela competência e 
que eles conseguiram atingir 3% somente das receitas de bares e 
restaurantes, de déficit, ou seja, R$ 697.000,00. Se nós colocarmos isso 
como um custo social, que é custo do sócio, fazendo uma conta rápida, 
isso significa R$ 18 reais e 07 centavos por associado por ano, que é 
um custo que acho que tem que zerar, a Diretoria está nessa linha, mas 
R$ 18 reais e 07 centavos por ano num déficit de bares e restaurantes 
eu acho que não precisa se alarmar e nem ter uma preocupação tão 
grande. Então, queria parabenizar a Diretoria por esse motivo. Segundo 
comentário é com a Lei de Incentivo ao Esporte, que foi colocado pelo 
Conselheiro, que os associados participam da utilização da Lei de 
Incentivo ao Esporte, que é a formação de atletas, principalmente no 
tocante à formação de atletas, que de 14 a 19 anos, 11 meses e 29 
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dias, por lei, porque esses atletas são contemplados com materiais, com 
técnicos, com a parte toda de fisioterapia, assistência médica, enfim, 
praticamente 60% desses atletas são associados, então 
especificamente da Lei de Incentivo ao Esporte. Então, os associados 
são contemplados também. Outro aspecto é com relação ao 
Estacionamento que, também foi colocado pelo Conselheiro Sérgio 
Vergueiro, que o dinheiro é do sócio. E está correto, é lógico que todo 
dinheiro que existe aqui no Clube é do associado, só que o 
Estacionamento, em comparação com outros clubes conseguimos os 
recursos sem utilizar duas fontes principais. A primeira seria obtermos 
empréstimo no Banco. Eu me lembro, na nossa gestão foi colocado e 
aprovada aqui no Conselho, antecipação de recebíveis pelo Banco, ou 
seja, recursos de R$ 17 milhões para complementação da necessidade 
daquela época, os quais não foram utilizados. E também, a segunda 
opção, seria, como estamos vendo, principalmente nos clubes de 
futebol, empresas que fazem um contrato, uma concessão, 
normalmente por 30 anos e por 30 anos elas fazem investimento e os 
clubes participam com percentual pequeno e, durante 30 anos, ela 
recupera o investimento e obviamente tem lucro. Só para dar um 
exemplo, existe a intenção de, depois de inaugurado o Estacionamento, 
no período de seis meses, a Diretoria verificar a ociosidade, pois 
teremos as 700 vagas atuais que, acrescidas das 860 novas, totalizarão 
1560 vagas. É lógico que teremos períodos ociosos, vários sábados à 
noite, domingos, enfim, horários que o Clube tem menos frequência de 
associados. E na época que solicitamos antecipação de recebíveis, pelo 
Banco Bradesco, que foi aprovada, não utilizamos os recursos e fizemos 
uma projeção na época, posso me lembrar, o valor da antecipação de 
recebíveis do Estacionamento em funcionamento seria de 
aproximadamente R$ 7 milhões por ano. R$ 7 milhões por ano, 
contando com a contribuição do associado, com as taxas que ele paga 
hoje, acrescidas de receitas de terceiros. Os R$ 7 milhões anuais, em 7 
anos totalizarão R$ 49 milhões, que amortizarão o valor do investimento. 
Ou seja, o Esporte Clube Pinheiros vai ter um ganho patrimonial de 
relevância, atenderá à primeira prioridade do corpo associativo (93% 
dos associados, conforme pesquisa de opinião realizada antes de 
elaborarmos o Plano Diretor). Então, gostaria de parabenizar esta 
Diretoria que, na continuidade, está fazendo um esforço incomum em 
preservar, dentro do menor custo possível, para atingir esse objetivo. 
Tenho certeza que seria muito mais fácil, como outros clubes fizeram, 
simplesmente cobrar uma taxa de obras dos associados. E também, 
dentro desse esforço da Diretoria e de todos funcionários aqui 
presentes, cumprimentar pelo superávit conseguido no Custeio. Essa é 
uma meta difícil. Poder-se-ia dizer: não, então cobraram a mais. Não 
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cobraram a mais. Pelo contrário; foi gestão de economia, com corte de 
gastos, talvez desnecessários, que resultaram em atingir este resultado. 
Parabéns à Diretoria e aos funcionários. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Inicialmente, quero parabenizar 
todos aqueles companheiros que assumiram esta Tribuna, porque 
buscaram de alguma forma esmiuçar essas contas apresentadas, para 
que este Plenário ficasse mais esclarecido com relação ao trabalho da 
Diretoria. Mas quero também dizer o seguinte, que fomos convocados 
para analisar o relatório da Diretoria e as contas. E muito pouco se falou 
do relatório, que é a base, o fundamento das contas. E parabenizo o 
Presidente da Diretoria pelo bom desempenho que esta Diretoria teve 
no ano de 2012. E se analisarmos esse relatório e das ações da 
Diretoria, esse relatório de 168 páginas, ele é composto por 126 páginas 
das ações da Diretoria, o que foi feito no Clube no ano de 2012 as 
diversas Diretorias, o que nós buscamos oferecer ao corpo associativo. 
E tenho comigo que atingimos sim, quer dizer, analisando o nosso 
Clube, do qual tenho certeza que todos nós nos orgulhamos, é só 
verificar o andamento dele no ano de 2012, as festividades, os eventos 
sociais, os eventos culturais, os eventos esportivos, quer dizer, isto é 
que sustenta as contas da Diretoria. E queria então mostrar para os 
senhores como foi a gestão da Diretoria para cumprir as metas e as 
ações estabelecidas quando nós aprovamos o orçamento que iria ser 
observado durante a gestão de 2012. Então, para que isto ficasse muito 
claro para nós eu queria dizer aos senhores, se consultarem a página 
155, isso aqui é muito importante, porque independente das nuances e 
do detalhamento do orçamento, que é muito importante e foi feito aqui, é 
muito importante dizermos o seguinte: nós, Conselheiros, aprovamos 
para esta Diretoria uma receita de R$ 114.770.000,00 em números 
redondos, e dissemos a ela: oh, você vai captar no custeio R$ 
114.770.000,00 e vai gastar R$ 114.800.000,00. Nós admitimos que 
você tenha um déficit de R$ 41.000,00. É isso que nós dissemos, nós 
aprovamos isso aqui, todos nós aqui aprovamos. E a Diretoria fez uma 
gestão, atendendo as ações, os objetivos do Clube, ela fez uma gestão 
em que captou R$ 118.600.000,00 e gastou R$ 114.700.000,00, e deu 
um superávit no custeio de R$ 3.900.000,00. E nós estávamos 
admitindo um déficit no custeio. Em restaurantes, que foi tanto dito aqui, 
nós admitimos um déficit, quando aprovamos o orçamento dissemos 
para a Diretoria: oh, você pode ter um déficit de R$ 1.270.000,00. Se 
você tiver um déficit de R$ 1.170.000,00 cumpriu o orçamento, desde 
que evidentemente você faça as ações em bares e restaurantes. Mas 
nós dissemos para ela: oh, faça as ações que tem que fazer e nós 
admitimos um déficit de R$ 1.245.000,00. E a Diretoria fez o que 
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pedimos para ela e conseguiu reduzir esse déficit para R$ 697.000,00. 
Está claro, né? Quer dizer, nós admitimos um déficit o dobro desse e ela 
conseguiu mercê do seu trabalho, das suas ações ela conseguiu. E eu 
posso dizer com tranquilidade que nós não reclamamos da gestão em 
bares e restaurantes, porque ninguém veio aqui dizer. Nós, de alguma 
forma aceitamos as 140 e tantas páginas do plano de ação como um 
bom plano, que foi realizado e que atingiu os objetivos do nosso Clube. 
E assim eu poderia dizer das outras rubricas aqui. E nós vamos verificar 
com isto que a Diretoria fez uma boa gestão no ano de 2012 e cumpriu 
rigorosamente – Aliás, melhor do que isso – ela teve um desempenho 
melhor do que o orçamento que nós aprovamos. Este é o aspecto que 
temos que considerar. Evidente que os detalhes são importantes, 
precisamos aprimorar mais o orçamento, mas fundamentalmente a 
Diretoria cumpriu seu papel e cumpriu muito bem. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Gostaria de, juntamente com o Dr. 
Arlindo, cumprimentar todos que aqui se manifestaram. Hoje pudemos 
ver aqui uma discussão técnica de alto nível, falando bastante sobre os 
números, algumas dúvidas. Tenho certeza que o Dr. Dutra vai estar aqui 
em seguida, ou quem ele indicar, para dirimir essas dúvidas. Também 
acho que tivemos aqui uma discussão que pode na verdade inaugurar 
uma nova fase aqui no Conselho, e espero no Clube. Nas últimas 
reuniões lamentavelmente temos tido essas discussões em Várias, 
quando o quórum não é tão completo quanto o de hoje. Já há certa 
fadiga de material, expressada nas relações levadas a ferro e fogo na 
partidarização das discussões. A gente deve procurar mudar isso. Como 
já foi dito aqui, todos nós queremos o melhor para o Clube, não temos 
dúvida que tanto Presidente quanto toda Diretoria, não só esta Diretoria, 
como todas as anteriores procuraram executar da melhor forma a sua 
obrigação. Também já disse nesta Tribuna que a responsabilidade de 
ser Presidente do Esporte Clube Pinheiros e administrar um caixa como 
o que nós temos a honra de ter em nossa Instituição faz com que muitas 
realizações ocorram. E isso, como o Dr. Arlindo bem colocou, como 
sempre aqui, estão expressas na nossa prestação de contas. Realmente 
muitos eventos, realmente a gente tem uma oportunidade ímpar. Eu 
frequento o Clube há 50 anos e na verdade posso garantir que ao longo 
desse tempo todo pude comprovar o desejo que todos os Presidentes, 
todos os Diretores, todos aqueles associados que dedicam seu tempo 
ao Clube procuram trazer a essa responsabilidade de gestão, mas não 
há como deixar de pontuar algo. E gostaria aqui também de aproveitar 
essa oportunidade para dizer que as críticas devem ser recebidas de 
maneira construtiva. Eu sei que é difícil, ninguém gosta de ser criticado 
e acho que a gente não deve aqui procurar encontrar desculpas. 
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Realmente se a gente olhar, o copo está meio cheio ou o copo está 
meio vazio. A fala do Dr. Arlindo deixa claro aqui todas as realizações da 
Diretoria e, sem dúvida nenhuma, sob a ótica apresentada há uma 
evolução, mas, volto a colocar essa vírgula, começando falando por 
bares e restaurantes, que há um esforço, e eu sou testemunha, a gente 
percebe que há novos funcionários, a gente percebe que há um esforço 
do nosso caro companheiro Ademir de procurar encontrar um caminho 
que nos tire dessa situação bastante difícil, porque o problema de bares 
e restaurantes aqui no Clube é crônico, é como em vários clubes em 
São Paulo, mas aqui no Pinheiros, como tudo aqui, é maior. Parece que 
a gente passa por um caminho aí onde as coisas são passadas numa 
lente de aumento. Então a gente recebe todos os dias e, não é questão 
de ser Conselheiro da Oposição ou ser Conselheiro da Situação, é 
conversando com qualquer pessoa, as reclamações com relação à 
prestação de serviços que é oferecida aqui no Clube. No domingo 
mesmo tive oportunidade de falar com o responsável pelo Bar do Tênis, 
que tinha lá uma bela peça de presunto cru oferecida, mas na verdade 
parecia um monte de mortadela, todo presunto cru junto ali, que tinha 
acabado de sair da geladeira, quer dizer, não é nem por mal, você 
percebe que aquele alimento é de boa qualidade, mas o manuseio não 
é adequado. Fica claro que a pessoa não está preparada para fazer 
aquele trabalho. E especificamente em bares e restaurantes a gente 
nota que houve uma diminuição no déficit, mas resta claro que essa 
diminuição no déficit foi em razão do aumento de preços, não há como 
esconder que os preços aqui no Clube hoje são muito mais caros e nós 
pagamos quase o mesmo preço da região... 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) -  É que V. Sa. falou da redução 
do orçado, do resultado, como foi colocado aqui à página 155, que no 
orçado nós estávamos supondo no orçamento que tinha um resultado 
negativo de R$ 1.245.000,00 e que isso reduziu para R$ 697.000,00. Se 
nós formos ver o total desse quadro verificaremos que o orçamento 
aprovado de 2012... Vejo aqui um resultado final do orçado de R$ 
22.304.000,00. Eu não me recordo de, no orçamento de 2012, ter 
aprovado isso aqui. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Na verdade não tenho esse dado. 
 
André Franco Montoro Filho – Eu posso explicar. Então gostaria que 
fosse vista a Ata do orçamento. Eu posso explicar lhe porque existe 
isso. Existiu, porque nós fizemos um orçamento, como na época eu 
coloquei, com base em setembro de 2011 e não valores correntes e, 
depois são feitas as adaptações. Então esse resultado não é em função 
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daquilo que aprovamos, é em função dos ajustes que foram feitos 
previstos naquele orçamento, não aprovamos com base em setembro 
de 2011. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Obrigado, Dr. Montoro. Como eu 
estava dizendo, voltando, independente da maneira como o Dr. Arlindo 
colocou as coisas aqui, é importante ressaltar que houve aí uma 
majoração dos preços e isso é voz corrente no Clube. Eu tenho um 
amigo, que é sócio aqui do Clube, e que me mandou uma foto de que 
um misto no Harmonia custa mais barato do que aqui no Clube. A gente 
recebe essas manifestações e é óbvio que não vou ficar mandando, 
incomodar a Diretoria: olha, o valor do sanduíche é mais caro. A gente 
percebe isso no dia a dia. 
 
- Manifestação no plenário. 

 
Mario Montenegro Gasparini – E, atenção, Srs. Conselheiros, notei 
que desde o início da sessão há certo incômodo no ar. Aqueles que não 
se sentem à vontade para vir discutir temas importantes no Clube 
deveriam procurar outra coisa para fazer. (Palmas.) Como foi dito aqui, a 
sessão do Conselho Deliberativo deve ser respeitada, este é o momento 
que estamos aqui para discutir temas importantes. Vocês podem achar 
engraçado, ficarem discutindo, fazendo gracinha, torcida do Corinthians, 
do Palmeiras, contra um, contra outro, mas nós devemos aproveitar 
essa oportunidade mensal, e este mês vamos ter duas oportunidades de 
ter responsabilidade na condução da sua atitude neste Conselho. O 
senhor tem dúvida, não concorda, por favor, vem ao microfone, vamos 
debater, esse zum, zum, zum é incômodo, é uma falta de respeito com o 
Conselheiro que está aqui. Acho que vocês deveriam pensar um pouco 
mais, com um pouco mais de responsabilidade sobre a posição que 
estão aqui. E quem está neste Conselho por pura vaidade, por favor, dê 
lugar, nós temos 35 mil sócios, tenho certeza que temos sócios 
gabaritados e qualificados para estarem presentes aqui. Sei que é tarde, 
não precisa me dizer, hoje acordei às 6h00 da manhã... 
 
Francisco Montagna Filho – Só um aparte? 
 
Mario Montenegro Gasparini – Só um minutinho, só terminar o 
raciocínio. Hoje acordei às 6h00 da manhã, fui ao Rio de Janeiro. Voltei 
diretamente para a sessão. Cheguei aqui às 20h30 para assinar. Eu 
também estou cansado, assim como vocês. Mas reputo que é de 
extrema importância discutirmos os temas que estão sendo discutidos e 
no nível em que estamos discutindo. Gostaria que os senhores que, não 
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tem familiaridade com temas econômicos e de gestão, aproveitassem 
essa oportunidade de pessoas, apesar dos muxoxos que ouvi aqui, 
como Dr. André Franco Montoro, que foi Presidente do BNDES, como o 
Dr. Fiore, Presidente da Comissão Financeira, ofereceu importantes 
informações, Dr. Luís Alberto Figueiredo, que estudou detidamente a 
nossa prestação de contas e que, eventualmente, eu imagino, possa 
haver explicações para as dificuldades, para as diferenças, inclusive 
apontadas pelo Dr. Fiore, que, lendo o documento, achou por bem na 
manifestação dele incluir uma explicação, porque óbvio que a maioria 
das pessoas não são versadas nessa matéria. Então, vocês deveriam 
aproveitar essa oportunidade para aprender um pouco mais sobre esse 
tema. 
 
Francisco Montagna Filho – Me dá um aparte, por favor? 
 
Mario Montenegro Gasparini – Pois não. 
 
Francisco Montagna Filho (Em aparte) – Então, falando em 
responsabilidade, eu fui uma das pessoas que fez o zum, zum, zum 
para você, então vim aqui justamente para me colocar bem a seu dispor 
no seguinte sentido: você faz uma comparação de preço de sanduíche e 
no outro clube, no Harmonia. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Não fui eu, foi um associado. 
 
Francisco Montagna Filho – Mas você colocou. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Não coloquei, relatei. 
 
Presidente – Por favor, a par de não ser assunto da Ordem do Dia eu 
não posso permitir o debate paralelo. Faça o aparte e ele responde. 
 
Francisco Montagna Filho - Meu aparte é o seguinte: você não 
conhece as contas do Clube Harmonia como conhece as do Pinheiros. 
Você sabe se lá o déficit de restaurantes é maior do que o nosso? 
 
Mario Montenegro Gasparini – Não. 
 
Francisco Montagna Filho – Então você não tem números ou 
informação suficientes para falar isso. Isso cai no ar como uma coisa. 
Segundo. Vocês reclamam quando que está déficit, ao mesmo tempo, 
quando aumenta, vocês reclamam. Milagre não dá para fazer, ou você 
cobra ou não cobra, ou você assume que vai ter um déficit de 
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restaurante e, portanto, é um déficit social, como foi dito aqui, ou você 
assume que não vai ter déficit e cobra. Mas também a Oposição não 
vem aqui para falar que está caro, ou você cobra ou não cobra. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Não entendi o aparte. 
 
Francisco Montagna Filho – O aparte que estou fazendo é com 
relação ao seu comentário que o Clube tem o sanduíche mais caro do 
que o Clube Harmonia. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Realmente não conheço o caso do 
Harmonia e vou continuar vindo aqui para dizer o que acho. ...  
 
Presidente – O senhor terá o tempo desse aparte mais os cinco 
minutos que vou ceder. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Agradeceu. Voltando ao tema de bares 
e restaurantes que respeito o esforço que está sendo feito pela Diretoria, 
mas, lamentavelmente a gente não pode, apesar dos incômodos 
causados, que volto a insistir, as críticas são construtivas, apesar de 
alguns receberem como pessoais, acho que isso deve ser um 
sentimento pessoal que cada um deve tratar por si, porque aqui não 
estou falando para A ou por B, procuro tratar todos com respeito, 
inclusive aqueles que eventualmente possam se incomodar com as 
colocações, mas o serviço deixa a desejar aqui no Clube. Então, a gente 
tem preço caro num serviço que deixa a desejar. Se os senhores estão 
satisfeitos com isso, o importante é que a maioria não está, a gente 
recebe muita reclamação. Rapidamente, sobre o que foi dito aqui pelos 
antecessores acerca do esporte. Nós aqui no Conselho nos ressentimos 
muito em seu planejamento. Apesar de concordar com o Dr. Toni que 
esteve aqui e disse que muitos associados utilizam a estrutura criada 
para os atletas olímpicos. É verdade e eu tenho filhos que utilizam essa 
estrutura, e bem por isso às vezes reclamo, porque acho que a parte do 
planejamento poderia ter um tratamento melhor e acho que a gente 
poderia usar toda força que o Clube tem para poder desenvolver isso e 
não voltar e, aqui já gostaria de entrar no próximo tema, que é 
efetivamente a parte do compartilhamento de poder e principalmente da 
profissionalização do Clube, e aqui dando uma rápida pincelada, porque 
sei que o tempo está urgindo, Sr. Presidente, acerca do 
Estacionamento. Realmente é lamentável, está tudo lindo, maravilhoso, 
como foi dito aqui, está tudo ótimo, mas do ponto de vista de gestão nós 
temos um problema sério, que é a condução da obra do 
Estacionamento. Apesar de a gente não querer discutir sobre esse 



39/46 

tema, não querer falar sobre esse tema, termos recebido uma carta da 
Diretoria, dizendo que houve uma rescisão do contrato sem ônus para o 
Clube, eu estranhei, porque a obra está atrasada há mais de um ano e 
nós não temos ônus nessa obra? É uma coisa meio estranha. Nós, por 
diversas vezes pedimos, ou solicitamos que houvesse uma comissão 
que fosse composta pelas forças políticas do Conselho para 
acompanhar a obra do Estacionamento, para evitar o que vai acontecer 
agora, Sr. Presidente, porque agora vai ter que ser formada uma 
comissão, porque o corpo associativo quer saber o que está 
acontecendo, nós precisamos de respostas, não basta pura e 
simplesmente uma correspondência da Diretoria, dizendo que está tudo 
certo e que agora vamos resolver um problema aqui. Há mais de dois 
anos não se resolve, vai ser resolvido agora facilmente, de uma maneira 
simples. Foi dito aqui, e não vou cansá-los, repetindo, Conselheiros 
Cappellano, Miller, Heitor, eu mesmo que não tenho nada a ver com o 
assunto de engenharia também falei bastante sobre isso, tudo que está 
acontecendo agora foi previsto e foi dito aqui. Para encerrar, vou ler aos 
senhores, isso é uma crônica do SINAENCO, que é o Sindicato de 
Arquitetura da Engenharia, que saiu no dia 08 de abril na internet, mas é 
um artigo originalmente publicado no Jornal Lance, no dia 31 de março, 
que fala sobre a obra do Engenhão. É claro que é uma comparação, já 
de princípio já digo a vocês uma obra pública, mas as dificuldades 
enfrentadas naquela obra devem trazer lições para nós também. E 
gostaria de ler um parágrafo aqui que é bastante expressivo na minha 
avaliação e creio que vai poder nos ajudar a evitar que isso ocorra no 
futuro. Começa assim: a contratação do projeto executivo, pela 
modalidade melhor solução técnica e preço, com prazo adequado para 
sua concepção e desenvolvimento, embasados em estudos e ensaios 
prévios, topográficos, geotécnicos, entre outros, pode ser chamada de 
vacina multiuso, garante preço, prazo e qualidade da obra. Levando-se 
em conta que o projeto executivo define a melhor solução construtiva, 
especifica o tipo e a quantidade de materiais a serem usados em cada 
etapa, estabelece o cronograma e prevê os custos estimados do 
empreendimento. Ele permite ao administrador ter a obra sob seu total 
controle. Então, esse parágrafo, que muitos dos senhores podem até 
dizer que esses elementos foram utilizados, mas talvez não tenham sido 
utilizados da melhor maneira na nossa obra. Não há como não 
reconhecer que nós temos um problema de gestão, não há como termos 
um diretor sócio não profissional – Não profissional que quero dizer, não 
que o Ronaldo não seja profissional, ele é, mas não ganha para fazer 
esse trabalho, para ficar 24 horas por dia tomando conta de uma obra 
dessa magnitude. Ainda mais quando esse é um tipo de obra que nós 
não temos com frequência no Clube, é uma obra de grande porte. 
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Então, eventualmente, nesse sentido há uma confirmação da 
importância, primeiro, Sr. Presidente, do compartilhamento de 
informações em poder, para que não cheguemos ao ponto que temos 
hoje. Precisamos saber se houve responsabilidade, de quem foi a 
responsabilidade pelo atraso e qual o ônus que esse atraso traz para 
nós. Isso é imperioso, é uma obrigação que este Conselho tem perante 
o corpo associativo. Nós vamos tomar as providências para colher as 
assinaturas, eu tenho certeza que a maioria dos Conselheiros vai se 
solidarizar com essa preocupação e nós precisamos entender o que 
houve, porque até agora está tudo certo, está tudo lindo e nada foi 
explicado, quais foram os problemas enfrentados, por que tínhamos 
cinco preços de aço na obra, isso mudou, o que aconteceu, quais foram 
as dificuldades enfrentadas. Realmente esse ônus precisa ser 
esclarecido. 
 
Roberto Gasparini – Designado pelo Sr. Presidente da Diretoria, 
passou a prestar os esclarecimentos solicitados em Plenário ao Órgão 
Diretivo, assim se manifestando: Eu vou reforçar aqui uma menção. 
Temos aqui hoje um grupo de cerca de 20 gerentes de departamentos 
do nosso Clube, profissionais, como já disseram, da melhor qualidade, 
sem os quais, sem a dedicação e a competência esses números não 
teriam sido realizados. Senhores, nós ouvimos diversos Conselheiros, 
todos eles com muitos conceitos, muitas críticas, muitos conflitos e 
algumas indecisões. Informações foram prestadas. Quase por último 
das manifestações, Dr. Arlindo se manifestou, dando ênfase àquilo que 
era o objetivo da Diretoria ao enviar esse relatório. Ele está num resumo 
bem definido, na página 127: os fatos relevantes do exercício de 2012 
que foram obtidos, que resultaram em números muito favoráveis, com 
alguma sorte, um pouco de juízo, provavelmente muita dedicação e 
alguma competência. O resultado é esse, nós temos avaliação de 
excelentes, competentes técnicos, especialistas em matéria econômica, 
contábil e financeira. O que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: o 
Clube montou um orçamento que foi aprovado nesta Casa, como disse 
o Arlindo, de gastar um valor de R$ 114.700.000,00, e gastou. Eu falei 
anteriormente: sorte, juízo, diligenciamento, competência, alguma coisa 
aconteceu, o quê? Alguma coisa aconteceu, não é fácil administrar um 
orçamento dessa magnitude, chegando ao final do exercício com traços 
de variação. E o que a Diretoria propõe? E isso não foi explorado aqui 
em nenhum momento. A Diretoria propõe neste mesmo relatório, para 
evitar até, entre aspas, “polêmicas posteriores”, o quê? Um trabalho que 
foi realizado por uma comissão, chamada suprapartidária, constituída 
em conjunto com o Presidente do Conselho, com o Presidente da 
Diretoria para buscar fontes alternativas das receitas de investimento. 
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Isso responde algumas críticas de alguns Conselheiros, para dizer: 
atenção, o Clube está atento a essas medidas, o recurso do Fundo de 
Investimentos vai se esgotar, vai se esgotar logo, ele é finito. O 
consenso e o bom senso dizem para todos nós, não importa quem 
estará gerenciando o Clube, que o Clube já saturou a capacidade de 
absorção de novos sócios. E qual é a fonte de receita para Fundos de 
Investimentos? Venda de títulos, novos editais e taxas de transferência. 
Existe a chamada venda balcão, que é aquela venda do dia a dia de 
transferência de um sócio para outro, que vendeu para alguém 
interessado, por um valor que vai ficar no bolso de quem vendeu, mas o 
Clube aufere benefício. Como? Com a taxa de transferência e com o 
novo contribuinte. Pessoal, a proposta da Diretoria em síntese, diz 
assim: tive um resultado superavitário no orçamento corrente, o 
orçamento ordinário, como queiram, e o parágrafo correspondente ao 
artigo, que diz sobre a execução, fala: se o Clube tiver déficit, a Diretoria 
terá que chegar ao Conselho e pedir: tive um déficit, como é que vamos 
cobrir? Mas teve superávit. E também tem que informar ao Conselho 
qual é a destinação. Qual é a destinação que estamos propondo agora? 
Vai para o Fundo de Investimentos, vai realimentar o nosso Fundo de 
Investimentos. Já é ponto de partida do trabalho que aquela comissão 
realizou, e propôs. Então, intrinsecamente está explícito no relatório da 
Diretoria essa formatação e essa destinação. Se aprovado o relatório, 
esse conteúdo estará automaticamente aprovado também. Falando 
pontualmente de algumas colocações de alguns senhores e, 
pontualmente, também vou responder. Inadimplência. O valor absoluto 
cresceu sim, mas, olhe: o valor médio ou o percentual médio sobre o 
universo de contribuições, cuja média é 1.4%, 1.3%, correspondeu no 
ano que passou a 1.6%, qual é o descalabro, gente? A Diretoria exerce 
controle rigoroso sobre inadimplência, começando com o bloqueio do 
associado, fazendo outras coisas, até para parcelar débitos vencidos 
para manter o corpo social íntegro aqui dentro. E até contraria um artigo 
do Estatuto, sabia, Dr. Manssur? O Estatuto tem um artigo elaborado há 
30 ou 40 anos, artigo 39, diz assim: será excluído do quadro social o 
associado que deixar de pagar suas contribuições ou quaisquer outros 
débitos, no momento e nas determinações da Diretoria, aprovadas pelo 
Conselho. Não tem parágrafo. Quando é que a Diretoria pode excluir 
esse associado inadimplente? Respondo: no dia seguinte. É isso que a 
Diretoria faz? Não é esta, todas: negociam, parcelam, entende que o 
associado tem momentos de dificuldade, e ele pode. Isso não vai alterar 
o patrimônio do Clube, são contas a receber de curto prazo. Falando do 
índice de liquidez, sem entrar no mérito de valores, eu tomo a liberdade 
de pedir que a Doutora, Professora, minha mestra, querida Maria José 
Villaça, me permita dizer algo que já conversamos algumas vezes. 
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Como tese de – Eu falo de Mestrado, ela diz que foi de Licenciatura – 
para mim é de Mestrado, a tese de Mestrado da Professora era índice 
de liquidez. 
 
Presidente – É a maior autoridade nessa área. 
 
Roberto Gasparini – Nós não estamos aqui numa empresa, numa 
corporação em que o índice de liquidez tem algo que reflita um momento 
de pânico, mas o índice de liquidez, quando você tem um recurso 
armazenado, pode chegar a 2.0. Se ele não está armazenado e foi 
transformado de líquido para sólido, isto é, de recurso tangível físico, 
dinheiro, transformado em bens imobilizados, você vai reduzir o índice 
de liquidez, não tem dúvida disso. Pessoal, a minha posição era essa. 
Eu trouxe, para entregar ao senhor, um resumo, que pedi hoje ao 
Gerente da área de Lei de Incentivo ao Esporte, para esclarecer dúvidas 
eventuais. Eu vou passar às mãos do Sr. Presidente um documento que 
vai ficar em poder do Conselho, dúvidas, valores, captações, quando 
foram usados desde o início dos projetos. As diferenças que existem 
ocorrem às vezes por aportes de patrocinadores em contas não 
correspondentes, elas depois são expurgadas, estornadas e retornam à 
origem. Então, não há como comparar absolutamente online no dia a dia 
o que o site do Ministério mostra com os controles que o Clube exerce. 
E vamos falar com clareza, um departamento que cuida da Lei de 
Incentivo ao Esporte é um órgão, como todos os demais, vinculados à 
grande gestão, à gestão principal, mas tem caminhos próprios, há uma 
regra própria junto ao Ministério, que é o grande patrono, que concede a 
graça para o Clube. E este valor, que são aportes muito importantes, 
desoneram sim o Clube e o custeio. Desoneram, porque são gastos que 
vão ser apropriados para desenvolvimento, projetos olímpicos, 
terrestres, aquáticos e quetais e, que, se o Clube resolvesse mantê-los 
por conta própria teria que onerar ainda mais o orçamento de custeio. 
Agora, não é por isso que não se gasta dinheiro no esporte, é histórico 
também no Clube. Então, você tem um gasto no custeio, porque a lei 
não paga todos os encargos. São todos muito bem classificados. 
Pessoal, por mais que a gente possa criticar as atitudes ou falta de 
comprometimento, de críticas que são geradas em relação a órgãos 
federais, o Clube é muito bem vigiado, ele tem rotinas e roteiros bem 
definidos para obtenção dos patrocínios, para aprovação dos projetos, e 
a busca do patrocinador e a sequência operacional de cada projeto, com 
o que apropriar corretamente em cima das contas autorizadas, o 
dinheiro que está preservado dentro de uma conta, ou N contas no 
Banco do Brasil, porque cada projeto tem uma conta específica, nós não 
podemos tocar naquele dinheiro, a não ser utilizá-lo, pagando 
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funcionários que estejam vinculados à lei, atletas, comissões técnicas, 
despesas, uniformes e que tais. Existe um rol enorme, eu não tenho isso 
aqui agora e não é de nossa competência comentar. No geral, entendo 
que tenha dado informações importantes. Se não puder ter atendido 
todos os questionamentos, vou pedir, como já pedi anteriormente, que 
não vou conceder apartes, porque acho que já está esgotado o assunto. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (pela ordem) – As perguntas que 
não foram esclarecidas são consideradas aparte ou posso lembrar, 
porque vejo mais quatro ou cinco perguntas, além daquelas ao 
Conselho Fiscal. Como se faz nesse caso? 
 
Presidente – Mandaria por escrito. 
 
Roberto Gasparini – Então, se sugere que as questões que não foram 
respondidas, sejam encaminhadas e a Diretoria vai responder. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Porque muitas das questões eu 
percebi, Dr. Manssur, que os comentários finais foram muito centrados 
na qualidade da gestão e não é o objetivo desta sessão avaliar a 
qualidade da gestão, e sim avaliar se as contas estão convenientemente 
prestadas. Em havendo inconsistência entre números, principalmente 
como disse o Dr. Gasparini, ... Lei de Incentivo ao Esporte quem informa 
ao Ministério é o Clube. 
 
Presidente – Eu vou lhe responder. Essa é uma reunião de discussão e 
votação. A Diretoria apresentou o seu relatório, os senhores, 
brilhantemente fizeram as suas manifestações e agora nós vamos à 
votação. Se os Conselheiros entenderem que as observações com 
relação a eventuais inconsistências são de relevo deverão votar pela 
rejeição. Se aqueles entenderem que essas considerações, embora 
respeitosas, não são de molde a infirmar o relatório, votarão a favor. É a 
questão do voto, é a democracia. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E as questões feitas ao Conselho 
Fiscal, como ficam? 
 
Presidente – O Conselho Fiscal deu um parecer aqui, dizendo que as 
demonstrações, as contas estão em ordem e prontas para votar. É um 
órgão e já se manifestou, está nas últimas folhas deste relatório. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – A questão feita em relação aos 
controles internos não consta do parecer, mas fica algo... 
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Presidente – O que posso responder ao senhor, e sou Conselheiro aqui 
há 30 anos, sempre a redação dos pareceres foi nesse sentido. Não 
tenho compromisso com qualquer acerto ou qualquer erro, eu só sei 
dizer que há 30 anos é sempre assim e nunca houve objeção desse 
molde. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E não é uma questão ou uma 
dúvida em relação à redação e a conclusão com que ele tira, o que eu 
coloco é que existe uma questão relacionada aos controles internos, no 
qual o auditor se exime. O auditor interno é conflitado para responder 
sobre isso e a questão é saber o que o Conselho Fiscal faz em relação a 
isso. Então, essa é a questão colocada. 
 
Presidente – Perfeito. Os auditores têm responsabilidade 
administrativa... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Estou perguntando do Conselho 
Fiscal. 
 
Presidente – O Conselho Fiscal já deu o parecer dele, é esse o parecer 
que ele deu, ele cumpriu sua missão, dando este parecer. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Entendi. Obrigado. 
 
Presidente – A discussão está encerrada. 
 
Votação: 

André Franco Montoro Filho (para encaminhamento de votação) - 
Da forma como o senhor vai encaminhar a votação. Eu quero lembrar, 
em todos os comentários que foram feitos, e críticas, inclusive a que eu 
fiz, em nenhum momento se colocou algo para invalidar o relatório. É o 
mesmo caso que coloquei, do superávit ou do déficit, numa parte tem 
superávit, noutra parte tem déficit, se eu fizer o cálculo, tirando 
investimento tem déficit, não tirando tem déficit, como o senhor coloca, 
depreciação ou não. De forma que eu não vejo, não vi nenhum 
encaminhamento, nenhuma apresentação que invalide o relatório. 
 
Presidente – O senhor vai aprovar então? 
 
André Franco Montoro Filho – Todos deveremos aprovar, que não 
houve nenhuma relação. 
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Presidente – Mas vou, democraticamente, colocar em votação. 
 
André Franco Montoro Filho – Qual seria o significado de não aprovar 
o relatório? 
 
Presidente – Estão rejeitadas as contas. 
 
André Franco Montoro Filho – Acho que não houve nenhum 
encaminhamento nessa direção. 
 
Presidente – Nós vamos votar aprovação ou não das contas da 
Diretoria do exercício findo. 
 
André Franco Montoro Filho – Eu voto pela aprovação, porque eu... 
 
Presidente – O Conselheiro Montoro declara voto pela aprovação. 
 
André Franco Montoro Filho – ...porque eu não vejo,... 
 
Presidente – Mas nós vamos chegar lá, antes disso, eu tenho aqui... 
 
André Franco Montoro Filho – ...não é que quem fez as críticas tem 
que votar pela rejeição, o que estou dizendo é que não houve nenhuma 
crítica que invalide o relatório. 
 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, declarou encerrada 
a discussão. Antes de dar início à votação, considerou prejudicada 
proposta de Conselheiro, entendendo-a substitutiva. 
 
Deliberação: 
Submetida a matéria à votação, por maioria de votos, o Plenário 
resolveu aprovar o Relatório da Diretoria, balanço e demonstração das 
contas de receita e despesa do exercício de 2012. 

 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Como se aproximava da meia-noite, houve por bem deixar 
para outra oportunidade o item Várias e “A Voz do Conselheiro.” Informou o 
número de Conselheiros que assinaram a lista de presença. Renovou o 
convite para a apresentação do sistema eletrônico das eleições de 29 de 
abril, que se realizaria na terça-feira seguinte. Deu por encerrados os 
trabalhos às 23h45. 
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Transcrição de manifestação por escrito formulada pelo Conselheiro 
Alberto Caruso, entregue à Mesa no final da reunião:  “Dr. Manssur. Pelo 
imprevisto da homenagem à pessoa do meu filho – Marcos Vianna Caruso – 
ao agradecer pela sua atenção dispensada, irei dizer ao homenageado o 
orgulho que tive nesta noite. Ao amigo meus agradecimentos. A. Caruso”. 

 
 
 

* 
 * * 

 
 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 619ª Reunião Ordinária do 

Conselho Deliberativo, realizada no dia 29 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 

José Manssur 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 

Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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