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ATA RESUMIDA DA 631ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
28 DE ABRIL DE 2014. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de abril do ano dois mil e quatorze, em segunda convocação, às vinte horas e 
trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e sessenta e seis Conselheiros. 

 
 

2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur  
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Determinou, em seguida, a execução do Hino do 
Esporte Clube Pinheiros.  
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 
 

 
4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Conselheiros 

Presidente – Nós vamos dar início ao Expediente Solene, que seria destinado à Posse de três 
Conselheiros. Sucede que, dois desses ilustres Conselheiros que iriam tomar Posse, Marco 
Brigagão Carraresi, da Chapa Pinheiros de Todos Nós e Christiano Pustiglione Lopes Santos, da 
Chapa Participação não se encontram presentes, mas, presente se encontra a ilustre associada 
Fernanda Vieira da Cunha Lichtenberger, a qual convido para que tome Posse, prestando o 
juramento na Tribuna, onde se encontra o Termo respectivo. E todos nós iremos acompanhar 
com muita atenção. Os demais, tendo em vista que não exerceram assinatura, que é o poder 
físico da Posse, deixemos para uma próxima oportunidade. Com a palavra. 
 
Fernanda Vieira da Cunha Lichtenberger – ... “Prometo exercer com dedicação e lealdade o 
meu mandato, respeitando o Estatuto Social, o Regimento Interno e promovendo o bem geral 
do Esporte Clube Pinheiros.” 
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Presidente – Eu declaro empossada a Conselheira Fernanda Vieira da Cunha Lichtenberger e, 
em nome da Casa, lhe formulo votos de uma feliz legislatura. 
 
Fernanda Vieira da Cunha Lichtenberger – Muito obrigada e boa noite a todos. 
 
Presidente – Convido-a a assumir o seu local no Plenário. 
 
 
Solenidade de entrega de Placa em Homenagem ao Conselheiro Alberto Caruso, pelos 47 anos 
de serviços prestados ao Esporte Clube Pinheiros, no exercício do cargo de Conselheiro. 

Presidente – Eu ainda permaneço no Expediente Solene, mas queria fazer uma comunicação aos 
senhores. O Sr. Vice-Presidente do Conselho, como sempre, ao longo de todos estes anos se 
encontra presente, apenas que, como notável jogador de Tênis, às vezes há algum percalço e S. 
Sa. teve algum percalço no Tendão de Aquiles e se encontra aqui entre nós, já plenamente 
recuperado. Sinta-se como se estivesse aqui ao nosso lado. Por uma dificuldade física nós não 
podemos ir até aí, que seria o local adequado, mas o senhor está sempre no nosso coração. 
Continuando o Expediente Solene, na assentada anterior, ou seja, na reunião anterior, nós 
prestamos uma singela, mas merecida homenagem a uma figura histórica deste Conselho 
Deliberativo, o Conselheiro Alberto Caruso, que após 47 anos de serviços prestados ao Clube 
entendeu que seria oportuna a sua permanência agora apenas nos aconselhando, como sempre 
fez, mas sem uma presença efetiva no Plenário desta Casa. Na oportunidade, dissera palavras 
que eu não irei repetir, para que elas permaneçam como foram ditas no espontâneo. Hoje, eu 
só quero relembrar que o Dr. Alberto Caruso, nascido em 13/11/1921, casado com a Associada 
Sílvia Banchieri Caruso, e pai de um patrimônio da cultura artística nacional, o ator Marcos 
Vianna Caruso, é associado deste Clube desde janeiro de 1949. É Conselheiro deste Clube desde 
1954. Foi Vice-Presidente da Comissão de Sindicância. Membro da Comissão Financeira, a qual 
também presidiu. Esta homenagem é justa e eu pediria ao Presidente da Diretoria e seu Vice-
Presidente que me acompanhassem, porque vou até à presença do Dr. Caruso fazer a entrega 
desta Placa. E pediria aos dois Conselheiros que presidiram esta Casa e que nos deram as luzes 
que nos fazem caminhar. Verifico que Rubens Catelli está presente, não sei se Dr. Claudio Regina 
está também, mas se não estiver, o Dr. Rubens Catelli os representará. E não poderá haver 
representação melhor, porque o senhor é Decano desta Casa, a homenagem que se presta a um 
homem de um valor incomensurável, que é Alberto Caruso. 
 
- O Sr. Presidente se dirige ao Plenário para fazer a entrega da Placa, acompanhado do 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, do Vice-Presidente, Arnaldo Couto de 
Magalhães Ferraz e do Conselheiro Efetivo Rubens Catelli. 
 
Presidente - Os dizeres desta Placa são os seguintes: Ao ilustre Pinheirense Alberto Caruso, a 
homenagem do Conselho Deliberativo pelos 47 anos de serviços prestados ao Esporte Clube 
Pinheiros, no exercício do honroso cargo de Conselheiro. São Paulo, 28 de abril de 2014.” É uma 
honra muito grande. Agradeço ao Dr. Catelli, ao Presidente e ao Vice, que sempre estão ao 
nosso lado. 
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Rubens Catelli (fora do microfone) – Ao meu amigo Caruso, em nome do Presidente e do 
Pinheiros, eu faço a entrega desta Placa comemorativa. 
 
Alberto Caruso (fora do microfone) – Muito obrigado. 
 
Presidente – Deus te abençoe. 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – E eu, por dever de ofício, sou obrigado a iniciar com dois votos de pesar. O 
primeiro, pelo falecimento do ex-Conselheiro Roberto Marques Castelhano, ocorrido no dia 3 
deste mês; e, o segundo, pelo falecimento de uma figura nacional, o locutor esportivo Luciano 
do Valle, ocorrido no dia 19 deste mês. Como este Clube é também essencialmente esportivo e 
como ele foi uma das vozes mais eloquentes do desporto nacional, entende a Mesa, de Mister, 
que se preste esta homenagem. Em meu nome pessoal e tenho certeza que de toda esta Casa e, 
também do Esporte Clube Pinheiros, apresento este voto a um ilustre associado, amigo meu 
particular e de muitos que aqui estão, Engenheiro Mauro Arce Filho, recentemente nomeado 
Secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos. A demonstrar a excelência deste 
corpo associativo, que é a razão última de todas as nossas atividades. E agora dois votos de 
congratulações. O primeiro, a um associado desta Casa, mas que mantém vínculos diretos, por 
seus familiares, com o Esporte Clube Pinheiros e que recentemente foi eleito para presidir a 
Diretoria de uma das mais pujantes instituições esportivas de São Paulo. Refiro-me ao ilustre 
advogado, amigo dileto, Carlos Miguel Castex Aidar, eleito Presidente da Diretoria do São Paulo 
Futebol Clube. O próximo voto de congratulações e, eu o faço de corpo presente, porque é uma 
honra ao Conselho Deliberativo, é uma honra ao Esporte Clube Pinheiros por ter na Presidência, 
também desta gloriosa instituição, um amigo dileto, que tenho a honra de conhecer acerca de 
45 anos, um dos mais notáveis Presidentes da imprescindível Associação dos Advogados de São 
Paulo, sem a qual é difícil operar-se no campo nobre da advocacia, que foi eleito Presidente do 
Egrégio Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube e é Conselheiro desta Casa. E 
homenageio, com muita honra, Carlos Augusto de Barros e Silva, para lhe dizer, Presidente, que 
é uma honra para o Conselho ter entre nós o Presidente do Conselho Deliberativo de uma 
instituição do porte do São Paulo. Que V. Sa. nos traga as luzes e os ensinamentos de seu 
notório saber, para que possamos conduzir esta Casa, como temos feito. E que V. Sa. leve daqui 
os exemplos que radiou ao longo dos anos, de dignidade, de postura ética, de eficiência e de 
moralidade. É um privilégio para o Conselho do Pinheiros ter o Presidente do Conselho 
Deliberativo do São Paulo entre nós.  
 
Carlos Augusto de Barros e Silva – ... Tenho aqui, sob forte emoção, que é indisfarçável, alegria 
de afirmar o quanto me honra a condição de Presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo 
Futebol Clube. Há poucos dias num encontro muito agradável e festivo, o Presidente Antonio 
Moreno Neto, secundado pelo Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues me anunciaram, 
brincando, ser o Presidente do maior clube do mundo. Eu sei que não sou o Presidente do 
Conselho Deliberativo do maio clube do mundo, mas de um dos maiores clubes de futebol do 
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mundo. E, mais do que tudo, o que muito me é especial e me orgulha, eu sou Conselheiro do 
maior Clube do mundo, que é o Esporte Clube Pinheiros. Seja na forma substantiva, seja na 
forma verbal, qualquer que seja, quando V. Exa. profere a palavra honra e o faz com toda 
elegância, nada mais faz do que refletir o quanto honra o Esporte Clube Pinheiros a sua 
presença. V. Exa., Presidente Manssur, se necessário fosse para mim, eu sei que teria as 
referências todas e maiores para poder exercer o grande e difícil Mister que me foi cometido 
pela coletividade do São Paulo. Mas as lições que eu colhi aqui com muitos anos de vivência 
neste Clube, seja dirigindo, seja no próprio Conselho, elas ressaltam aquilo que o Pinheiros tem 
de melhor na sua condução do Conselho Deliberativo e que está na figura elegante, na figura 
educada, na figura amável de V. Exa., que só cometeu um erro, foram os seus excessos ao se 
referirem a mim. Então, eu quero dizer que o Esporte Clube Pinheiros, se para alguns não é um 
fato conhecido, é para mim sim alguma coisa muito especial, é uma vivência saudável. Aqui eu 
colhi lições de vida e de fraternidade, aqui eu tenho os meus maiores amigos e eu tenho um 
profundo orgulho de ser pinheirense e do Clube Pinheiros, porque ele vem refletindo e, agora, 
presentemente de uma forma muito especial, o quanto ele é um Clube maravilhoso e bem 
cuidado. De tal sorte que, às vésperas de um processo político que sempre traz considerações e 
comportamentos às vezes discutíveis, isso tudo deve ser colocado na linha de um desejo e de 
uma vontade de contribuir para o engrandecimento deste Clube. A nossa formação, que é 
eminentemente democrática, está acostumada com o contraditório e está acostumada com o 
respeito que a todos é devido. Nem sempre acontecem à risca, às vezes acontecem alguns 
deslizes, mas isso deve ser entendido e eu conclamo a comunidade pinheirense que seja pelo 
interesse, pelo desejo de contribuir para este Clube em qualquer nível que seja. Então, quando 
voltei agora para esta Tribuna, que de há muito não frequentava, vim para agradecer a V. Exa. e 
a todos que aqui se encontram, pela homenagem que me prestaram, mas para assegurar que o 
meu amor e o meu reconhecimento pelo Clube Pinheiros está acima de qualquer coisa. Muito 
obrigado.  
 

Presidente – Prosseguindo, proponho ao Plenário seja consignado um voto de louvor ao 
Associado, eminente ex-Vice-Presidente desta Casa, Desembargador Ricardo Cardozo de Mello 
Tucunduva, Coordenador do VI Congresso Luso- Brasileiro de Polícia Judiciária, realizado pelo 
Instituto Internacional de Estudos de Polícia Judiciária - INTERPOJ do dia 22 a 25/04/2014. Estive 
presente, vi a grandeza do evento e, na oportunidade a mostrar o quão qualificado este corpo 
associativo, formularam palestras e conferências inesquecíveis dois ilustres associados desta 
Casa, o eminente advogado, Dr. Antonio Claudio Mariz de Oliveira e o Professor Dr. Ruy Cardozo 
de Mello Tucunduva. Submeto ao Conselho e, vou na linha da excelência deste corpo 
associativo, porque este ato de nomeação pelo Governador foi hoje, consignando um voto de 
louvor desta Casa, do Esporte Clube Pinheiros a um ilustre associado, Alberto Gosson Jorge 
Junior, nomeado Desembargador pela classe jurista, 5º Constitucional dos Advogados. 
Nomeação feita hoje pelo Governador de São Paulo, que vai certamente honrar o Tribunal de 
Justiça, como honrou a Associação dos Advogados de São Paulo, como honra e dignifica o 
corpo associativo deste Clube, como honrou e dignificou seu pai, Alberto Gosson Jorge, que 
foi companheiro de Diretoria, na gestão do Dr. Celso Hahne, Diretor de Serviços Gerais. 
Mandarei este ofício ao Professor da Faculdade de Direito de São Paulo, Dr. Alberto Gosson, 
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em nome de todos nós, atestando e nos congratulando com essa indicação que muito nos 
honra... 
 
- Manifestação de Conselheiro: Presidente, também Conselheiro da Associação.  
 
Presidente – ... também Conselheiro, hoje Diretor da Associação. O próximo voto eu até 
estaria impedido de apresentar, mas vou tomar a liberdade de fazê-lo. Eu até acrescentei 
mais um nome, Dr. Cardia, para submeter ao Conselho a proposição de sua autoria, no sentido 
de consignar em Ata os votos de congratulações com o associado José Francisco Manssur, meu 
filho, e com o Conselheiro Roberto Antonio Kirschner. E eu pedi licença, Dr. Cardia, para 
acrescer o ilustre integrante do Conselho Fiscal, Professor Ademir Scarpin, posto que os três 
associados desta Casa vão honrar e dignificar o Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol 
Clube, presidido pelo Dr. Carlos Augusto de Barros e Silva. E também o Dr. Cardia pede, por 
extensão, os cumprimentos ao Dr. Carlos Miguel Castex Aidar, já formulados. Irá, em nome da 
Casa. Senhores, agora uma homenagem que eu faço, da mesma natureza que fizera a Alberto 
Caruso. Tal como ele, também não pude preparar nada naquela oportunidade e, nesta, o 
coração vai falar, e eu espero que ele fale, a verdade certamente o será, mas espero que ele fale 
toda emoção do momento em que irei proferir essas palavras. Eu recebi de D. Laís Lima e dos 
demais irmãos, a seguinte carta, a mim endereçada: Muito sensibilizada com a atitude que 
tomei com a não participação das próximas eleições para o Conselho, comunico ao amigo - 
somos todos nós - a minha gratidão pelas atenções recebidas de todo Conselho Deliberativo, 
Presidentes, Diretores, Funcionários, Conselheiros e Associados, desejando uma eleição plena 
de sucesso aos que merecerem ser distinguidos com o voto, que venham a integrar este 
Conselho – como D. Nice de Lima, subscritora dessa carta, honrou pertencer - Mais uma vez, 
obrigado a todos e, ao Presidente do Conselho, em nome de todos. Então, os senhores verificam 
que, D. Nice de Lima, descansada nos anos belíssimos que vive ao lado de uma família exemplar, 
tal qual como Alberto Caruso, resolveu não participar dessas eleições. Eu vou ser breve. Há um 
filósofo que diz o seguinte: o que me preocupa não é o alarido dos maus, mas o silêncio dos 
bons. Mas nós não teremos o silêncio de Caruso e nem de Nice de Lima, porque a eloquência do 
exemplo que ambos deixaram e, no caso específico desta família honrada e ilustre que 
dignificou durante anos e dignifica o corpo associativo e que honra, sobremodo, este Conselho 
Deliberativo, é uma voz eloquente, muito maior do que as vozes que belissimamente os 
Conselheiros proferem em todas as reuniões mensais que aqui fazemos. As pessoas por onde 
passam deixam pegadas, algumas visíveis, já dissera isso, outras invisíveis. As visíveis são suas 
casas, as obras que fazem, os trabalhos que executam, as invisíveis é a família, são os exemplos, 
é a conduta, é a moral, é a ética, é a impessoalidade. Isso, Nice de Lima tem, sabem por quê? 
Porque ela legou isso para filhos exemplares e os senhores estão aqui a prosseguir essa marcha 
maravilhosa, que ela fez percorrer e que todos nós iremos seguir, porque tem uma linha reta. 
Não há na vida de Nice de Lima um ponto fora da curva. Era o que eu tinha a dizer.  
 
- A Conselheira Laís Helena Pinheiro Lima e Silva vai à Mesa e cumprimenta o Presidente José 
Manssur. 
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Presidente – A Mesa propõe um voto de louvor aos atletas da Seção de Futebol Menor, 
extensivos à Equipe Técnica, Diretores de Área e Adjuntos, que participaram pela quinta vez (da 
competição que está na 6ª edição) e conquistaram esses Troféus que haverão de engalanar a 
galeria dos grandes Troféus do Esporte Clube Pinheiros. Eu acredito que alguns, ou muitos 
estejam aqui. É o Torneio Barcelona Premier Cup, Sub 10, Sub 12, Sub 14 e Feminino, realizado 
no período de 11 a 21 de abril. Aos senhores, parabéns, os cumprimentos desta Casa e, tenho 
certeza que na terra de Gaudí, os senhores conseguiram com a arte levada do Pinheiros, fazer 
com que também a comunidade espanhola, de Barcelona, verificasse o talento dos jovens 
atletas do Esporte Clube Pinheiros. Os troféus estão aqui, em homenagem a todos os senhores 
presentes. A relação dos homenageados eu não vou ler, pela extensão, mas ficará fazendo parte 
integrante da Ata. E, posto isso, passo a palavra ao meu dileto Secretário, para as demais 
Comunicações. 
 
Primeiro Secretário – ... Concluindo esse momento, gostaríamos de comunicar que se 
encontram à disposição dos Conselheiros, na Secretaria, o Relatório de Acompanhamento 
Mensal do mês de março de 2014. Cabe informa também que recebemos cartas da Diretoria, 
que estão à disposição dos Srs. Conselheiros para consulta na Secretaria Conselho, comunicando 
alterações em sua composição para biênio 2013/2015. Ao fim e ao cabo, devolvo a palavra ao 
Sr. Presidente. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Sr. Presidente, gostaria de fazer dois votos de louvor. O primeiro é 
com relação a essa magnífica obra que foi realizada do Estacionamento, de 860 vagas. Só 
lembrando a este Conselho que nós aprovamos uma coisa inédita, o Plano Diretor de 
Desenvolvimento aqui nesta Casa, dentro do qual estava incluído esse Estacionamento. Logo 
após aprovação deste Conselho, conseguimos aprovação em todos os órgãos relacionados com 
as entidades oficiais da Prefeitura, que são autorizações difíceis: meio ambiente, CET, Secretaria 
de Planejamento e, assim por diante. Depois conseguimos também, nesse período de aprovação 
tentar realizar a infraestrutura necessária para receber o acréscimo dos associados que iriam 
utilizar o Estacionamento e provocariam um aumento de frequência no Clube. E nós 
conseguimos fazer uma obra com dinheiro do associado, mas sem cobrar nenhuma taxa 
adicional de obra do associado, nós não cobramos. Têm clubes coirmãos nossos, que não 
interessa citar os nomes, em que eles fizeram o estacionamento, ou estão fazendo e cobra uma 
taxa de obras, complementar. O Pinheiros conseguiu fazer essa obra sem essa taxa. Então, eu 
gostaria de deixar registrado esse voto de louvor, mas esse voto de louvor é para o Pinheiros 
como um todo, para os Conselheiros, associados, os funcionários, para todos aqueles que 
participam dessa comunidade, mas queria registrar o voto em nome do Presidente da Diretoria, 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues, representando e em nome do Sr. José Manssur. Então é esse o 
voto que gostaria de deixar consignado. 
 
Presidente – Estendo a todos e já estamos devidamente cientes. 
 
Antonio Moreno Neto – E gostaria também de incluir o Conselho Fiscal e as Comissões que 
participaram dessa magnífica obra que dignifica o Clube. O Clube, com essa obra vai se valorizar 
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patrimonialmente de uma maneira muito sensível e atenderá o maior anseio do associado, 87% 
dos associados, na pesquisa realizada, queriam esse Estacionamento. 
 
Presidente – O senhor falou em dois votos, tem mais um? 
 
Antonio Moreno Neto – O segundo voto seria pelo seguinte: hoje é a última reunião ordinária 
deste Conselho e gostaria de fazer um voto de louvor à Mesa do Conselho Deliberativo, em 
nome do seu Presidente José Manssur, do Vice-Presidente Evandro Antonio Cimino, Primeiro 
Secretário Eduardo Ribas Oliveira Machado, Segundo Secretário Antonio Alberto Foschini e 
Terceiro Secretário Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima. A todas as Comissões Permanentes, 
presidida na Comissão de Esportes pelo Ivo Carotini; na Comissão Financeira por Antonio Carlos 
Fiore e todos os seus elementos; Comissão de Jovens Roberto Augusto Muzzi Alem; Comissão 
Jurídica José Geraldo Louzão Prado e componentes; Comissão de Obras Ricardo Alberto 
Carneiro La Terza e os demais componentes; Comissão de Saúde e Higiene o João Manoel Rossi 
Neto e componentes. Eu deixarei a lista aqui para registrar. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
Antonio Moreno Neto – E também a Comissão de Sindicância, presidida por Antonio Carlos 
Foschini. Eu queria dizer, Sr. Presidente, que, em seu nome, que presidiu esses quatro anos, eu 
tive a honra nesses quatro anos de ser Presidente Executivo em um ano, dos quatro, o senhor 
juntamente com sua equipe, mas, sob sua liderança, conseguiu conduzir este Conselho de 
maneira excepcional, não só na parte técnica, mas também na parte de direcionamento dos 
trabalhos, de conclusão, respeitando o Estatuto, Regimento Interno e a Constituição. E nós 
todos sabemos do seu afinco, de estudo e de noites que o senhor passou, para chegar aqui e 
discutir determinado aspecto ou um assunto, seja ele de que relevância for, com a maior 
profundidade e com o maior conhecimento. Parabéns. Gostaria de até pedir ao Plenário uma 
salva de palmas a V. Sa.  
 
Presidente – Em nome de todos, queria agradecer e pedir licença ao Dr. Moreno para estender 
esses cumprimentos, porque durante os primeiros meses do meu primeiro mandato também 
participou da Mesa, o ilustre Conselheiro Dr. Apparecido Teixeira, que está presente. Isso eu fiz 
em nome da Mesa. Em meu nome, particular, só gostaria de agradecer toda força que os 
senhores me têm dado e que tem me permitido prosseguir por um caminho difícil, mas que, 
certamente, haverei de vencer. Muito obrigado.  
 
Antonio Moreno Neto – Presidente, eu me esqueci de citar o Presidente da Comissão de 
Veteranos, Dr. Ernesto Schleier.  
 
Presidente – Claro, aliás, o Dr. Ernesto é sempre citado, porque é uma figura marcante, é um 
patrimônio do Esporte Clube Pinheiros. 
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José Roberto Coutinho de Arruda – ... Eu, como membro do Poder Judiciário, sinto que o 
Alberto está sendo uma grande aquisição e, como são paulino, o São Paulo também está muito 
bem dirigido em seu Conselho Deliberativo. Então, abro mão de outras manifestações. 
Obrigado, Presidente.  
 
Presidente – Obrigado ao senhor. 
 
Palmira Izilda Lourenço de Campos Vergal – ... Venho manifestar meu apreço a todos os 
Conselheiros que nos deixam com o fim de seus mandatos. Os meus agradecimentos pela 
dedicação e o trabalho desses senhores. Tomo ainda a liberdade de, em nome desta Casa, 
desejar boa sorte àqueles que se despedem e dizer que esta Casa estará sempre de braços 
abertos aos novos Conselheiros eleitos e que tenhamos uma eleição tranquila, democrática, 
com oportunidades iguais a todas as chapas. Boa noite. Obrigada.  
 
Presidente – Muito bem, a senhora pode ficar certa que assim será; a Instituição é muito grande 
para que seja diferente. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – ... São dois votos de louvor, eu só vou corroborar com o voto de 
louvor às crianças que estiveram na Europa, só acrescentando o nome do Maurício Machado, 
Supervisor dessa equipe de crianças, do Professor Carlão, do Professor Rony. Só evidenciando o 
trabalho desses três. Chamar de três executivos, que a quase vinte anos eles criam essas 
crianças que, pela quinta vez levaram o nome do Esporte Clube Pinheiros num torneio que têm 
diversos integrantes de vários países. E desde já eles já conquistam títulos, crianças que vão 
levando o nome do nosso Clube tão longe. O segundo voto de louvor, já ia falar, o Toni colocou 
muito bem, o que foi seu trabalho, José Manssur à frente dessa equipe da Mesa. Apenas 
completando, eu me coloco, em nome da minha família, agradecendo a você as palavras a D. 
Nice de Lima, nossa mãe, que acerca de 32 anos nosso pai nos deixou. Foi Conselheiro também 
desta Casa e ela procurou, com dignidade, nos conduzir, como liderança em nossa família nesta 
Casa, o que sempre nós procuramos ter, como o Manssur lembrou muito bem, nos deixou 
muito emocionados, tenho certeza que se ela estivesse presente estaria em lágrimas, porque foi 
muito bonito saber um pouquinho do que foi a história dela, você resumiu muito bem. Muito 
obrigado, Manssur, eu fico sabendo que, você continua ou não aqui na Presidência desta Casa, 
mas que nos deixou, a mim, o quinto filho da D. Nice de Lima, muito emocionado. Muito 
obrigado a todos.  
 
Presidente – Nós é que temos a honra de tê-los conosco aqui no Plenário. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – ... Sr. Presidente, antes de falar os dois motivos principais da 
minha vinda aqui eu queria dizer do orgulho de ser pinheirense e, principalmente Conselheiro 
desta Casa. Hoje nós tivemos no começo da nossa reunião, no Expediente, dois são paulinos que 
são nomeados Presidente do Conselho Deliberativo e Presidente da Diretoria do São Paulo, que 
é o Carlos Miguel Aidar e o nosso irmão Carlos Augusto de Barros e Silva, três Conselheiros 
também que foram eleitos também como Conselheiros de lá. O nosso querido Alberto Gosson, 
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que também foi nomeado Desembargador. A gente vê a importância e o valor dos nossos 
associados e dos nossos Conselheiros. Mas o que me trouxe aqui foi um voto de pesar pelo 
falecimento da D. Laís Montgomery, mãe dos nossos amigos e, associados do Clube, Richard 
Montgomery e o Malcolm, que faleceu no último dia 17. E queria também cumprimentar o 
Presidente da Diretoria, o nosso amigo Dutra e o Diretor de Patrimônio Flávio Tatit. Passei hoje 
de manhã, estavam terminando, ou começando, assim quase no meio a obra daquela ligação 
que tem entre a via principal e Alameda das Palmeiras, com o distintivo do Clube. Que tive 
oportunidade de passar agora à noite e fiquei orgulhoso e ficou uma maravilha. Então, 
parabéns, Presidente, parabéns Flávio Tatit por essa bonita solução. Muito obrigado.  
 
Presidente – Em nome da Mesa, agradecemos. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... O que me traz aqui é solicitação de um voto de louvor, que, 
vou pedir com muito prazer, é raro eu vir ao Expediente, mas, hoje, quando acordei me deparei 
num blog que normalmente leio quando há tempo, chama Epichurus, que é um blog de ex-
nadadores, que escreve sobre natação, desenvolvimento, e tal. Mas, hoje, o importante é que 
ele falava de Manoel dos Santos. Manoel dos Santos foi homenageado pelo hall da fama da 
natação brasileira, é o mais novo homenageado, se juntou a Cesar Cielo, Gustavo Borges. Foi 
homenageado agora no Maria Lenk, agora, no brasileiro. E me trouxe aqui, porque, vou ler 
alguns trechos de Pedro Junqueira, que achei muito interessante nessa homenagem, e passo a 
ler: Manoel dos Santos foi o maior nadador brasileiro entre 1956 e 1962. O conjunto de seus 
feitos o colocou a frente de qualquer outro nadador na história da natação brasileira até então. 
Tal qual os grandes se desempenham, Manoel se destacou pelo pioneirismo de diversas formas. 
Ao fim do seu período de destaque competitivo, nosso espetacular velocista tinha elevado o 
patamar de notoriedade do esporte da natação no Brasil para um novo nível. Todos nós que 
viemos depois dele, pequenos ou grandes, é o meu caso, usufruímos de uma natação 
competitiva local menos rudimentar e mais ambiciosa, pois foi o Manoel que nos ensinou que, 
sim, é possível galgar alturas inimagináveis e, para os nossos melhores, também chegar ao topo 
do mundo. O voto de louvor é porque ele é nosso sócio honorário e abriu as portas da Natação 
para um novo nível. Seus dois registros históricos de importância incontestável, e de maior 
conhecimento do grande público, foram seu bronze na olimpíada de Roma, de 1960, e seu 
recorde mundial, no clube Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1961, ambos nos 100m livre – 
Antes de Cesar Cielo, bem antes – Sua marca registrada, os 100m. Poucos sabem de seu 
excepcional desempenho no sul-americano de 62, em Buenos Aires, arrancando e liderando um 
inédito tricampeonato para o Brasil, em acirradíssima disputa com a estrela portenha, Nicolao, 
naquela que talvez tenha sido a competição na qual ele entrou na piscina em melhor forma na 
vida. Mas Roma e o Guanabara, a medalha olímpica e o recorde mundial, por conta própria, 
comprovam mais do que o suficiente a feitura de um maior de todos, um mais rápido do 
mundo, um Hall da Fama. Quem não pelejou na piscina antes da década de 80 não pode 
conceber o significado daquele tempo do recorde mundial. A barreira do um minuto nos 100m 
livre foi quebrada, no Brasil, no começo da década de 40, em piscina de 25 metros. Do final dos 
anos 40 até 55, nadar abaixo de um minuto na piscina olímpica garantia um pódio em qualquer 
competição nacional e, não raro, em qualquer campeonato sul-americano. Na segunda metade 



10/36 

da década de 50 Manoel começou a elevar a barreira da natação, e pulando etapas. No começo 
nos familiarizou com os 56 segundos, depois conquistou reputação internacional de primeira 
linha com os 55 segundos e, finalmente, deixou sua marca indelével no quadro da história 
mundial com os 53 segundos. A partir dali, passou-se mais de uma década para que se 
começasse a se avizinhar novamente daquela marca em território nacional. A heroica geração 
que nos representou na olimpíada de Munique, em 72, e os nossos melhores velocistas durante 
toda a década de 70 não superaram convincentemente a velocidade de Manoel. Foi só no 
começo dos anos 80, quase vinte anos depois de Manoel se aposentar da piscina, que os 53 
segundos, de fato, começaram a não alcançar pódio em competições nacionais. Então, por vinte 
anos, a marca dele ainda seria suficiente para alcançar pódio em campeonato brasileiro. Em 
homenagem a ele não podia faltar. Acordei em dia inspirador e peço esse voto de louvor a 
Manoel dos Santos. Obrigado.  
 
Presidente – Queria cumprimentar o Conselheiro Lomonaco. Mandarei na íntegra e, se Marcelo 
La Terza Santos, honrado filho de Manoel dos Santos estiver aqui, já fique ciente dessa 
homenagem, que eu peço licença ao Dr. Lomonaco para estender como sendo de todo 
Conselho. Manoel dos Santos, como Dr. Lomonaco falou, é um patrimônio do Esporte Clube 
Pinheiros e, sobretudo, um patrimônio do esporte nacional. E os patrimônios esportivos desta 
Pátria, tais quais os patrimônios culturais ou artísticos, devem ser sempre louvados e 
reverenciados pelo exemplo às gerações futuras. Vamos, agora, dar início à Ordem do Dia. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (fora do microfone) – Pela ordem, Sr. Presidente? 
 
Presidente – Pois não. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pela ordem) – Considerando que já estamos às 21h30 e a 
matéria mais importante dessa noite é efetivamente apreciação do Relatório da Diretoria, 
balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2013, gostaria que V. 
Sa. submetesse ao Plenário a possibilidade da inversão da Ordem do Dia, no sentido de que 
passamos a discutir esse item de extrema relevância e, a partir daí, continuamos na sequência. 
Era essa a proposta que gostaria de fazer. 
 
Presidente – É uma honra. O inciso II do artigo 39 do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo estabelece que a Ordem do Dia somente pode ser alterada ou interrompida, aqui 
no caso é alterada, desde que o Egrégio Plenário assim delibere. Então, vou submeter à 
apreciação. 
 
Cândido Padin Neto – Dr. Manssur, só um minutinho? 
 
Presidente – Sim. 
 
Cândido Padin Neto – Quantos Conselheiros estão inscritos na Voz do Conselheiro? 
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Presidente – Sempre são quatro, Engenheiro Padin, não pode ser mais do que quatro: o senhor, 
Dr. Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz, Sr. Ricardo La Terza e o Sr. José Ricardo Pinheiro Lima.  Dr. La 
Terza está retirando, então, são só três. Mas tenho que submeter ao Plenário, apenas pedir para 
fazer uma emenda aditiva ao Dr. Alberto. Como não há inscritos na Ata, só para deixar 
aprovada, podemos votar. Aprovaria e colocaria só a Ata para poder redigir, porque iam ser 
muitas folhas. Então, vou colocar a proposta do Dr. Alberto, de inversão da Ordem do Dia, para 
que possamos deixar para a reunião seguinte “A Voz do Conselheiro” e colocaríamos em 
votação apenas a Ata, onde não há Conselheiros inscritos, não há retificação, não há nenhuma 
impugnação e, logo em seguida, apreciaríamos a matéria objeto desta sessão ordinária. Há duas 
ordinárias, essa e a de novembro. Então, já entraríamos de rijo na discussão da Ordem do Dia da 
sessão ordinária. Aqueles Conselheiros que estiverem de acordo com a proposta do Conselheiro 
Alberto, de alteração da Ordem do Dia, apenas se deliberando sobre a Ata e, depois ingressando 
na análise e votação das demonstrações financeiras, permaneçam como estão; os que forem 
contrários queiram se levantar. Por maioria, está aprovada a inversão da Ordem do Dia. Eu vou 
colocar em votação apenas e tão somente a Ata. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 2 - Apreciação da ata da 630ª Reunião Extraordinária, realizadas no dia 31 de 
março de 2014. 

Presidente – Não há objeção, impugnação, retificação. Todos os senhores a receberam. Aqueles 
que estiverem de acordo com os termos redigidos da Ata da sessão anterior, permaneçam como 
estão; os que forem contrários queiram se levantar.  A Ata está aprovada, por unanimidade. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-07/2014, referente ao Relatório da Diretoria, 

balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2013. 

Presidente – Os senhores todos receberam o Relatório da Diretoria, acompanhado das contas 
de gestão, com os pareceres do Egrégio Conselho Fiscal e da Auditoria Independente Externa, 
bem como os pareceres emitidos por todas as Comissões Processantes 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 Instituição, ao longo de 2013. 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 Auditores Independentes Externos, cujo trabalho, como afirmado, se conduziu de acordo 
com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria, bem assim do Parecer do Egrégio 
Conselho Fiscal, sem que tenha esta Presidência notado qualquer ênfase ou ressalva. Razão pela 
qual a matéria está em discussão. O primeiro inscrito é o Conselheiro Antonio Carlos Fiore, por 
coincidência, Presidente da Comissão Financeira Permanente do Conselho Deliberativo, em 
seguida, Conselheiro Nelson da Cruz Santos. 
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Antonio Carlos Fiore – ... Venho a esta Tribuna trazer-lhes detalhe sobre informações que estão 
contidas no Relatório da Diretoria pertinente ao exercício de 2013, em especial aquelas que 
compõem as demonstrações financeiras de nossa Entidade. Todos nós, Conselheiros, sem 
exceção, recebemos o caderno contendo o Relatório da Diretoria, com tempo hábil para uma 
boa leitura e para busca de informações complementares, se estas se fizessem necessárias. Nós, 
da Comissão Permanente Financeira assim fizemos e produzimos nosso parecer, que está 
contido junto ao material dessa reunião. Gostaria de observar que as demonstrações financeiras 
representam a conclusão de mais um exercício social e que as críticas construtivas e 
recomendações de melhorias serão sempre bem-vindas, porém, tenho que indicar que são 
intempestivas, pois ao longo do ano recebemos onze relatórios mensais de atividades e não me 
recordo de nenhum deles ter sido objeto de qualquer comentário que objetivasse sua melhoria 
ou que motivasse atenção especial para qualquer tipo de eventual problema. Muito se tem 
falado pelo mundo virtual, que hoje tem servido de eco a comentários de todos os tipos, 
fundamentados ou não. Entre os não fundamentados gostaria de tecer um breve comentário, 
observando que os números contidos em nossas demonstrações financeiras provêm todos, sem 
exceção, de nossos livros contábeis, o diário e o razão. Para os que não sabem, esses livros 
contêm todos os fatos administrativos de nossa Instituição. O diário registra-os em ordem 
cronológica e o razão o faz, agrupando-os por tipo ou qualidade de evento, porém, ambos 
tratam e contém os mesmos fatos administrativos. Tenho em mãos o balancete levantado em 
31 de dezembro, que deu origem às demonstrações financeiras. Esse balancete, nada mais é do 
que o resumo dos saldos de todas as contas do razão naquela data. Mensalmente, nosso livro 
diário apresenta em média 2.400 páginas, com registro de todos os fatos administrativos. Por 
ano, em uma conta simples são cerca de 29 mil páginas. Feito esse pequeno introito que, espero 
que sirva para atender pessoas com pouca familiaridade com o mundo contábil, vamos aos fatos 
mais relevantes e que tem sido ao longo dos anos aqueles que mais despertam 
questionamentos. Comecemos com nosso balanço. Como os senhores observaram, essa peça 
está demonstrada na página 133 do nosso Relatório e nele estão contidos todos os bens, 
direitos e obrigações de nossa Instituição. Inicialmente, pelo lado do ativo em nosso balanço 
temos o caixa e os equivalentes de caixa. São valores disponíveis de nossa Instituição 
depositados em bancos ou investidos em aplicações conservadoras, sempre em bancos de 
primeira linha. Esses saldos contábeis estão todos conciliados, é uma perfeita relação entre os 
saldos apresentados em nossos livros contábeis e os extratos de cada uma das instituições 
bancárias. Isso é muito importante, pois quase todos os fatos registrados nos livros contábeis se 
iniciam e se encerram nas contas bancárias. Razão pela qual é fundamental o controle dos 
valores lá registrados. As notas 6 e 7, às páginas 142 e 143 detalham esses valores. Muitos me 
perguntaram o motivo de termos saldos tão elevados em 31 de dezembro. A resposta é muito 
simples: no final do ano, como sempre, muitos associados se antecipam e pagam anuidade ou 
as taxas do ano seguinte. Com uma observação atenta no passivo circulante podemos notar que 
em 31 de dezembro já havíamos recebido R$8.8 milhões de reais das contribuições de 2014. E 
esse dinheiro, como contrapartida, está registrado nas contas bancárias. Além dessas 
antecipações, nas aplicações bancárias estavam também aplicados o dinheiro remanescente 
para o pagamento dos investimentos em andamento e o restante da Lei de Incentivo ao 
Esporte. Apesar de o saldo estar alto não podemos sair gastando esse dinheiro, pois ele é 
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referente às receitas futuras e serão utilizados com parcimônia para cobertura de obrigações 
futuras também. Na sequência, no ativo, podemos notar existência de contas a receber e outros 
valores a receber. Essas contas a receber são referentes a contribuições até o mês de dezembro 
de 2013 e a valores relativos a taxas de transferências. Detalhe a respeito disso pode ser 
observado nas notas 8 e 9, na página 143 do nosso Relatório. Aproveito, falando desses 
números, para falar da nossa inadimplência, que sempre é um tema que preocupa a todos nós. 
Ela vem sendo mantida sob um controle bastante razoável. No final de 2012, como os senhores 
relembram, nós tínhamos R$1 milhão e 500 mil reais de inadimplência. Em 31 de dezembro de 
2013 esse número foi reduzido para R$1 milhão e 100. Eu acho que conseguimos um bom 
avanço. Os estoques existentes de R$933 mil reais referem-se a bens que serão utilizados nos 
próximos meses. Estão adequadamente controlados em nossos almoxarifados. São 
inventariados regularmente e estão valorizados a preço de custo. Complementando nosso ativo, 
podemos observar o valor de maior importância ali contido, o imobilizado. Em 31 de dezembro 
ele continha R$483 milhões de reais. Nesse valor, estão R$331 milhões de reais de terrenos, 
R$84 milhões de construções civis, R$53 milhões de obras em andamento e R$14 milhões de 
outros bens. O custo de nosso Estacionamento, em 31 de dezembro, era de R$50 milhões de 
reais acumulados e pode ser observado à página 145, na composição da conta, projetos e obras 
em andamento. A segunda parte do nosso balanço contém nossas obrigações e nosso 
patrimônio líquido. Começamos com nossas obrigações, notamos que possuímos em 31 de 
dezembro um passivo de curto prazo de R$53 milhões de reais. Desse montante, podemos 
excluir o valor de R$23 milhões, referente à Lei de Incentivo ao Esporte e R$8,8 milhões 
referentes às contribuições recebidas antecipadamente, que não são obrigações do Clube e que 
se transformarão em receitas ao longo do ano. Com isso, o nosso passivo de curto prazo se 
reduz para R$21 milhões de reais, mostrando o baixo nível de endividamento que nossa 
Associação possui. Agora, no R. A. M. do mês de marco nós podemos observar, de contribuições 
recebidas antecipadamente o valor já saltou para R$23 milhões de reais. Isso é uma situação de 
muito conforto para nós, em função da confiança que os sócios depositam em nosso Clube. 
Como falamos em nossos ativos e do nosso passivo de curto prazo, vou aproveitar para falar um 
pouquinho sobre nossas posições financeiras. Muitos me perguntam a respeito de nossos 
índices de análise de balanços, atendo-se indevidamente à análise do índice de liquidez. Nossa 
liquidez historicamente é baixa. Temos momentos de liquidez alta, quando arrecadamos valores 
para obras, pois nas obras as receitas sempre ocorrem à frente dos desembolsos, fazendo com 
que os saldos de caixa cresçam e coloquem a liquidez em patamares irreais. No início das obras 
do Estacionamento nossos índices de liquidez estavam bem elevados, acima de 1.5. Nos 
períodos de normalidade, quando não há ocorrência de investimentos nossa liquidez volta a 
seus patamares históricos, por sinal, sempre baixos. E por que nossa liquidez histórica é baixa? 
O motivo é um só, se nós, para as despesas de custeio arrecadamos exatamente o que 
pretendemos gastar não há como elevar a liquidez. A solução para tal, completamente 
desnecessária no meu modo de entender, seria propor ao associado uma arrecadação superior 
ao que está sendo gasto, deixando esse excesso aplicado. Não faria o menor sentido uma coisa 
dessas. Estou preparando um artigo que trata das demonstrações financeiras de clubes 
esportivos em geral. Para efeito de informação trago-lhes, em 31 de dezembro – Essas 
publicações foram do Estado de São Paulo, de 15, 20 dias atrás, são as demonstrações 
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financeiras do São Paulo Futebol Clube e do Esporte Clube Corinthians Paulista – Então, para 
efeito de informação eu trago-lhes que em 31 de dezembro o índice de liquidez do Corinthians 
era de 0.78, o do São Paulo era de 0.27 e o nosso de 0.78 também. Ainda, nessa comparação, 
observando essas demonstrações financeiras, podemos observar que o capital próprio em uso 
no Corinthians era da ordem de 6%, 94% capital de terceiros. No São Paulo, o capital próprio é 
de 44% e em nosso Clube é de 87%, apenas 13% de capital de terceiros. Confirmando as 
palavras do Presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, eu estou querendo acreditar que 
o Pinheiros é o maior Clube do mundo. O patrimônio líquido do Corinthians em 31 de dezembro 
é de R$76 milhões de reais, do São Paulo R$247, o nosso R$460 milhões de reais. Dificilmente 
algum outro clube esportivo no mundo tem um patrimônio líquido igual a esse. Para encerrar 
em definitivo a questão da nossa liquidez, informo que em 2012 ela era de 0.98, em 2013, 0.78, 
no final de março, no R.A.M. podemos observar que ela já subiu para 0.89. Se nós excluirmos as 
contribuições sociais recebidas antecipadamente, que não representa um passivo, a nossa 
liquidez em 31 de dezembro seria aumentada para 0.92 e, agora em 31 de março já seria de 
1.35. Eu acho que isso é suficiente para que todos entendam que a liquidez observada de forma 
isolada numa data específica não representa absolutamente nada. Voltando ao nosso balanço, 
observamos ainda, em nosso passivo, a parcela considerada como não circulante, por serem 
obrigações que se apresentarão de 2015 em diante. Nesse grupo basicamente temos o REFIS, 
com vencimentos a partir de 2015. Fechando o grupo... 
 
Presidente – Eu vou lhe conceder mais cinco minutos, Conselheiro Fiore. 
 
Antonio Carlos Fiore – Eu acho que dá tempo certinho. 
 
Presidente – O Regimento fala em 10, a meu critério, cinco. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (fora do microfone) – Merece mais 10, 20 minutos, são 
informações importantes. 
 
Antonio Carlos Fiore – Fechando o passivo, encontramos o patrimônio líquido. Como eu havia 
dito, ele representa 87% do financiamento de todas as nossas operações, apenas 13% são 
obrigações contraídas com terceiros. Em 2007, esses recursos de terceiros representavam 40% 
do nosso passivo, eles foram reduzidos em 6 anos para 13%. Neste ano obtivemos um superávit 
contábil de R$12.8 milhões. Desse valor R$7 milhões se referem ao saldo superavitário de 
Custeio e de Bares e Restaurantes. Com esse valor conseguimos fazer frente ao pagamento do 
REFIS em 2013 e ainda conseguimos manter um superávit líquido da ordem de R$1.2 milhões. 
Razão pela qual, conforme decisão de nossas últimas reuniões esse valor deverá ser 
encaminhando para uma reserva, chamada de reserva orçamentária. Se não for possível a 
obtenção de verbas incentivadas, desde já tomo a liberdade de, em nome pessoal, como 
associado, sugerir a utilização de parte do saldo que ficará nessa reserva para reforma de nossa 
pista de atletismo. Espero que essa solicitação seja considerada com bastante seriedade. 
Aproveito ainda para trazer algumas informações sobre os pareceres de nosso Conselho Fiscal e 
dos Auditores Externos, ambos os pareceres se referem às demonstrações contábeis contidas 
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no Relatório entre as páginas 133 e 155, qualquer coisa fora dessas páginas não têm cobertura 
desses pareceres, que são exclusivamente contábeis e financeiros. O parecer dos Auditores tem 
sua redação regulada e pode ser observado através da leitura da NBC 700. O parecer que 
recebemos é aquele que conhecemos no meio contábil como parecer limpo ou parecer sem 
ressalvas. Quem se der ao trabalho de ler qualquer balanço de companhias de capital aberto, 
publicado nos jornais, verá que o texto dos pareceres de auditoria, quando sem ressalvas, é 
exatamente igual ao texto do parecer contido em nosso Relatório. Quem se interessar, eu posso 
mostrar uma série de publicações nesse sentido. Saindo do contexto contábil e entrando no 
contexto gerencial, destacamos que conseguimos um ótimo resultado de Custeio e Bares e 
Restaurantes, quando comparado ao Orçamento, o superávit líquido obtido foi de R$7 milhões 
de reais. Continuamos correndo atrás de melhores resultados na Área de Bares e Restaurantes, 
quando observado isoladamente. Há muito trabalho ainda a ser realizado nessa Área, quer 
quanto à prestação de serviços, quer quanto ao equilíbrio entre receitas e despesas. Com 
relação à Lei de Incentivo ao Esporte, neste ano recebemos uma verba aproximada de R$21 
milhões de reais. Esses valores, quando recebidos, são depositados em contas bancárias 
específicas com contrapartida no passivo circulante. O reconhecimento da receita só se dá 
quando há o respectivo gasto e contabilização da despesa, essa é a razão dos valores contidos 
no ativo serem iguais aos contidos no passivo e dos valores lançados como receitas serem 
exatamente iguais àqueles lançados como despesas, tudo em conformidade com as regras 
contábeis. Aproveito para informar que os valores constantes dos sites oficiais estão conciliados 
com aqueles mantidos pelo nosso departamento que controla a Lei de Incentivo ao Esporte e 
estes conciliados com os saldos contábeis. Senhores, nossas demonstrações financeiras estão 
preparadas, respeitando-se tudo que as borás regras contábeis exigem. Em muito superamos 
aquilo exigido pela lei que controla as empresas sem fins lucrativos, pois atendemos tudo que é 
exigido para uma empresa de capital aberto. Senhores, orgulhem-se do nosso Clube, orgulhem-
se dos profissionais que atuam em nossa Instituição, orgulhem-se das nossas demonstrações 
contábeis. Usando uma frase do polêmico e saudoso Nelson Rodrigues, um autor brasileiro, por 
sinal muito ligado aos esportes, relembro: nada é mais difícil e cansativo do que defender o 
óbvio. Muito obrigado.  
 
Presidente – Conselheiro Fiore, o senhor fez uma ressalva de utilização de uma determinada 
verba, para eu poder encaminhar para votação, para reforma da pista de atletismo, da verba de 
investimento, é isso? 
 
Antonio Carlos Fiore – Como o saldo superavitário da nossa Instituição vai ser transferido para 
uma reserva orçamentária. 
 
Presidente – Então, não é nenhuma emenda aditiva? 
 
Antonio Carlos Fiore – Não. 
 
Presidente – É apenas uma lembrança. 
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Nelson da Cruz Santos – ... Diz a pauta desse item que estamos apreciando o Relatório da 
Diretoria, balanço e demonstração de contas de receita e despesa do exercício de 2013. Todos 
nós recebemos o material ricamente impresso, bastante rico, papel de primeira linha, de acordo 
com o Clube, mas vamos ver que das 170 páginas, 132 servem para louvar algo como se fosse da 
Diretoria, e não é, porque são atividades de associados, atletas dos mais variados esportes e, 
frequentemente, alguns desses atletas que defendem o nome do Esporte Clube Pinheiros não 
tem absolutamente nenhuma ajuda da Diretoria. Então, acho que por uma questão desses 
atletas anônimos, não deveriam estar como Relatório da Diretoria, feitos da Diretoria, não o 
são. São feitos sim do Esporte Clube Pinheiros, dos associados, dos atletas. E 30 páginas para 
uma possível demonstração. Eu já vou declarar que não sou contabilista, nem contador, mas sei 
contar 2 mais 2, e algumas coisas, apesar da brilhante demonstração do meu antecessor, não 
bate, pelo menos para mim, e vou querer mostrar isso para os senhores. Se nós pegarmos na 
página 162, e essa é uma coisa que me bato há muito tempo, aquilo que entra, aquilo que sai 
nunca está claro, nunca é visível, pelo menos para mim. Vocês vão ver, eu sou do Tênis, milito 
no Tênis, um valor orçando de contribuições sociais de R$2 milhões e 392 mil e um valor 
realizado de R$2 milhões e 434, isto é, ainda entrou mais dinheiro do que o orçado. E quando os 
senhores vão para o resumo das despesas, podem ver aqui o que quiserem, eu não sei onde 
está o Tênis. Aqui nós temos esportes coletivos, o Tênis é coletivo, até certo ponto, 
principalmente quando joga dupla. Relações esportivas, esportes competitivos e administração 
de esportes competitivos, isto é, sempre está nebuloso, nunca é fácil de encontrar uma receita e 
a despesa. A mesma coisa, apesar e, com todo respeito a meu antecessor, a receita e a despesa 
com os esportes patrocinados, os valores que entraram estão aqui, os valores que saíram, 
contabilmente têm que ser os mesmos, mas a pergunta que já fiz por escrito e que não tive 
resposta: é quanto o Esporte Clube Pinheiros gasta com os esportes competitivos, porque o 
restante dessa conta aqui não bate. Eu sei que não bate, só que não querem demonstrar, não é 
passado claramente para o associado e o associado paga essa conta. Isso, para mim, é falta de 
clareza, falta de transparência. Vamos mais à frente, quando a gente volta à página 160, que nós 
vamos ver o Orçamento de Custeio, e na página 161, eu procuro, olho, olho, olho e não acho, 
porque quando chego à página de resumo de despesas por Diretoria eu me surpreendo com um 
gasto que, acredito, tenha sido bem feito, mas que não é claro, não é transparente, não é 
visível, um gasto da Presidência do Clube. Esse gasto que, no realizado foi de R$2 milhões e 517 
mil, não está claramente demonstrando e nunca o foi, claramente nessa demonstração, não 
estou falando que os documentos não existam, em que foi gasto. 
 
- Manifestação de associado no plenário. 
 
Presidente – Senhores, silêncio, por favor. A liberdade de expressão eu garanto, mas 
manifestação não é possível aqui. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Põe para fora, Presidente. 
 
Presidente – Também isso não vou fazer. Vou pedir apenas e tão somente que os senhores 
permaneçam; está garantida a permanência, mas nos limites estatutários e regimentais. 
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Poderão assistir, poderão se manifestar, mas sem verbalizar qualquer pronunciamento, por 
favor.  
 
Nelson da Cruz Santos – Continuando, por favor, não quero causar polêmica, quero apenas ser 
esclarecido. No Orçamento esse item não existe, na despesa esse item existe. É norma, pelo 
menos para mim que, quando há um órgão de despesa tenha representação no Custeio, isto 
não está e, como sempre, volto a dizer, não sou contabilista, as demonstrações contábeis do 
Esporte Clube Pinheiros podem, do ponto de vista contábil estar muito claros. Do ponto de vista 
entendível para o associado é um ponto a esclarecer. Era isso queria falar. Muito obrigado.  
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Conselheiro, só gostaria de fazer uma observação, quando o 
senhor falou da verba dos federados, eu não sei se o senhor tem conhecimento que, dos 2.800 
atletas federados do Clube, 2.400 são sócios, não sei se o senhor sabe disso. 
 
Nelson da Cruz Santos – O senhor já me falou isso uma vez e me dei ao trabalho de olhar. Vou 
perguntar ao senhor e quero que responda para todo mundo: quantos desses associados são os 
que realmente competem? 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Todos que estão inscritos na federação e estão na equipe 
competem. 
 
Nelson da Cruz Santos – E são os que representam... 
 
Presidente – Debate não. Fez o aparte, respondeu, sem debates. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Só 2.400 associados são federados. 
 
Nelson da Cruz Santos – De qualquer modo, respeito seu questionamento, mas esse 
questionamento não me diz quanto foi gasto. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Aproveitando sua manifestação a respeito dos gastos 
da Presidência, eu requeiro inclusive que o Presidente da Diretoria, ou algum representante da 
Diretoria que o Presidente da Diretoria franqueie a palavra, para que esclareça melhor, porque 
também tive a mesma dúvida. Aliás, conversei ontem com o senhor no Clube a respeito dessa 
questão. Então, requeiro, Presidente, que o representante da Diretoria oportunamente 
esclareça o Plenário acerca dessa rubrica. Muito obrigado. 
 
Presidente – O senhor pede, então, esclarecimento da Diretoria. Ao final, por favor, haverá o 
pronunciamento da Diretoria em atenção à solicitação, que é previsto regimentalmente. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Dr. Manssur, eu não sei se seria um aparte, gostaria de saber 
percentualmente, quando se fala de 2 mil e tantos atletas competitivos, entre os quais a maioria 
associados, qual o percentual financeiro que realmente é o ônus para os associados e os não 
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associados, porque a gente sabe que o custo maior é na categoria juvenil para cima e são os 
profissionais que nos oneram mais. Então, quando se chega nesse número grandioso de 
associados eu acredito que – Eu fui Diretor de Esportes, entre outras Diretorias – que o valor 
real gasto com associado é bem menor do que aquele que abrange as categorias de juvenil para 
cima, onde não estão os associados. Então, essa sua comparação para nós traz certa dúvida. 
 
Presidente – Conselheiro Ivan, a questão arguida pelo senhor se insere dentro do contexto do 
Conselheiro Cardia; a Diretoria já foi solicitada, é regimental, ela irá se pronunciar, por meio de 
seu Presidente de ou quem ele determinar, após a fala de todos os Conselheiros. E eu pediria, 
por favor, que os senhores anotassem os questionamentos, para que pudéssemos ter as 
respostas a essas indagações. 
 
Antonio Carlos Fiore (aparte) – Complementando, duas informações. Primeiro, a Lei de 
Incentivo ao Esporte praticamente cobre a maior parte dos nossos gastos esportivos. Segundo, 
essa relação de despesas contidas às páginas 160 e 161 que totalizam R$127 milhões e 800 mil 
reais. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (fora do microfone) – Cadê aparte? 
 
Presidente – Eu vou explicar. Sabe o que acontece, Conselheiro Bandeira? O senhor está com 
toda razão, não é aparte, ele está dando um esclarecimento, mas é importante, como o 
Conselheiro Luís Alberto bem colocou; é importante trazer esses elementos sem um rigor, um 
formalismo excessivo. Eu peço a sua compreensão, porque é um esclarecimento, eu, por 
exemplo, não sabia disso, o Dr. Ivan fez uma oportuna colocação, o Conselheiro Cardia. Vamos 
permitir, dentro de uma liberdade, somos todos companheiros, para que possamos, ao votar, 
decidir com a consciência e também ciente de todos os assuntos que estão sendo debatidos. Eu 
peço desculpas, o senhor tem razão, não é bem um aparte. Eu vou receber, como Presidente da 
Comissão Financeira, o senhor esclareça, por favor, ao Conselheiro Cruz. 
 
Antonio Carlos Fiore – Muito obrigado. À página 167 nós temos uma relação de despesas 
separada por Diretoria, que totaliza R$127 milhões e 800 mil reais. Essa mesma relação de 
despesas, quando consolidada por elemento de despesa, ela está detalhada na página 160 e 161 
os mesmos R$127 milhões e 800 mil reais. O que quero dizer é o seguinte: cada uma das 
Diretorias que compõe a página 167 recebem todas as despesas que estão listadas nas páginas 
160 e 161, proporcionalmente ao gasto de cada uma delas, é óbvio. Ou seja, o elenco de 
despesas por cada Diretoria é bastante extenso e por isso que a solicitação do Conselheiro 
Cardia deve ser atendida a posteriori. 
 
Presidente – Fiel ao princípio do contraditório, o Dr. Cruz pode responder, se assim o desejar. 
 
Nelson da Cruz Santos – Não, não, eu estou satisfeito. 
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Presidente – Então, a Diretoria prestará, ao final, os esclarecimentos cabíveis. O próximo orador 
é o Dr. André Franco Montoro Filho e, posteriormente, o Conselheiro Andreas de Souza Fein. 
 
André Franco Montoro Filho – ... Acredito que a maioria deste Conselho não tenha muita 
familiaridade com os detalhes e as lógicas dos lançamentos contábeis, mas, como demonstrou o 
Conselheiro Fiore, os demonstrativos contábeis são extremamente importantes, pois eles que 
mostram qual é a real situação financeira e patrimonial do Esporte Clube Pinheiros, o que é de 
grande interesse dos Conselheiros, assim como também de todos os associados. E por essa 
razão procurarei ser o mais claro, o mais simples e o mais depressa possível que conseguir. 
Analisando os demonstrativos constantes do Relatório da Diretoria de 2013, começando com o 
balanço patrimonial, apresentado à página 133. Na última linha desse quadro, na parte 
referente a passivo encontramos a informação de que no exercício de 2013 o Esporte Clube 
Pinheiros obteve o extraordinário resultado de um superávit de R$12,8 milhões de reais, para 
um total de contribuições sociais de R$80 milhões, R$89 milhões. A mesma informação desses 
R$12,8 milhões é também apresentada, com detalhes, no quadro seguinte, demonstrações do 
superávit. Ora, fosse verdade essa situação, com esse resultado seria possível reduzir em mais 
de 10% as contribuições sociais sem que a situação do Clube tivesse qualquer problema 
financeiro. Mas será isso verdadeiro? Será que realmente obtivemos no superávit de R$12,8 
milhões de reais? Nos referidos quadros há uma indicação, leia-se a nota 19. ... página ... 151. 
Nessa referida nota, ela em atendimento que estabelece o Regimento Interno, demonstra essa 
geração de superávit por seis categorias: Custeio, Restaurante, Investimento, Fundo de 
Emergência, Lei de Incentivo e Operações Gerais. Surpreendentemente, na categoria 
Investimento, Presidente, não é registrada qualquer despesa, apenas as receitas. Interessante 
isso. A propósito, essa excentricidade não aparece na parte final do Relatório, onde, incluindo os 
investimentos realizados no ano, que foram R$24,7, que não aparece na geração do superávit, 
conclui-se, página 157, que no exercício de 2013 o resultado final foi negativo em R$17,8 
milhões de reais. Quer dizer, se não considerarmos nenhum investimento dá um grande 
superávit. Se nós considerarmos todos os investimentos dá um grande déficit. A enorme 
discrepância entre esses dois resultados pode ser resolvida desde que se cumpra o que o 
Regimento Interno da Diretoria, Seção 3, do sistema orçamentário estabelece. Artigo 41 – a 
receita advinda da venda de títulos sociais e das taxas de suas transferências será incorporada 
ao Fundo Especial no final do exercício. Esse dispositivo regimental, Presidente, Srs. 
Conselheiros, não foi considerado como devia no cálculo do superávit do exercício acima 
referido, que resultou no equivocado e enganoso superávit de R$12,8 milhões. Caso esse 
mandamento do nosso Estatuto fosse obedecido, o que era superávit transforma-se em um 
déficit de R$777 mil reais, ou seja, as demonstrações que estão sendo oferecidas aqui não 
obedecem aquilo que determina o Regimento Interno da Diretoria e, portanto, apresentam 
valores enganosos. Em vista dessas considerações, Presidente, eu proponho não aprovar ou 
rejeitar a parte financeira do Relatório da Diretoria, determinando à Diretoria que se procedam 
as devidas correções, ou seja, obedecer os nossos mandamentos legais e as encaminhe para 
análise do Conselho Deliberativo na próxima reunião. Muito obrigado. 
 
Presidente – É a rejeição da proposta como um todo? 
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André Franco Montoro Filho – Da parte financeira. 
 
Presidente – Eu não posso cindir, não há condição de cindir, ou se aprova tudo ou se rejeita. 
 
André Franco Montoro Filho – Rejeita tudo e... 
 
Presidente – Perfeito. O senhor quer prestar algum esclarecimento? 
 
André Franco Montoro Filho – ...e apresenta na próxima reunião. 
 
Presidente – Perfeitamente, é uma proposta que será submetida à apreciação, cindi-la eu não 
posso, porque é um todo. 
 
Antonio Carlos Fiore – Presidente, eu só queria fazer uma pequena observação e o Professor 
Montoro com certeza vai concordar comigo. R$24 milhões e 727 mil reais não são despesas, são 
investimentos feitos no ano, apenas isso, não pode ser deduzido do superávit. Obrigado.  
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 
 
Presidente – A coisa mais bonita da democracia é o debate. Professor Montoro, com a palavra. 
 
André Franco Montoro Filho – Eu achei que já tivesse terminado. 
 
Presidente – Não. 
 
André Franco Montoro Filho – Mas meu ponto central, Fiore, é que esse dinheiro foi gasto, não 
existe, então não há superávit. 
 
Presidente – É bom o senhor ficar ao microfone. 
 
Antonio Carlos Fiore (fora do microfone) – São depreciações. 
 
André Franco Montoro Filho – Eu sei, as depreciações são parte do Custeio, porque é utilização, 
consumo daquele investimento. Você está com o dinheiro lá, mas se usar isso para outras coisas 
está comendo o nosso patrimônio. 
 
Presidente – Com sua licença, Professor Bandeira, para esclarecer. 
 
André Franco Montoro Filho – O ponto central da minha argumentação é que esse superávit 
existe porque não é considerado investimento. O investimento eu sei e, como o Estatuto 
manda, você tem que pegar essas receitas e jogar e, portanto, a geração desse superávit, se tem 
R$12 milhões ali sobrando, R$13 são do Investimento, que tem que ir para lá, então não tem o 
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que distribuir, como V. Sa. falou aqui, vai distribuir, como o Relatório da Diretoria fala: vou 
distribuir alguns resultados, a Diretoria vai encaminhar ao Conselho para distribuir. Distribuir o 
quê? Nós tivemos o resultado negativo. 
 
Antonio Carlos Fiore – Quando falei a respeito de superávit, falei de superávit de Custeio e de 
Bares e Restaurantes, deixando propositadamente de lado Investimentos e Operações Gerais 
por conta de Investimento ser um dinheiro carimbado, que no ano seguinte vai ser gasto com 
Investimento obviamente. 
 
André Franco Montoro Filho – Ou foi gasto esse ano, sei lá. 
 
Antonio Carlos Fiore – Não, é para 2014. 
 
André Franco Montoro Filho – O quê? 
 
Antonio Carlos Fiore – O que existia em 31 de dezembro é para 2014. E Operações Gerais são as 
despesas que não representam desembolso de caixa, que são depreciações que significam o 
consumo dos investimentos feitos em exercícios anteriores, apenas isso. 
 
André Franco Montoro Filho – Eu gostei muito dessa observação, acho que deveria ser 
registrada. 
 
Presidente – Está. 
 
André Franco Montoro Filho – Que o Presidente da Comissão de Finanças está dizendo que nós 
devemos usar a verba de amortização para outras despesas. 
 
Presidente – Não, eu garanto que enquanto estiver aqui isso vai acontecer. 
 
Antonio Carlos Fiore – Sem querer colocar palavras em minha boca, como não coloco na sua, 
apesar de discordar do que o senhor falou. 
 
André Franco Montoro Filho – Quais são aquelas operações especiais? 
 
Antonio Carlos Fiore – Depreciações não significam desembolso de caixa, é o registro de um 
desgaste de um bem, apenas isso. 
 
André Franco Montoro Filho – É o registro do desgaste de um bem que precisará ser reposto. 
 
Antonio Carlos Fiore – Através dos investimentos que estão sendo repostos. 
 
André Franco Montoro Filho – Através dos investimentos que são financiados que estão sendo 
da depreciação. 
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Presidente – Não estranha, é que como os oradores disseram, a maioria e, me incluo nessa, não 
compreende bem os assuntos contábeis, então, esse debate, a meu sentir é salutar. Por isso que 
tenho permitido, fugindo um pouco da regra que aparte não permite debate, mas diante da 
notoriedade das pessoas que estão falando é interessante que ouçamos todos. 
 
Andreas de Souza Fein – ... Analisar o balanço do nosso Clube Pinheiros é realmente um motivo 
de júbilo, é um privilégio poder deliberar sobre a prestação de contas da nossa Entidade, da 
mesma forma que o foi deliberar sobre a peça orçamentária para este ano. 
 
- Durante o discurso do orador, assume a Presidência o Vice-Presidente Evandro Antonio 
Cimino. 
 
Andreas de Souza Fein – Infelizmente, nós somos forçados a fazê-lo em espaço de tempo exíguo 
e em descompasso com os compromissos profissionais e familiares da maioria dos Conselheiros. 
Este ano eu fui ao Conselho, antes do recebimento do material dessa reunião para examinar o 
balanço, pois imaginei que lá houvesse uma cópia à disposição dos Conselheiros. Eu surpreendi-
me com o fato de que nem ao Conselho a Diretoria encaminha cópias de trabalho, restringindo-
se a enviar apenas um exemplar original que, por ser o único e por sua importância não se 
presta ao manuseio de várias pessoas. Eu soube, Presidente (não está aí) de seus meritórios 
esforços para encaminhar com antecedência a, nós, Conselheiros, o balanço. Lamentável é 
saber da desatenção que merecemos da Diretoria, que insiste em se utilizar do limite extremo 
do envio de seu balanço, deixando-nos poucos dias para estudá-lo. Eu lembro que não há nada 
em nosso Regulamento e Estatuto que impeça a distribuição do balanço aos Conselheiros 
concomitantemente ao envio às Comissões. Ainda mais que foi entregue ao Conselho em 18 de 
março, inclusive desrespeitando o disposto do artigo 5º, do Regimento Interno da Diretoria, que 
determina ser dever da Diretoria remeter ao Conselho Deliberativo Relatório do exercício findo, 
acompanhado das contas de gestão, com parecer do Conselho Fiscal e de Auditoria 
Independente, anualmente, até o dia 15 que antecede a reunião ordinária que deliberará sobre 
o Relatório da Diretoria. É curioso que a Comissão Jurídica, em seu parecer, afirma que a 
Diretoria encaminhou o balanço em 14 de março, quando a recepção no Conselho se deu no dia 
18. Como já considerei anteriormente, por exemplo, em 2011, em 2012, em 2013, é um esforço 
desmesurado avaliar tal volume de informações num tempo de dez dias corridos, entre os quais 
há dois fins de semana. Além de uma falta de respeito da Diretoria a, nós, Conselheiros, é um 
desserviço à transparência da prestação de contas. 
 
- Reassume a Presidência o Presidente José Manssur. 
 
Andreas de Souza Fein – Eu reitero meu pedido, solicitando que em 2015 os demonstrativos 
relativos a 2014 nos sejam enviado ao mesmo tempo em que o são às Comissões. Prosseguindo, 
prezados colegas, eu verifico que o Conselho Fiscal insiste em encerrar seu parecer, 
recomendando encaminhamento do balanço para aprovação do Conselho Deliberativo. O 
Conselho Fiscal extrapola as suas atribuições. Como já observei em anos anteriores sua tarefa é 
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encaminhar seu parecer sobre o Relatório da Diretoria ao Conselho Deliberativo, comentando 
sua adequação ou não para análise da deliberação. A Casa, Presidente, nunca é demais lembrar, 
é independente e deve zelar por sua independência e reputação. Esse parecer deveria ter sido 
retornado pela Diretoria ao Conselho Fiscal para a correção redacional antes do envio a este 
Conselho. Passando a comentar diretamente o Relatório. Primeiro ponto a questionar é 
ausência de qualquer esclarecimento sobre a gestão das obras da nova Garagem. O Orçamento 
estourou em mais de 100%, a obra foi entregue em 2014, depois do encerramento do exercício 
que ora analisamos e com atraso de 23 meses. Deveria ter sido entregue exatamente dois anos 
atrás, dia 28 de abril de 2012. A construtora foi dispensada e não há uma linha sequer sobre as 
razões para termos chegado a essa situação constrangedora. Aliás, é surpreendente o fato de a 
rescisão do contrato com a construtora não ter sido submetido a este Conselho, confrontando o 
que rezam o artigo 45, inciso XX do nosso Estatuto Social, que estabelece ser da competência do 
Conselho, autorizar o Presidente da Diretoria ou seu substituto legal a transigir em juízo, ou fora 
dele, de acordo com o Estatuto Social e com o Regulamento Geral, e o artigo 51, também do 
nosso Estatuto Social, que determina – a Diretoria fica investida de poderes para administrar o 
Clube e decidir sobre e qualquer matéria de interesse administrativo, não podendo transigir, 
renunciar direitos, alienar, compromissar, hipotecar, empenhar, contrair empréstimos, leasing, 
arrendar ou, de qualquer forma, onerar bens sociais sem prévia autorização do Conselho 
Deliberativo. A exigência da submissão ao Conselho Deliberativo dessa decisão tomada pela 
Diretoria está também reiterada em nosso Regulamento Geral, artigos 76, inciso XX, e 88. O 
texto repete as disposições estatutárias mencionadas. A rescisão, afronta, ainda, o estabelecido 
no artigo 6º, inciso IX, do Regimento Interno da Diretoria, que estabelece – dever o Presidente 
da Diretoria encaminhar ao Conselho Deliberativo toda matéria que implique em transigir, 
renunciar direitos, alienar, compromissar, hipotecar, empenhar, contrair empréstimos arrendar 
ou, de qualquer forma, onerar bens sociais, excluída a venda de títulos sociais de bens móveis 
inservíveis. Ausente, ainda, um esclarecimento sobre uma pergunta, levantada na Voz do 
Conselheiro da 620ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de maio de 2013, qual seja, abre 
aspas, repito a pergunta formulada então, “se procede a informação de que o Clube teria 
comprado um veículo para uso exclusivo da Presidência.” A questão permanece em aberto. 
Muito já foi dito, Presidente, e muito mais poderia ser dito, porém, apenas o que foi comentado 
aqui hoje por outros colegas Conselheiros e minhas observações me levam a votar pela não 
aprovação das contas e do Relatório ora em apreço, acompanhando o voto do Conselheiro 
Montoro. Essas as minhas considerações, prezado Plenário, prezado, Presidente. Obrigado pela 
atenção. A todos, boa noite.  
 
Presidente – Conselheiro, só para que não passe despercebido, embora a matéria poderia ser 
suscitada, mas apenas para deixar os vocábulos tem colocados. Do verbo transigir surge o 
substantivo transação. Juridicamente isso significa o acordo bilateral entre as partes para pôr 
fim a uma pendência ou litígio. Não se confunda o substantivo transação, do qual se origina o 
verbo transigir, com o verbo rescindir, do qual se origina o substantivo rescisão. Esse é um ato 
de gestão que, presente o binômio, adequação e conveniência, a administração, não daqui, mas 
qualquer um pratica, se assim entender, que o contrato está tendo uma oneração ou uma lesão 
incompatível com os interesses da Instituição para a qual essa gestão tem que zelar. Apenas fiz 
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esses conceitos. Com relação ao Conselho Fiscal, também não passou despercebida a assertiva a 
esta Presidência. Uma leitura pode dar também a sua interpretação, como também essa, não 
estou sustentando a defesa, mas só a interpretação vernacular, eles estão opinando 
favoravelmente que seja encaminhada. A opinião é favorável ao encaminhamento, para que 
seja obviamente objeto de discussão e aprovação pelo Conselho, mas, não: eu estou mandando 
que se aprove. Ele está opinando favoravelmente a que seja encaminhado. E eu tive o cuidado 
de verificar, desde antanho todos os pareceres de Conselho Fiscal acabam assim, mas fica sua 
interpretação, mas se eu for discutir com eles: não, eu opinei favoravelmente a que seja 
encaminhada, porque se eu opinasse desfavoravelmente era para que não fosse encaminhado 
por alguma ressalva. Mas fica aí a colocação, com muito respeito, pelo respeito e pela 
admiração que o senhor sabe que lhe tenho. 
 
Andreas de Souza Fein – Eu agradeço, sempre ilustrativas as suas palavras, Presidente, mas a 
primeira parte do seu esclarecimento é mais um motivo para que houvesse esses 
esclarecimentos sobre a transigência que houve na rescisão do contrato, não haveria problema 
nenhum nesses esclarecimentos. Como permanecem faltantes os esclarecimentos sobre a 
gestão, sobre o atraso do Estacionamento e, também todas as vezes o Conselho Fiscal colocou 
essa indicação dúbia e sempre contou com minha reclamação. 
 
Presidente – Eu coloquei para o senhor com base nos seus esclarecimentos. Eu li e o verbo é 
transigir, que vem do substantivo transação, não é rescindir, que traz o substantivo rescisão. 
 
Andreas de Souza Fein – Mas transigir significa... 
 
Presidente – ...um acordo para pôr fim a uma pendência. 
 
Andreas de Souza Fein – Exatamente, e isso deveria ser trazido a esta Casa. Muito obrigado, 
Presidente.  
 
Presidente – Perfeito. É uma honra ouvi-lo, Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Hoje, Presidente, nós comemoramos o Dia da Educação. 
Etimologicamente, a palavra educar vem do verbo ducare, que significa conduzir. O meu 
pronunciamento, hoje, tem muito a ver com a questão de conduta e gostaria que todos os 
Conselheiros pudessem absorver subliminarmente a questão de conduta em relação ao 
pronunciamento que hora farei. Acho que o primeiro ponto que a gente deve falar, é uma 
menção ao Conselheiro Fiore, como Presidente da Comissão de Finanças, acredito que essa 
prática que ele inaugura deveria ser considerada como um legado deste Conselho, no qual o 
Presidente da Comissão de Finanças, ou da Comissão pertinente ao tema que será discutido 
como tema central da reunião, venha e nos prestem esclarecimentos de forma tão detalhada 
quanto ele fez. E digo, da mesma forma como disse em relação quando o senhor lhe fez a 
menção do tempo, que ele não merecia mais cinco minutos, merecia mais 10, merecia mais 20, 
tendo em vista a dinâmica que ele estabelece para essa reunião. Eu acho que a gente deveria 
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ser tolerante em relação a isso, quando vem um Presidente que vem bem informado e que vem 
disposto a esclarecer as dúvidas. Então, eu gostaria de consignar, não é o momento de 
consignar votos, mas queria transigir esse momento e consignar um voto de admiração e 
respeito pelo trabalho que o Conselheiro demonstrou para esse tema. Sem ser repetitivo, mas 
as demonstrações realmente os princípios contábeis geralmente aceitos, conforme está 
atestado pelos Auditores Independentes. Sob a ótica da governança, o Relatório também traz 
uma coisa bastante interessante, que ele tem abertura para que a gente identifique pontos 
fortes e pontos fracos. E isso permite que a gente faça uma crítica ao atual sistema de gestão e 
dessa forma a gente possa debatê-los frontalmente nessa reunião. A Diretoria cumpriu seu 
prazo para envio ao Conselho, mas lamentavelmente a disponibilização para os Conselheiros foi 
muito prejudicada. Esse Relatório foi expedido pela Diretoria no dia 14 de março e o Conselho 
só recebeu no dia 18 de abril. Tivemos feriados, prejudicou bastante. Já em anos anteriores foi 
solicitado a esta Mesa celeridade à distribuição e essa sua análise requer muita dedicação e isso 
fica prejudicado. Então, é necessário que o tempo hábil faz parte do compromisso com 
transparência, é uma dimensão que deve ser respeitada. E a gente precisa mudar esse modus 
operandi, entender o que está travando ele, para destravar e, dessa forma, a gente conseguir 
mudar esse modus operandi, de maneira a encarar de frente os desafios, porque é só dessa 
forma que a gente vai enaltecer o nome da nossa Instituição. 
 
Presidente – Tem toda razão. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Os pontos a seguir observados foram, eles foram levantados 
com base em informações disponibilizadas e com livre acesso deste livro a todos os Membros 
deste Conselho Deliberativo. Quais foram eles: o livro de prestação de contas dos exercícios de 
2012 e 2013; o Orçamento para o ano de 2013, que foi aprovado ainda em 2012; a consulta ao 
site do Ministério dos Esportes e os Estatutos do Esporte Clube. O parecer do Conselho Fiscal, 
que está na 158, este ano tem uma coisa bem bacana, ele está assinado pelo Presidente do 
Conselho. Vocês lembram que em anos anteriores ele não vinha assinado e o Presidente, Dr. 
Manssur, nos esclarecia a razão da não assinatura. Eu acho que isso é um avanço em relação aos 
anos anteriores, essa atenção que o Presidente do Conselho Fiscal teve em fazer assinatura 
desse parecer. Eu registro um desconforto por não poder ter acesso às Atas do Conselho Fiscal. 
Eu solicitei acesso a essas Atas no dia 18, prontamente, logo após ter recebido o Relatório da 
prestação de contas e, como parte do papel diligente que deve ter um Conselheiro, ante a uma 
deliberação tão importante quanto a que será tomada nessa reunião, foi feita essa solicitação. 
E, hoje, em reunião com os Membros do Conselho Fiscal, eu fui informado que só poderei ter 
acesso a essas informações em ocasião futura. Os Membros se colocaram à disposição, mas 
recusaram-se a mostrar as Atas do trabalho feito por eles. O parecer dos Auditores, nas páginas 
156 e 157, ele menciona uma coisa interessante, porque ele considera os controles internos 
relevantes para elaboração adequada da apresentação essas demonstrações e para planejar os 
seus procedimentos de Auditoria. Mas eles não expressaram opinião sobre eficácia de tais 
controles. Como os controles internos são geridos pela Auditoria Interna e, conforme está 
escrito no início do Relatório, na página 3, essa Auditoria reporta-se diretamente a alta 
administração. Eu pergunto e gostaria de perguntar ao Conselho Fiscal, se em algum de seus 
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trabalhos houve avaliação de eficácia de tais controles, desses controles internos? E quem é 
responsável por avaliar a eficácia desses controles? O contexto dessa pergunta está relacionado 
ao fato que o Auditor Independente expressa em seu parecer que, abro aspas “usou controles 
internos que a administração determinou como necessários para elaborar as demonstrações, 
livres de distorções, sejam elas ocasionadas por fraude ou erro.” Não estou insinuando que 
houve fraude, não estou insinuando que houve erro, estou apenas repetindo o que o Auditor 
Independente registra e redige em seu parecer. Ou seja, o Auditor deixa claro que ele vê só se a 
forma está correta e defende-se contra eventuais ocorrências de fraudes ou erros. Isso, 
senhores, é parecido a dizer que o Auditor constatou a existência de 250 barras de ouro com 
250 gramas cada barra, porém, ele pesou essas barras em uma balança na qual ele não sabe 
como foi aferida. Se o dono dessa balança diz que tem 100 gramas e mostra no visor 250, a 
gente não sabe se isso foi feito.  Por favor, possa falar Nossa Senhora, mas é um fato, está 
registrado pelo Auditor, não estou inventando isso daqui não. ... Em organizações, com elevado 
grau de governança, os Conselhos instituem um comitê de governança, que cria um canal direto 
com o Conselho, evitando os conflitos de agência. Esses conflitos são aqueles oriundos do que a 
ciência denomina como teoria do agente. Mais uma vez, chamo atenção, que isso é um sinal 
que é necessário modernizar o sistema de gestão do Clube. Outro sinal que aponta para a 
necessidade de modernizar o sistema de gestão está nos resultados. Na página 134, quando a 
gente fala do superávit dos R$12 milhões, que o Conselheiro Montoro já antecipou, eu gostaria 
só de repetir, com um adicional, a taxa de transferência de títulos, editais, que soma R$12 
milhões e 897 mil não tem contrapartida em custos, é dinheiro que entra, mas não tem 
contrapartida em custos, como foi dito também pelo Conselheiro Fiore. E se nós tirarmos o 
efeito dessas taxas e também das receitas financeiras que as mesmas nos geram, porque o 
dinheiro fica aplicado em conta bancária, nós eliminaríamos da demonstração de resultados um 
montante de R$12 milhões e 897 mil, que são oriundos das taxas e também eliminaríamos um 
montante de R$684 mil, que são oriundos das receitas financeiras, ou seja, os juros sobre 
aplicação desse dinheiro. Se nós eliminarmos isso, aquilo que é um superávit, eliminando aquilo 
que não tem contrapartida em custo nós chegaríamos a um déficit de R$777 mil reais. Bom, 
levando em conta que em 2013 nós tivemos a instituição das taxas das babás, que previam uma 
arrecadação de R$1 milhão e 800 mil reais no ano e de acordo com o primeiro quadro, que está 
na página 160, essa taxa deve ter arrecadado ao redor de R$1 milhão e 600 mil. Faço uma 
ressalva, não há uma abertura que dê esse valor, essa é uma conclusão que o leitor que aqui 
fala, tirou baseado no desempenho histórico da conta receitas extraordinárias, o aumento que 
ela teve em relação a anos anteriores eu acredito que seja somente pela taxa das babás. Bom, 
aqui o que a gente fala, então, é que em resumo, se não fosse a taxa de babás o Clube teria 
apresentado um déficit ao redor de R$2 milhões e 300 mil reais. Essa forma de cobrir os déficits, 
onerando o associado, como ocorreu com as taxas da babá é outro sinal que aponta para a 
necessidade de modernizar nossos sistemas de gestão e a gente precisa olhar isso de frente. 
Lembro que já foi mencionado nesta Tribuna, o déficit operacional de R$22 milhões gerado nos 
anos 2009, 10 e 11, bem como o superávit de R$4 milhões e meio gerado no ano de 2012. Em 
relação à conduta, eu gostaria de dar um voto de louvor à Diretoria pelo resultado atingido em 
restaurantes e lanchonetes, que foi uma redução significativamente do déficit que apresentou 
nos anos anteriores. Por exemplo, o garçom, hoje, comanda e quem faz o serviço de entrega é o 
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atendente e isso elimina uma das principais causas de prejuízos em restaurantes, como é sabido 
no mercado. Também merece atenção, que a Diretoria Financeira dedicou um trabalho, um 
esforço bastante grande para em um curto espaço de tempo, desde o momento que a gente 
recebeu as demonstrações, pudemos analisar e pudemos fazer os questionamentos para ela, 
nesse curto espaço de tempo superou uma série de imprevistos que ocorreram, imprevistos de 
ordem que atrapalham o andamento disso e conseguiram fazer com que as respostas acerca de 
dezessete quesitos chegassem oportunamente no dia de hoje. Devo lembrar que o objetivo 
dessa reunião não é avaliar a qualidade da gestão e tampouco o desempenho do gestor ou dos 
gestores. Por isso, Presidente, eu peço que seja solicitado à Diretoria um plano com propostas 
para modernizar o sistema de gestão. E que tais propostas sejam trazidas para deliberação deste 
Conselho, levando em conta tudo que foi mencionado anteriormente. Mas o objetivo dessa 
reunião é deliberar sobre as contas, avaliar se estão em acordo com o que foi aprovado em 
Orçamento e se estão dentro dos limites estatutários. Para deliberar com conforto a gente não 
pode ter dúvidas em relação ao que está se aprovando nesse sentido, principalmente em 
relação aos Estatutos, em relação aos contratos. E eu chamo atenção, porque a gente está 
vendo nas páginas dos jornais a questão da Petrobrás, onde um conselho fala que aprova e 
depois ele diz que não sabia o que estava aprovando. 
 
Presidente – Um conselho de administração, nesse caso que o senhor falou. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Exatamente, que delibera sobre algumas coisas e tem que 
ter uma certeza muito grande. Então, fazendo uma análise diligente das informações, eu 
gostaria de trazer pontos que necessitam esclarecimentos para deliberação. Essas dúvidas se 
encontram, por exemplo, na página 147, onde se fala do saldo de recebimento da Lei de 
Incentivo ao Esporte, que está em R$13 milhões e 274 mil. Se nós pegarmos o saldo que está no 
site do Ministério dos Esportes, lamento dizer, eu chego a um valor diferente, então eu gostaria 
de um esclarecimento sobre ele. 
 
Presidente – Por favor. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Outro ponto também que chama atenção está às páginas 
161 e 137, que tratam da conta de atletas. Página 161 há o registro de uma conta atleta, 
pessoas físicas no valor de R$7 milhões e 94 mil reais. Já na 137 há o registro de custos dos 
direitos contratuais negociados, atletas, no valor de R$7 milhões e 445 mil. Eu gostaria, 
Presidente, que a Diretoria nos esclarecesse com relação a essas despesas, haja vista que em 
nosso Estatuto não há uma autorização expressa para o pagamento de direitos contratuais ou 
outra forma de contrapartida financeira em favor de atletas, que vistas de forma como foram 
apresentadas, estamos falando de conduta e de melhorias. 
 
Presidente – Claro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Da forma como foram apresentadas no Relatório, elas 
podem ser interpretadas como esporte profissional e não amadorista. E isso é o que está 
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previsto em nosso Regulamento Geral, no artigo 116. Perdão para lê-lo: o Clube manterá um 
departamento esportivo, cuja função precípua será de difundir e coordenar atividades 
esportivas amadoristas e, segundo o Estatuto Social, no artigo 4º: o Clube tem por finalidade 
proporcionar aos seus associados a prática de educação física e do esporte amador, 
competitivo, não profissional e recreativo, bem como realizar atividades de caráter social, 
recreativo, cultural, cívico e de lazer. Presidente, eram essas as colocações que gostaria de fazer 
e agradeço à atenção.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Fiquei curioso, você falou que o Conselho Fiscal se negou a dar 
informações sobre as Atas. Minha curiosidade é a seguinte: em outros tipos de organizações e 
empresas não é comum dar-se publicidade a isso e, ainda, combinando com o que diz a Lei Pelé, 
que as informações relativas à prestação de contas e o Conselho Fiscal, no fim, faz parte disso, 
devem estar abertas a todos os associados, não só a Conselheiros. Não é algo estranho? Queria 
que você voltasse um pouco nesse ponto, que me pareceu bem estranho. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Com relação à Lei Pelé, na reunião anterior ou há duas 
reuniões, o Presidente Manssur nos trouxe aqui uma proposta de emenda estatutária, onde 
essa questão de transparência e acesso às informações se tornava – Me corrija, Presidente, se 
estou errado,... 
 
Presidente – Claro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ...se a simplicidade das palavras me faz errar, mas se 
tornaria algo como uma obrigação da Instituição de prestar essas contas de maneira aberta. 
Esse é o resumo que entendi, por favor, me corrija, se estou errado. 
 
Presidente – Está certo. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Então, por aí entendo sim que deveríamos ter essa abertura. 
Com relação às empresas, o que a gente nota é que há empresas que até no site das empresas 
tem divulgação de atas. Há outras empresas que deixam o livro de atas do Conselho Fiscal à 
disposição dos acionistas na porta de entrada, quando se registra a presença para fins de 
contagem de votos, está aberto lá o livro e as pessoas podem consultá-lo antes de uma 
assembleia geral ordinária, que deliberará sobre aprovação das contas e sobre destinação de 
resultados de uma maneira geral. 
 
Antonio Carlos Fiore – Só uma informação complementar com relação à Lei de Incentivo ao 
Esporte. O valor que aparece no site do Ministério do Esporte é de R$13 milhões e 254 mil reais 
e na nossa contabilidade o valor é de R$13 milhões e 274 mil reais, uma diferença de R$20 mil 
reais. Isso se refere a dois depósitos indevidos que foram efetuados, um da SKY Brasil de R$15 
mil reais e um da Companhia Miller de bebidas de R$5 mil reais. Ambos, ao longo do ano, foram 
solicitados para serem retirados dos recebimentos da Lei de Incentivo ao Esporte, fechando os 
dois números. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Agradeço o esclarecimento, Conselheiro Fiore e é 
justamente por isso que não me sinto à vontade em aprovar uma deliberação positiva dessas 
demonstrações, tendo em vista que nem o Auditor, nem o Conselho Fiscal, nem a Comissão 
deixou essa diferença visível ao associado. Eu gostaria que fosse corrigido esse valor e, com essa 
correção, para que a gente possa aprovar uma coisa que seja um número que realmente esteja 
de acordo com aquilo que está no site do Ministério dos Esportes, a gente vote com toda 
certeza. Então, eu gostaria que tivesse essa correção formalmente colocada, para poder votar. 
 
Antonio Carlos Fiore – Essa devolução de R$20 mil reais está contabilizada, lançada, aparece na 
linha devoluções, a diferença é essa.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O saldo não contempla, esse é o ponto, o saldo deveria 
contemplar. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto (aparte) - Com licença, Conselheiro, boa noite, senhores. 
Conselheiro Luís Figueiredo, eu acompanhei o seu... pronunciamento aqui na Tribuna sobre o 
Relatório apresentado pela Diretoria, no qual em meu entendimento, dada sua explicação, se 
apresentou quase como um queijo suíço, requerendo uma série de complementações, e eu faço 
uma pergunta, Conselheiro: o senhor fez uma série de citações, o senhor encaminhou ou não 
pela aprovação ou para, da mesma maneira que fez o Conselheiro Andreas e o Conselheiro 
Montoro, para que o Relatório não seja aprovado, que seja devolvido à Diretoria e que seja 
apresentado numa próxima reunião. Eu gostaria de ver a sua posição, Conselheiro. Obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Eu sou favorável a que não deliberemos pela aprovação de 
hoje, enquanto não tivermos esses pontos refletidos formalmente no Relatório e esclarecido. 
Então, acompanharia o voto do Conselheiro Montoro. 
 
Presidente – Do Conselheiro Montoro é pela rejeição, não é para retirada de pauta. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Correto, eu acompanho. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Em favor da verdade, dada sua credibilidade, eu 
gostaria de ler aqui o que fala a Auditoria Externa. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pois não. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Página 156. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do Auditor, incluindo avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, isso é o que fala a Auditoria Externa. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O que eu comentei também fala lá. 
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Entre parênteses (independentemente se causada por 
fraude ou risco). Quer dizer, pode haver distorções e essas distorções podem ser por fraude ou 
por risco. 
 
Presidente – Fraude ou erro. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Exatamente, Presidente, fraude ou erro. Independente disso, 
ele vê as distorções, é isso que ele fala. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Perfeito. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – E aí vamos à opinião, porque é do Auditor, então, ele diz 
assim: em nossa opinião as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam 
adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Esporte 
Clube Pinheiros, em 31 de dezembro de 2013. Quer dizer, ele elimina a possibilidade de risco ou 
de erro, ele elimina essa possibilidade. Quando ele dá a posição, que é dele, e é claro aqui, está 
dito que é dele, ele elimina essa possibilidade. Então, a favor da verdade, porque você deu 
muita ênfase a esse aspecto e não existe esse aspecto, nem fraude nem... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Eu comentei isso aqui, não existe fraude, não existe erro. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Você falou: eu não estou falando que não exista fraude ou 
erro. E ele afirma aqui na decisão que não existe nem fraude nem erro. E isso é muito 
importante.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – É lógico, sim, estou de acordo com isso. O ponto levantado, 
Presidente Arlindo foi em relação aos controles internos, ok? 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Perfeito. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Mas estou de pleno acordo com o que o senhor falou e se 
expressei de maneira errada, quando estava no discurso, peço desculpas, porque é isso mesmo 
que tem que ser visto, ok? 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (Fora do microfone) – Desculpa. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Presidente, eu encerro minha palavra e me retiro. 
 
Presidente – Antes de ter a honra de chamar o próximo orador inscrito, que é o Conselheiro 
Alexandre Lomonaco, apenas alguns esclarecimentos. Não propriamente aos Conselheiros, mas 
mais aos ilustres associados que estão presentes. O artigo 40, do Estatuto Social estabelece que 
as reuniões do Conselho são convocadas por edital ou por comunicação escrita, com 
antecedência de 10 dias pelo menos. Se não observasse esse decêndio, que significa 10 dias, a 
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reunião não se realizaria. Então, esse prazo que, não é meu, é do Estatuto, votado por esta Casa, 
ele foi rigorosamente observado. Se eu mando com mais de 10 dias tanto melhor, mas observo 
rigorosamente os 10 dias. Se o prazo é exíguo ou não, caberia uma alteração que não posso 
fazer ex officio, mas ele está observado rigorosamente. Então, eu queria dar essa explicação. A 
outra, só para fixar conceitos e quem pôde ler alguma coisa sobre a Lei que leva o nome do 
maior atleta, o atleta do século. O artigo 4º do Clube e na Lei tem a definição, diz: o Clube tem 
por finalidade proporcionar aos seus associados a prática de educação física e do esporte 
amador, competitivo não profissional. Essa expressão, competitivo não profissional, significa a 
vedação de competições esportivas, onde são cobrados ingressos, onde se paga para entrar. 
 
- Manifestação no plenário. 
 
Presidente – É a lei, não fui eu que fiz, não fui eu que redigi. Enquanto não houver o pagamento 
de ingresso para se assistir ao espetáculo e, não o espetáculo, porque aí é assistir de presenciar, 
evidentemente que isso descaracteriza a questão profissional, apenas para fixar conceitos, que 
é importante. E dentro dessa linha de fixação de conceitos eu quero dizer duas coisas aos 
senhores que disse em outro plenário, tão nobre quanto esse e foi aceito, o que é um Conselho 
Fiscal? Conselho Fiscal é um órgão colegiado que tem objetivo de fiscalizar assídua e 
minuciosamente a administração de uma sociedade, no caso, uma instituição. Ele é composto 
por três membros efetivos e três suplentes. As normas que regulam atividade de um Conselho 
Fiscal não são as que estão albergadas ou hospedadas nos dispositivos internos desta Casa, são 
normas de lei federal que extrapolam os muros históricos do Esporte Clube Pinheiros ou de 
qualquer outra instituição. São regulados por lei das S.A.s e por outras normas contábeis e se o 
Conselho Fiscal deixar de observar ou der um parecer que não expresse a realidade, ele é 
passível de responsabilização em outro foro, que não o daqui. E pelos integrantes deste 
Colegiado eu posso lhes dizer que nenhum deles gostaria de correr esse risco, subscrevendo um 
parecer que não fosse condizente com a realidade. E, finalmente, Auditoria. Vamos precisar 
conceitos, Auditoria: é aquele que examina, que analisa. Independente, é o nome jurídico, é a 
natureza jurídica. Independente: que não tem qualquer dependência, que deve se portar sem 
estar atrelado a qualquer subserviência e, Externo, é o antônimo de interno, não tem nenhuma 
vinculação com o órgão no qual ele está emitindo o parecer. É contratado mediante licitação e 
as normas que o regulam e, os mestres estão aqui para me corrigir, são normas de lei federal. 
Tanto que ele subscreve: essas demonstrações são de acordo com as normas fixadas pelo Brasil 
e que trazem até uma origem, uma gênese, um fato gerador de normas internacionais 
contábeis. Digo-lhes mais, que se, porventura, subscreverem, os Auditores Independentes 
Externos, e os senhores que leem bem jornal viram isso com relação a outras instituições não 
associativas, que subscrevam um parecer que, ao final e ao cabo venha se revelar não real ou 
que não expresse o quadro, a fisionomia financeira de uma entidade e, isso venha trazer 
prejuízo quer ao erário, quer as acionistas, a responsabilização não é apenas civil, é de outra 
natureza jurídica, de norma que perpassa pelo Direito Público. E os senhores já identificaram as 
normas que regulam esse eventual deslize. Portanto, a presunção não é juris et de jure absoluta, 
mas há uma presunção juris tantum de que, até em prova contrário, trazendo para o vernáculo, 
de que o Conselho Fiscal subscreve e que o que os Auditores Independentes Externos se 
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expressam, traz uma presunção muito forte de realidade. Posto esses esclarecimentos, a bem 
apenas de fixar conceitos, vamos ter a honra de ouvir Alexandre Lomonaco. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Dr. Manssur, só um aparte, uma questão de interpretação. 
Quando se fala esporte amador não profissional, esse profissional se relaciona a quem assiste a 
modalidade ou para quem exerce atividade esportiva. 
 
Presidente – Atividade esportiva não profissional é aquela, meu diletíssimo e querido, Dr. Ivan, 
que diz a lei, que não cobra ingresso, por isso que o futebol é atividade profissional, porque tem 
que pagar. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Essa interpretação para mim é diferente, eu não posso relacionar 
o não profissional com aquela pessoa que assiste e paga ingresso e sim com atleta que pratica 
atividade. Essa é uma interpretação minha.  
 
Presidente – Ele pratica atividade no Basquete, no Voleibol como todos nós estamos vendo 
nesses jogos que amiúde passam. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Desculpe, é uma interpretação minha, mas não veja essa 
colocação que o senhor fez, eu posso estar errado. 
 
- Manifestação de associados no plenário. 
 
Presidente – Eu desconheço contrato profissional com esses atletas, mas evidentemente que 
contrato profissional de atletas têm umas regras. Enquanto essas regras não forem observadas 
e, isso nós estamos vendo frequentemente no Basquete, no Vôlei, no Polo Aquático, eles não 
são, sob a égide da lei, considerados atletas profissionais propriamente ditos, como os de 
jogadores de futebol. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Presidente, só para que não paire dúvidas. O senhor mencionou 
que está na lei. Estou com a Lei Pelé aqui. 
 
Presidente – É uma interpretação que a lei dá e que só as competições esportivas, onde são 
cobrados ingressos, é que são consideradas competições esportivas profissionais. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Perfeito, mas essa é uma interpretação de V. Exa.? 
 
Presidente – São de poucos estudos que normalmente faço. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor de vossos 
estudos, de quem, como o senhor sabe, sou fã. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
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Mario Montenegro Gasparini – Mas o que estou querendo dizer, exatamente como o senhor 
mencionou e sublinhou que está na lei, queria saber, onde na lei, diz isso, na lei não encontrei 
nada. 
 
Presidente – A lei, doutor, não é um texto frio, a lei é como uma peça de teatro, o intérprete faz 
da peça de teatro uma peça de teatro. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Eu entendo perfeitamente, veja bem, mas, diante do que V. Exa. 
está nos ensinando... 
 
- Manifestação no plenário. 
 
Presidente – Veja, é importante que ouçamos, porque um dos temores que não tenho é de 
saber ouvir, nunca tive medo de saber ouvir. Ouvir é importante. 
 
Mario Montenegro Gasparini – E se a gente se prestar somente a discutir as interpretações 
podemos chegar a conclusões equivocadas. E se V. Exa. tem uma interpretação, Dr. Ivan 
apresentou outra interpretação, o Dr. Luís fez aqui uma chamada importante sobre esse tema e 
não temos aí uma definição. 
 
Presidente – O que quero dizer ao senhor, com a responsabilidade que tenho, é que a atividade 
esportiva que se pratica no Esporte Clube Pinheiros não é profissional. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Isso o senhor afirma? 
 
Presidente – Afirmo, pelo menos até onde eu saiba, não é uma atividade profissional. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Certamente o senhor responderá por isso. Obrigado. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Presidente, me permite um esclarecimento? 
 
Presidente – Claro. 
 
Luís Eduardo Pinheiro Lima – Eu acompanhei junto ao Ministério do Esporte esse 
esclarecimento sobre atleta profissional ou não. Hoje é exigido que todo atleta tenha um 
contrato junto ao Clube, registrado na Confederação, mas esse contrato é de vínculos de clubes, 
o contrato que existe para pagamento de atleta é sobre o contrato de direito de imagem, não é 
considerado pela Confederação, pela Confederação Internacional como contrato de funcionário, 
o direito de imagem permite que o atleta receba pela sua exposição de imagem. É isso que o 
Pinheiros faz, que todos os clubes amadores do mundo inteiro fazem. 
 
Presidente – E isso não dá um caráter profissional? 
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Luís Eduardo Pinheiro Lima – Não dá o caráter profissional.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pela ordem, Presidente? 
 
Presidente – Eu acho que essa discussão, com toda vênia faço essa minha observação, passa a 
latere do importante assunto que estamos discutindo aqui, que é a prestação de contas. 
Evidentemente são pontos de vista, mas que em nada alteram, em nada modificam, em nada 
transformam o cerne da decisão de hoje, que é aprovação ou rejeição das contas. Trazer aqui 
comentário que leu, interpretou é muito bonito e é próprio inclusive da personalidade de V.Sa., 
que está sempre aberto à discussão, mas, de toda forma, no sentido de encaminhar os 
trabalhos, eu pediria a V. Sa. que determinasse a oitiva do Conselheiro. Não sei se há mais 
Conselheiro inscrito. Só mais um. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Então, a partir daí, desde já solicito que a Diretoria venha 
prestar esclarecimentos e passemos à efetiva votação. Era isso que queria encaminhar, 
Presidente. Obrigado.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Três assuntos me trazem, três comentários vou fazer, três 
interpretações. Primeiro delas, essa demonstração de resultados teve início com Orçamento 
deliberado por esta Casa em novembro de 2012. Por que estou voltando a essa data? Essa data 
é importante, quando se discute aqui. O Conselheiro Luís Figueiredo, apoiado por nosso grupo, 
pediu, solicitou, propôs que fosse considerado como aumento de mensalidade um valor 
equivalente à inflação prevista para o ano de 2013. Isso significa 3% a menos do que esta Casa 
aprovou. E por que estou voltando nisso? Porque na página 132, quando falamos de superávit 
nós percebemos que aqueles 3% que a gente achava que era justo que fosse diminuído da 
mensalidade, justamente o número parecido com isso é que foi como superávit do Orçamento 
de Custeio. Ou seja, a Casa se equivocou, fez o que eu chamo desde então de um Orçamento 
gordo, ou seja, esfaqueou o associado para receber maiores valores. 
 
- Manifestação no plenário: esfaqueou é forte. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Esfaqueou é forte, está bom! Mas tomou mais do que deveria, 
mais do que precisava, analisou apenas com a visão do que quer gastar e não do que o 
associado entende que deve pagar, o que é justo e, com isso, gerou um superávit. Além dessa 
proposta de aumento que na época já se mostrava superior ao necessário, ainda tivemos no 
início daquele ano aumentos de taxa de Natação acima de 100%, e outras taxas. Não vou 
delongar muito mais. E ainda criaram taxa de babá, que não vou discutir a questão se deve ou 
não, mas que gerou novo caixa. Ou seja, não há glória administrativa nesse superávit de Custeio, 
o que existe aqui é um dinheiro que foi buscado no bolso do associado, superior ao que deveria, 
essa é a verdade desse Orçamento. Na parte que esta Casa não pode aprovar, que é a parte que 
seria de Restaurantes, ou seja, não tem como obrigar o associado a consumir ou pagar cada vez 
mais se ele achar fora mais barato, ou achar mais conveniente, ou não conseguir sentar à mesa. 
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Então, na parte puramente administrativa, então, na parte que o associado, descoberto por esta 
Casa pagou a mais, tivemos um superávit de R$2,9 milhões, quase R$3 milhões. Na parte 
puramente administrada, prejuízo de R$1 milhão e 700, gerando esse superávit ou déficit 
orçamentário de aproximadamente R$1.2 milhões. Então, vejam, cabe uma maior qualidade 
administrativa, uma visão mais voltada para o sócio e não de quanto queremos gastar. Gastar é 
fácil, economizar é difícil, mas não é justo que o associado sempre economize em favor do Clube 
e o Clube nunca ache que dá para melhorar, modernizar e outras coisas para diminuir os seus 
custos. Então, esse é o primeiro item que precisa ficar claro. Isso não é suficiente para recusar a 
peça orçamentária obviamente, porque a Casa aprovou, a Diretoria realizou, mas o comentário 
não poderia deixar de ser feito, porque fui criticado que dizia que o Orçamento era gordo e ele 
se mostrou gordo, então, é isso que eu tenho a dizer nesse quesito. Segunda questão, no fim de 
semana assistia ao mesmo tempo em horários diferentes, enquanto não estava aqui no Clube 
por motivos eleitorais, como quase todos nesta Casa e assistia ao Maria Lenk, o Campeonato 
Brasileiro de Natação e na outra ponta, em outro canal assistia a uma das etapas do 
Campeonato Americano de Natação, e lá acompanhava a grande vitória do Corinthians no 
Campeonato Brasileiro. E o que é interessante, o que me alertou, me puxou, me acendeu uma 
luz vermelha, que os dois comentaristas exaltavam, não a contratação de profissionais de outros 
países para nadar pelo Minas e pelo Corinthians, como o Presidente Dutra me esclareceu que 
era uma decisão do Clube de não contratar, mas exaltava o excepcional trabalho de base feito 
pelo Corinthians. Trabalho de base que a gente diz que se orgulha, que eu venho aqui: não, base 
é o Pinheiros. E os comentaristas da Natação diziam que base é o Corinthians e foi campeão 
brasileiro. Daí então, andando pelo Clube por motivos que já citei, avistei em 13 painéis 
propaganda de uma chapa que mostra os feitos da Diretoria de sete anos e lá está parte da 
explicação. Este Clube deixa de ser um Clube esportivo no que se refere ao associado. Não há 
nada nesse painel que fala do feito dos sete anos, com exceção de um diploma que mostre uma 
obra que se refira a esporte olímpico. Nada. A única coisa que tem lá que se refere a um esporte 
olímpico é um ginásio virtual de Tênis, ainda não acabado, apesar de prometido. E aí me levou a 
olhar um protesto que, eu, andando pelas alamedas não canso de escutar dos meus amigos, de 
que não há espaço para o associado... 
 
- Manifestação no plenário. 
 
Presidente – Conselheiro Lomonaco, com o máximo respeito ao princípio da liberdade da 
expressão, o Conselheiro Fasanaro nos chamou atenção e é particularmente a mim, o objetivo 
dessa reunião é certo: demonstrações financeiras, contábeis e o Relatório da Diretoria. Com 
todo respeito ao assunto que o senhor versa, ele desborda, ele não tem relação de causalidade 
nenhuma. Não vou falar que ele tem um discurso político eleitoral, não vou chegar nesse ponto, 
porque conheço seus princípios, mas não vou poder permitir que o senhor prossiga nessa senda, 
nesse caminho, o senhor volte ao tema e a sua palavra está assegurada. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Já estava no tema e nunca saí dele. E chegamos ao quadro que 
está aqui no Relatório da Diretoria. 
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Evandro Antonio Cimino (fora do microfone) – Agora sim. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Dr. Cimino, se o senhor quiser fazer um aparte, por gentileza, 
não me incomoda em absoluto. E chegamos ao quadro que está aqui no Relatório da Diretoria 
que está aqui na página 88, que fala dos esportes. Quadro de atletas, posição em 31/12/13 
obviamente. E vem lá, puxa e chegamos lá em 1.800 associados, 133 militantes, 206 pré-
militantes, total de 2.100 atletas. Aí olhei, falei: associados 84%. E aí eu falei: bom, ao que se 
refere ao o que eu via há 10, 15, 20 anos e como comparar com isso, e aí eu achei um Relatório 
de 2005, em que o número de atletas sócios é 1.900, maior do que o atual, número total 2.330, 
maior do que o atual. Ou seja, estão fazendo força, gastando rios de dinheiro, cedendo espaço 
do associado para não sócio e aí vou chegar mais à frente na questão, já que não estou falando 
só de militantes. E vamos falar de quanto custou. Ao contrário do que disse o Fiore, nós temos 
de Lei de Incentivo, gastamos aproximadamente R$15 milhões. Captamos acima de R$20, 
perfeito? Isso em tese cobre quase todo o esporte, mas não é real. No Custeio, eu acho aqui R$9 
milhões de aquáticos individuais, R$8 milhões e 900 de coletivos, R$6 milhões e 400 de esportes 
competitivos, ou seja, um valor bem superior a R$20. Perguntei aos Diretores da época, em 
2005, para manter a comparação e o valor total de esporte era entre R$10 e R$15 milhões que 
tinha, não havia Lei de Incentivo. E, hoje, com Lei de Incentivo, nós estamos próximos de R$40, 
estamos longe, quase o triplo e não temos a mesma condição. E o associado em vez de 
aumentar, está encolhendo no esporte, isso é uma verdade, nós estamos encolhendo, estamos 
mandando associado embora, o protesto dos meus amigos é real. Até aí, ok, isso também não é 
um motivo...  
 
Presidente – Eu vou lhe conceder mais dois minutos para o senhor concluir, Conselheiro, por 
favor. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – E aí, qual é a diferença então? Como é que a gente gasta 3 
vezes mais, obtém resultados muito parecidos e tem menos associado. E a diferença é algo que 
a gente escuta e não está no Relatório da Diretoria, que é um produto secreto, chamado 
agendado. 
 
Com anuência desta Casa, entendo, a Diretoria toma o agendado como um ato de gestão. Eu 
posso aceitar, era secreto é impossível saber, mas tomo agendado como um ato de gestão. Ok, 
perfeito, mas ele tem que aparecer no Relatório. Aqui tem zero agendado. A gente anda na 
portaria, encontra um moleque do Handebol, Voleibol, Natação: não posso entrar aqui, tenho 
que entrar do outro lado que sou agendado, então, eles existem, só não existem no Relatório da 
Diretoria. Ou seja, é um ato de gestão, põe no Relatório, está aqui, todo mundo pede. Quer pôr 
ato de gestão, escreve no Relatório então, que aí eu aceito. Não escreve não aceito, então é 
assim. Para mim, além dos posicionamentos do Dr. Montoro e do Luís Figueiredo, para rejeição, 
eu somo a questão dos agendados. Vamos discutir se eles são bons, ruins, se servem, não 
servem, mas quem os acolheu, coloquem no Relatório e aí nós aprovamos.  Ainda há tempo, 
Presidente?  
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Presidente – O tempo do senhor esgotou, ainda tenho mais um Conselheiro para ouvir, os 
esclarecimentos da Diretoria e já são 23h20, eu pediria que o senhor concluísse, por favor. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Bom, eu vou concluir com a Lei Pelé, coisa rápida. Nossa 
alteração regimental diz: compete à Diretoria garantir a todos associados acesso irrestrito aos 
documentos, informações relativas à prestação de contas, bem como aqueles relacionados à 
gestão, os quais deverão ter a publicidade não apenas nos moldes dispostos no inciso anterior 
desse artigo, como também pela íntegra, publicados no sítio eletrônico do Clube. Bom, primeiro 
que há notícia de que associados tem pedido para ver livros, tal. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (fora do microfone) – Presidente, me perdoe, não é 
pertinente. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Presidente – Conselheiro Lomonaco, nós estamos discutindo as demonstrações do exercício 
findo. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – E eu vou chegar lá, como cheguei no outro assunto, aliás, como 
sempre faço. Aliás, se picotassem do jeito que picotam as coisas que falo quando é alguém que 
não é de Oposição seria muito bom, porque vale tudo quando é da Situação. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (fora do microfone) – Não é verdade. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – É isso mesmo, pode reclamar, é assim mesmo, é isso mesmo. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Presidente – Conselheiro Lomonaco, eu pediria por favor que o senhor encerrasse, porque não 
há condição de se manter esse clima, não é compatível com a dignidade do Conselho 
Deliberativo. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – O que não é compatível é a gente falar e ter que aguentar o 
apupo de quem não quer falar ao microfone. O Conselho Deliberativo é representante do 
associado, quando eu falo que está vigente na internet, a prestação de contas muda tudo, isso é 
o que dizem os especialistas em comunicação. Isso deveria ter sido mudado para essa reunião, o 
associado tem o direito de saber antecipadamente e usar o Conselheiro que o representa como 
canal nessa questão. Isso foi impedido para essa reunião, apesar de já aprovado em reunião 
anterior. Hoje de manhã olhei o sítio para ter certeza, o site do Clube e não havia nenhuma 
informação sobre essa prestação de contas, isso está completamente equivocado e tem sim 
relação com a matéria, nós não somos representantes de nós mesmos, nós somos 
representantes do associado. Obrigado.  
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Antonio Moreno Neto – Conselheiro Lomonaco, posso fazer um posicionamento? 
 
- Manifestação de associado no plenário. 
 
Presidente – Pela última vez vou solicitar um comportamento adequado. 
 
Antonio Moreno Neto – Presidente, tem uma pessoa ali que está ofendendo e não deveria estar 
presente aqui nesse recinto, uma pessoa que está ofendendo ali em cima, de blusa xadrez. 
 
Presidente – Se eu ouvir isso vou ter que retirar a pessoa, por favor, não gostaria de chegar a 
esse extremo. Isso aqui é um Clube de 115 anos de tradição, eu pediria observância do respeito. 
 
Francisco Flaquer Filho – Presidente, eu estou achando que isso aqui está virando campanha 
eleitoreira. A eleição é daqui a 15 dias, vamos diminuir os ânimos, a eleição é daqui a 15 dias, 
não precisa ninguém ficar fazendo discurso político, reclamando, vamos falar do assunto 
pertinente, que é rejeição ou aprovação das contas, acho que não é hora de ficar fazendo 
discurso eleitoreiro.  
 
Presidente – Eu pediria apenas respeito, senão a mim, à Instituição, eu estou me exaurindo, 
pediria só um pouco de respeito, por favor. 
 
Antonio Moreno Neto (em aparte) – Conselheiro Lomonaco, é só uma informação. Com relação 
ao Maria Lenk, o Pinheiros há anos optou por não contratar atleta estrangeiro para passar aqui 
uma semana, ganhar U$5 mil, U$10 mil dólares, ir embora, que isso não contribui em nada. Se o 
atleta vem aqui e fica quatro meses, seis meses, ele contribui em muito para os atletas de 
formação. E, nós, o Pinheiros, ganharia o Maria Lenk, se fossem desprezados os pontos 
estrangeiros das outras equipes. Então, era só para te dar essa informação. E, nós, somos um 
Clube que formamos muito mais atletas em número, posso lhe passar depois, do que o 
Corinthians. Só para dar a informação.  
 
... 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Obrigado, Toni, mas não é o que os comentaristas acham e não 
foi esse o cerne da minha discussão. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Presidente – Por favor. 
 
Roberto Cappellano – ... Antes de entrar na matéria, queria dar os parabéns ao senhor por 
esses quatro de mandato, minha família vai ser eternamente grata, agradeço e o parabenizo 
pela conduta, que não está fácil, fica complicado. 
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Presidente – Tenho sentido. 
 
Roberto Cappellano – Tenho umas dúvidas e gostaria de perguntar à Diretoria e ela 
respondesse, quando vier aqui. Na página 145, na aprovação do Relatório da Diretoria, consta 
R$800 mil reais da troca do piso do poliesportivo. Eu não me recordo de essa obra ter vindo aqui 
ao Conselho para a gente aprovar essa troca. Então, gostaria de saber por que ela não veio e por 
que ela está aparecendo na prestação de contas. Ouvi dizer que isso é uma verba federal que 
veio. Como na mesma página tem mais embaixo uns projetos elaborados pelo SINCOVI, que 
totalizam R$2 milhões e 305 mil, eu gostaria que fosse esclarecido se esses R$800 mil fazem 
parte desses R$2 milhões e 305 e que abrisse depois essa conta, ou esclarecesse o que são esses 
R$2 milhões e 305 mil que foram executados com verba do SINCOVI e por que os R$800 mil da 
reforma do poli não vieram para cá, da troca do piso. Não poderia deixar de falar, como sempre 
venho à Tribuna. Há dois anos nessa mesma reunião de prestação de contas subi aqui à Tribuna 
– Vou pegar a Ata daquela reunião, está aqui – Essa foi a 606ª Reunião, foi em 23 de abril de 
2012, comecei assim, vou ler rapidamente, Dr. Manssur, para adiantar. Em seguida reportou-se 
à aprovação de contas do Estacionamento no ano de 2011, pois no Relatório constava apenas 
uma linha a respeito do assunto, na página 133, e que no meu entender era muito pouco com 
relação ao vulto da obra e também porque não é todo ano que se executa uma obra de R$40 
milhões no Clube. Além disso, a Auditoria não mencionou nada especificamente sobre a obra, 
manifestando-se apenas em termos gerais. Naquela reunião e, vem bem ao encontro do que o 
Dr. Arlindo falou agora a pouco, foi até interessante, eu li o parecer da Auditoria Independente, 
que, por sinal, é o mesmo de hoje, dois anos depois. Hoje está na página 156 e naquela época 
estava escrito o seguinte: nessa avaliação de riscos, o Auditor considera os controles internos 
relevantes para elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da 
Entidade, para planejar os procedimentos de Auditoria, que são apropriados às circunstâncias, 
não são fins de expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 
Exatamente, o Dr. Arlindo hoje leu e parou quando começava essa frase. E hoje está a mesma 
coisa escrita na página 156. E aí no final daquela Ata de 2011, de demonstração das contas eu fiz 
os seguintes comentários: em virtude dessas inconsistências e questionamentos nos serviços 
pagos no ano de 2012 na obra do Estacionamento, onde nenhum órgão de controle interno 
sequer menciona esses assuntos aqui abordados e, poderia tê-lo feito, e nem Auditoria 
Independente e, hoje, repete, muito provavelmente por não constar do seu escopo contratual 
ou qualquer outro motivo. Eu, naquela época: solicito a contratação pela Diretoria ou pelo 
Conselho Fiscal de uma Auditoria Técnica especializada em obras e serviços de engenharia para 
verificar e acompanhar as contas e serviços da obra do Estacionamento, para emissão de 
parecer, pois eu entendia naquela época que, sem emissão de parecer não era possível aprovar 
ou rejeitar as contas do Estacionamento, que não poderiam ser apreciadas naquela época. Essa 
reunião foi em 23 de abril de 2012. Em 15 de maio de 2012 nós tivemos um parecer da Auditoria 
contratada referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março. Então, pedimos em 23 de abril e, 
depois, em 14 de maio veio um parecer. Por que estou falando isso? Porque acho que teria que 
ter sido mandado aqui ao Conselho o Relatório da Auditoria autorizada, a gente não pode deixar 
no vazio aqueles trabalhos que vinham sendo feitos, Dr. Manssur, e pararam de ser enviados ao 
Conselho e que a gente estava avaliando com o senhor, porque não dá para levar em conta 
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como prestação de contas o Orçamento feito pelo laudo do Gabinete Gomide, porque aquele 
Orçamento apresenta uns conceitos extremamente discutíveis e está-se passando como uma 
prestação de contas. Aquilo não é uma prestação de contas, aquilo é um Orçamento, até porque 
surgem algumas dúvidas. Naquele Orçamento apresentado foi falado como área construída 34 
mil metros quadrados. E nós sabemos que como área de construção subterrânea foram 26 mil e 
700 metros quadrados. Ele somou aquela área à laje do térreo. É um conceito completamente 
discutível, porque você faz três subsolos, com uma complexidade técnica muito maior e depois 
você soma à laje do térreo, que é só o recobrimento e divide pela área. São obras diferentes, 
não dá para fazer a mesma conta e dividir igual, então, acho que aquele laudo do Gomide não 
serve como embasamento de prestação de contas, ele é um orçamento. E como não está vindo 
a Auditoria que estava sendo feita e parou de mandar ao Conselho para a gente olhar, eu acho 
importante mandar para a gente ler. E aí daria para saber o real estágio que está a obra do 
Estacionamento, porque saíram R$54 milhões e 400 até 31 de dezembro de 2013 e nós temos 
R$58 milhões para terminar a obra. E nós trabalhamos janeiro, fevereiro e março, que a obra foi 
entregue mês passado e não tenho ainda esse Relatório, até que ponto foi pago da obra e a 
obra não está terminada, que tem o ginásio que está sendo feito, pode ser que não dê o 
dinheiro para terminar a obra. Então, seria importante saber até que ponto está pago, para 
saber se vai faltar ou não dinheiro para a obra. Então, gostaria que fosse reforçado o que pedi 
há dois anos, que fosse enviado ao Conselho Auditoria que estava sendo enviado regularmente 
e parou de ser mandado, para a gente analisar. E essa explicação do dinheiro do poliesportivo. 
 
Cândido Padin Neto (aparte) – O que você falou está correto, o que entregaram não se presta 
para o fim devido, é um laudo que foi feito apenas com relação a áreas, quer dizer, não levou 
em conta o efetivo gasto. Nós pedimos isso e fui inclusive com a Conselheira Palmira, e não 
consegui ver os valores, e tudo, não foi disponibilizada a documentação do Estacionamento. Até 
acharia, Dr. Manssur, que viria da Diretoria, da magnitude dessa obra, como vem se dizendo, 
que todos nós devemos nos orgulhar dessa obra, mas acho que no balanço deste ano deveria 
ser dado a essa obra os valores que foram gastos especificamente, porque uma obra orçada em 
R$27 milhões, quase R$30 milhões, chegar a R$58 e não ter nesse caderno nada sobre a obra. 
Como engenheiro, fui procurar, isso realmente não verifiquei, mas deveria estar nesse caderno 
a nossa disponibilidade há muito tempo, bem como os controles para podermos verificar isso e 
não tivemos esses valores. E fico também vendo várias obras que foram contratadas após a 
saída da construtora que não sei, não consigo ver lá no Relatório. 
 
Presidente – Na fala da Diretoria. 
 
Cândido Padin Neto – Então, gostaria que pudesse falar, porque vem com obras, até nesse 
aparte, vem como serviços. Isso está no Custeio ou está dentro da obra do Orçamento? 
Ninguém sabe. Então, não sei qual é o valor da obra. Obrigado, Dr. Manssur. 
 
Roberto Cappellano – São coisas distintas, Padin. Concordo completamente com você que o 
laudo do Gabinete Gomide não é uma prestação de contas e, estamos aqui cantando por versos 
para todos os cantos, que eles orçaram uma obra que, para mim têm seriíssimas inconsistências 
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no orçamento dele, não vou entrar nem no mérito dos detalhes, mas têm dois grandes detalhes, 
que é composição do BDI dele. Ele põe quatro itens pesados: despesas financeiras, o Clube não 
teve, a única despesa financeira que teve no Clube foi assinar o cheque. Despesa comercial não 
teve, porque o Clube não vendeu a obra e, lucro, o Clube não queria, porque é para usar a obra 
preço de custo. Então, fora essa parte deles e o que mais me salta aos olhos é também a área, 
que é extremamente discutível computar toda área, inclusive a laje do térreo como se fosse a 
mesma dificuldade, a mesma complexidade para você fazer um terceiro subsolo a 15 metros de 
profundidade. Então, não dá para usar o laudo como parâmetro para prestação de contas. Por 
isso, volto a dizer, estava sendo feito pela Auditoria, é de muita valia a Auditoria e ela parou. 
Como está entregue uma parte da obra, seria importante apresentar para a gente. E o ano que 
vem, quando terminar a obra, apresentar o gasto efetivo da obra e com essa Auditoria que 
estava sendo feita, porque já estamos entrando em maio, a obra não está pronta. Pelo custo 
que ele botou aqui de administração local de obra, que está no Orçamento, os R$4 milhões 
faltantes só aí já seriam apertados para terminar a obra. Então, eu gostaria que tivesse isso. 
Eram essas minhas colocações. Boa noite. Muito obrigado.  
 
Presidente – Não há mais inscritos. Foi solicitada manifestação da Diretoria. São 25 minutos 
para meia-noite, mas submeto ao Plenário prorrogação da sessão até concluirmos todos os 
itens. Pela manifestação do Plenário, aprovado. 
 
Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues – ... Inicialmente, eu pediria a V. Exa. a 
possibilidade de que essa manifestação, tendo em vista de que esse Relatório da Diretoria é 
composto não só das ações e, a primeira parte das realizações das suas Áreas e a segunda parte 
referente à parte orçamentária contábil, que o senhor assim concedesse que eu pudesse, de 
forma rápida, tecer alguns comentários a respeito dessa primeira parte e aproveitar a palavra 
do nosso Diretor Financeiro, que tem mais condições nessa parte orçamentária, que fizesse as 
exposições e tirasse as dúvidas dos Conselheiros. 
 
Presidente – Claro. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Se não é usual a manifestação... 
 
Presidente – Não é usual, mas a Casa precisa ser esclarecida integralmente e, mesmo não sendo 
usual, a bem do esclarecimento e da consciência de todos para votar, será deferido o pedido. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Inicialmente, gostaria de aproveitar a ocasião, apesar de que 
tenha recebido essa carta dia 25 de abril de 2014, que recebemos da Fundação Vanzolini Ofício 
930/2014, dirigido ao Esporte Clube Pinheiros, que trata de Auditoria de supervisão e que assim 
se enuncia: Prezados senhores, após a 1249ª (Milésima Ducentésima Quadragésima Nona) 
Reunião da Comissão Técnica da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, realizada no dia 25 de abril 
de 2014, o Diretor de Certificação deliberou pela manutenção do certificado do sistema de 
gestão da Organização Esporte Clube Pinheiros, o que para nós é uma honra ter recebido isso, 
com escopo de informações gerais a associados nos setores de cobrança e central de 
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atendimento. Atendimentos a atividades esportivas, sob a responsabilidade da administração de 
esporte, manutenção, armazenamento e fornecimento de informações, recursos e tecnologia. 
Divulgação aos associados sobre eventos, atividades, informações em geral, disponibilização de 
espaços e serviços para realização de eventos, atendimento ao associado na área de saúde e 
estética, ao atleta através da medicina esportiva, atendimento médico e aos empregados. 
Ensino e prática da Natação, visando o bem estar da criança, contribuindo com a formação 
global. Aprimoramento e desenvolvimento físico e motor da criança através da ludicidade, 
dando condições e fundamentos que permitam escolha por prática esportiva específica, 
atendimento a associado, candidato e associado através de canal de comunicação para 
manifestação sobre reclamações, sugestões, elogios ou serviços prestados e constante 
monitoramento das ocorrências registradas. Portanto, Sr. Presidente, só queria dizer que isso se 
refere ao ano de 2013, é a nossa manutenção da certificação do sistema da gestão de 
organização do Esporte Clube Pinheiros. Com relação às realizações, eu posso destacar que 
nosso objetivo é a satisfação e é para isso que a Diretoria vem se propondo a trabalhar nesse 
ano de 2013, com ações patrimoniais, aqui já ditas, do Complexo Faria Lima, do 
Estacionamento. Realizamos pesquisa de opinião, o resultado apontou uma aprovação de 77% 
de satisfação. Destaques para a Área cultural, esportes e infraestrutura, que ficaram com mais 
de 80% de aprovação. Na Área cultural, o teatro amador do Pinheiros promoveu quatro grandes 
produções, que foram aplaudidas por mais de cinco mil pessoas, mais de 90 apresentações 
musicais passaram aqui por esse CCR e ao ar livre. Na Área social, grandes shows, Festa Junina 
com diversos artistas. Na Área infantil apresentações também de eventos de renome, palavra 
cantada e outras apresentações. Parcerias e apoios que nos ajudaram nos patrocínios. Centro 
Pró-Memória Hans Nobiling. Conquistamos a primeira edição do Prêmio Ibram Memória do 
Esporte Olímpico, concurso criado para premiar as iniciativas de preservação na memória do 
esporte olímpico. Comunicação e desenvolvimento do novo portal do Clube, lançamos 
aplicativos do aplicativo Pinheiros, com serviços da central de atendimento, agenda, Futebol, 
entre outros. Novo formato da Revista Pinheiros. Área de saúde colocou o Clube no calendário 
dos eventos mundiais: Outubro Rosa, Campanha do Câncer de Mama e Novembro Azul. No 
esporte, conquistas inéditas no Basquete. Entrou para a história, disputaram a final da nova 
edição da Copa Intercontinental de Clubes, além do nosso Centro de Integração de Apoio ao 
Atleta, o CIAA, que apoia o atleta em todas as áreas de sustentação. Atividades recreativas, mais 
de 13 mil pinheirenses se inscreveram em 34 modalidades oferecidas. Os restaurantes e 
lanchonetes computaram mais de R$1 milhão e 400 mil atendimentos. Os números, conquistas, 
inovações e mais participação dos associados foi a forma que encontramos para mostrar as 
melhorias do Pinheiros em 2013. Os resultados é fruto de um planejamento que prioriza os 
anseios pinheirenses. Apesar das mais diversas melhorias nós sabemos que temos muito a 
caminhar e o segredo é cada vez mais ouvir os pinheirenses. Eu gostaria, rapidamente, de tecer 
alguns comentários daquilo que foi falado, daquilo que julguei importante e dizer que todo esse 
Relatório foi apresentado em papel reciclável, que foi a primeira observação feita pelo 
Conselheiro que compareceu à Tribuna. Com relação à manifestação do Conselheiro André 
Montoro, do superávit, esclarecido pelo nosso Presidente da Comissão Financeira. Com relação 
ao que foi levantado aqui pelo Conselheiro Andreas de Souza Fein, acredito até que nem de 
muita importância, mas alguma coisa tinha que ter dito aqui, porque é um Conselheiro zeloso. 
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Ele falou do veículo da Presidência. É importante que se esclareça, até para que não fique 
nenhum tipo de dúvida, que sim, houve uma troca da frota já existente por um veículo de 
melhor qualidade, porque aquele era um veículo que pertence à frota e não à Presidência, até 
porque esse veículo é usado por todo o Clube. E foi uma troca de um veículo, senão me engano, 
de 2002 por um veículo de 2012, na ocasião. Com relação ao que foi dito aqui pelo Conselheiro 
Luís Alberto e, não entrando nos detalhes financeiros, mas com relação à Lei de Incentivo, 
parece que também ficou bem esclarecido, porque a informação não coincide, o que está no 
site e foi explicado aqui também, ele tem essa diferença por valores que são devolvidos e 
contabilizados. Enfim, o Conselheiro Lolo também se reportou a alguma coisa com relação a 
restaurantes, até de forma contrária ao que disse o Luís Alberto, que o Luís Alberto disse que 
elogiava o trabalho de restaurantes. Dizer aos senhores que o superávit não foi em razão em 
hipótese alguma de aumento de preços, que há 18 meses não se aumenta preço de 
restaurantes. Então, o superávit foi resultado de trabalho sim. Obrigado, Luís Alberto pelo 
elogio. E, finalmente, dizer ao Lolo, se me permite chamá-lo, Conselheiro Lomonaco, que as 
conquistas de Fls. 55 a 88, elas relatam de forma muito bem todos os eventos esportivos e as 
conquistas esportivas que foram realizadas. E até me causa espécie comparar o Pinheiros a um 
clube de futebol, que não faz o trabalho que a gente faz aqui de formação. E só para sua 
informação, Conselheiro, que é importante dizer, e o senhor mencionou dessa forma, por isso 
tomo a liberdade de falar. No Maria Lenk houve nos últimos quatro anos queda de 20% na 
participação de atletas dos diversos clubes, enquanto nesse último ano o Pinheiros aumentou 
em 20%. Então, desculpe, nós estamos trabalhando na formação sim, enquanto os outros estão 
trazendo atletas estrangeiros para ganhar competição e que nos posicionamos absolutamente 
contra. Finalmente, eu só queria esclarecer, e para isso foi pedida minha presença, que aparece 
às folhas do Relatório que são referentes aos gastos da Presidência. Posso rapidamente falar, é 
claro que detalhadamente eu explico, mas quero dizer aos senhores que os gastos da 
Presidência referem-se aos salários diretos locados na Presidência. É claro que os encargos, vale 
transporte, vale refeição, enfim, todos aqueles inerentes à função do funcionário, a toda 
despesa do Centro Pró-Memória com seus funcionários, ao departamento de assistência social 
com todos seus funcionários, salários, etc. e os eventos que o departamento social faz em prol 
desses funcionários que nos tratam tão bem neste Clube. Neste momento peço uma salva de 
palmas aos funcionários, sem eles não teríamos o serviço que temos, hoje, no Clube. Luz, água 
muito bem implantado pelo nosso Planejamento e nosso Financeiro, como centros de resultado, 
também vão para a Presidência. Auditoria Interna, despesas dos funcionários e aquelas 
inerentes à Auditoria Interna que temos, as despesas de aniversário do Clube, de setembro, os 
eventos que se fazem, tudo isso sai da conta gastos da Presidência e, enfim, o custeio da 
Presidência. Mas, Conselheiro Cardia, se o senhor tivesse o cuidado e se tivesse prestado 
atenção no pronunciamento dos 12 meses do Secretário da Mesa que diz: “Srs. Conselheiros, o 
Relatório de Acompanhamento da Diretoria encontra-se a sua disposição para consulta”, o 
senhor não faria essa pergunta. Muito obrigado. 
 
Presidente – Por favor, Conselheiro Gasparini. Vou aproveitar que o Conselheiro está assumindo 
a Tribuna para dizer que faltam 10 minutos para meia-noite e vamos prorrogar essa sessão por 
mais 30 minutos para darmos cabo à votação. 
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Diretor da Área Financeira, Roberto Gasparini – ... Sr. Presidente, senhores, nós vimos aqui um 
desfile de posições, um desfile de competências, um desfile de conceitos com a finalidade às 
vezes não muito bem especificado. Tem havido, e é recorrente esse fato em todos os anos, de 
estarmos aqui no momento que antecede algum evento de eleições, a cada dois, por exemplo, 
para dar as informações geralmente de ordem contábil, orçamentária, financeira e há um quê 
de depreciar algumas coisas obtidas com muita dedicação e muito zelo. Senhores, geralmente o 
resultado superavitário dos últimos anos não é um feito heroico, é resultado de trabalho 
iniciando-se com planejamento do que vai ser orçado, do que o Clube precisa gastar para 
desenvolver todas aquelas atividades que constam no Relatório e quanto pode arrecadar, de 
que forma. Vou repetir, para o exercício de 2014, estou dizendo de efeitos, a Diretoria fez uma 
proposta inusitada e inovadora de tentar manter, ao longo do exercício, preços fixos, com uma 
correção imputada em setembro ou outubro de 6% provável correndo o risco de receber inputs 
de despesa acima desse valor. Foi um desafio. Mas, retornando ao nosso momento, há detalhes 
importantes, relevantes e positivos que precisam ser ditos, não é por acaso que essas coisas 
acontecem. Houve um resultado positivo superavitário em Orçamento de Custeio? Sim. Deu 
para cobrir o déficit histórico e crônico de Restaurantes? Sim. Deu para pagar os R$5 milhões e 
alguma coisa de parcelas do REFIS? Também. Sobrou algum? Sim. Quanto? R$1 milhão e 200. 
Em boa hora. A alteração da Lei Pelé determina, e já está incorporado em nosso Regimento 
Interno, no art. 45: Ocorrendo superávit orçamentário será destinado à reserva orçamentária. O 
que significa? É um valor novo que vai engordar, enriquecer o nosso próximo Orçamento, ele vai 
dar como pontapé inicial, que o Clube tem R$1 milhão e 200 mil, R$1 milhão e 190 mil como 
ponto de partida. Por que me refiro a isso? Normalmente isso afeta as condições de estabelecer 
equilíbrio orçamentário. O que é que afeta? Afeta que o Orçamento, o Regulamento e o 
Estatuto exigem que façamos um Orçamento com ponto de equilíbrio absoluto, significa que o 
Clube orçou gastar R$129 milhões e alguns quebrados no exercício de 2013 e também arrecadar 
R$129. Conseguiu sucesso? Sim. Produziu superávit? Sim. Será que fizemos avaliação de perda 
de receitas que tivemos no meio do caminho? Naquele momento, quando se orçou 2013, 
considerávamos todos nós que o Estacionamento poderia e pudesse gerar receita já a partir de 
2013. Não o fez, não conseguimos. Quando deixamos de arrecadar em receitas de 
Estacionamento orçadas? R$3 milhões. Como se superou isso? Com algumas outras ações. Por 
exemplo, tivemos algum ganho maior nas contribuições? Sim. Será que o que o nosso colega 
Fiore comentou foi levando em consideração? Reduzimos o índice de inadimplência e o 
montante de inadimplência de R$1 milhão e meio para R$1 milhão e 100. Opa! É receita de 
contribuição social atrasada que o Clube tinha que receber e recebeu. Engordou a receita 
também. Cresceu um pouco de patrocínio de valor comparado com que estava orçado? 
Também. Gente, sem me alongar, porque já foi bastante explorado, graças ao brilhantismo dos 
nossos antecessores na fala, especialistas em ordem econômica, contábil, fiscal, que geraram 
uma polêmica saudável também. Já falamos aqui de algumas coisas que eu tinha apontado. 
Vamos falar de outras coisas boas que passam por cima e observa-se só apenas a parte negativa 
das coisas. Atenção, o Clube já teve um passivo tributário fantástico que chegou a ser de R$70 
milhões, que era a dívida previdenciária que se originou em 1979. Foram 35 anos, no mínimo, 
nove gestões que tiveram que administrar essa situação. Depois de muitas tratativas, depois de 
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um PAES, depois de renúncias, depois de detalhes, depois de contratação de advogados 
especialistas o Clube chegou a um nível civilizado de dívida. E o nosso passivo do REFIS 
corresponde em 31 de dezembro a R$17 milhões. Restam 34 parcelas a pagar, estão sendo 
pagas mês a mês na ordem de R$500, R$550 mil. Daqui a 30 meses, contando de hoje, porque 
quatro já se passaram, nós teremos extinto esse contencioso, que é a única dívida que o Clube 
tem, teremos extinto e será mais um dinheirinho que poderá ser aportado para o nosso Custeio. 
Outras coisas aconteceram, como já foi falado também. O Clube conseguiu realizar uma obra 
gigantesca com recursos, sem buscar taxa de obras e sem buscar valor adicional? Sim. Com quê? 
Com Fundo de Investimentos. O que é Fundo de Investimentos? Taxas de transferências de 
sócios novos que vêm usufruir esse patrimônio de R$500 milhões que nós todos construímos. 
Está claro isso?  Vou aproveitar essa oportunidade para me referir ao comentário, de passagem, 
do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa. Na sexta-feira, por volta de 12h00, depois de 
uma conversa telefônica eu recebi um e-mail com algumas solicitações para informações 
preliminares da prestação de contas. No momento em que falamos por telefone ele me disse 
até: Gasparini, talvez você possa me dar essas informações agora mesmo, por telefone. Falei: 
Luís, nós estamos numa fase muito atarefada, não estou bem de saúde por algumas razões. Me 
mande um e-mail que te respondo. Esse e-mail dele foi recebido às 12h00 de sexta. Nós 
trabalhos sexta, alguns de nós trabalhou um pouco no sábado para gerar um retorno 
consolidado, hoje, por volta das 14h00. Vamos considerar que tivemos 24 horas úteis para dar 
uma resposta de 17 questionamentos, de múltiplas funções de atividades, de Diretorias 
diferentes e considerei isso como uma mini auditoria. Senhores, nós não temos, nenhum ser 
humano daqui, nenhum Diretor consegue ter uma memória fantástica como um famoso, dos 
antigos Manpower, aqueles super computadores que conseguem armazenar tudo, de uma 
grandeza que tem nosso Clube. Fizemos uma continha básica hoje. Número de lançamentos que 
são gerados por mês, com base nos registros dos diários, etc., são cerca de 50 mil operações 
contábeis no mês, 600 mil no ano. Isso aqui é um gigante. Muito bem, vamos dar agora 
pequenas respostas pontuais. Quando se comentou que o nosso Relatório não apresenta 
detalhes da obra. Por favor, há um quadro bem específico na pág. 45 que fala Complexo Faria 
Lima. Quanto foi aportado até 31 de dezembro? R$54 milhões. Por outro lado esse número foi 
auditado pelo Relatório da Auditoria Independente e enviado ao Conselho Fiscal, esses números 
estão consolidados com R$54 milhões. Então, houve a informação. O detalhamento não consta 
desse Relatório, já foi prestado contas e a Diretoria o fez recentemente com todos os detalhes, 
pareceres, medições até o momento em que também se encerrou o contrato do gerenciador. 
Senhores, eu creio que detalhes já foram bastante bem explorados. 
 
André Franco Montoro Filho (Fora do microfone) – Posso fazer uma pergunta? 
 
Roberto Gasparini – Pois não. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não pode. 
 
Presidente – Deixe-o fazer. Ele permitiu, faça a pergunta, Professor. 
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André Franco Montoro Filho – V. Sa. se referiu e o Presidente também a questão do superávit, 
que está aqui na página 159, que foi a mesma coisa que o Fiore também falou, dizendo aqui 
Custeio superávit de R$2.946, Restaurantes déficit de R$1.748, portanto, resultado operacional 
de R$1 milhão e 199 e V. Sa. arredondou para R$1 milhão e 200. Queria fazer a pergunta a V. 
Sa., porque esse quadro continua, ele chega até aqui, depois tem Não Operacional R$7 milhões 
negativos, Fundo de Emergência R$122 positivos, Investimentos R$11 negativos, chega ao 
resultado final negativo de R$17 milhões. Por que V. Sa. só leu a parte de cima da tabela, não 
leu a parte debaixo? 
 
Roberto Gasparini – Por favor, Conselheiro Montoro, repita que não estou com o número 
decorado aqui. 
 
André Franco Montoro Filho – Pág. 159, balanço orçamentário realizado e previsto, esse dá 
esses valores de R$2 milhões. 
 
Roberto Gasparini – Ok. 
 
André Franco Montoro Filho – V. Sa. ficou na metade da tabela. Depois tem a parte debaixo, 
que aí dá o déficit bastante grande. Por que se cortou a tabela pela metade? 
 
Roberto Gasparini – Bom, vamos começar informando o seguinte: o senhor chegou a ver as 
despesas Não Operacionais, depreciações de R$6 milhões e 559? Correção monetária do REFIS. 
Total de Despesas Não Operacionais R$8 milhões contra Receitas Operacionais, R$21. O senhor 
considerou que as Não Operacionais nós temos um monte de depreciação considerável? 
 
André Franco Montoro Filho (Fora do microfone) – A Diretoria considerou. 
 
Roberto Gasparini – E qual é a conclusão que o senhor quer chegar, por favor, com sua 
pergunta? 
 
André Franco Montoro Filho (Fora do microfone) – Simplesmente falaram aqui que aquilo que 
eu tinha dito tinha sido desmentido. 
 
Roberto Gasparini – Eu falei alguma coisa que desmentiu o senhor?  
 
André Franco Montoro Filho (Fora do microfone) – O Presidente falou. 
 
Roberto Gasparini – Então vou pedir a palavra dele. 
 
Presidente – Agora não mais. 
 
Roberto Gasparini – Presidente, ele foi citado. 
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Presidente – O Presidente da Comissão Financeira quer prestar algum esclarecimento? 
 
Roberto Gasparini – O senhor ouve o que ele vai falar? 
 
Presidente – O Presidente da Comissão Financeira vai falar, talvez aí tenha o esclarecimento. 
 
Antonio Carlos Fiore – Gasparini, nesse quadro da pág. 159, quando falamos de Investimentos o 
total colocado de R$24 milhões e 727 mil são investimentos feitos no ano, não pode deduzir isso 
para falar que houve um déficit, isso não é despesa, é investimento, é imobilizado, que será 
depreciado no futuro e virará despesa no futuro. 
 
Roberto Gasparini – O senhor concorda, Dr. Montoro? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
André Franco Montoro Filho – Desculpe, mas foi isso que eu falei. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Presidente – Por favor, por favor, por favor. 
 
André Franco Montoro Filho – Se vocês ouviram o que eu falei do início, se quiser, tenho escrito 
e posso dar para vocês, eu falei desse quadro de R$17 e falei que na verdade esse número 
estava equivocado, como estava equivocado dos R$12 e a razão do equívoco é a não 
consideração... 
 
Presidente – Da depreciação. 
 
André Franco Montoro Filho – ...do art. 41 do Regimento da Diretoria, que estabelece que as 
receitas de investimento têm que ser destinadas ao Fundo de Investimento. Então, aquele 
superávit de Investimento não existe, que é um dinheiro carimbado, um dinheiro que já tem um 
destino. 
 
Roberto Gasparini – Nós sabemos. 
 
André Franco Montoro Filho – Então não pode dizer que vai destinar isso para outras coisas. 
Esse é meu ponto central e não foi negado por ninguém que aqui apareceu. 
 
Roberto Gasparini – O senhor não concorda com a explicação do Dr. Fiore? 
 
Presidente – Já disse que concorda. 
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André Franco Montoro Filho (Fora do microfone) – Eu falei isso? Se o senhor tivesse prestado 
atenção em meu pronunciamento teria ouvido. 
 
Roberto Gasparini – Obrigado, me desculpe. Dr. Manssur, considero encerrada minha 
participação. 
 
Presidente – Perfeitamente. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Sr. Presidente, para encaminhamento da votação, gostaria de 
requerer votação nominal, por favor. 
 
Presidente – Perfeitamente. 
 
- O Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro manifesta-se fora do microfone. 
 
Presidente – O Conselheiro Fasanaro e a maioria, não é regimental colocar em votação, mas 
estou vendo que a maioria está pedindo para que seja nominal. Os associados e todos têm que 
saber quem vota com a consciência e sua ciência. A noite ainda não começou, ainda é cedo. 
 
- O Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa se manifesta fora do microfone. 
 
Presidente – Todos, Dr. Toloza já disseram ou rejeição ou aprovação, não tem mais retirada, o 
Dr. Montoro tinha a princípio que se cindisse a proposta, mas quando nós debatemos S. Sa. 
disse pela rejeição e todos foram assim. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone – pela ordem) – Presidente, não tem que consultar o 
Plenário?  
 
Presidente – Não, proposta de votação nominal qualquer Conselheiro pode fazer e é aceita até 
antes de começar a votação, não há necessidade de submeter e é até bom que se faça nominal, 
não faz mal, mais 15 minutos não vai atrapalhar ninguém. Eu vou dar preferência ao Dr. Cimino, 
recém-operado, que está em cadeira de rodas, mas já está ótimo. Então, o quesito que vou 
formular é o seguinte: os Conselheiros que estiverem de acordo em que seja aprovado o 
Relatório da Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 
2013, ao serem chamados esses Conselheiros responderão “Sim.” Quem não estiver de acordo 
em que essas mesmas demonstrações financeiras sejam aprovadas, simplesmente responderão 
“Não.” Alguma dúvida?   Está claro, perfeito. O Conselheiro Oswaldo Cocchi também pediu 
preferência. Agora nós vamos pela ordem. 
 
- Procede-se conforme solicitado. 
 
Presidente – Então, vamos contar.   Compareceram cento e sessenta e seis Conselheiros. 
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- Conversas paralelas entre várias pessoas enquanto se retiram do plenário. 
 
Presidente – Pediria, por favor, porque não se encerrou, eu não proclamei o resultado, está 
tudo pendente. Pediria apenas que os senhores aguardassem um pouquinho, vai acabar rápido. 
Pelos cálculos aqui, 96 Conselheiros votaram “Sim” pela aprovação das contas e 39 Conselheiros 
votaram “Não.” Assim, por maioria, as contas do exercício findo e as demonstrações financeiras 
estão aprovadas. Declaro encerrada a sessão. 

 
 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

A Reunião foi encerrada aos trinta e cinco minutos do dia 29 de abril de 2014. 
 
 
 
 

* * * 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 632ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 
26 de maio de 2014, com as retificações já dela constantes. 
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