
ATA RESUMIDA DA 644ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur  
Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 
Primeira Secretaria “ad hoc”: José Roberto Coutinho de Arruda  
Segunda Secretária “ad hoc” Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente - Declarou instalada a Reunião e determinou a execução do Hino do 
Clube. 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros, com projeção da letra.  
 
 

4) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA  

Presidente – Justificou a ausência do Primeiro Secretário Antonio Alberto 
Foschini, e, com a aquiescência do Plenário, convidou para ocupar a Primeira 
Secretaria “ad hoc” o Segundo Secretário José Roberto Coutinho de Arruda e, a 
Segunda Secretaria “ad hoc”, o Terceiro Secretário Luiz Fernando Pugliesi Alves 
de Lima. 

 
 
5) EXPEDIENTE  

Presidente – Propôs voto de pesar e foi observado um minuto de silêncio em 
memória do Associado Veterano Adriano Amaral Resende, ex-Conselheiro, ex-
Membro do Conselho Fiscal e ex-Presidente da Comissão Permanente Financeira. 
Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: votos de 
pesar: a) de autoria da Mesa do Conselho, pelo falecimento da Associada 
Therezinha de Jesus Brossi, mãe do Associado Nelson Brossi Junior, pelo 
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falecimento da Associada Veterana Nilza de Souza Queiroz, mãe do Associado 
Gilberto de Souza Queiroz e pelo falecimento do Dr. Carlos Roberto Fornes 
Mateucci, integrante da Comissão Jurídica do Club Athlético Paulistano e Diretor 
Tesoureiro da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, ocorrido no 
último domingo, dia 19, em trágico acidente de automóvel, quando se 
encontrava na companhia do Presidente da OAB/SP, Dr. Marcos da Costa, que 
está hospitalizado, aproveitando para consignar a este voto de pronto 
restabelecimento; b) de iniciativa do Conselheiro Marcelo Beyruth, subscrito pelo 
Conselheiro Synesio Alves de Lima, pelo falecimento do Associado Cássio Costa e 
Silva Monteiro, pai de Carolina Mattos Monteiro, que fora esposa do 
proponente; votos de louvor: a) proposto pela Mesa do Conselho, à Diretoria, em 
especial ao Diretor de Esportes Olímpicos e de Alto Rendimento, Marcelo La 
Terza Santos, pela conquista do Clube dos títulos de Campeão Geral do Troféu 
Maria Lenke de Natação e Campeão do Troféu Brasil de Polo Aquático masculino 
e feminino; b) de autoria do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, aos 
atletas pinheirenses que levaram as cores do Clube a outros Países na 
modalidade Corrida de Rua para as seguintes competições: Maratona de Paris: 
Carlos Alexandre de Lima, Carlos Eduardo Miller, filho do Conselheiro Carlos 
Edmundo Miller Neto, Luis Felipe Jorge Bernardini, Eduardo Lantieri, Humberto 
Sanches, Flavio Aidar, Thais Aquino Alves da Cunha, Vivian Fuller Olsen, filha do 
Conselheiro Roberto Olsen, Carlos Edmundo Miller Neto, Conselheiro, Paulo 
Figueiredo, Arnaldo Luis Queiroz Pereira, Conselheiro, Valentina Collet e Silva, 
parente do Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva, e Mireya Maria Guadalupe 
Dattoli; Maratona de Santiago: Gilberto Polizo; Maratona de Boston: Renato 
Limberte, Roberto Carnevalle e Silvia Araújo Spagnolo. Prosseguindo, comunicou 
o recebimento de carta da Diretoria, informando a exoneração de Diretores e a 
sua constituição em razão dessas exonerações. Desde logo, cientificou os 
Conselheiros que os Diretores exonerados, cujos nomes declinou, acrescentando 
outros 3 Conselheiros, que fizeram parte da Diretoria no ano passado, presente o 
disposto no artigo 68 do Regimento Interno do Conselho, poderiam participar da 
discussão, mas não teriam direito a voto no item 3 da Ordem do Dia (apreciação 
da prestação de contas da Diretoria referentes a 2014). 
 
Primeiro Secretário “ad hoc” – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para 
consulta na Secretaria, o Relatório de Acompanhamento Mensal do mês de 
março de 2015. 
 
Clovis Bergamo Filho – Propôs voto de louvor ao Presidente da Diretoria Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues e à sua Administração, pela gestão do Clube que se 
encerrará em breve, destacando alguns resultados, como o Complexo Faria Lima 
e a reestruturação e profissionalização da Administração, com uma Gerente 
Geral – Yara Manssur - atuando como responsável por cobrar a Administração e 
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o resultado dos gestores, funcionários, isentando a dualidade de 
responsabilidade do Diretor voluntário em relação ao funcionário Gerente. 
Aprovado. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Comunicou que no último dia 9 de abril, a 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, criou o Conselho 
Superior do Desporto – Condesporto, com a missão de debater e propor políticas 
para estimular e promover o esporte. Este Conselho é composto por dirigentes e 
esportistas, como Hortência e Oscar, do Basquete; Maurren Maggi, do Atletismo; 
Ana Moser, do Vôlei; Carlos Arthur Nuzman, do Comitê Olímpico Brasileiro; 
Antônio Almeida Braga, o Braguinha, grande incentivador do esporte; Manoel 
Cintra Neto, do Banco Indusval. Propôs voto de louvor aos pinheirenses que 
integram o Condesport: Emerson Fitipaldi, bicampeão do mundo de Fórmula 1, 
que preside este grupo, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, Presidente da Diretoria, 
Thiago Camilo, do Judô, Mário Frujuelli, que é Vice-Presidente da FIESP, e João 
Paulo Diniz, da Empresa Componente Holding. Votos aprovados. 
 
Walter Silva – Manifestou-se em agradecimento ao Diretor de Patrimônio. Flávio 
Henrique Rosa Tatit que, atendendo pedido dos frequentadores do solário da 
Lanchonete da Piscina, providenciou um ventilador para o local. 
 
Severiano Atanes Netto – Inicialmente cumprimentou os Membros da Comissão 
de Saúde e Higiene, da qual é Presidente, Conselheiros Francisco Giordano Neto 
(Vice-Presidente), Mauro Caffaro Giuzio, Plínio Luiz Montagna, que se 
apresentaram no Plenário, e o Associado Paulo José Szeles, Ortopedista. 
Prosseguindo, falou sobre vistoria realizada pela Comissão no Salão de Beleza da 
Sede Social, em razão colocações feitas em Plenário Conselheiro Ricardo Alberto 
Carneiro La Terza; e sobre outras atuações da Comissão, que vem contando com 
a colaboração da Diretoria. 
 
Presidente – Interveio, lembrando a finalidade do Expediente e solicitando ao 
orador que se pronunciasse em Várias, desde logo considerando o voto de 
agradecimento consignado aos Integrantes da Comissão de Saúde e Higiene. 
 
Severiano Atanes Netto – Desculpou-se, esclarecendo que sua intenção era 
trazer algumas observações da atividade da Comissão, no fundo uma 
homenagem aos seus companheiros da Comissão.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs voto de louvor e desejou feliz gestão 
à nova Diretoria da Confederação Brasileira de Futebol, em especial ao Sr. Marco 
Polo Del Nero.  
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Presidente – Como houve conversas paralelas no Plenário, pediu que se 
respeitasse o direito de expressão do orador. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Encerrando, cumprimentou o ex-Governador 
José Maria Marin, pela excelente gestão que se encerrou na Presidência da CBF. 
Aprovado. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Propôs voto de pesar pelo falecimento da 
Associada Veterana Terezinha Gentil Fagundes, viúva do Dr. Carlos Fagundes, ex-
Conselheiro e ex-Diretor. A par de se associar à homenagem prestada pelo 
Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri pela criação do Condesporto, estendeu 
o voto ao proponente, que também está participando do grupo criado pela FIESP. 
Aprovado. 
 
Presidente – Informou que recebeu correspondência da Diretoria, instruída com 
o Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em razão da importância, porque 
esse assunto até foi veiculado na mídia, entendeu de boa prudência dar ciência 
aos Conselheiros. É um caso até interessante, me parece inédito. Houve um 
momento em que se questionava a possibilidade de um cão guia frequentar as 
dependências do Clube, até para fins de treinamento. Essa questão foi ao 
Judiciário e o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela impossibilidade, 
respeitando-se obviamente a autonomia de regulação da entidade privada de 
acesso restrito aos seus sócios. E o próprio Ministério Público, através da 
Promotoria de Direitos Humanos também se manifestara, acentuando que o 
Esporte Clube Pinheiros é uma Associação civil privada com fim principal de 
práticas esportivas, cujo ingresso é limitado a sócios, que não está habilitada, 
portanto, ou credenciada legalmente para treinamento de cão guia. De modo 
que não há qualquer ilegalidade no posicionamento do Esporte Clube Pinheiros, 
que, pela Diretoria, ato de gestão, entendeu de impedir a entrada de cão guia às 
finalidades de treinamento. Fica ressalvada a possibilidade de ingresso, desde 
que o cão guia esteja nas relevantes funções de, como o próprio nome diz, guiar 
aquele que esteja necessitando de cuidados especiais para sua locomoção. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Andreas de Souza Fein – Transmitiu reclamação de alguns associados, sobre o 
atraso na distribuição da Revista Pinheiros, que tem chegado sempre depois dos 
dias 5, 6. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.  
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Item 2 - Apreciação da ata da 643ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
23 de fevereiro de 2015. 

Presidente – Propôs retificação da Ata para substituir o nome do Conselheiro 
Eduardo Oliveira Machado pelo nome do Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral 
Cardia, pois fora ele que fizera as duas intervenções; para corrigir o nome 
Conselheiro Nelson da Cruz Santos; e o resumo do pronunciamento do Conselho 
André Franco Montoro Filho, que o próprio orador redigiu. 
 
Severiano Atanes Netto (fora do microfone) – Pediu que fosse se substituísse a 
palavra “máquina” por “maca”, quando se referiu à podóloga em seu 
pronunciamento. 
 
Presidente – Submeteu a Ata ao Plenário, tendo a mesma sido aprovada com as 
retificações propostas. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-05/2015, referente ao Relatório da 

Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa 
do exercício de 2014. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão. 
 
Antonio Carlos Fiore – ... Mais uma vez estamos reunidos com o objetivo de 
deliberarmos a respeito das demonstrações financeiras do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2014. Relembro que estamos aqui para deliberarmos a 
respeito dessas demonstrações financeiras e, portanto, vamos discutir se essas 
demonstrações financeiras que recebemos com os pareceres do Conselho Fiscal e 
dos Auditores Independentes relatam de forma correta as ocorrências do ano de 
2014, com o adequado registro das decisões tomadas pela gestão nesse período. 
Essas demonstrações, como sempre, foram preparadas em consonância com as 
melhores práticas contábeis, fato esse atestado pelos nossos Auditores 
Independentes e por nossos Conselheiros fiscais. Ambos os pareceres podem ser 
observados às páginas 165 a 167 do Relatório da Diretoria. Informo àqueles não 
afeitos às informações contábeis que essas demonstrações financeiras resumem 
todos os fatos administrativos ocorridos até o último dia do ano de 2014, 
devidamente registrados nos livros, diário e razão, de nossa Sociedade. As boas 
práticas contábeis adotadas em nossa Instituição convergem com as boas 
práticas contábeis praticadas nos principais centros econômicos. Nossas 
demonstrações contábeis compreendem balanço patrimonial, demonstração do 
superávit e demonstração da movimentação do patrimônio líquido, 
demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado e respectivas 
notas explicativas. Nossas demonstrações financeiras são relativamente simples, 
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porque contém apenas atividades corriqueiras do nosso dia a dia, portanto, elas 
são de entendimento relativamente tranquilo. Começando pelo nosso balanço 
patrimonial, que está demonstrado à página 141 do Relatório da Diretoria, acho 
que vale destacar algumas informações que são as principais contidas nesse 
balanço. Total do ativo e do passivo correspondia em 31 de dezembro de 2014 a 
R$ 536 milhões e 491 mil. Do total do ativo, a parcela de curto prazo, ou seja, de 
bens e direitos de realização praticamente imediata totalizava R$ 37 milhões e 
800, enquanto que o total do ativo permanente e imobilizado mais intangível era 
de R$ 494 milhões e 382 mil. Esse valor tão expressivo reflete todos os 
investimentos feitos por nossa Sociedade, desde o início de suas atividades até 
agora, são todos nossos prédios, nossas máquinas, equipamentos, instalações e 
assim por diante. No passivo, vale destacar que a parcela circulante, isto é, os 
compromissos que vão vencer no exercício de 2015, em 31 de dezembro eles 
totalizavam R$ 51 milhões e 511. A composição do passivo indicava também em 
31 de dezembro de 2014 que os capitais em uso do nosso Clube basicamente 
eram capitais próprios, pois 88.1% do nosso passivo correspondente ao 
patrimônio líquido da nossa Sociedade, apenas 11.9 referem-se à capital de 
terceiros. Quando falamos em capital de terceiros estamos falando de 
fornecedores, governo, funcionários e outros eventuais credores, dentre eles 
nenhuma instituição financeira, diga-se de passagem. No passivo, distribuído 
entre circulante e não circulante tínhamos em 31 de dezembro, ainda, R$ 12 
milhões e 075 mil de valores a pagar ao REFIS. Desses R$ 12 milhões e 075 mil, R$ 
6 milhões e 500 mil são vencíveis no ano de 2015 e R$ 5 milhões e 541 mil são as 
últimas dez parcelas cujo vencimento se dará durante o ano de 2016, encerrando 
definitivamente esse assunto em nosso Clube. Quando fizemos a análise conjunta 
do ativo e do passivo, que estão à página 141, observamos, comparando o ativo 
circulante e passivo circulante que nosso capital de giro líquido em 31 de 
dezembro era de R$ 13 milhões e 685 mil negativos, o que significa uma liquidez 
naquela data de 0.73. Cabe um destaque aqui para um valor que temos a receber 
do Banco Santander de R$ 4 milhões e 873 mil, que está devidamente explicado 
em nosso Relatório, por conta de uma ação. Apesar de termos essa ação 
praticamente ganha, com chances enormes de vitória, ela não pode constar de 
nosso balanço. As boas práticas contábeis através do CPC 25 dizem que ativos 
contingentes só podem ser registrados no momento que eles efetivamente 
forem recebidos. Então, em nossas contas a receber não existe esse valor, assim 
como nas receitas também do exercício não consta esse valor de R$ 4 milhões e 
875 mil. Por outro lado, esse mesmo CPC 25 diz que se houver algum passivo 
contingente, mesmo que ele seja de decisão remota ou incerta, obrigatoriamente 
ele precisa ser registrado. Então, temos R$ 1 milhão e 200 e poucos mil 
registrados como uma provisão para possíveis perdas de processos. Então, do 
lado do ativo a legislação é perversa e do lado do passivo a legislação é 
conservadora. De qualquer forma, o Clube pretende adequadamente o que 
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manda a legislação. Outro ponto que acho que vale a pena mencionarmos nesse 
resumo é falarmos um pouquinho da demonstração do superávit do exercício. Na 
página 142 está devidamente detalhado. No ano de 2014 tivemos um superávit 
total de R$ 13 milhões e 008 mil, esse superávit está descrito e detalhado na nota 
19, à página 160. E ele se compunha da seguinte forma: superávit de custeio R$ 3 
milhões e 780 mil; déficit de bares e restaurantes R$ 2 milhões e 118; superávit 
líquido das atividades correntes R$ 1 milhão e 662 mil, que é a diferença entre 
custeio e o déficit de bares e restaurantes; superávit de investimentos R$ 19 
milhões e 459 mil; superávit do fundo de emergência R$ 182 mil e o déficit de 
operações gerais, que são aquelas operações que não significam desembolso, são 
lançamentos escriturais, por exemplo, a depreciação, com R$ 8 milhões e 200. 
Totalizando um superávit no exercício de R$ 13 milhões. No total um excelente 
resultado, porém, quando observamos apenas as atividades correntes 
observamos que ele foi apenas de R$ 1 milhão e 662 mil, esse montante foi 
inferior ao valor total dos pagamentos que fizemos ao REFIS no ano. Então, uma 
parte do pagamento do REFIS foi através da utilização de capital de giro que 
tínhamos disponível em nossas reservas. Apesar desse resultado e da utilização 
de parte do capital de giro de custeio para fazer necessidade a atividades 
correntes, diga-se de passagem, continuamos apresentando uma estrutura de 
capital, na qual em nenhum momento se fez necessária a opção de recursos de 
financiamentos externos. Aproveitando e fazendo um pequeno parêntese, 
informo que os trabalhos da Comissão Especial Financeira que começamos no 
finalzinho do ano passado e esta Comissão foi composta para análise da 
recomposição do capital de giro que a Diretoria incluiu na proposta orçamentária 
para 2015, informo que esses trabalhos foram encerrados, o parecer foi emitido 
e encaminhado à Presidência do Conselho. Em breve todos serão informados a 
respeito. Modestamente expresso a todos que o resultado desses trabalhos 
desenvolvidos por uma Comissão suprapartidária, esta Comissão teve a 
participação de Claudia Matsui, Renato Zuccari, Luiz Kawall, Luís Figueiredo e 
Andreas Fein, além da minha participação. Foram debates de altíssimo nível e 
tenho certeza que o resultado apresentado vai ser de grande valia para todos. 
Continuando, o resultado de nosso exercício de 2014, como disse, ele ficou 
pouco aquém do que esperávamos, alguns motivos acho que são de 
conhecimento de todos, os principais deles eu diria que seriam receitas não 
realizadas. Primeiro, tivemos um ano que foi marcado fortemente pela 
ocorrência da Copa do Mundo aqui em nosso País. E por conta disso, muitos dos 
valores que se esperavam obter através de patrocínios não foram conseguidos, 
porque os grandes investidores carrearam recursos para atividade futebol. 
 
Presidente – Interrompeu o orador para conceder-lhe mais cinco minutos para 
concluir, tendo em vista que já tinha expirado o prazo regimental e, se fosse 
solicitado, consultaria o Plenário sobre maior prorrogação. 
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Antonio Carlos Fiore – Disse que se apressaria. Continuou, dizendo: Além dessa 
perda de receitas de patrocínios por conta de Copa do Mundo tivemos receitas 
com estacionamento inferiores àquelas que estavam previstas. Para a PO de 
2015 já houve uma correção bastante prudente por parte da Diretoria, reduzindo 
essas receitas, porque elas são receitas que crescerão com o tempo. Algumas 
receitas de taxas de alguns esportes também foram inferiores ao longo de 2014 
comparadas com o que se esperava orçamentariamente. As despesas, em 
contrapartida, também foram trabalhadas fortemente pela Diretoria no sentido 
de como as receitas não estavam acompanhando o que se esperava, tentou se 
fazer com que as despesas também fossem menores do que as previstas. 
Conseguiu-se isso, elas foram em R$ 3 milhões e 500 mil inferiores às previstas, 
porém, esse valor ficou um pouco aquém do valor de perda de receitas. Outro 
fator já recorrente que consumiu um pouco do resultado de custeio mais uma 
vez foi o resultado de bares e restaurantes. Acho interessante essa observação, 
porque o resultado, apesar de ruim está adequadamente demonstrado nas 
nossas demonstrações financeiras. O resultado é ruim, está lá para que a gente 
analise e vá em busca de soluções para isso. Todos nós, inclusive eu, somos muito 
ansiosos e esperamos que esse assunto seja resolvido adequadamente, não 
podemos todo ano ter um resultado de bares e restaurantes negativo. Acho que 
é uma solução que a Diretoria e, agora, num momento de transição, talvez tenha 
que ter muita atenção nesse assunto. Outra demonstração que acho muito 
importante, contida em nosso Relatório é a demonstração de fluxo de caixa. Essa 
demonstração é aquela que mostra efetivamente como se comportou nosso 
caixa no exercício. No ano de 2014 começamos o exercício com um saldo de caixa 
e equivalentes de caixa: caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez 
imediata. Iniciamos 2014 com R$ 31 milhões e 800 mil e terminamos o ano com 
R$ 23 milhões e 900 mil. Houve uma redução das disponibilidades de R$ 7 
milhões e 914 mil. Por que aconteceu isso? No exercício tivemos um superávit de 
R$ 13 milhões, se a esse superávit acrescentarmos as depreciações que não 
significam desembolso, nosso superávit corrigido foi de R$ 21 milhões e 100 mil. 
Como que obteve um superávit de R$ 20 milhões e 100 e o caixa diminuiu em R$ 
7 milhões e 900? Bastante simples também analisar e observar isso. Tivemos das 
receitas auferidas no exercício R$ 5 milhões e 300 mil que ainda não haviam sido 
recebidos ao final de 2014, elas estavam ainda em contas a receber, elas não 
tinham chegado no caixa ainda. Assim como R$ 6 milhões e 800 mil foram de 
reduções de passivos, obrigações que foram pagas ao longo do ano, em especial 
nossas obrigações com o REFIS. Então, os nossos R$ 20 milhões estão deduzidos 
com essas variações de ativo e passivo de R$ 12 milhões. Sobra um caixa 
teoricamente positivo de R$ 8. A pergunta ainda continua: como que um caixa 
positivo de R$ 8 significa uma redução de R$ 7 no final do ano? É porque 
investimos R$ 15 milhões em imobilizações no ano de 2014. Na nota nº 11, senão 
me engano, tem todo detalhamento dessas imobilizações feitas. Acho 
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importante também dar uma palavrinha a respeito do parecer da Auditoria. O 
parecer das nossas demonstrações financeiras é aquele que no jargão do 
mercado é conhecido como parecer limpo, isto é, sem nenhuma ressalva, isso 
significa que os auditores afirmam que as boas práticas contábeis adotadas por 
nossa Instituição, acrescidas dos controles internos existentes dão segurança 
suficiente a que eles, em função dos testes e das amostragens efetuadas de 
forma científica assegurem a alta qualidade dos trabalhos aqui realizados. Cada 
palavra contida no parecer, cada vírgula existente é suportada por práticas, 
princípios e procedimentos fortemente regulados, segue um linguajar que se 
repete em todos os pareceres emitidos. Se os senhores tiverem curiosidade de 
lerem um parecer limpo em qualquer jornal a respeito de qualquer empresa os 
senhores verão que é ipsis litteris igualzinho ao nosso parecer, não há o que 
inventar nisso, a regra e a regulamentação manda que seja feito assim. 
Finalizando, gostaria só de fazer um breve relato a respeito de uma gestão que se 
encerra. Estamos analisando demonstrações financeiras de 2014, na verdade 
esta gestão começou em 2011 e está-se encerrando em 2014, arredondando, 
porque ela começa no mês de maio. O resultado de custeio desses quatro anos 
foi um superávit de R$ 28 milhões e 400 mil; o resultado de bares e restaurantes 
foi um déficit de R$ 5 milhões e 800, o que significa que ao longo de quatro anos 
tivemos um superávit líquido corrente de R$ 22 milhões e 595 mil. Nesses 
mesmos quatro anos pagamos R$ 22 milhões e 569 mil de REFIS. E quem 
permitiu que a gente pagasse esses R$ 22 milhões e 569 mil foi esse superávit 
líquido corrente obtido, ou seja, em quatro anos obtivemos R$ 22 e 595 de 
superávit. Pagamos R$ 22 e 569 de REFIS. A conta é interessante, porque é 
praticamente uma conta de chegar, né? Ano a ano os resultados são díspares, um 
ano teve um superávit maior do que o pagamento de REFIS, outro ano menor, 
assim como 2014 o resultado foi menor do que o pagamento de REFIS. Na soma 
de quatro anos o resultado foi exatamente o que precisávamos fazer. Então, me 
sinto muito confortável de dizer a todos que as nossas demonstrações 
financeiras refletem efetivamente o que acontece no Clube, se o resultado é bom 
está lá demonstrado, se o resultado não é tão bom, quanto em bares e 
restaurantes, ele também está lá demonstrado, ou seja, nossas demonstrações 
financeiras são críveis, são demonstrações financeiras do mais alto padrão. 
Obrigado pela atenção.  
 
Clovis Bergamo Filho – ... Reiterou seu impedimento em participar da votação, 
não com base no Estatuto e Regimento, mas nos seus princípios e valores. Então, 
como teve oportunidade de colaborar com a Administração, não se sentia 
confortável de votar as próprias contas. 
 
Sérgio Vergueiro – ... Quero cumprimentar inicialmente o Conselheiro Fiore, que 
nos antecedeu. Raramente vi uma análise tão criteriosa, detalhada e acessível 
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àqueles que não são especialistas sobre as contas do Esporte Clube Pinheiros. 
Meus cumprimentos. Mas além dos números, das contas, da frieza matemática 
existe, sobretudo, um balanço da alma pinheirense. E neste balanço, ao dar meus 
cumprimentos pessoais ao Presidente Dutra, porque sabemos o peso das noites 
insones daqueles que recebem a delegação do Conselho para as tarefas. V. Exa., 
Presidente, tem um balanço com grande ativo a seu favor, cumpriu a delegação 
que este Conselho lhe deu por duas vezes. Desejo felicidades pessoais ao senhor 
e a sua família, que sem dúvida nenhuma também sentiu o peso da sua 
responsabilidade e de seus companheiros de Diretoria. Foi muito bem colocado 
com toda clareza e lealdade os números de bares e restaurantes, inclusive a 
referência ao acúmulo de R$ 5 milhões e 841 mil de déficit ao longo desses 
quatro anos. Em 2011 tivemos um déficit de R$ 1 milhão e 279 mil, 
arredondando. E já o Presidente me disse pessoalmente que tinha adotado o 
caminho da clareza, pela qual lhe cumprimento. Não cumprimento pelo 
resultado, mas pela clareza, a gente começa a corrigir um erro à medida que a 
gente o reconhece e o dimensiona. Em 2012 foram R$ 697 mil de déficit. Em 
2013 foram R$ 1 milhão e 748 mil de déficit. E neste ano de 2014 foram R$ 2 
milhões e 117 mil de déficit de bares e restaurantes. Portanto, nesses quatro 
anos recebemos dos caixas de bares e restaurantes do Clube R$ 5 milhões e 848 
mil a menos do que gastamos. E pela demonstração do nobre Conselheiro Fiore o 
superávit de R$ 3 milhões do orçamento de custeio foi compensado com o déficit 
de R$ 2 milhões e 117 mil de bares e restaurantes. Isso quer dizer o seguinte, que 
houve uma transferência de R$ 2 milhões e 117 mil do bolso do associado, da sua 
mensalidade para cobrir o déficit de bares e restaurantes. Todos os associados 
consumidores ou não pagaram esse déficit. Se a mensalidade hoje é de, 
arredondando, R$ 323 reais nós temos 2% dessa mensalidade confiscados para 
cobrir déficit de bares e restaurantes. E não me lembro, Sr. Presidente, de o 
Conselho ter aprovado transferência dessa quantia e V. Exa. sabe que 
transferência de recursos de um orçamento para outro precisa de autorização do 
Conselho. Mas criou-se essa prática, ou seja, apresenta-se uma proposta 
orçamentária como esta que tenho aqui, que é para este ano de 2015, 
equilibrada, é zero. Receita e despesa de bares e restaurantes sistematicamente 
são iguais, o resultado é zero. Isso foi em 2011, 12, 13 e 14. Agora vem e nos 
apresenta um déficit desse tamanho. E já fez a transferência, o nobre 
Conselheiro Fiore acabou de deduzir dos R$ 3 milhões de superávit. Não pode, 
regimentalmente não pode, é um fato consumado, adotou-se essa prática. Então, 
uma de duas, ou se apresenta a proposta orçamentária com a mesma clareza do 
déficit, ou seja, prevendo um déficit. Portanto, quando o Conselheiro votar a 
proposta orçamentária estará votando que todos os associados vão ter que tirar 
dinheiro do bolso para cobrir a despesa de bares e restaurantes. Ou cessa essa 
prática que nos coloca numa situação, quem é que não vai aprovar essas contas? 
E põe pela garganta abaixo deste Conselho aprovar uma transferência de R$ 2 
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milhões e 117 mil do orçamento. Nós temos três orçamentos: orçamento de 
custeio, cuja receita de orçamento é a mensalidade basicamente, 80%, 20% as 
taxas esportivas. Temos o orçamento de investimento, donde as receitas vêm 
principalmente das taxas de transferências dos títulos e da recuperação de títulos 
que foram dados em pagamento ao Clube e que tem permitido brilhantes 
investimentos do Clube, como fazer toda essa garagem, todos esses 
investimentos muito bem feitos aqui sem que tenhamos que ir buscar dinheiro 
fora. Mais uma vez o Conselho aprovou a possibilidade de um empréstimo que, 
graças a Deus, não foi utilizado. Mas essa prática não pode, em nome da clareza, 
não pode. Porque se fosse só um ano foi uma contingência. Se fossem dois anos 
a repetição de uma contingência. Três, quatro anos, isso é uma sistemática. Eu 
apresento uma proposta orçamentária equilibrada sabendo que vou ter um 
déficit no fim do ano. E trato agora ao Conselho uma situação, um fato cumprido. 
Está aí o déficit. Ah, mas deu R$ 3 milhões de receita, de superávit do orçamento 
de custeio, então, cobramos mensalidade a mais, em cada R$ 323 reais que 
estamos pagando estamos pagando R$ 2,60 de cada associado, de todos os 
contribuintes para pagar a conta daqueles que consomem em bares e 
restaurantes. Não está justo, não é certo e isso não posso mais convalidar, como 
Membro deste Conselho, em nome dos associados. Aprovo sem nenhuma 
restrição o seu balanço de pinheirense, de dirigente dedicado e competente, não 
há dúvida. Aprovo as contas, mas quero fazer uma restrição, como uma 
declaração inclusive de voto ao aprovar essas contas: esse déficit não pode 
continuar, nobre Conselheiro Arnaldo, nobre Conselheiro Cappellano. Na 
segunda-feira um dos senhores assumirá essa responsabilidade por delegação do 
Conselho, tem que assumir o compromisso de acabar com esse déficit ou então, 
em nome da clareza, traga uma proposta orçamentária prevendo esse déficit, 
que também acho horrível, porque quem administra todo este Clube tem 
obrigação de administrar um sanduíche de queijo. Muito obrigado.  
 
Marcelo Grassi – ... Foi apresentado na Proposta Orçamentária um rombo de R$ 
8 milhões, em números a pior, a mais pífia Administração da história do Esporte 
Clube Pinheiros, com o Presidente Luís Eduardo Dutra Rodrigues. Basicamente, 
gastamos mais do que tínhamos. Como gastamos e como pagamos? Na luta pelo 
poder a Pinheiros Sempre, que já foi Amarela, já foi União, em edição extra 
aponta irregularidades na licitação, denuncia contrato por afinidade e pergunta: 
será que teremos que conviver no Clube com os piores costumes e práticas de 
alguns setores públicos do Brasil? Onde foram parar a transparência e ética? E 
dizem ainda, com apreensão relatamos todos esses fatos e a nossa luta contra 
aumentos extraordinários de mensalidades e taxas e bares e restaurantes. E com 
o mote, fúria arrecadadora, eu retorno em 2007 com o Presidente, Antonio 
Moreno Neto. O Presidente, precisando de mecanismos administrativos, cria e 
altera duas páginas do Estatuto. Em 20 anos não vi uma modificação no Estatuto 
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que beneficiasse os associados. No entanto, se mexeram em duas páginas do 
Estatuto. Qual seria? O item licitações. Então, cria uma nova modalidade, Pregão, 
sendo preferencial e de qualquer valor e reduz a ampla divulgação de 15 dias 
para 48 horas. Imagine qualquer licitação no Clube ser feita em 48 horas. Para 
mim um absurdo e totalmente fora de propósito. Além disso, criaram cinco novos 
incisos... 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, com sua licença. O artigo 52 diz que o Conselheiro 
poderá falar sobre proposição em discussão. A proposição em discussão é o 
Relatório da Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa 
do exercício de 2014, razão pela qual V. Sa., por favor, se limite, em observância 
ao que diz o Regimento, a falar sobre este tema. Outros assuntos o senhor 
poderá vir em Várias, mas a matéria que o senhor verbera está discrepante da 
Ordem do Dia, razão pela qual não vou permitir o prosseguimento se o senhor 
não entrar no assunto que é a Ordem do Dia, Item 3, Relatório da Diretoria, 
balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2014. 
Outras críticas eu observarei e nós todos ouviremos, mas não neste item da 
Ordem do Dia. 
 
Marcelo Grassi – Peço que o senhor respeite meu raciocínio e que me permita 
terminar...  
 
Presidente – Perfeito. 
 
Marcelo Grassi – ... certo? Porque no final nós faremos a apreciação. Nós 
sabemos o modus operandi com que tudo acontece aqui dentro. 
 
Presidente – Na sua opinião. 
 
Marcelo Grassi – Inclusive com sua concordância a tudo que se diz. 
 
Presidente – O que o senhor fala a meu respeito o senhor falou no Poder 
Judiciário e todos já sabem qual foi a decisão. 
 
Marcelo Grassi – Perfeitamente. 
 
Presidente – Todos já sabem qual foi a decisão. 
 
Marcelo Grassi – Então nós podemos lembrar, também, que numa pendenga 
com a Diretoria a justiça comum me deu ganho de causa e não foi respeitado 
neste Conselho. 
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Presidente – Não foi na minha gestão. O senhor continue ... 
 
Marcelo Grassi – Mas foi do seu grupo, o senhor estava presente, foi do seu 
grupo. 
 
Presidente – O senhor continue na Ordem do Dia, ou vou pedir para desligar o 
microfone, por favor. 
 
Marcelo Grassi – Bom, nós já sabemos qual é o procedimento de V. Sa. 
 
Presidente – Foi aquele que o senhor invocou no Poder Judiciário e o senhor 
sabe qual é o resultado. 
 
Marcelo Grassi – Todos nós sabemos. 
 
Presidente – Claro. 
 
Marcelo Grassi – Tá certo? 
 
Presidente – Claro. 
 
- Tumulto. 
 
Presidente – Por favor, um pouco só de respeito. Por favor, Conselheiro. 
 
Marcelo Grassi – Bom, onde queríamos chegar? ... 
 
Presidente – Vamos lá. 
 
Marcelo Grassi – ... Porque temos um rombo e basicamente gastamos mais do 
que tínhamos. E com essa prática dessa mudança, pelo histórico do grupo e como 
fomos... 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone – Pela ordem) – Sr. Presidente, uma 
questão de ordem. Estão saindo ofensas aqui no Plenário. 
 
- Tumulto. 
 
Terceiro Secretário – Conselheiro Márcio, por favor. 
 
Presidente – Eu vou... Não faz parte da história do Conselho esse tipo de 
comportamento. Esta Casa tem 71 anos de vida e esse tipo de comportamento 
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não presta homenagem a esta Casa. Não presta homenagem a esta Casa. Eu 
pediria apenas que cada qual tivesse um pouco de consciência das suas 
responsabilidades. Este Clube tem 115 anos de vida e de uma vida e de uma 
história muito grande, muito grande. Só isso que eu pediria. Os senhores têm o 
direito de se inscrever e falar durante 10 minutos, prorrogados por mais cinco. 
Façam isso, se inscrevam, peçam a palavra, usem a Tribuna, que é o lugar 
adequado para manifestações. Por favor, com a palavra, Sr. Conselheiro.  
 
Marcelo Grassi – Muito Obrigado. Como fomos os primeiros neste Conselho a 
pedir transparência nas licitações e contratos, a partir dessa atitude da Diretoria 
formamos um dossiê. O que o dossiê mostra, resumidamente: que esta Diretoria 
criou uma fúria gastadeira, aumentaram o nosso quadro pessoal em mais de 
50%. Gastamos fortunas em treinamento, mas não especializamos ninguém, não 
temos pintor, encanador, etc., não temos limpeza. E esses que nos treinam 
prestam serviços terceirizados. Manutenção: pagamos tudo, mas não quando 
precisamos, pagamos perene. Aliás, inciso criado que permite renovação de 
contratos sem licitação. Bom, já denunciamos também, por acharmos antiético 
aqui contratos pós-gestão, praxe do grupo. Então existem vários, então vamos 
citar pelo menos um, na Revista de maio de 14 uma firma de limpeza que presta 
serviços gerais: mensal R$ 251 mil, ou seja, mais de R$ 3 milhões ao mês e mais 
de R$ 9 milhões no total de três anos. E na Revista de dezembro/13 mostra que 
esse mesmo contrato, fracionado, o que também não é uma prática comum de 
mercado, fracionado, muitos contratos aparecem dois meses, um mês, três 
meses, uma prática meia... E que nesse contrato o mensal saía por R$ 81 mil 
mensal, ou seja, um aumento de 200% nesse contrato. E tudo isso influencia 
nessas contas. Já com um rombo anunciado, o Sr. Dutra, ainda em janeiro, na 
Revista de janeiro/15 faz mais um contrato pós-gestão de dois anos para coleta 
de lixo, retirada de galhos e coco verde. O que fazem os 225 funcionários do 
campo? Anti estatutariamente, também aparece no dossiê um contrato de 
treinamento, de excelência de treinamento ao associado, praticado pelo Sindi-
Clube, que tem como Presidente o ex-Presidente Cezar Granieri e como seu 
consultor o ex-Presidente do Conselho, Sr. Alberto Fasanaro. Afinidade? E o pior 
que apresentam lá: reajuste de contratos de 19%, 200% acima da inflação. Uma 
conta simples, se nós tínhamos R$ 100 milhões em contratos e que topássemos e 
reajustássemos todos com a inflação teríamos pago R$ 106 milhões, com reajuste 
de 19% pagamos R$ 119 milhões. Só aí um prejuízo aos cofres do Clube de R$ 13 
milhões no ano. Mas vem sistematicamente há anos praticando essa cultura, que 
naturalmente trouxe ainda um agravante, qual seja, todos os contratos não estão 
superfaturados, estão super, super faturados, totalmente fora de mercado. 
Parceiros de longa data que concordaram em receber reajuste absurdo. Bom, 
não haveria corrupção se não houvesse corruptor e se não houvesse os 
corruptíveis. 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
 
Presidente – Eu quero dizer que cada qual responde por aquilo que fala. Todos 
são maiores e capazes. Isso está anotado e registrado. As medidas que entender-
se cabíveis haverão de ser tomadas. 
 
Marcelo Grassi – Perfeitamente. 
 
Presidente – O sinal de seu esgotamento de tempo já deu e vou lhe conceder, 
igual outro, cinco minutos para o senhor concluir, por favor. 
 
Marcelo Grassi – Muito obrigado. Nenhuma prestadora de serviço pediria 
aumento de 200% acima da inflação, pois perderia o cliente. Daí, concluímos o 
quê? Que parte da nossa Diretoria a iniciativa para dar esse reajuste. Mas como é 
feita essa negociata? Que moral tem quem faz essa negociata? Algum dos 
senhores, com o próprio dinheiro, se proporia a pagar 200% acima da inflação? 
Ninguém queima dinheiro, mas é o que faz esta Diretoria com nosso dinheiro, 
dinheiro de todos os associados do Esporte Clube Pinheiros. Quando falamos 
sobre as improbidades e condutas como tal, muitos justificam, assim como 
muitos justificam aqui, dizendo que a política é igual em todo lugar. Mas eu não 
concordo, não podemos fazer nada pelo Brasil, mas podemos tentar fazer alguma 
coisa pela nossa Casa. Eu fui criado aqui, tenho quase 60 anos de sócio e quero 
mudar. Então, se a política é igual, então vamos nos atualizar: será que vai um 
lava jato aí? Será? Uma CPI? Por que não? Talvez mereçamos. E querem 
continuar, ao apresentar um plano de contingência. O rombo não é contingência, 
a atual contingência é um rombo. Então, eu como economista e analista de 
balanço, já participei de várias equipes para sanear rombos em grandes empresas 
e rombo não é contingência, rombo é emergência e pede um plano de 
contundência, né? E que nesse plano de contingência, que eu gostaria até de 
perguntar se será o mesmo plano que o Dr. Arnaldo, candidato da Pinheiros 
Sempre apresentará, porque em suma, ele diz, em três parágrafos, que conforme 
as variáveis externas e internas os sócios serão penalizados. Mas, quanto ao 
planejamento para tal, o papel não diz nada. Falamos na última reunião a 
obrigatoriedade de aprovarmos um plano diretor de gestão, não só para cessar 
de pronto o que tem sido praticado e que norteará quem venha a nos dirigir. Não 
queremos levar nossos problemas para fora, mesmo porque o leite já foi 
derramado, ninguém é responsável, na verdade o responsável é o Conselho, que 
compactua com tudo que aqui é feito. Então, eu sugiro, agora eles vão gostar, ao 
grupo Pinheiros Sempre que se afaste, retire sua candidatura com dignidade, né? 
Sabe por quê? Assim como citamos, como tivemos na justiça comum, que nos 
deu ganho de causa e aqui neste Conselho ninguém fez nada pelo nosso 
corporativismo, eu preservei o Clube naquela data, mas, hoje, se não o fizerem 
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eu irei até aonde for para denunciá-los e a seus parceiros por essa prática, que 
para nós não é somente irresponsável, mas indecorosa e, para mim, imoral. Com 
respeito a todos os senhores, a minha verdade não é a sua verdade, a verdade de 
cada um está dentro de cada um, em prol, pela moralização do Esporte Clube 
Pinheiros. Muito obrigado, senhores.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – ... Venho ocupar a Tribuna e num primeiro 
momento me posicionar na esteira do que já explanou o Conselheiro Fiore e o 
Conselheiro Vergueiro. Na verdade o que cumpre ao Conselho Deliberativo nesta 
oportunidade é analisar a demonstração de resultados apresentada pela 
Diretoria. Isso quer dizer o seguinte, os resultados constantes das demonstrações 
correspondem de fato ao executado, ao feito. Se a resposta for afirmativa impõe-
se à aprovação das contas apresentadas. Evidentemente que a apresentação das 
contas permite ideias ou considerações respeitantes aos resultados 
apresentados, mas, enfim, o que estamos apreciando neste momento é apenas 
se as contas retratam ou não o executado. Faço essa observação e também não 
poderia deixar de mencionar que tanto no orçamento de custeio e mesmo no 
orçamento de bares e restaurantes a diferença entre o orçado e o realizado é 
muito pequena, isso demonstra um cuidado, porque análise dessas contas não 
deve se dar em módulo, quer dizer, uma variação muito positiva, superavitária é 
tão ruim quanto uma muito negativa, deficitária. Quer dizer, quanto mais 
aproximarmos o realizado do ponto zero, do ponto intermediário é melhor, quer 
dizer, isso significa que não se pediu mais dinheiro ao associado daquilo que seria 
necessário. Quer dizer, a Diretoria foi prudente, consensual e ela não fez isso, 
porque se pedisse dinheiro a mais, de uma maneira até mesmo irresponsável 
evidentemente que o resultado dela seria superavitário. Isso quer dizer o 
seguinte, pequenos déficits nas contas de custeio, proporcionais, pequenos no 
sentido proporcionais ao orçamento total da conta não significa má gestão, 
significa que a proposta orçamentária foi apresentada com parcimônia, com base 
em elementos técnicos e na experiência anteriormente indicada. Então, 
encaminho, Sr. Presidente, no sentido da aprovação das contas, mas gostaria que 
fosse também feitas algumas recomendações à Diretoria, como de praxe, há 
precedentes inclusive na Casa de apresentação de recomendações. 
Recomendação não é uma determinação, mas uma sugestão do Conselho 
Deliberativo para que a Diretoria no exercício da discricionariedade observe 
dentro do binômio conveniência/oportunidade as recomendações do Conselho 
Deliberativo que gostaria de apresentar. Num primeiro momento entendo que 
deveria ser recomendado à Diretoria que reveja o plano de cargos e salários dos 
funcionários do Clube. Temos uma incidência de reclamações trabalhistas acima 
do que é razoável em mercado talvez por nosso plano de cargos e salários estar 
defasado, então é a primeira recomendação que faço. E também sugiro, nessa 
mesma recomendação, que seja contratada uma auditoria específica para ver se 
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está adequado nosso número de funcionários em funções, para ver se de repente 
nosso quadro não está inchado. Faço também uma recomendação à Diretoria 
para que observe no instituto do Pregão que foi adotado em nosso Regimento da 
Diretoria, que não faz sentido quando algumas empresas, tradicionais 
fornecedores são convidados para participar de um certame pelo Pregão. A ideia 
do Pregão, sobretudo, o Pregão eletrônico, que é expressamente previsto no 
Regimento da Diretoria é que o Clube participe, integre um site específico de 
leilão e tenha uma amostragem sobremodo abrangente de fornecedores de bens 
e serviços comuns, evidentemente há serviços e produtos que não podem ser 
submetidos ao leilão, sob pena de distorção, por exemplo, seria o caso se 
tivéssemos pouquíssimos fornecedores de denominado bem e serviço não faz 
sentido utilizar o Pregão. Nessa hipótese, ou por convites de fornecedores 
tradicionais ou para fornecimento de um bem, que são poucos os fornecedores, 
o Pregão seria o pior sistema de licitação possível, facilitaria caracterização e o 
acerto entre concorrentes. Então, acho que o Clube poderia participar desses 
sites, isso entendo que seria conveniente para o Clube Pinheiros. São essas duas 
recomendações que faço, Sr. Presidente, sugiro que sejam aprovadas e 
encaminho pela aprovação das contas. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Primeiro, cumprimentá-lo pelo 
pronunciamento, assim como os Conselheiros que antecederam, Sérgio 
Vergueiro e Fiore, pela clareza que trouxeram aqui, V. Sa. salientou bem que 
realmente o que estamos votando é efetivamente aquilo que ocorreu no balanço 
apresentado pela Diretoria. V. Sa. inclusive que é um advogado, Procurador do 
município, que atuava junto ao Tribunal de Contas do município. Já acompanhei 
sessão que V. Sa. junto ao Tribunal de Contas do município, um renomado 
Procurador, tem uma experiência nessa área. Mas gostaria, Sr. Presidente, já que 
o Conselheiro Collet apresentou suas recomendações, o Conselheiro Vergueiro 
aqui na Tribuna também levantou muito bem o déficit do orçamento de bares e 
restaurantes, então, gostaria apenas de apresentar uma recomendação, da 
forma que o Conselheiro Collet lembrou, apenas uma sugestão à Diretoria, para 
que tente nos próximos balanços, a próxima Diretoria que será eleita no dia 27, 
minimize, ou como disse bem o Conselheiro Vergueiro, acabe com esse déficit de 
bares e restaurantes. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Conselheiro Cardia, em primeiro lugar gostaria 
de agradecer suas gentis palavras, muito obrigado pelas referências, realmente 
você é um grande parceiro, já tivemos oportunidades de trabalhar em conjunto 
em diversos processos. Acredito que, observado o Pregão eletrônico através do 
site já beneficiará as contas de bares e restaurantes que talvez nos propicie, 
Conselheiro Cardia, economia na aquisição de bens e uma gestão de estoque 
adequada também. Para os Srs. Conselheiros terem uma ideia, quando a 
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Prefeitura, Conselheiro Cardia, aderiu à questão do Pregão eletrônico houve uma 
economia da ordem de 30% de gastos com bens comuns e serviços comuns, 
sempre ressalvo que há situações que não tem cabimento e também não seria 
adequado o Pregão. Muito obrigado, Conselheiro Cardia. Sr. Presidente, antes de 
concluir, só queria fazer uma referência, que chegou as minhas mãos, por 
gentileza do Diretor Jurídico do Esporte Clube Pinheiros, José Geraldo Louzã 
Prado, a notícia que no dia 13 de abril corrente foi julgado um agravo de 
instrumento na questão relacionada ao Banco Santander, do Esporte Clube 
Pinheiros com o Banco Santander,... 
 
Presidente – Está aqui o Acórdão. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – ...cujo valor, Dr. Manssur, inclusive já está 
depositado nos autos. Por conta desse agravo de instrumento que foi julgado 
agora e já foi inclusive publicado, as partes já estão estimadas, poderia em tese, 
em princípio o Esporte Clube Pinheiros proceder o levantamento dos R$ 4 
milhões e 700, pagar os honorários advocatícios relacionados, o que 
caracterizaria uma receita extraordinária que poderia evidentemente colaborar 
nesse momento para o Clube Pinheiros. Falo em tese, porque sabemos que 
embora não haja efeito suspensivo, eventual recurso que venha a ser interposto, 
é capaz de haver algum percalço. Quer dizer, não é possível neste momento 
precisarmos ou fazermos uma estimativa de prazo. Mas a notícia de todo modo é 
alvissareira. Muito obrigado a todos.  
 
Presidente – Fui informado pelo Clube que houve o requerimento inclusive 
quanto ao levantamento da parte incontroversa, não sei se em primeiro grau se 
determinou que se aguardasse o trânsito em julgado dessa decisão. Quero 
apenas colocar, à luz de alguns precedentes e é um entendimento meu: 
aconselhar, recomendar, como fez o Conselheiro Collet, Dr. Cardia, 
evidentemente nosso Presidente de sempre, Conselheiro Vergueiro, recomendar, 
ensinam os léxicos, quer dizer, aconselhar, indicar, lembrar. O aconselhamento, a 
indicação, o lembrete, Sr. Presidente, está dado, então, espero que não só nessa 
gestão, como na futura que advir, que os senhores levem em conta os preciosos 
argumentos de recomendação aqui lançados, quer pelo Conselheiro Collet, 
planos de cargos e salários, com contratação de eventualmente firma 
especializada para análise de nosso quadro de pessoal, como também o Pregão 
eletrônico para que o Clube participe de portais onde há os nomes de 
prestadores de serviços que poderão colaborar conosco. E com relação ao 
Conselheiro Vergueiro, a recomendação, o aconselhamento com a questão do 
déficit de bares e restaurantes, secundado pelo ilustre e dileto Conselheiro 
Cardia. São aconselhamentos que ficam colocados, mas a votação será das 
demonstrações financeiras, tal como aqui se apresentou, sem obviamente a 
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recomendação, como dissera, é um aconselhamento, uma indicação, uma 
advertência, uma solicitação de atenção para os pontos relevantíssimos 
suscitados.  
 
André Franco Montoro Filho - ... Preliminarmente, gostaria de deixar claro que 
de acordo com aquilo que já foi comentado por alguns que me antecederam, que 
do ponto de vista da lisura das contas não há nenhuma discussão, quer dizer, os 
dados aqui apresentados ao meu modo de vista, com o parecer da Auditoria, do 
Conselho Fiscal refletem aquilo que ocorreu. No entanto, as análises daquilo que 
ocorreu podem ser divergentes. E nesse sentido a minha análise é bastante 
divergente da do Conselheiro Fiore, Presidente da Comissão Financeira. Ouvindo 
o Conselheiro Fiore me lembrei da história daqueles cegos que queriam saber o 
que era um elefante, um pegava na tromba, outro na pata, outro no chifre, cada 
um com uma visão diferente. Realmente tenho meus números aqui, analisando 
meus números são bastante diferentes daqueles que foram apresentados e vejo 
uma situação muito difícil para o Clube Pinheiros. Começando, o que tenho 
enfatizado nos últimos anos, à página 142, demonstração de superávit do 
exercício. Aqui é colocado, acho que de uma forma enganosa, repito aquilo que 
já coloquei em outros anos, que houve um superávit de R$ 13 milhões e 008.  
 
Presidente – Está na página 141, Srs. Conselheiros. 
 
André Franco Montoro Filho – Estou vendo na 142, está nas duas, mas para essa 
análise é a 142. 
 
Presidente – É a penúltima linha que vejo aqui da 141: superávit do exercício, 
nota nº 19. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – O demonstrativo está 
na outra página. 
 
André Franco Montoro Filho – Demonstração do superávit está na página 142. 
 
Presidente – Perfeito. 
 
André Franco Montoro Filho – Na última linha está superávit R$ 13.008. No 
entanto, está entre as receitas o valor de R$ 18 milhões e 925, que são na 
verdade taxas, transferências, títulos, editais, eventuais, além disso, o 
rendimento financeiro do Fundo Especial e do Fundo de Investimento, que na 
verdade é um dinheiro carimbado, não é superávit, é um dinheiro que já tem 
destinação, não pode ser usado em outro lugar. 
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Presidente – Não. 
 
André Franco Montoro Filho – Se nós retirarmos esse dinheiro teremos não um 
superávit de R$ 13 milhões, mas um déficit de R$ 6 milhões e 451. Mas não para 
aí, Sr. Presidente, na verdade, isso foi colocado pelo Conselheiro Fiore, ainda 
houve em termos de gastos uma redução do passivo trabalhista, aquele acordo 
da lei do REFIS da ordem de R$ 5,10 milhões. De forma que o superávit, quer 
dizer, esse dinheiro foi utilizado, não entrou no caixa, mas é uma redução das 
dívidas, que é na verdade o pagamento que o Clube fez, a despesa, então, isso 
também tem que ser deduzido desse superávit, acrescido esse déficit. E, 
portanto, de acordo com os dados aqui apresentados ao invés do superávit de R$ 
13 milhões temos na verdade um déficit de R$ 11 milhões e 451 mil, quer dizer, 
um déficit bastante grande aqui apresentado, na medida em que eu tenha um 
recurso, que é carimbado, que não deve entrar no superávit, um recurso que já 
foi utilizado no pagamento das contas. Eu fiquei preocupado com esse valor, 
porque anos anteriores o valor era menor, a diferença era menor. E fui ver no 
fluxo de caixa, será que em termos do fluxo de caixa houve realmente essa 
diminuição? E vemos que realmente, como o Conselheiro Fiore colocou, só nesse 
exercício houve uma redução do fluxo de caixa de R$ 7 milhões, a diferença, o 
inicial de R$ 31 chegou a R$ 23. Mas se pegarmos o ano anterior, especialmente 
se pegarmos o dado, trouxe aqui do Relatório de 2013, que é o início de 2012, 
era R$ 45 milhões e 960 as disponibilidades iniciais naquele ano. Hoje, a 
disponibilidade final é R$ 23 e 954, ou seja, perdemos R$ 22 milhões e 006 de 
disponibilidade de caixa. Para um orçamento gasto de R$ 150 milhões, R$ 170 
milhões é uma perda considerável, que precisa ser melhor explicado, precisa 
saber por que houve isso. Procurei saber também, ver o que estava acontecendo 
e verifiquei, para minha estranheza, que dois quadros que sempre eram 
apresentados deixaram de ser. Um é o quadro que fazia a composição, 
movimentação do Fundo de Investimentos e outro que apresentava os detalhes 
das aplicações financeiras. Por que esses dados são importantes? Porque essa 
disponibilidade nossa de R$ 23 e 954, na verdade uma parte dela é vinculada, R$ 
17 milhões são as leis de incentivo. Então, o que sobra livre para o Clube seria 
esses R$ 23 menos os R$ 17. No entanto, existe uma parte que é vinculada ao 
investimento, que não pode ser utilizada e infelizmente, não tenho essa 
informação, não tenho os dados aqui, mas presumo em função de outros dados, 
que foi dada aqui uma pedalada fiscal, no sentido que foi utilizado recursos 
vinculados para cobrir as necessidades de investimento do Clube. Não tenho essa 
informação, pediria que fosse informado, mas é estranho, por que esses quadros 
tradicionalmente apresentados não foram apresentados nesse Relatório? Nesse 
sentido, pediria que a Diretoria fizesse as correções, que fosse retirado de pauta 
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esse Relatório, para que venha com as informações necessárias para que numa 
próxima reunião possamos aprovar. Muito obrigado.  
 
Clovis Bergamo Filho (aparte) – Um aparte, uma pergunta e um esclarecimento. 
Ao segregar as receitas conceitualmente e não segregar as despesas como a 
gente pode fazer essa comparação? Se eu segrego as receitas do competitivo, 
tiro para fazer essa análise que o senhor fez. 
 
André Franco Montoro Filho – Falei simplesmente que é vinculado. 
 
Clovis Bergamo Filho – Mas e as despesas? 
 
Presidente – Debate não. Faça o aparte, por favor. 
 
Clovis Bergamo Filho – A pergunta é: como é que podemos fazer, dentro da sua 
ótica, uma avaliação financeira a partir do momento que você retira as receitas e 
não retira as despesas afins? 
 
André Franco Montoro Filho – Não fui eu que fiz as demonstrações, está aqui, 
isso é o que sobrou, é o saldo da conta em 31. Então, aí foi feito os gastos menos 
aquilo que entrou. 
 
Antonio Carlos Fiore (aparte) – Ajudando o raciocínio, só queria dizer que o 
saldo inicial de caixa de 2013 não era de R$ 45 milhões, era de R$ 36, R$ 9 
milhões a menos do que o senhor comentou. Segundo, gostaria de dizer que 
naquele déficit que o senhor comenta, desembolsos de caixa, nós temos R$ 7 
milhões de depreciações que não são desembolsos de caixa, são despesas 
escriturais, despesas essas suportadas por investimentos feitos pelo Clube ano a 
ano na reposição desses imobilizados, que são gastos. Era isso que queria 
comentar. Mais um detalhe, existe também em nossa conta bancária 
adiantamentos pagos a fornecedores em 31 de dezembro de 2014, de pouco 
mais de R$ 2 milhões referentes aos elevadores que foram adquiridos e que 
ainda não foram transferidos para a conta específica de investimento. Portanto, 
eles estão indevidamente deduzidos dos investimentos de custeio e não dos 
investimentos efetivamente. Então, só fazendo essas correções acho que... 
 
André Franco Montoro Filho – Se pega uma parte tem que pegar outra, né? 
 
Antonio Carlos Fiore – Não, o elevador é um investimento, não é custeio e o 
dinheiro, enquanto adiantamento saiu como custeio. Quando contabilizado 
corretamente como investimento sairá como investimento, corrigindo a dúvida 
que o senhor tinha. Muito obrigado.  
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André Franco Montoro Filho – Mesmo com essas correções... 
 
Presidente – O senhor insiste no pedido de retirada de pauta? 
 
André Franco Montoro Filho – Não dá para analisar assim, até procurei, trouxe o 
Relatório de 2013 para ver o dado efetivo, mas, independentemente desses 
fatos, as pequenas mudanças que o Conselheiro Fiore colocou não mudam o 
raciocínio fundamental, que nós estamos numa situação, nos últimos dois ou três 
anos tivemos a deterioração das nossas condições financeiras preocupantes. 
 
Presidente – Na hora da votação vou colocar. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – ... Sr. Presidente, Dr. Manssur, gostaria de saber se já 
há uma resposta ao questionamento feito pela Conselheira Suplente, Regina 
Secaf, a respeito dos sócios da Empresa Robmark Engenharia, responsável pela 
obra da Brinquedoteca. 
 
Presidente – Encaminhei à Diretoria, não tenho conhecimento se ela respondeu. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – Porque existem informações que esses sócios, ao que 
parece, parentes de um Conselheiro Efetivo do Clube, o que é proibido. 
 
Presidente – Já encaminhei à Diretoria, falo a senhora com o máximo respeito, 
ela deverá me responder. Coloco para a senhora o que dissera ao Conselheiro 
Grassi, vamos à Ordem do Dia, este assunto já está respondido para a senhora: já 
mandei o ofício à Diretoria e aguardo a resposta para transmitir à consulente que 
me formulara a indagação. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – É isso. 
 
Aurea Lucia Ferronato (pela ordem) – Esse tema está incerto no Relatório da 
Diretoria, então, é pertinente. 
 
Presidente – Claro, por isso mesmo que respondi, Conselheira Ferronato, que já 
indaguei à Diretoria. Aguardo a resposta e transmitirei à consulente que me 
formulara a indagação. 
 
Antonio Moreno Neto – Gostaria só de fazer uma colocação, Sr. Presidente, com 
relação a três aspectos. O primeiro é só um esclarecimento, que desde a 
implantação do Pregão eletrônico tivemos uma sensível economia aqui no Clube 
e sempre foi feito pela famosa curva ABC, onde 85% dos produtos que são de 
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consumo mais rápidos é feita licitação muito mais rápida e com preço muito mais 
acessível. Gostaria também de colocar, o nobre Conselheiro Sérgio Vergueiro, 
sempre bem coloca aqui com relação a bares e restaurantes. Acredito, 
Conselheiro, que estamos há mais ou menos uns 20 anos com prejuízos em bares 
e restaurantes e o que se está vendo atualmente é que antes, isso não importa 
nem data nem época, existiam alguns custos, vou dar um exemplo, caixas, tudo, 
que eram jogados no financeiro e assim por diante. E hoje todos os centros de 
custo de bares e restaurantes estão totalmente colocados na rubrica bares e 
restaurantes. Então, esse aprimoramento talvez e com todo esforço da Diretoria 
leva a esse prejuízo, que acho que o senhor tem toda razão, temos que ir atrás 
de eliminá-lo. Mas ele existe há mais de 20 anos, como sempre foi colocado aqui. 
Tivemos contato na nossa época, hoje também, isso não é justificativa, mas é só 
para esclarecer, que outros clubes coirmãos não tem a rubrica separada, nós 
achamos que temos que ter, porque aí avalia direitinho o que está acontecendo. 
Mas eles têm prejuízos superiores, clubes quase do nosso porte têm prejuízos 
superiores a nós e também tem um esforço muito grande. E todos chamam esse 
déficit, que concordo com o senhor, não devia ter, mas chamam de custo social, 
porque é custo do sócio, é onde o sócio quer ser bem servido, quer ter bons 
produtos e assim por diante, com várias falhas, estão sendo corrigidas. E hoje a 
Diretoria já está fazendo um centro de aperfeiçoamento só para esse estudo. 
Então, era só para colocar ao senhor. Também dizer que esse prejuízo de bares e 
restaurantes de R$ 2.117.526, somando ao déficit de custeio, que teve uma 
redução na receita pelos fatos que foram muito bem colocados aqui pelo Antonio 
Carlos Fiore, e também as despesas foram reduzidas até certo ponto que são 
possíveis terem acesso, que às vezes custo fixo não se consegue de algumas 
demandas já realizadas, significou 3.3% das nossas receitas. Ou seja, é um 
percentual pequeno e que pode na parte executiva durante este ano de ser 
sanado se tiver uma rigidez em toda Administração. Mas, Sr. Presidente, o que 
queria colocar, não foi colocado aqui pelo Conselheiro Collet e nem pelo 
Conselheiro Montoro, é uma sugestão, queria colocar uma sugestão para ser 
estudada, é lógico para a Diretoria analisar e apresentar ao Conselho com relação 
ao estacionamento. Quando o estacionamento foi aprovado aqui no Plano 
Diretor de Desenvolvimento e depois aprovado o Estacionamento aqui no 
Conselho havíamos naquela oportunidade, foi lembrado aqui pelo Sérgio, 
solicitado um financiamento de R$ 17 milhões e aprovado pelo Bradesco, que 
graças a Deus, como foi dito, não tivemos que utilizar. Naquela oportunidade 
esse empréstimo ia ser pago, a proposta aprovada pelo banco era que os 
recebíveis futuros desse estacionamento novo, nem o recebível do 
estacionamento antigo. E foi contratada uma empresa especializada para ver 
como seria essa receita, para poder fazer frente à amortização e pagamento de 
encargos desse financiamento. E a empresa com uma previsão nem otimista nem 
pessimista, uma previsão média, naquela oportunidade disse que com o 
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resultado do próprio estacionamento novo seria amortizado em 
aproximadamente cinco anos e meio. Ou seja, mais ou menos aí R$ 3 milhões e 
poucos por ano. Não se utilizou, mas a sugestão que gostaria de colocar àquele 
gestor que for eleita na segunda-feira é o estudo, de aproveitarmos a ociosidade 
existente no estacionamento novo, exclusivamente no estacionamento novo, 
desde que não influencie em nenhuma isenção tributária que o Clube já tenha, 
tem que fazer um estudo, para que em horários totalmente, que o Clube esteja 
fechado ou mesmo à noite, festas e tudo, possa ser utilizado por terceiros, que 
essa receita pode significar uma receita marginal para o Clube de 
aproximadamente R$ 4 milhões a R$ 5 milhões por ano. Então, uma sugestão que 
coloco, é que fosse feito um estudo, desde que a premissa básica não tivesse 
nenhuma interferência em todas as atividades dos associados no Clube, ou seja, 
essa ociosidade teria que ser em horários totais, que não tenha nenhuma 
implicação, que possa ter qualquer prejuízo ao Clube, tipo assim, uma festa num 
sábado à noite que não tenha nada no clube, o terceiro subsolo, alguma coisa 
que determine. Está lá fechado, o investimento foi feito e mais ou menos em 10 
anos teoricamente estamos amortizando o investimento feito. Não é esse o 
objetivo, mas essa receita é importante ao Clube. É só isso, Presidente. 
 
Sérgio Vergueiro (aparte) – Nobre Conselheiro, eu pedi um aparte e fazer um 
esclarecimento. Primeiro esclarecimento, quando o custo do associado ser bem 
servido dá um déficit de R$ 2 milhões, isso quer dizer que estamos 
democratizando o bom serviço, ou seja, cobrando de todos os associados o bom 
serviço, que apenas uma parcela consome, que é o consumidor. Portanto, não 
aceito esse argumento. Segundo, o meu argumento, aí sim cabe o aparte, a 
proposta orçamentária historicamente apresenta um orçamento de bares e 
restaurantes sem déficit e sem superávit. E depois o que ocorre? Na gestão de V. 
Exa. não aparecia déficit, talvez não fosse uma sistemática igual a outra que foi 
adotada. 
 
Antonio Moreno Neto – Mas teve déficit. 
 
Sérgio Vergueiro – Teve, mas não era nessa proporção e nem nessa sequência. 
Mas, de qualquer forma, o que não pode é ter uma proposta orçamentária que 
seja sistematicamente violentada e a gente já sabe. E também não pode, pelo 
bem estar daqueles que consomem aqui, todos os associados que não 
consomem, pagar. É só isso que queria esclarecer no aparte, que agradeço a V. 
Exa. 
 
Antonio Moreno Neto – Eu que agradeço. Só gostaria, Conselheiro Sérgio, a 
segunda parte eu concordo 100% com o senhor, a primeira não, porque um sócio 
que adentra este Clube pelo menos um café toma, se alimenta, toma lanche, 
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refrigerante, todos os sócios, é impossível. O senhor está dizendo aqueles que 
paguem por aqueles que usam. Todos os frequentadores do Clube usam 
lanchonetes e restaurantes pelo menos uma vez ao dia que estejam aqui. 
Dificilmente um associado não toma uma água. É lógico que deva ter outro que 
não consuma, mas, durante o mês consome. Então, nesse ponto discordo do 
senhor. 
 
Presidente – Finalmente, Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura e 
esclareço que, tal como fizera anteriormente, fica aí a sugestão, só para anotação 
dos futuros gestores. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – É muito rápida minha intervenção e é mais 
para um esclarecimento de uma forma que possamos todos entender, não que 
utilizemos, não vai nenhuma crítica nisso, mas para que o Conselho possa estar 
mais bem informado e entender, quer dizer, quando se tratam de termos muito 
voltados à economia podemos não entender a fundo o que se quer dizer. Quero 
dizer o seguinte, nós tivemos superávit no orçamento de custeio e está aí. 
Tivemos déficit no orçamento de bares e restaurantes e tivemos superávit no 
orçamento de investimento. No total de tudo que entrou e saiu do Clube no ano 
de 2014 tivemos um superávit realmente satisfatório. Nós tivemos a entrada de 
R$ 187 milhões e saída de R$ 174 milhões nos três orçamentos, o que resultou 
num superávit para o Clube, é dinheiro do Clube, de R$ 13 milhões. Isso está 
demonstrado aqui. Agora: ah, mas eram R$ 18 milhões ou R$ 19 milhões 
vinculados. Que vinculado, se a Diretoria precisasse de recurso em algum 
momento viria aqui e pediria transferência de valores de um orçamento para o 
outro, isso é absolutamente regimental.  
 
André Franco Montoro Filho – Teria que pedir. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Ela não precisou usar. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) - O que eu falei é que nessa página 142 
você coloca todas as receitas de investimentos e não coloca as despesas de 
investimentos, aí gera um superávit de R$ 13. Se você colocasse as despesas de 
investimentos sumiria esse superávit.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Todas as despesas do Clube estão colocadas 
aqui. 
 
André Franco Montoro Filho – Não estão. Investimento não está colocado, é 
esse o ponto que tinha levantado.  
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Antonio Carlos Fiore – Arlindo, só um complemento, por favor? 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Pois não. 
 
Antonio Carlos Fiore – Pessoal, não vamos confundir, investimento é 
investimento, despesa é despesa, pelo amor de Deus! Só isso. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Então, minha observação era nesse sentido, 
existe um superávit e está claramente demonstrado aqui. Era isso que queria 
colocar, nós tivemos superávit no orçamento de custeio, déficit no orçamento de 
bares e restaurantes e superávit, despesas apontadas, superávit no orçamento 
de investimentos. Não é que tivemos um recurso de investimento que não foi 
usado. Não é que não foi usado, o que foi usado resultou nesse superávit, não 
precisamos usar mais. Fizemos tudo que tínhamos de fazer e restou na conta de 
investimento R$ 18 milhões, R$ 19 milhões, que somados ao superávit de 
custeio, diminuído o déficit de bares e restaurantes resultou num superávit no 
ano de R$ 13 milhões. Era isso que queria explicar. Muito obrigado.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Na realidade vim para fazer uma pergunta ao 
Fiore e não achei uma forma regimental para fazê-la, já que ele fez o que gerou 
minha pergunta num aparte. Fiore, eu não entendi quando você disse aqui em 
aparte que existem R$ 2 milhões ou por volta disso, que se refere a elevadores, 
que está no orçamento de custeio e deveria estar no investimento, dá para você 
esclarecer para mim, por favor?  
 
Antonio Carlos Fiore – O que eu disse é o seguinte, existem adiantamentos de 
investimentos que foram feitos ao longo do ano, cuja contabilização se dá a 
débito numa conta chamada adiantamento a fornecedores e um crédito na conta 
bancária, que foi a saída do dinheiro. Quando se recebe a nota fiscal definitiva 
desse desembolso esse bem é contabilizado na conta correta, se é de 
investimento vai para investimento, se é uma despesa vai para uma despesa. 
Esse adiantamento que saiu da nossa conta bancária obviamente, foi um 
pagamento a fornecedor, é um valor classificável como investimento. A nossa 
conta bancária é única, que é uma coisa que já pedimos para que seja feita de 
forma apartada. E esse valor que foi contabilizado como uma saída de custeio, na 
hora da contabilização da nota fiscal definitiva e a respectiva baixa da conta 
adiantamento a fornecedores, ele será contabilizado como um investimento. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Mas no momento, nessa demonstração de hoje 
que vamos aprovar está na conta de custeio?  
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Antonio Carlos Fiore – Adiantamento a fornecedores corretamente classificado, 
porque o bem, onde vai ser incorporado não está encerrado em 31 de dezembro 
de 2014. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Mas ele está em custeio? 
 
Antonio Carlos Fiore – Exatamente, saiu como custeio e na verdade é 
investimento. Não muda absolutamente nada, porque é a mesma conta bancária 
e a contrapartida é um adiantamento a fornecedor. Contabilmente perfeito, sem 
nenhuma restrição a comentar. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Discordo, acho que se é investimento tem que 
aparecer no investimento, mesmo porque... 
 
Antonio Carlos Fiore – Só complementar, a hora que a obra for encerrada vai ser 
carreada para investimento, só isso. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – O Montoro acabou de dizer que não aparece a 
despesa de investimento na conta corrente. Agora, tem uma que aparece. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Não falei, eu li aqui. 
 
Presidente – Só um minutinho, não me apegue, por favor, no excesso de 
formalismo, mas é o Conselheiro Montoro, Conselheiro Lomonaco, Conselheiro 
Fiore, por favor. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Sr. Presidente, na realidade o que queria dizer é 
que foi uma decisão deste Conselho que fosse corretamente colocado quando 
apareceu aqui a obra foi solicitado que fosse corretamente colocado 
investimento, foi decidido aqui. No dia havia uma dúvida. Acho que assim é que 
devia ter sido feito, ou seja, ela deveria ter diminuído lá na conta. Essa é minha 
visão pessoal. Acho que isso no fundo não muda muita coisa, mas acho que a 
demonstração não está corretamente expressa, se é investimento está lá. Não 
estou discutindo a contabilidade do Clube, que muda um pouco em relação ao 
que se demonstra aqui. Na realidade elas são separadas, a conta é única, mas 
uma parte é carimbada. Depois, apesar de se tornado talvez, com a Diretoria 
atual e, hoje a discussão, não vim aqui por isso, só vou aproveitar, somar, fazer 
superávit em investimento é no mínimo muito estranho. Assim, não há como ter 
déficit em fundo de investimentos, isso é impossível, ele é sempre positivo, não 
faz o menor sentido, desculpe-me, somar isso lá no final é o óbvio, é sempre 
superávit. E veja, ele não entra, o Estatuto do Clube pede que sejam equilibradas 
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as outras contas, não o investimento, porque investimento é sempre positivo, 
não tem como ser negativo, é simples isso. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) - Na página 160, pediria que o Presidente 
visse, estão ali receitas e despesas dos diversos superávits. Receitas de 
investimento R$ 19 milhões e 459, despesas 0 (zero). Aí o resultado final está os 
R$ 13 milhões. Pediria simplesmente, Sr. Presidente, não é dado meu, está aqui, 
que na verdade despesa de investimento pelas formas contábeis. Não é que não 
foi gasto, porque foi mandado para o fluxo, então, não entra. 
 
Presidente – Recebo como esclarecimento e não aparte, porque não é nenhuma 
dúvida. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Era só isso. Obrigado.  
 
Presidente – Porquanto o Plenário está suficientemente esclarecido, declaro 
encerrada a discussão. Agora vamos à votação. Pediria àqueles Conselheiros que 
com a devida vênia estão impedidos pelas razões por mim declinadas de votar, 
que se acomodem nas alas do recinto, por favor.  Pois bem, acredito que 
tenhamos apenas aqueles que estão em condições de manifestar o seu voto. A 
primeira proposição que coloco é formulada pelo ilustre Conselheiro André 
Franco Montoro Filho, que é a retirada para melhor exame da matéria em 
discussão.  
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Retiro o pedido. 
 
Presidente – O Conselheiro acaba de retirar o pedido de retirada da matéria em 
discussão. Então, havendo essa questão preliminar, vamos direto ao mérito. Os 
Conselheiros que estiverem de acordo com aprovação do Relatório da Diretoria, 
balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2014, 
permaneçam como estão. Os que forem contrários a esta aprovação queiram 
levantar-se.  Por maioria estão aprovadas as demonstrações financeiras da 
Diretoria do Esporte Clube Pinheiros correspondente ao exercício de 2014. O 
próximo item corresponde a Várias. Não há inscritos. Não havendo inscritos, dou 
por encerrada a presente sessão, às 22:50 horas. Cento e sessenta presentes. 
Convido todos para o exercício democrático do voto na próxima reunião, 
segunda-feira, dia 27 de abril.  
 
- Registre-se que foram apresentadas três declarações de voto por escrito, a 
saber: 1) subscrita pela Conselheira Aurea Lucia Ferronato, nos seguintes termos: 
“... venho por meio desta expressar meu voto contrário à aprovação das contas 
porque não foram divulgadas aos associados e não foram disponibilizados os 
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livros contábeis e documentos de suporte aos conselheiros, impossibilitando a 
efetiva fiscalização para embazar o voto de aprovação por conselheiros.”; 2) 
subscrita pela Conselheira Flavia Ferronato, nos seguintes termos: ““..., venho 
por meio desta, expressar meu voto contrário à aprovação das contas porque 
não foram divulgadas aos associados e não foram disponibilizados os livros 
contábeis e documentos de suporte aos Conselheiros, impossibilitando a efetiva 
fiscalização para embazar a efetiva fis digo o voto de aprovação pelos 
Conselheiros”; 3) subscrita pelo Conselheiro Roberto Gonçalves La Laina, nos 
seguintes termos: ““Vota-se contrariamente à aprovação do Balanço e 
demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2014 pelos 
seguintes motivos: (i) não foram fornecidas, nem disponibilizadas, informações e 
documentos necessários para que se pudesse deliberar a matéria de modo 
diligente e apropriado; (ii) as informações contidas no Relatório da Diretoria 
foram apresentadas de modo superficial, incompleto e inadequado; (iii) não 
foram observados no Relatório da Diretoria, nem no respectivo processo, as 
condições necessárias à aprovação do Balanço e das contas de receita e despesas 
do exercício; (iv) não foram atendidas as condições exigidas pela legislação 
vigente, tampouco os princípios e preceitos previstos no Estatuto Social do ECP, 
para que se pudesse aprovar a matéria; (v) deixou-se de cumprir norma 
estatutária fundamental, recentemente introduzida no ordenamento institucional 
(artigo 16, XI, do Estatuto Social que impõem a obrigatoriedade de se publicar 
no portal eletrônico do Clube, de modo irrestrito, os documentos e informações 
relativos à prestação de contas; (vi) deixou-se de cumprir normas legais, inclusive 
e especialmente o artigo 18-A, incisos IV e XI, da denominada Lei Pelé (com 
alterações posteriores) que assim dispõe: “Art. 18-A. sem prejuízo do disposto no 
art. 18, as entidades sem fins lucrativos componentes do Sistema Nacional do 
Desporto, (...) somente poderão receber recursos da administração pública federal 
direta e indireta caso: (...) IV - sejam transparentes na gestão, inclusive quanto 
aos dados econômicos e financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de 
imagem, propriedade intelectual e quaisquer outros aspectos de gestão;” (...) “VIII 
- garantam a todos os associados e filiados acesso irrestrito aos documentos e 
informações relativos à prestação de contas, bem como àqueles relacionados à 
gestão da respectiva entidade de administração do desporto, os quais deverão ser 
publicados na íntegra no sítio eletrônico desta;” (vii) o “Parecer” sobre o Balanço, 
emitido em apenas um parágrafo pelo Conselho Fiscal (e assinado por seus 
integrantes efetivos, Srs. Keyler Carvalho Rocha, Ademir José Scarpin e José Luis 
de Oliveira Camargo Junior, e pelos suplentes, Srs. José Roberto de Araújo Cunha 
Junior, Alencar Severino da Costa e José Carlos Augusto Luxo) encontra-se 
desprovido de fundamentação técnica e não contém os elementos formais e 
materiais necessários, prejudicando consequentemente o processo deliberativo; 
(viii) não foi disponibilizada qualquer Ata do Conselho Fiscal; (ix) o “Relatório dos 
Auditores”, ALONSO, BARRETO & CIA – AUDITORES INDEPENDENTES, emitido 
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pela Sra. Angela Z. Alonso (CRC 1SP126226/0-9), contendo uma página 
praticamente, não preenche os requisitos formais e materiais necessários, 
prejudicando consequentemente o processo deliberativo; (x) inexistem evidências 
e elementos concretos capazes de assegurar que a Diretoria observou e respeitou 
as normas legais, os princípios da transparência, moralidade, impessoalidade, 
publicidade, eficiência, responsabilidade social, gestão democrática e legalidade, 
exigidos pela Lei Pelé (com alterações posteriores) e previstos explicitamente no 
Estatuto Social (artigo 4º, §2) e as práticas contábeis e diretivas atualmente 
exigidas para um Associação (entidade privada sem fins econômicos) do porte do 
ECP; (xi) há incertezas, obscuridades e inconsistências no Relatório da Diretoria, 
inclusive quanto a números, valores, critérios e metodologia utilizada; e (xii) há, 
no âmbito do processo, elementos que sugerem que a Diretoria, o Conselho Fiscal 
e ao Auditores não exerceram suas funções, deveres e obrigações de modo 
adequado e em conformidade com o que é por lei exigido para uma Associação, 
sobretudo do porte e das características do ECP.””. 

 
 
 
Término dos trabalhos às 22h50. 
 
 
 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 645ª Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 27 de abril de 2015. 
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