
ATA RESUMIDA DA 659ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 
2016. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: José Manssur 
Vice-Presidente: José Luiz Toloza Oliveira Costa 
Primeiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 
Segundo Secretario: José Roberto Coutinho de Arruda 
Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

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

 
 

4) EXPEDIENTE  

Presidente – Convidou para tomar posse os Associados Carmen Silvia Rocha Cabello Campos, Suplente do 
Grupo A pela Chapa Pinheiros Sempre, Felipe Manoel Teixeira Gomes e Layr Barci Filho, Suplentes do Grupo B 
pela Chapa Participação, mas nenhum deles compareceu. Apresentou ao Plenário, tendo sido aprovadas as 
seguintes proposições: votos de louvor: de iniciativa da Comissão de Esportes, a destaques esportivos, a saber: 
Atletismo: ao Diretor Adjunto Roberto José Lobo Queiroz e aos atletas que se conquistaram colocações nas 
seguintes competições: Torneio FPA (São Bernardo do Campo/SP - 13/03/2016) – Nível Nacional - Allan Silva 
Wolski, categoria: Juvenil - Martelo - 1º Lugar, Carlos Antonino Barbosa da Silva Valle - categoria Adulto - Disco - 
2º Lugar, Franciela das Graças Krasucki Davide - categoria Adulto - 100m - 1º Lugar, e Talles Frederico Sousa 
Silva - categoria Juvenil - Altura - 2º Lugar; Diversas Categorias (São Paulo/SP - 21/03/2016) – Nível Nacional - 
Gladson Alberto Silva Barbosa - categoria Adulto - 100km - 3º Lugar; Campeonato FPA (Campinas/SP - 
27/03/2016) – Nível Nacional - Tatiana de Souza Araujo - categoria Juvenil - 5000m - 2º Lugar  e 10000m - 1º 
Lugar;  Biathlon/Triathlon: ao Diretor Adjunto Fernando Fioravanti e aos atletas que se destacaram nas 
seguintes competições: Triathlon Internacional (Buenos Aires/Argentina – 06/03/2016) - Nível: Internacionall - 
Ariane Gomes Monticeli da Silveira - categoria Profissional - Triathlon – 3º lugar; Esgrima: ao Diretor Adjunto 
Roberto Lazzarini e aos atletas que conquistaram colocações nas seguintes competições: Grand Prix 
(Havana/Cuba – 13/03/2016) - Categoria: Livre – Nível Internacional: Heitor Shimbo Carmona - Florete - 2º Lugar 
(Recorde Sul-americano) e Tais Morais Rochel - Florete - 3º Lugar (Equipe Paulista); Grand Prix (Seul/Coreia do 
Sul – 26/03/2016) - Nível Internacional: Renzo Pasquale Zeglio Agresta - categoria Adulto - Sabre - Convocação 
para a Seleção Brasileira; Ginástica Artística: à Diretora Adjunta Zsuzsanna ILona Katalin Jarmy Di Bella e ao 
atleta Arthur Nory Oyakawa Mariano - categoria Adulto - Individual – Vice-Campeão da Copa do Mundo 
(Glasgow(GBR) - 12/03/2016) - Nível: Internacional.  
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta, cartas da Diretoria informando 
alterações de sua composição até 2017. 
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Presidente – A par de anunciar a exibição, no telão, do terceiro filme Relatos Olímpicos, explicou que o Centro 
Pró-Memória Hans Nobiling começou como Comissão Pró-Memória, em 1991. E naquela oportunidade presidiu 
esta figura notável, o sempre lembrado, pranteado Francisco Lotufo Filho, tinha como Vice-Presidente José de 
Barros e como Secretária a D. Dulce Avancini, atual Presidente do Centro Pró-Memória, com o Vice-Presidente 
José Roberto Carneiro Novaes Junior (biênio 2015/2017). O Dr. Lotufo presidiu a Comissão Pró-Memória desde 
1991 até 1999. E aí surge com a denominação atual o Centro Pró-Memória Hans Nobiling. E quem o presidiu 
pela primeira vez, uma figura histórica, pai do Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, Plínio de 
Azevedo Marques, que presidiu no ano de 2000, tendo Pedro Paulo de Salles Oliveira como Vice-Presidente. 
Seguiu-se na Presidência o saudoso Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves Finamore, e, na Vice-Presidência, 
Hugo Ulbrich Junior. Após a saída de Vicente Carlos Gonçalves assumiu a Presidência o dileto, Jornalista 
extraordinário de história do jornalismo do Brasil pelas figuras com quem conviveu, Luiz Ernesto Machado 
Kawall, que teve como Vice-Presidente Tarsila Pousa Machado, 2003 a 2005 e 2005 a 2007. No biênio 
2007/2009, assumiu como Presidente Helmut Peter Schutt, tendo como Vice a Sra. Carmen Silvia Rocha Cabello 
Campos. Ele repetiu em 2009/2011, o Conselheiro saudoso Helmut Peter Schutt, com Annibal Vicente Rossi, 
ambos já falecidos, Dr. Annibal era o Vice-Presidente. Em 2011/2013, assumiu a Presidência Synesio Alves de 
Lima, tendo ao seu lado, também, Alberto Caruso. O Conselheiro Synesio Alves de Lima presidiu 2013 a 2015. 
 
- É exibido o do terceiro capítulo do filme Relatos Olímpicos, produzido pelo Centro Pró-Memória Hans 
Nobiling. 
 
Presidente – D. Wilma, em nome do Dr. João. Dr. João, em nome do Dr. Plínio, família de Peter Schutt, família 
do Dr. Annibal Rossi, Dr. Lotufo, todos aqueles que não estão mais conosco. Aos que creem, eu digo o que um 
imortal da Academia Brasileira de Letras dissera: há certas pessoas que não falecem, elas simplesmente se 
iluminam e iluminam aqueles que tiveram a ventura de com elas conviver. Esta homenagem é por demais 
merecida e homenagem ao Centro Pró-Memória. O aviso final é de rigor e de observância estrita: quem quiser 
conhecer a história deste Clube e porque não imbricada história de São Paulo, do Estado e do País, visite o 
Centro que permanece no 1º andar do CCR, lá no prédio onde está o Conselho. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Venho aqui no Expediente tentar fazer uma homenagem a esta Mesa que está 
composta aqui e estendo também a todas as Comissões, porque hoje é a última reunião em que tanto as 
Comissões quanto a Mesa do Conselho estará aqui presente, porque teremos eleições no dia 07 de maio. Mas 
gostaria de destacar o Presidente do Conselho Deliberativo Jose Manssur, todos da Mesa, mas que esteve à 
frente deste Conselho por seis anos. Seis anos que ele mostrou competência, que ele estudou, que ele teve 
todos os problemas possíveis aqui no Conselho e com altivez, com honestidade, com capacidade conseguiu 
enfrentar todos eles. Muitas vezes injustiçado, inclusive não fazendo um jogo, mas dizendo injustiçado até na 
justiça, mas ganhou todas as ações na justiça contra ele e que, como foi dito aqui na reunião anterior: tomara 
que nós todos deixemos a justiça de lado e resolvamos os nossos problemas aqui dentro. Acho que o Pinheiros 
tem de resolver os problemas dele aqui, internamente e não na justiça. Sr. Presidente, nós tivemos a honra, 
usando uma palavra sua em todas as ocasiões, tivemos a honra de ter o senhor como Presidente na história 
aqui do Clube por seis anos. Acho que, nós, pinheirenses só temos a agradecer, não só os Conselheiros, 
Diretores, associados, porque o Pinheiros tem em sua história todos os ex-Presidentes do Conselho, da Diretoria 
que ajudaram o Clube a chegar nesta grandeza que ele tem até hoje, mas o senhor demonstrou muita 
competência, muita paciência, às vezes até demais, às vezes ficando um pouquinho nervoso, mas sempre se 
reintegrando e com tranquilidade, inteligência enfrentando todos os problemas e estudando todas as matérias, 
porque é muito complexo um Clube como o Pinheiros, um Estatuto, um Regimento Interno com todas essas 
diferenças, com todas essas complexidades é uma coisa muito difícil para conseguir ter um êxito, como o senhor 
teve, junto com seus companheiros de Mesa, sempre citando. Tive a alegria e a honra de em meu último ano de 
mandato, maio de 2010 a maio de 2011 ter em três anos seu antecessor, Alberto Fasanaro e depois V. Exa., 
como Presidente. E em todas as épocas que precisamos do Conselho e, principalmente do apoio as nossas 
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iniciativas, sempre tivemos. Em um ano cito quatro aprovações que me lembro muito importantes: reforma do 
centro administrativo com layout; o Restaurante Japonês foi em outubro de 2010; também a reforma da 
ginástica artística, mas teve uma, que foi importantíssima, inédito, que foi aprovação do Plano Diretor de 
Desenvolvimento por 10 anos, foi em outubro de 2010. Inédito no Clube, porque estamos seguindo hoje e estão 
estudando uma readequação, uma atualização desse Plano Diretor de Desenvolvimento. Gostaria só de fazer, 
antes de o senhor deixar seu mandato fazer um apelo, não só ao senhor quanto ao Presidente da Diretoria, a 
formação da Comissão de Ética tanto do Conselho quanto da Diretoria, porque está prevista no Estatuto e 
estamos precisando muito de uma Comissão de Ética, é uma reivindicação. Do restante, acho que nós todos 
aqui, sem exceção, temos admiração por V. Sa., acho que a maior maneira de homenagearmos sua pessoa, toda 
Mesa e todas as Comissões é uma salva de palmas. Muito obrigado. 
 
- O Plenário aplaude em pé. 
 
Presidente – Recompondo-me, gostaria de pedir licença aos demais companheiros da Mesa para agradecer 
estas palavras. Tive o privilégio de conviver com três Presidentes: Dr. Moreno, que acabou de me distinguir com 
palavras que realmente me emocionaram; posteriormente Presidente Luiz Eduardo Dutra Rodrigues e, agora, o 
Presidente Roberto Cappellano. E tenho a consciência que pude juntamente com meus Pares ao longo desses 
três mandatos jamais interferir em seus atos, os três estão presentes, procurando colaborar da melhor forma 
possível e facilitar na independência dos Poderes, mas na harmonia entre eles, a gestão em prol do nosso Clube. 
O que queria dizer, Dr. Moreno, agradecendo sensibilizado, é neste momento invocar São Paulo. Foi me 
confiada uma missão, a mais sublime que poderia ter talvez na minha vida, mas certamente na minha vida 
associativa. Lutei para cumprimento dessa missão com todas as minhas forças. Poderia ter feito mais, mas o que 
fiz dei tudo de mim na medida extrema do que fosse possível. Lutei um bom combate, jamais perdi a fé nesta 
grande Instituição, jamais perdi a fé nos princípios e valores que me conduziram, até este momento. Dei muito 
daquilo que poderia dar. Como lhes dissera, talvez mais pudesse fazê-lo, daria minha vida se necessário fosse. 
Quero dizer que os senhores todos, sem exceção, sem nenhuma exceção fazem parte de minha vida. Gostaria 
de abraçar um por um e beijar as mãos de todos. E esta figura de beijar as mãos é muito tranquilo, o maior 
jurista deste País beijou as mãos de um ministro do Supremo Tribunal Federal antes do século XX ou no início do 
século XX e foi um ato normal. Eu lhes abraço e lhes beijo as mãos e lhes digo muito obrigado por tudo. Eu 
espero ter podido cumprir com a tarefa que os senhores me distinguiram e estarei sempre ao lado dos 
senhores, porque creio neste Conselho, independente e soberano e creio na intenção de cada um de vocês. 
Muito obrigado. 
 
- A maioria do Plenário aplaude em pé. 
 
Presidente – Obrigado de coração. 
 
Marcelo Giordano Beyruth – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) ao Diretor Adjunto de Basquete Carlos 
Osso, aos Assessores da Seção, ao técnico César Guidetti e atletas da equipe principal de Basquete, que se 
classificou pelas quartas de final do NBB, aproveitando para estendeu convite para o próximo jogo, no dia 27; 2) 
à equipe principal de Natação, campeã do Torneio Maria Lenke, extensivo ao Diretor de Esportes Arnaldo Luiz 
de Queiroz Pereira, ao Diretor de Esportes Aquáticos André Perego Fiore, ao técnico Albertinho e à Diretora 
Adjunta de Natação Mariana Katsuno. Referindo-se à equipe principal, comentou que nesse torneio foram 
batidos dois recordes Sul-Americanos, participaram 10 atletas com índices olímpicos, 600 pontos à frente do 2º 
colocado e foi o 12º título, troféu, sendo ao Pinheiros, sendo o maior vencedor da história. Em 2º é o Flamengo, 
com 10 títulos; 3) ao Diretor Adjunto de Manutenção José Roberto Carneiro Novaes Junior e ao Assessor de 
Serviços Gerais Marcelo Faisal, pelos trabalhos que vêm desenvolvendo nas respectivas áreas de atuação. E, por 
último, Sr. Presidente, parabéns pela Mesa toda e pela paciência também nesses últimos seis anos. Obrigado. 
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Presidente – Muito obrigado. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – ... Há muito tempo desejo estar aqui para expressar meu voto de louvor 
ao Dr. José Manssur, mas era difícil, não era fácil formalizar um texto que pudesse corresponder ao preciosismo 
de seu discurso e oratória por esses seis anos neste honrado Conselho. Hoje, entretanto, fui buscar nos poetas, 
que sei que seu apreço é muito grande a eles e encontrei em Carlos Drummond de Andrade algo que não me 
deixou desistir mais uma vez. E ele nos diz: lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue. 
Entretanto, luto – Como você, José Manssur – Palavra, palavra (digo exasperada), se me desafias, aceito o 
combate – Como você aceitou, Presidente José Manssur. Combate este que aprendi nesta Casa, como 
Conselheira, ouvindo atenta suas falas, argumentos e conhecimento. Amigo José Manssur, você que esteve 
conosco todo este tempo deixa um pouco de si, mas leva também um pouco de todos nós. 
 
Presidente – Não tenha dúvida. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – De si, mestre, amigo, fica a dedicação, a ética, a liberdade do espírito 
democrático, a justiça, a honra e virtudes que decantam na amizade que o une a todos nós. De nós, caro 
Manssur, espero que leve o aprendizado do compartilhar divergências, do discurso acalorado, mas sempre 
buscando ser gentil. Do amor nosso pelo ECP e da alegria com especial admiração ao seu mandato, sempre 
permeado de filosofia e boa poesia. Eu vos saúdo José Manssur pelos ideais que iluminaram meu caminho e 
sempre me deram coragem para enfrentar a experiência de ser Conselheira, com alegria, verdade e amizade. 
Obrigada. 
 
Presidente – Professora, duas palavras: muito obrigado. Guardarei indelevelmente a mensagem que a senhora 
me encaminha. Muito obrigado. Decano da nossa Casa, Conselheiro Edgard Ozon, que será um dos que portará 
a tocha olímpica quando aqui em São Paulo estiver. Homenagem que faz jus a sua história. 
 
Edgard Ozon – Muito obrigado. Presidente Manssur, o senhor sempre gentil comigo. Meus companheiros de 
Conselho, meus amigos de longa data. E eu também faço coro aos que vieram aqui e falaram da sua pessoa, da 
sua dedicação neste Conselho. Durante todos estes anos conheci grandes Presidentes do Conselho, hoje, V. Sa. 
vai fazer parte dessa galeria. Meus parabéns. Muito obrigado por tudo. 
 
Presidente – Muito obrigado, é uma honra para mim. 
 
Edgard Ozon – ... Venho falar do nosso Regimento Interno do Conselho. Nós que estamos há tantos anos aqui, 
que vimos tanta coisa, temos o maior carinho e o maior orgulho de ser Conselheiro. E não poderia deixar, Sr. 
Presidente, de lembrar aos nobres Conselheiros, Conselheiras e os mais novos que temos um Regimento de 
ética do comportamento de cada Conselheiro. Participei do Conselho de homens famosos, então, vi de tudo 
aqui e sempre num nível elevado. Tenho aqui nosso Regimento que tem 94 artigos, mas não se assuste não, que 
peço licença para ler só um artigo. ... É o artigo 51: os debates deverão realizar-se com ordem e respeito. Os 
Conselheiros, com exceção do Presidente, falarão de pé, mesmo para apartear. A nenhum Conselheiro será 
permitido falar sem pedir a palavra e sem que o Presidente o conceda. Se o Conselheiro falar sem que lhe seja 
dada a palavra, o Presidente adverti-lo-á, convidando a não prosseguir. Se apesar dessa advertência o 
Conselheiro não atender ao Presidente, esse dará seu discurso por terminado. Sempre que o Presidente der por 
terminado um discurso será suspenso o acompanhamento taquigráfico, podendo a suspensão da ata. Se o 
Conselheiro insistir em falar, em perturbar a ordem ou o processo regimental de qualquer discussão, o 
Presidente convidá-lo-á a retirar-se do recinto. Não sendo atendido, o Presidente tomará as providências que 
julgar necessárias. Ao falar o Conselheiro deverá dirigir-se ao Presidente e ao Plenário de modo geral. Nenhum 
Conselheiro poderá referir-se aos colegas de modo geral e de qualquer pessoa de forma injuriosa ou descortês, 
sendo obrigatório o tratamento de senhor. Então, Sras. e Srs. Conselheiros, estou lembrando isso e vou até 
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encaminhar ao Sr. Presidente essa minha proposta, porque o Conselho do Pinheiros tem história. Nós temos 
história de homens, os senhores veem nossa galeria, por exemplo, Dr. Lotufo, Dr. Honorino Gasparini. Eu tive a 
honra de participar de duas Diretorias: Waldemar Salmeron e Honorino Gasparini; ou melhor, de três, e do 
Antonio Rudge. Então, senhores, para fazer isso a gente tem que ter amor ao Clube, para a gente estar aqui 
neste Clube, que é um oásis dentro da cidade de São Paulo, esta cidade grande, enorme, até inóspita, então, eu 
que tenho a sorte, como muita gente de frequentar este Clube quase que diariamente, é uma graça de Deus. 
Dito isso, faço um apelo a todos os colegas e Sras. Conselheiras também, que a gente tenha aqui harmonia, 
respeito, porque viemos aqui com o mesmo intuito, é de ajudar o Clube, o nosso querido Esporte Clube 
Pinheiros. Muito obrigado.  
 
Presidente – Suas palavras, como sempre, decano, são perfeitas e providenciais. Do alto de sua experiência o 
senhor nos dá mais uma lição comportamental, que deve ser observada por todos e que às vezes no calor dos 
debates, embora sem muita justificativa, nem sempre são observadas. Eu agradeço esta comunicação que o 
senhor faz e é regimentalmente prevista. 
 
Edgard Ozon (fora do microfone) – Sr. Presidente, se por um acaso não exceder a falta de ética, mandar isso 
com a convocação da reunião. 
 
Presidente – Eu faria, com muita honra. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... Primeiramente, venho aqui prestar, como todas as pessoas, mas não vou ter 
palavras tão lindas, como Dra. Vera Gozzo, que recitou. Eu venho agradecer ao senhor por seis anos de carinho 
por este Conselho. 
 
Presidente – Eu que tenho de agradecer. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – As leis, os estudos são quase que uma obrigação, mas o carinho de cada vez que o 
senhor pega e escreve o nome de uma pessoa, ou uma mensagem um aniversário, ou pequenos outros gestos 
que para mim significam muito. Então, agradeço ao senhor. Mas também venho aqui fazer um voto de louvor a 
diversos grandes Conselheiros desta Casa e Diretores, pela regulamentação dos personais do Fitness. Houve 
uma polêmica na semana passada sobre o que é regulamentação, ou quem é que fez. Não foi uma, duas 
pessoas, mas foi um conjunto de pessoas que anos atrás, ainda com o Dr. Moreno já fizeram uma equipe, com o 
Dr. Jorge Pernambuco, Ivan Castaldi, Ivan Castaldi, Louzã Prado, foram durante oito meses ver todos os 
pormenores que poderiam vir contra nós, em clubes, associações, conversaram com personais de diversos 
clubes, de diversas áreas para regulamentar isso. Quando isso aconteceu já montaram, vamos dizer, uma 
regulamentação, que depois com o Dr. Dutra vieram duas pessoas: Rodolfo Serine e Dr. Collet, colocaram uma 
cereja em cima do bolo e nós tivemos a regulamentação do Fitness. Muito bem feita, muito bem colocada, mas 
foi uma conjunção de muitas pessoas. À época assinei essa regulamentação, porque era o Diretor de Relações 
Esportivas, mas não poderia deixar de dar um voto de louvor à Comissão do Dr. Jorge, Ivan Castaldi, Xixo, Louzã 
e dois funcionários: Stefano Di Lazaro, que hoje não faz mais parte, e a Yara Mansur. Essas pessoas foram em 
diversos locais durante meses e trabalharam em cima disso. Então, não poderia deixar de dar um voto de louvor 
a todos eles. Regulamentação do Fitness não foi uma ou duas pessoas, foi uma conjunção de muitas pessoas. 
Também gostaria de deixar aqui um voto de louvor à equipe de Basquete, o meu esporte principal, pela 
excelente vitória de ontem. Ganhar de Bauru em Bauru é um feito que qualquer equipe grande não consegue. É 
uma equipe de milhões de reais por ano contra uma equipe que infelizmente sem o patrocínio, sai do Custeio, 
mas uma equipe que tem um custo muito menor. 
 
Presidente – E jogadores da Seleção Brasileira Olímpica de Bauru. 
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Carlos Alexandre Brazolin – Muitos deles. 
 
Presidente – O próximo jogo é quarta-feira, às 19:00 horas, como o Dr. Beyruth falou. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Um especial voto de louvor ao técnico Cesinha, que o conheço desde os 10 anos de 
idade, frequenta minha casa. 
 
Presidente – É verdade. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – E também, o último voto de louvor que gostaria de deixar é para José Vaz 
Guimarães e Marcelo La Terza Santos, estou juntando aos outros votos de louvor, mas essas pessoas 
prepararam essa equipe inteira durante quase quatro anos, para que hoje ganhássemos o Maria Lenke. Então, o 
Marcelo La Terza Santos e o antigo Diretor também merecem esse voto de louvor. Muito obrigado.  
 
Antonio Alberto Foschini – ... Apesar das manifestações anteriores elogiosas a V. Sa., devo fazer em nome da 
Mesa um testemunho. Durante seis anos V. Sa. trabalhou de uma forma hercúlea, com independência, com 
dignidade, sempre respeitando as opiniões contrárias. As portas do Conselho sempre estiveram abertas a todos 
os sócios, Conselheiros que foram opinar, que foram trocar ideias e V. Sa. sempre os ouviu com muito cuidado, 
procurando dar-lhes uma atenção especial. Mas de todos esses atributos, V. Sa. acaba de escrever, ao lado do 
saudoso Francisco Lotufo, seu nome na história do Pinheiros, porque foi o 2º Presidente eleito sucessivamente 
por três gestões. Daí as qualidades inerentes ao homem, ao advogado, ao Presidente do Conselho. Finalmente, 
eu acho que as palavras de Paulo de Tarso cabem bem a V. Sa.: “Combati o bom combate, ganhei a carreira, 
guardei a fé.” Parabéns.  
 
Presidente – Muito obrigado. A honra de poder estar ao lado de Dr. Sergio Vergueiro, Dr. Lazzarini, Dr. 
Fasanaro, os que se encontram aqui como Presidentes do Conselho e aqueles que me antecederam é um 
motivo de orgulho e que levarei nos anos que ainda me restam para viver. Só tenho de agradecer. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Inicio minhas palavras somando-se às palavras dos meus antecessores e 
agradecendo a maneira com que sempre abrilhantaram esta Casa, sempre com muita sabedoria e com muito 
bom senso. Sr. Presidente da Diretoria Dr. Roberto Cappellano, Srs. Membros da Diretoria, Srs. Funcionários, 
grandes colaboradores, Srs. Conselheiros e Srs. Associados. Venho a esta Tribuna como prestação de contas 
pela nossa Comissão de Sindicância, que nos últimos dois anos realizou 53 sessões, poderia dizer que duas 
sessões por mês, graças aos esforços dos nossos componentes, que gostaria de nominá-los e agradecer a 
maneira com que sempre defenderam nossas cores: Dr. Roberto Olsen, Rita Vellosa, Antonio Carlos Foschini e 
meu Vice-Presidente Eduardo Ribas de Oliveira Machado. Foram 53 reuniões. Entrevistamos 1.122 adultos, 
crianças nós aprovamos 1.050, entrevistamos 43 militantes, enfim, analisamos 2.215 processos, isso de julho de 
2014 até abril de 2016, sempre avaliando os interesses pessoais dos candidatos, os hábitos, o ambiente familiar, 
profissão, enfim, muitos pensam que não vetamos. Vetamos quase uma centena de candidatos, a maioria por 
estarem usufruindo indevidamente de união estável, que é mérito deste Conselho admiti-los somente com dois 
anos no mínimo de convivência em comum, ou com filhos em comum obviamente, residência, cartão de 
crédito, conta bancária, etc. Realizamos diligências, instituímos entrevistas internacionais via Skype, fizemos 
várias análises, inclusive senhores, me permitam, tivemos que contornar e abordar alguns casos, felizmente 
pessoas de grande qualidade, homoafetivas. Quero agradecer a todos os Membros, especialmente ao 
Presidente Dutra, que nos acolheu, ao Presidente Cappellano, que vem nos acolhendo neste momento, ao José 
Marotta, ao Carlos Alves, a Helena Maestrini, inclusive agradecer ao Xixo, que hoje está ausente. E por que não 
o meu amigo Antonio Toloza. Muito obrigado, Sr. Presidente, esta Casa ganha com a vinda dos senhores ao 
nosso Plenário. 
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Presidente – Obrigado. 
 
Arnaldo Osse Filho – ... Venho aqui em nome da Comissão de Obras agradecer o apoio que tivemos do Dr. 
Manssur durante esses dois anos em que participamos como Comissão, agradecer aos Secretários do Conselho: 
Lurdinha, Jorge, Lilian, Juliana, Claudia pelo apoio que também nos deram, nos aguentaram todo esse tempo. E 
aos Membros da nossa Comissão: Ricardo La Terza meu Vice-Presidente, José De Luca, o Zamariola e Odilon. Era 
isso que gostaria de comunicar ao Conselho. Obrigado. 
 
Presidente – Agradecendo a manifestação. 
 
Plínio Luiz Kouznetz Montagna – Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Dr. Manssur e à Mesa pela 
apresentação desse vídeo fantástico do Projeto Memória do João Gonçalves, que realmente nos mostra o brilho 
que é a história deste Clube. E me irmanar ao agradecimento a tudo aquilo que tem feito, Dr. Manssur, pelo 
Conselho. Confesso que tenho aprendido muito mais aqui do que imaginei que ia aprender. E a postura de 
temperança, dignidade, o amor à justiça são marcantes e são exemplos que ficam a todos nós. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Plínio. 
 
Plínio Luiz Kouznetz Montagna – Gostaria de fazer dois votos de louvor. O primeiro, representando a Comissão 
de Saúde e Higiene, ao nosso Presidente Severiano Atanes Netto, que nos fez trabalhar bastante, com uma 
capacidade de liderança muito grande, uma capacidade de aglutinação de pessoas bastante notável e uma 
eficiência incrível. As reuniões foram sempre repletas de temas relevantes ao Clube. Durante esses dois anos 
verificamos e constatamos algumas questões importantes. Visitamos as mais diversas localidades, os mais 
diversos lugares do Clube: da Escolinha ao Restaurante O Ponto; do cabeleireiro à cozinha dos funcionários; 
piscina, fisioterapia; sauna e muitos outros lugares. E realmente acho que Severiano Atanes conseguiu com que 
pudéssemos colaborar de fato, enquanto Comissão, nesses dois anos. O segundo voto de louvor, trazendo a 
questão do oásis, como falou o Conselheiro Edgard Ozon. De fato este Clube é um oásis, no qual a gente às 
vezes a gente encontra frutos absolutamente surpreendentes. Um dos frutos surpreendentes vem através do 
trabalho de um associado, muitos o conhecem, João Clemente de Freitas, que passa uma parte do seu tempo 
percorrendo o Clube e recolhendo de quem está nos restaurantes, nos bares, nas lanchonetes lacres das 
tampinhas de cervejas, de refrigerantes. Ele vai juntando e guardando. Através de uma senhora, que não me 
lembro o nome, mas eles têm contato com uma instituição de caridade, que é uma ONG de combate ao câncer 
de crianças. Através dessa instituição, eles levam as tampinhas a uma metalúrgica, que fica com o metal, e troca 
por cadeiras de rodas. Trocando, ele distribui as cadeiras de rodas para dependentes de funcionários 
necessitados. Uma cadeira de rodas equivale a 260 mil lacres. Ele já conseguiu em quatro anos seis cadeiras de 
rodas, o que equivale a mais de 1 milhão e 200 mil lacres, um trabalho notável. Tem sido ajudado 
eventualmente pelo DAS, mas é uma ajuda ocasional, não é uma ajuda oficial. Então, além desse voto de louvor, 
eu gostaria de propor ao Clube, à Diretoria, ou ao Conselho, ou aos órgãos competentes que encampassem esse 
projeto, que divulgassem nos diversos órgãos de divulgação do Clube e que ajudassem diretamente o associado 
João Clemente de Freitas nesse trabalho realmente notável que ele vem fazendo no Clube. 
 
Presidente – Com os agradecimentos da Mesa está encerrada a fase do Expediente. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Maria Elisa Cappellano – A exemplo do que havia solicitado para as atividades esportivas há cerca de um ano, 
que restou implantado, pediu que a Diretoria estudasse a possibilidade de adequar um desconto progressivo o 
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estacionamento. Explicou: Imaginando hoje que se um veículo que vem todos os dias terá cobrança máxima de 
R$ 10,80 por dia, já que na sexta hora já não é mais cobrado. Por 30 dias gastaria R$ 324,00. Obviamente, essa 
solicitação carece de um estudo financeiro apropriado e um planejamento do Clube, talvez um estudo sobre a 
mensalidade que não prejudique e aumente sem controle a quantidade de veículos. Pode ser, ainda, que 
diminua a quantidade de veículos, pois se uma família paga mensalidade para um veículo, aos finais de semana 
daria preferência para vir todos neste mesmo veículo, já que o desconto é para um veículo só, ou uma 
carteirinha só. Da mesma forma, a implementação seria imediata e fazendo uso dos sistemas que temos 
disponíveis, pois a ideia é baratear para o associado e não onerar o Clube, para que seja algo realmente factível. 
O desconto deveria estar vinculado a uma única matrícula e seria obrigatório entrar com a carteirinha no 
estacionamento, para identificação já nas catracas. Algo facilmente pago nos caixas e programável no sistema. 
O associado teria até dia 05 para pagar. Despois dessa data, não teria mais direito ao desconto naquele mês, 
podendo optar no mês seguinte pelo desconto. Outro formato seria colocar um determinado valor na 
carteirinha, por exemplo, R$ 200,00, valor este que o associado teria direito de usar durante 30 dias. Caso 
usasse menos do que este valor em relação às horas permanecidas, automaticamente o valor faltante ficaria 
para ser utilizado em sistema hora/estacionamento, como anterior e não mais mensal, até que fosse usado 
completamente. No mais, nada alteraria, o valor máximo cobrado por diária ficaria o mesmo, nem a estadia 
gratuita por poucos minutos também. Então, o associado poderia optar por pacotes de 30 dias com um 
desconto que valesse a pena e o ajudasse ainda mais em suas práticas esportivas continuadas, bem como a 
presença em nossos eventos sociais e culturais. Com aos candidatos a associados, que há muito adquiriram 
títulos e ainda aguardam a entrevista com a Comissão de Sindicância, perguntou sobre a possibilidade de a 
Comissão fazer um mutirão para desafogar essas solicitações ainda no mês de maio. Pediu licença para se dirigir 
ao Presidente José Manssur, parabenizando-o pelo trabalho e respeito que sempre recebeu dele. “Acho que 
neste mundo que estamos vivendo as pessoas respeitarem os outros é condição fundamental para que a gente 
consiga viver em sociedade. E mesmo que as ideias divirjam acredito que o senhor é um homem nobre. Dr. 
Manssur, muito obrigada.” Parabenizou também a Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves e o trabalho do 
Centro Pró-Memória, dizendo que só teremos futuro se não nos esquecermos do nosso passado e que tem um 
orgulho enorme quando vê o que o passado deste Clube construiu. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Relembrando a saudosa Conselheira Ivanilce Simeão Cappellano, sua mãe, 
parabenizou a oradora pela sinceridade. Pediu que seja verificada a possibilidade de fazer algum ajuste, pois o 
sistema Sem Parar atua por cinco horas e da sexta hora em diante seria grátis, só que se a pessoa ficar aqui 
depois da meia-noite por algum motivo ele cobra. Então, mesmo sendo R$ 2,00, uma pessoa que vem aqui tem 
o direito desse dinheiro dele. Quando chega meia-noite, o sistema tem que estar pensando que ainda é a 
mesma diária. Com relação ao CAD, pediu que seja estudada a adequação dos horários das diversas atividades, 
pois Escolinha, Natação e diversas outras não são colacionadas. Por exemplo, a criança sai 15h15 da Natação e o 
CAD começa às 15:00 horas. Oura reivindicação que apresentou, e como a Conselheira Maria Elisa falou do 
pedágio do estacionamento, foi que se estude desconto para os Veteranos. Estamos lá fora padronizado 
desconto e aqui dentro cada um faz o desconto que quer. Então, isso tem que ser regulamentado pela Diretoria, 
porque deve haver uma regra só, 10%, 15%, 20% ou 50% para todas as categorias. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Pleiteou um treinamento mais específico e adequado aos funcionários de 
Segurança quando têm de repreender ou mostrar uma conduta inadequada a crianças ou jovens. Considerando 
que o Clube é um oásis, a segunda Casa do associado, é necessário ter a noção e a consciência que é um espaço 
também público por sermos 38 ou 39 mil associados. No seu entender o comportamento inadequado em 
diversos ambientes do Clube carece algo pedagógico educativo, acompanhado de ações de comunicações ou 
por vídeos ilustrativos de animação, vídeos ou pequenos panfletos ou até um manual de conduta para que uma 
geração um pouco mais libertária no seu agir e algumas pessoas, como na piscina, onde existem as centrífugas, 
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que penduram suas toalhas e roupas molhada no aparadouro; som de rádio de alguns associados que se 
reúnem em grupo e acabam incomodando os demais. Então, o silêncio, o comportamento social de acordo com 
o perfil e tradição do Clube podemos também recordar ou ativar a memória de associados, o quão isso é 
importante como etiqueta corporativa num espaço público. Solicitou, ainda, a inclusão de cartões de 
alimentação, do Sodexo ou VR nos bares, restaurantes e lanchonetes. Aprovado o encaminhamento da matéria 
à Diretoria.  
 
Marcelo Giordano Beyruth – Reiterou um pedido que havia feito há um ano e não foi atendido, no sentido de 
que a Diretoria coloque quebra-molas nas transversais do estacionamento antigo do Clube, porque os carros 
viram à esquerda e aceleram, bem como no novo estacionamento, porque não tem nenhum tipo de quebra-
molas, então as pessoas entram acelerando e é muito perigoso para os pedestres, inclusive as crianças. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 657ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 de março de 

2016. 

Presidente – Apresentou ao Plenário as seguintes retificações solicitadas pelo Conselheiro Flávio Henrique Rosa 
Tatit na página 9: onde se lê: “aço RCA 50”, leia-se “aço CA 50” e, “onde se lê “... antes da votação dessa 
emenda, o Conselheiro ...”, leia-se “... antes da votação dessa emenda, um Conselheiro ...”. Não havendo 
contestação, deu por aprovada a Ata, com as correções supra. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-17/2016, referente ao Relatório da Diretoria, balanço e 

demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2015. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria, informando que às 18:42 horas, havia recebido dois 
ofícios da Presidência da Diretoria, contemplando erratas, a primeira relacionando os atletas agendados que 
treinam em nossas dependências e representam o Clube em competições oficiais, e os vinculados, que 
representam o Clube, mas não utilizam nossas dependências, como, aliás, ficou recentemente aprovado; e, a 
segunda, completando uma informação da página 137, houve um mero equívoco de digitação – sobre a qual 
teve o cuidado de conversar com o Presidente da Comissão Financeira e chegou-se à conclusão de que não 
altera o resultado final, pois a parte nuclear do Relatório da Diretoria encontra-se concentrada às páginas 
155/187, justamente onde estão as demonstrações financeiras, as notas explicativas e os pareceres do Conselho 
Fiscal e dos Auditores Independentes. O mais, embora importante, é uma questão meramente ilustrativa. 
 
Antonio Carlos Fiore – ... “Senhor Presidente, venho também aqui me juntar ao pessoal nos cumprimentos as 
suas gestões e dizer que pela Comissão Financeira fiquei muito honrado em poder participar de suas duas 
últimas gestões, foi um grande prazer.” Fez um resumo dos principais destaques das demonstrações financeiras 
do exercício encerrado em 31/12/2015 (páginas 155 a 186), dizendo: Nossas demonstrações financeiras 
apresentam pareceres favoráveis e limpos tanto do Conselho Fiscal quanto dos nossos Auditores externos. O 
superávit total do exercício foi de R$16 milhões e 400 mil e excluindo-se desse valor o superávit de 
Investimentos o superávit o resultado de Custeio foi superavitário em R$419 mil. Esses dados encontram-se 
demonstrados à nota 23, na página 177 do Relatório da Diretoria. Como neste exercício os números 
apresentados são originários de duas administrações, uma nos quatro primeiros meses e outra nos outros oito 
restantes é de se concluir que ambas trabalharam com equilíbrio, contribuindo para formação do resultado do 
período. Nos últimos cinco anos o resultado de Custeio apresentou-se em patamares semelhantes a esse, com 
uma média de R$590 mil de superávit a cada ano. Observando-se a composição do nosso passivo, apresentado 
à página 155 do Relatório anual, verifica-se que o financiamento de nossas atividades continua sendo feito 
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preponderantemente, como nos anos anteriores, com recursos próprios. Isto é, 89,2% dos recursos aplicados 
em nosso Clube são próprios, sendo apenas 10,8% de terceiros. Isso demonstra uma situação extremamente 
líquida para nossa Instituição, não havendo qualquer operação de crédito externo para nosso financiamento. 
Parabéns as nossas administrações. Na relação de nosso ativo passivo circulante, demonstrados à página 155, 
verificamos que nossa liquidez corrente em 31 de dezembro era de 0.88, contra 0.73 do ano anterior. Se 
calcularmos apenas o índice de liquidez de Custeio, que é o que nos interessa, observaremos que nossa liquidez 
era de 0.38 ao final de 2015, contra 0.31 no ano anterior. Tanto a liquidez total quanto a liquidez de Custeio 
apresenta uma melhora de 2014 para 2015, fruto principalmente da proximidade do encerramento do REFIS e 
da formação do Fundo de recomposição do capital de giro. Por falar em Fundo de capital de giro, lamento que 
alguns ainda insistem em associá-lo a um suposto déficit que em nenhum momento existiu. A esses sugiro mais 
uma vez, gaste um pouquinho de seu tempo na leitura do Relatório da Comissão, em especial Financeira. Estou 
seguro de que lendo o Relatório entenderão. De qualquer forma, me coloco à disposição para quem quiser 
alguma explicação pessoal. Durante 2015 o Clube investiu R$12 milhões e 700 mil no imobilizado e R$852 mil no 
intangível. Esses valores, demonstrados nas notas 11 e 12, às páginas 167, 168 e 169 guardam boa relação com 
o que vem sendo investido anualmente, para modernização e atualização de nossas instalações, mobiliários e 
equipamentos. A maior parte desses investimentos foi formalmente autorizada por este Conselho, enquanto 
que o saldo restante foi adquirido diretamente, tendo em vista seu caráter operacional. A provisão para 
pagamento de REFIS, no total de R$5 milhões e 800 mil inclui as 10 últimas parcelas para encerramento dessa 
obrigação, que ocorrerá em outubro próximo. Hoje, 25 de abril, restam apenas seis parcelas para encerrarmos 
esse assunto. Esse valor está incluído em nosso passivo circulante, sob a rubrica de encargos sociais/obrigações 
trabalhistas, descrita à nota 14, da página 170 do Relatório. Com relação a outras provisões, vale uma menção 
especial para provisão para demandas judiciais, ela está dividida entre o passivo circulante e o não circulante. 
Em 31 de dezembro ela totalizava R$1 milhão e 078 mil e está descrita detalhadamente na nota 20, às páginas 
173 e 174. Em 31 de dezembro, segundo essa nota o Clube possuía 114 processos de natureza trabalhista, 24 de 
natureza cível e três de natureza fiscal. Vale dizer que é um recorde em termos de processos em andamento, o 
total envolvido é de R$38 milhões e 700 mil, valor superior aos que habitualmente foram informados. Apesar de 
esses valores terem crescido substancialmente, a provisão para demanda só é reduzida em 2015. A boa prática 
contábil, de acordo com o CTC 25, indica que a instituição deve provisionar os valores que, no julgar dos 
advogados, sejam considerados como provavelmente perdidos e informar aos usuários das demonstrações 
financeiras, em nota explicativa, aqueles que possivelmente poderão ser perdidos, bem como aqueles que 
remotamente serão perdidos. No nosso caso, conforme descrito na nota 20, R$11 milhões e 900 mil do total de 
R$38 milhões e 700 mil serão remotamente perdidos; R$25 milhões e 700 mil, no julgar de nossos advogados 
possivelmente poderão ser perdidos, enquanto que apenas R$1 milhão e 078 mil provavelmente serão 
perdidos. Nossa administração optou, atendendo ao que pede a prática contábil por provisionar apenas aqueles 
que serão provavelmente perdidos e que corresponde apenas a 2,8% do total, no julgar dos advogados, 
percentual esse muito inferior ao que usualmente vinha sendo provisionado. Por prudência ou 
conservadorismo, eu optaria por provisionar um valor um pouco superior ao que a prática contábil pede, até 
porque a própria Diretoria, na PO de 2016, indica esperar uma despesa da ordem de R$4 milhões com 
funcionários afastados e rescisões trabalhistas. Eu oneraria um pouco mais o Custeio em 2015.  
 
Presidente – Para quanto? 
 
Antonio Carlos Fiore – O valor é muito subjetivo sempre, eu manteria pelo menos a provisão do ano anterior, 
evitando que uma carga maior de despesas venha a onerar o resultado de 2016. Com relação às receitas e 
despesas de 2015, como de costume, observamos que as contas dos bares e restaurantes foram em parte 
suportadas pelo próprio Custeio, nada muito diferente do que costumamos observar, inclusive para 2016, em 
nossa PO já está indicado que essa ocorrência continuará, pois o Custeio deverá cobrir um déficit de cerca de 
R$5 milhões e 500 mil de bares e restaurantes em 2016. Por hábito, nossa Instituição registra as receitas dos 
contratos de patrocínio apenas quando elas são efetivamente recebidas, isto é, os patrocínios pagos 
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parceladamente utilizamos um regime de caixa e não o de competência. Essa prática possibilita 
involuntariamente o acompanhamento dos contratos em andamento. Exemplifico, no final de outubro 
celebramos um contrato de patrocínio para a equipe de Voleibol feminino. Foi um contrato de 38 meses, 
novembro de 2015 a dezembro de 2018. Como os recebimentos começariam em janeiro de 2016 e se 
estenderiam até dezembro de 2018, o Clube optou por registrar as receitas apenas a partir de seu efetivo 
recebimento, que deveriam se iniciar apenas em janeiro de 2016. Com isso, deixamos de registrar receitas 
equivalentes a 2/38 avos do valor total do contrato, relativas à competência de 2015, mesmo que não 
recebidas. As parcelas de novembro e dezembro de 2015 permitiriam a contabilização de R$63 mil como 
receitas do período. Por outro lado, a opção de registrar essas receitas apenas quando recebidas incrivelmente 
se mostrou boa, pois até hoje, 25 de abril, não recebemos nenhuma parcela por conta desse patrocínio. O 
patrocinador nos deve quatro parcelas de R$33 mil, que hoje totalizam R$132 mil. Nossa equipe de Voleibol 
feminino, de novembro até agora fez mais de 25 partidas oficiais, inclusive a totalidade da Liga Nacional, 
ostentando o nome de um patrocinador que não entregou nenhum centavo ao nosso Clube, estando 
inadimplente desde a primeira parcela, vencida em janeiro passado. Gostaria de recomendar à Diretoria que se 
mantenha atenta aos deslocamentos dos processos trabalhistas cíveis e fiscais, que se encontram em 
andamento, informando a este Conselho no devido tempo a ocorrência de qualquer ato digno de nota, que 
possam influenciar os resultados do ano de 2016. Recomendo, ainda, a tomada das medidas judiciais cabíveis 
para regularização ou encerramento imediato do contrato de patrocínio de nossa equipe de Voleibol. 
Finalizando, a despeito desses dois pontos observados, gostaria de dizer que sou da opinião que nossas 
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 devem ser aprovadas na 
íntegra por este Conselho. Muito obrigado.  
 
Presidente – Perfeito. As sugestões de V. Sa. estão anotadas, no encaminhamento do voto pela aprovação.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Rompendo a tradição um pouco de entrar direto no assunto, gostaria de 
manifestar o aprendizado todo que foi propiciado desde o primeiro dia que me tornei Conselheiro, pelo eterno 
Professor Manssur, que ensinou o que significa ser diligente, como Conselheiro, e sempre acolheu com 
diligência os pedidos feitos de forma diligente. Muito obrigado.  
 
Presidente – Eu é que agradeço pela honra de conviver consigo, Dr. Luís. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Fez os seguintes comentário acerca da matéria: Esse é um Relatório, assim 
como já tradicionalmente segue alguns modelos, de fazer um descritivo das seções, ele traz algumas novidades 
que gostaria de pontuar, que acredito que sejam importantes para que o Conselho ao deliberar sobre contas no 
exercício futuro leve em consideração. Uma primeira, quase novidade, ainda não novidade, não posso deixar de 
mencionar a importância que tem de um Presidente da Comissão mais afim ao assunto ser o primeiro a falar 
sobre o tema. O Conselheiro Dr. Fiore, agora Mestre Fiore oficialmente, sempre tem feito isso e é uma algo que 
devemos reconhecer, estimular, para que isso vá além da Comissão de Finanças. É muito importante ouvir esse 
comentário que é feito e muito esclarecedor, muito bem colocado. No que diz respeito às novidades, acho que 
é muito importante o elevado nível de transparência do Relatório, aspecto no qual estamos avançando 
sucessivamente a cada gestão. E este ano também demos um passo a mais, fizemos uma série de abertura de 
informações, talvez irrelevantes aos olhos de muitos, mas muito importante aos olhos do todo do conceito, 
como, por exemplo, quando se abre o SAP e se coloca que tem um montante significativo de reclamações. Essa 
é uma coisa importante para que entendamos o SAP como ferramenta de melhora e possamos através dele 
angariar direcionamentos de onde o Clube deve investir. Abertura do quadro de militantes, uma coisa nova 
também, sempre trouxe ao Clube uma grande curiosidade: quantos são os militantes? Onde estão os 
militantes? Quem são os pré-militantes? Que antes tinham outros nomes também. Essa é uma coisa que foi 
demandada pelos Conselheiros e agora vem no Relatório maior de prestação de contas de uma maneira muito 
bacana. O quadro de inscrições nas atividades de relações esportivas também, demonstrando o vigor dos 
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nossos associados, a quantidade de associados, que é realmente incrível o quanto temos, na página 134, todos 
podem olhar, que demonstra o porquê quando a gente caminha pelas alamedas do Clube o Clube Pinheiros é 
visto um dos Clubes que tem o perfil mais elegante de associados, silhuetas elegantes, não importa a idade. E 
também os dados de frequência relativos ao restaurante: ticket médio e resultado em geral, que estão na 
página 140. Entrando no mérito dessa discussão, que é o mérito da questão financeira dele, as notas 
explicativas se encontram detalhadas também em um nível, que é um patamar de avanço, que a gente não 
pode perder e devemos continuar nos anos seguintes, daqui para frente sempre com avanço e transparência, da 
forma como tem sido colocado aqui. Temos as informações sobre a China, na página 153, que coloca não só o 
evento, que foi registrado, como também a condição subsequente daquilo que se espera. Não está registrado 
aqui, mas será registrado agora no Relatório de 2016. E ele traz de volta algo muito importante, que o Dr. Fiore 
mencionou, que é o índice de liquidez. Perdoem-me, não quero parecer piegas, mas o índice de liquidez, para os 
que não estão acostumados com a parte financeira, ele mede assim: quantos reais eu tenho em meu poder para 
cada real de dívida que devo pagar. Esse é um dos índices mais importantes que deveremos acompanhar e ele 
está de volta. O Conselheiro Kawall sempre pediu a volta desse índice. Acho que atende a esse pedido de 
maneira bem boa. E nós estamos com um índice de 0,88, ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida, corrija-me, Dr. 
Fiore, nós temos R$ 0,88 de real hoje em nossa carteira, podemos dizer assim, né? E é nosso objetivo sempre 
que esse índice seja cada vez maior, o crescimento dele vai nos dar o conforto. Nós temos um superávit de R$16 
milhões. Como faço nos anos anteriores também, uma régua um pouco diferente do que está aqui, se 
eliminarmos deste valor o que é o montante de receitas oriundo dos editais, e por que eliminar esse montante? 
Porque esse montante não tem contrapartida de custo, esse é um montante que entra como receita por uma 
obrigação de um registro contábil, mas ele não tem obrigação de custo, ele não tem a contrapartida, não há 
sacrifício interno para gerá-lo, assim como temos nas relações esportivas, assim como temos no Custeio. Se 
eliminamos os R$14 milhões e 987 mil em 2015, dos R$16 milhões, nos sobra R$1 milhão e 501 mil, que seria 
eventualmente um superávit. Comparado ao ano anterior, de 2014, essa mesma conta daria um déficit de R$4 
milhões e 312 mil, ou seja, uma melhoria de R$5 milhões e 813 mil no resultado econômico. Mas nem tudo na 
vida desses Relatórios mostram números que a gente fica confortável. Se todos olharem com atenção o que 
temos aqui à página 154, vemos que a Diretoria nos coloca um quadro bastante interessante, é um quadro onde 
demonstra que financeiramente ainda temos R$5 milhões e 975 mil na visão financeira, ou seja, na visão mais 
voltada ao caixa que precisamos recompor. Estou olhando na página 154. 
 
Presidente – Item 3º: capital de giro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Está escrito posição financeira, exercício findo, bem ao lado do número 154 
existe um quadro e este é um quadro muito importante. Dr. Dutra, quando fizemos o Orçamento de 2015 nos 
trouxe a visão do déficit, da necessidade de recompor o capital de giro. E esse é um quadro que permite que 
tomemos remédios preventivos em relação a que não ocorra novamente um déficit como aquele. No quadro da 
Lei de Incentivo aos Esportes, que está na página 172, eu parabenizo o esforço que a Diretoria teve de manter 
todos os números em ordem e batidos em relação ao que se pode constatar no site do Ministério dos Esportes. 
Lembro que em anos anteriores era um pedido recorrente para que esse número fosse batido. E com bastante 
satisfação vejo que estão batidos. No mais, os pareceres das Comissões, do Conselho Fiscal. Muito importante o 
parecer do Conselho Fiscal, desta vez assinado por todos os seus Membros, inclusive o Presidente, que era um 
pedido anterior, que quando o parecer do Conselho Fiscal vinha sem assinatura, o que acontece? Eu discordo, 
estou ausente, estou impedido e é muito bacana ver que ele está assinado por todos. E um último ponto, Sr. 
Presidente, em relação à questão de provisionamento das demandas judiciais vale a pena trazer a política que a 
Diretoria adotou. Das quatro classificações possíveis, também mencionadas pelo Dr. Fiore, estou aqui olhando 
na página 173, nós temos o praticamente certo, provável, possível e remoto. O que acontece? De provável para 
possível e remoto, qual é a diferença? O provável é a única que dá o ponto de virada, ou seja, a chance de um 
ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer. E, portanto, daí para baixo, possível e remoto 
são provisionamentos onde as opiniões dos advogados, e depois também constada pelos Auditores, diz o 
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seguinte: a probabilidade de ocorrer é menor, inverte. Então, isso é o motivo pelo qual a Diretoria faz seu 
provisionamento somente do que é provável. Chamo atenção de uma questão relacionada também à 
governança que temos aqui. Acho que estamos inaugurando hoje aqui uma deliberação muito diferente de anos 
anteriores, porque neste ano todos que estão aqui deliberando são Conselheiros no exercício do seu mandato. 
O que quero dizer com isso? Em anos anteriores baixava-se da Diretoria para vir ao Conselho. Isso foi motivo de 
muita discussão em relação a se esse era um voto que poderia ou não ser válido em relação... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: pode. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Por favor, somos um Clube esportivo, vimos um time aqui vencedor. Nós 
temos regras e as regras dizem que o aparte é feito ao microfone. Ou fazemos a coisa da maneira correta ou 
então me desculpem. Então, dentro desse espírito acho que é muito bacana ver o que a gente está tendo agora, 
um voto de Conselheiros, que todos estiveram ao longo do ano todo acompanhando as contas. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Sr. Conselheiro, acho que o senhor se equivocou, porque a Diretoria não pode 
ser baixada para votar suas próprias contas, então, o senhor se enganou, desculpe-me. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Se me enganei peço perdão. Posso fazer uma colocação? Na sua gestão, Dr. 
Antonio Moreno, eu havia recomendado que o Relatório da sua gestão fosse apresentado para a ABRASCA 
como um dos melhores Relatórios de prestação de contas. E na ocasião, me lembro até que o senhor fez uma 
piada, falando: ah, esse ano foi o Corinthians o campeão. Gostaria de fazer uma recomendação, que este 
Relatório novamente fosse apresentado a esse prêmio ABRASCA, assim como fiz na gestão do Dr. Antonio 
Moreno.  
 
Antonio Moreno Neto – Parabéns. Obrigado. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Queria fazer uma observação da sua colocação com relação ao 
cavalheirismo deste Conselho. Não vi V.Sa. fazendo isso na reunião passada. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Desculpe-me, não entendi. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Hoje, porque alguém se levantou e falou, o senhor tomou essa atitude como 
não cavalheiresca. Ou o senhor não se lembra do que falou? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Desculpe-me. 
 
Presidente – Ele está pedindo um esclarecimento. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – O que estou lhe falando é o seguinte: no momento em que o senhor estava à 
Tribuna e foi aparteado de longe, falou: nós devemos seguir as regras do Regimento, Estatuto, de um 
relacionamento cavalheiresco. O senhor não chegou a falar isso, mas deu a entender. Mas não vi essa mesma 
posição em relação a outras reuniões do Conselho, é isso que quis dizer. 
 
Presidente – Não tem problema, não faz mal. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Obrigado. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Quer dizer, parece que as coisas mudaram a partir de hoje, é isso? 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não sei responder. 
 
Presidente – Vamos lá, já está esclarecido. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pensei que fosse um tema técnico. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Posso fazer um questionamento técnico? Nas reuniões anteriores, 
correspondentes a essa, sempre trazia aqui a questão dos superávits do exercício, insistindo que o superávit do 
exercício, inclusive pelo Regimento, deveria ser distribuído, não era aquele da ordem de R$16 milhões ou R$13 
milhões, está na página 177, seria na verdade você retirar o que tem disponível, se tirar aquilo que é destinado 
ao Fundo de Investimento, porque existe uma regra específica, que diz que esses recursos não podem ser 
aplicados em outras coisas, a não ser Investimento, está certo? 
 
Presidente – Perfeitamente. 
 
André Franco Montoro Filho – Portanto, como até o Conselheiro Fiore acabou de colocar, no exercício de 2015 
tivemos, seguindo a tradição de todos os Relatores que o consideram equivocado, ou que possa levar a 
equívocos, um superávit de R$16 milhões e 488 mil. Na verdade, como o Conselheiro Fiore colocou, eu tenho 
que retirar desses o Fundo de Investimentos, não somente editais, que essa seria minha pergunta, depois 
gostaria de sua explicação, de R$16 milhões e 049 mil. Restaria realmente superávit efetivo de R$419 mil, esse 
sim que precisaria deliberação do Conselho para autorização. Enquanto que no ano passado o superávit, esse 
do exercício que acho que é enganoso, foi de R$13 milhões e 008 mil e receita do Fundo de Investimento R$19 
milhões e 459 mil. Ou seja, estavam faltando quase R$6 milhões. Posto isso, este ano tivemos um superávit, que 
a meu modo de ver é de R$419 mil.  
 
Presidente – Essa é a pergunta? 
 
André Franco Montoro Filho – A pergunta é: em sua exposição você falou que no lugar de tirar R$16 milhões e 
069 mil deveria tirar somente os editais, que eram R$14 milhões e qualquer coisa, e, portanto, o superávit seria 
de R$2 milhões. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Perdão então, o que falei foi o seguinte: para manter a coerência, da forma 
como tinha falado em anos anteriores eu fazia essa conta, até chamei atenção de ter falando diferente do que o 
Dr. Fiore comentou. 
 
André Franco Montoro Filho – É que do meu modo de ver o que o Fiore comentou corresponde mais ao meu 
ponto de vista. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Não discordo, só fiz por uma questão de coerência. 
 
André Franco Montoro Filho – Quer dizer, é claro que houve a mudança nesse sentido para negativo de alguns 
milhões de anos anteriores, mas se tornou positivo este ano. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Está correto. ... Obrigado.  
 
Renato Bernasconi Zuccari – ... Primeiro, Dr. Manssur, estou aqui só há dois anos, queria de novo agradecer dos 
ensinamentos todos que o senhor me proporcionou e desejar que agora o senhor volte ao Plenário e contribua 
bastante com a gente. Vou fazer de novo o que já falei mais de uma vez, a gente sobe à Tribuna e o Plenário 
está vazio, deve ter umas 100 pessoas, no máximo 90. Essa que talvez seja a reunião mais importante do ano, 
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juntamente com a da PO, acho poucos Conselheiros, de novo isso, mas, enfim, né? Gostaria de parabenizar a 
Diretoria, como o Luís falou, há um avanço na transparência dos Relatórios, acho o Relatório muito bem feito. A 
Diretoria atual pegou um Orçamento que não era dela, deve ser muito difícil tocar um Orçamento que já veio 
pronto. Acho que para o futuro o Clube deveria pensar em termos de governança, é sempre complicado um 
Presidente pegar um Orçamento na metade e ter que executar algo que foi feito pela Diretoria anterior. Não 
especificamente desta, mas de qualquer outra Diretoria. Imagino a dificuldade que o Presidente Cappellano 
deve ter para tocar. Tenho só algumas dúvidas. Primeiro, na página 194, como já trabalhei com editora, mídia, e 
tal, me surpreendeu os patrocínios em permuta. Não é um volume considerável pelo tamanho do Clube, cerca 
de R$800 mil, R$799 mil e poucos. Está lançado na receita, lançado no custo. 
 
Presidente – Fls. 194, é a 4ª coluna no alto. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – É, patrocínio permuta esporte e patrocínio permuta marketing. O que coloco, 
como já tive alguns problemas passados na vida profissional com isso, principalmente das diretorias de 
marketing das empresas que trabalhava, era sempre um método, lógico, ajuda, porque entra dinheiro, mas era 
sempre o método: 1) de bater a meta. E depois tivemos alguns problemas com a questão de impostos, porque o 
Governo encara que isso é uma receita, então, teoricamente tem que, teoricamente não, tem que pagar PIS e 
COFINS. Eu não encontrei nos Relatórios se foi pago esse PIS e COFINS. Sugiro que se consultem os advogados 
tributaristas, mas é quase certo que tem de pagar essa despesa aí. E PIS e COFINS que são 9.25, ou seja, vai dar 
mais ou menos uns R$80 mil, R$70 mil que a gente tem de pagar. E aí, olhando as despesas frente ao orçado, de 
novo queria dar os parabéns ao Cappellano e talvez um pouco ao Presidente Dutra, lembrando que o 
Cappellano é oito meses. Das economias que a gente teve em combustíveis R$350 mil; locomoção geral, viagens 
R$1 milhão e 100 mil. Somente nessas duas contas tivemos R$1 milhão e 500 mil de economia. Aí água e esgoto 
eu não sei se orçou errado ou se realmente teve economia gigantesca, estava orçado R$3 milhões e a gente só 
consumiu R$1 milhão. Eu sei que o Clube fez um monte de campanha, a gente teve o racionamento, mas queria 
dar parabéns também à Diretoria e a todos os sócios, que tiveram conscientização. E por outro lado, também 
pedir explicações, aí alguns aumentos de despesa: o que são despesas bancárias com cartões, que aumentou 
R$600 mil? Despesas de contingências passivas, que não estava orçando e apareceram R$566 mil? É 
basicamente isso, não é nada significativo. De novo, queria dar os parabéns à Diretoria e também voto pela 
aprovação integral do Relatório. É isso. 
 
Presidente – Com muita honra. Quero pedir desculpas ao meu caríssimo Dr. João Benedicto de Azevedo 
Marques estava inscrito antes, mas confesso ao senhor que na pressa chamei o Conselheiro Zuccari, peço 
desculpas ao senhor, por favor. Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques. O senhor pediu para ouvir o 
Presidente? Vou consultar. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – ... Minha primeira mensagem é de agradecimento, Sr. Presidente, 
quando V. Exa. lembra da figura do meu pai, que foi Presidente do Pró-Memória, sucedeu Lotufo, eram dois 
grandes e inseparáveis amigos, isto me comoveu e talvez traga para esta Casa essas duas figuras notáveis, que 
tinham duas qualidades extraordinárias, que eram a tolerância, a bondade e o respeito às ideias, ainda que não 
fossem as suas. Senhor Presidente, não poderia deixar, depois de seis anos de mandato, destacar, Sr. 
Presidente, e, aliás, tive a honra de democraticamente disputar uma eleição com V. Exa., mas destacar em V. 
Exa. algumas qualidades que são reconhecidas por todos. Em primeiro lugar, o seu respeito à legalidade. A 
legalidade estatutária e a legalidade regimental. Em segundo lugar, Sr. Presidente, a sua tolerância e a sua 
paciência às vezes com alguns equívocos que cometemos nesta Casa. E graças a essa tolerância e essa paciência 
ao longo desses anos eu acho que chegamos a esta sessão de hoje, talvez a última sessão de V. Exa., com a Casa 
reverenciando sua conduta. A sua conduta reta, a sua conduta honrada e a sua conduta que vai se agregar aos 
outros Presidentes, que também igualmente honraram este Conselho. 
 



16/33 

André Franco Montoro Filho (aparte) – Por oportuno, gostaria de fazer minhas as palavras do Dr. João 
Benedicto, simplesmente trocando o pai. Agradecer ao Dr. Manssur as palavras proferidas na última sessão a 
respeito da atuação do meu pai. Emocionado, agradeço e faço minhas as palavras do João Benedicto, no sentido 
do aprendizado que nós tivemos na sua Presidência. Muito obrigado por ter dado o prazer de ser presidido por 
Vossa Senhoria.  
 
Presidente – A honra de poder contar com os senhores. Muito obrigado. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Sr. Presidente, nunca é demais, estatutariamente não podemos fazer 
considerações de ordem político-partidária, mas nunca é demais se reverenciar a figura desse grande 
pinheirense e desse extraordinário estadista, que foi André Franco Montoro. Uma salva de palmas para esse 
eminente Governador do Estado de São Paulo.  
 
Presidente – Professor André Franco Montoro faria 100 anos no dia 14. E a reverência que fizemos não foi ao 
político, foi ao homem que integra com páginas de ouro a história do Brasil. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Sr. Presidente, 116 anos às vezes não paramos um pouco, não vou aqui 
analisar números, porque o Conselheiro Fiore deu aquela aula magistral de análise, mas quero dizer do orgulho, 
Srs. Conselheiros, de termos um balanço orçamentário de R$182 milhões. Somente os grandes municípios 
brasileiros, ou municípios médios têm um balanço orçamentário desse valor. E um balanço rigorosamente 
equilibrado, com um superávit que mostra a boa gestão realizada. Mas queria, Sr. Presidente, talvez por uma 
teimosia de alguns anos voltar a uma questão. Se os senhores forem à página 189, que é o resumo das receitas 
e despesas. Eminente Conselheiro Fiore, vamos notar que as contribuições sociais respondem por 71% da 
receita do Clube. As fontes extraordinárias de receita são muito pequenas, nós temos, por exemplo, as locações, 
que é R$1 milhão e poucos. Quero me referir a uma luta que travamos. Fizemos o primeiro Plano Diretor do 
Clube, que redundou naquela magnífica garagem que lá está e à época eu falava da importância de nós, e fica 
aqui um apelo à Diretoria, para ao longo deste ano iniciarmos um projeto de reforma do Salão de Festas, que é 
uma joia da coroa do Clube, na Faria Lima, no lugar mais privilegiado de São Paulo, hoje um duplo 
estacionamento e com grande estacionamento a sua disposição e que o retorno da locação do Salão de Festas, 
Srs. Conselheiros, é um retorno muito baixo e ele poderá ser incrementado em 200, 300, 400% e que vai nos 
aliviar no Orçamento de Custeio. Mas, Sr. Presidente, acho justo que dediquemos um pouco ao que foi feito 
pela Diretoria e algumas coisas de extrema importância. Em primeiro lugar, a reforma da pista de atletismo, que 
estava extremamente desgastada, foi totalmente restaurada. Está aí uma pista nova e extraordinária, realizada 
neste período. A Prainha, que é alguma coisa que todos gostamos e adoramos. A recuperação da Prainha sem a 
interdição da piscina olímpica. A recuperação, Sr. Presidente, do sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas, que implica na segurança de todos nós, todos os associados, que foi totalmente refeito. Depois, o 
sistema de aquecimento solar e, finalmente, a parte das crianças, ali a obra do Cirquinho e do Parque Infantil. 
Foram cinco reformas muito importantes, que foi revisado e a Diretoria atual balizando os seus caminhos pelo 
Plano Diretor. Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar a Diretoria por ter conseguido esse equilíbrio 
orçamentário, que é significado de boa gestão e para a qual todos nós contribuímos, Conselho e Diretoria. E 
gostaria também, Sr. Presidente, é importante, temos hoje e, permita-me, Presidente Roberto Cappellano, um 
jovem Engenheiro Presidente do Clube. Mas ele termina seu Relatório com alguma coisa que é importante que 
marquemos: trabalho árduo, com humildade para ouvir as críticas. Como é importante a gente saber ouvir as 
críticas e aprender com as críticas. E o desprendimento em ceder espaço para que todas as correntes de 
pensamento possam contribuir. Este é o segredo do sucesso da nossa gestão. Acho, Presidente Cappellano, que 
esta sua abertura ao diálogo. Somos uma grande família, pouco importa situação ou oposição, se é capaz tem 
que ser chamado. E foi isso que o Presidente Cappellano fez, talvez lembrando um samba canção maravilhoso, 
que é importante hoje na sociedade brasileira “Bandeira Branca”. Bandeira branca, meus senhores, respeito. A 
minha homenagem de sempre, Conselheiro Ozon, ao nosso grande Conselheiro, um exemplo para todos nós. E, 
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Srs. Conselheiros, encaminho minha votação no sentido do eminente Presidente da Comissão de Finanças, e 
destas boas obras que o Clube fez, encaminho no sentido da aprovação e que a nova Diretoria comece a 
estudar, comece a fazer os projetos iniciais, os projetos básicos, depois o projeto executivo da reforma do Salão 
de Festas, que é uma necessidade e que será uma nova fonte alternativa de renda para o Clube. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Obrigado ao senhor pelas palavras. 
 
Sergio Vergueiro – ... Sete anos de pastor Labão serviu Jacob, ou Jacob serviu Labão, pai de Raquel, serrana 
bela. V. Exa. não chegou lá, mas quase, seis anos servindo ao nosso Esporte Clube Pinheiros. ... Meus 
cumprimentos. ... Foi uma tarefa que acompanhamos com orgulho e sei o sacrifício pessoal seu, familiar, para se 
dedicar como tem se dedicado à Presidência do nosso Conselho. ... Meus respeitos, V. Exa. ainda presidirá mais 
a sessão na transferência do seu cargo. Mas terá sempre o cargo em nossa admiração e nosso respeito, com a 
Mesa que o acompanha sempre, composta com a mesma qualidade. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Sergio Vergueiro – Tenho vindo sistematicamente nas análises das contas da Diretoria, porque não sou nem 
economista, nem jurista, nem advogado, sou agrônomo, mas pude entender um pouco singelamente como é 
que funcionam os Orçamentos do Clube, que estamos agora examinando as contas. Nós temos basicamente 
três Orçamentos: Custeio, que é o maior, porque somos um Clube de serviços. Esse Orçamento paga todas as 
despesas relativas aos serviços que o Clube presta, traduzindo: água, luz, mas, principalmente pessoal. E é 
financiado em 80% grosso modo pelas mensalidades dos associados e os demais 20% por outras receitas que se 
agregam a este valor. Temos o Orçamento de Investimento, que é o Orçamento cujo dinheiro é dedicado às 
obras, construções, reformas, ativo fixo, onde o dinheiro que vem para essas alocações de recurso vem 
principalmente das taxas de transferência dos títulos e das vendas de títulos que foram arrecadados de 
associados inadimplentes. E que permite o Clube ter todo esse grau de investimento sem se valer, graças a 
Deus, de empréstimos externos ou de acréscimos às contribuições sociais. E um terceiro Orçamento que se 
chama Bares e Restaurantes e basicamente é um serviço de alimentação prestado aos associados, cuja receita 
vem da venda evidentemente desses produtos e as despesas de todos os serviços e compras de insumos 
necessários para oferecer isso. Parece que Bares e Restaurantes não é importante, mas é. Já tivemos à beira do 
colapso financeiro neste Clube em função de anos e anos de déficits enormes em Bares e Restaurantes, que nos 
levaram a uma situação muito perigosa em termos econômicos e financeiros. Felizmente essa fase foi 
ultrapassada, uma grande participação deste Conselho e conseguimos evitar que isso se renovasse, porém, de 
vez em quando isso parece um vírus que fica e volta a nos assombrar e tivemos déficits importantes em Bares e 
Restaurantes ultimamente, da ordem de milhões de reais. Portanto, vejo com alívio o Orçamento de Bares e 
Restaurantes apresentado por esta Diretoria com um déficit de R$600 mil e poucos reais, que ainda é bastante 
dinheiro, mas já é uma redução drástica e abissal dos déficits anteriores e que deve caminhar para zerar. Devo 
adicionar em abono a esse déficit que metade dele está alocada em eventos do Clube, que é uma rubrica 
colocada com transparência e que tem, embora um déficit, um efeito menor do que a outra parte, que é o 
déficit do bar e do restaurante, quer dizer, é o chope que eu tomei e que vocês pagaram. Os eventos do Clube 
são gerais. Mas juntamente com meus cumprimentos à administração do Clube vem o meu pedido: vamos zerar 
isso daí para frente. Quero no ano que vem voltar aqui para cumprimentá-los pelo zero (0) em Bares e 
Restaurantes.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Apenas para registrar minha concordância com o senhor no que diz 
respeito à redução significativa do déficit do setor de Bares e Restaurantes para o valor de R$600mil. Esse é um 
setor muito difícil, diversas Diretorias que passaram também se esforçaram tanto no que diz respeito à 
operação, que é específica e difícil quanto à questão do resultado financeiro. Quero também deixar consignada 
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minha concordância com seu pronunciamento, pelo resultado financeiro do déficit menor em relação aos anos 
anteriores. E também com sua sugestão para o próximo exercício a Diretoria se esforce para equilibrar as contas 
também no item de Bares e Restaurantes. Aliás, um Orçamento de um Clube como o Pinheiros, um Clube que 
obviamente de serviços, que não visa lucro, ele precisa ser equilibrado. E equilibrado também no que diz 
respeito a superávit, porque um superávit muito acentuado significa má gestão, porque estaríamos mais dos 
associados do que deveríamos.  
 
Sergio Vergueiro – Sem dúvida, nobre Conselheiro. Muito obrigado pelo seu aparte, que contribui muito para 
nossa opinião. É claro que o superávit não é desejável, mas o déficit deve ser intolerável e neste ponto vejo uma 
dedicação da Diretoria. Discordo que seja difícil, não é difícil, há de haver controle. Temos a continuidade de 
serviços bem prestados e uma tabela de preços amena e temos um resultado equilibrado, mas ele deve ser 
zerado, não precisa dar lucro. 
 
Antonio Carlos Fiore (aparte) – Muito obrigado. Só a título de complementação do raciocínio, eu gostaria de 
informar o seguinte: para o ano de 2016 o Orçamento de Bares e Restaurantes tem um déficit previsto de R$5 
milhões e 500 mil. Hoje foi emitido o R.A.M. de março de 2016 e de janeiro a março já estamos com um déficit 
em Bares e Restaurantes da ordem de R$2 milhões e 500 mil. Então, o problema continua e precisa continuar 
sendo atacado diuturnamente, ele não está resolvido. 
 
Sergio Vergueiro – Por isso mesmo é que estou aqui dizendo que não devemos tolerar absolutamente nada de 
déficit em restaurantes. 
 
Antonio Carlos Fiore – Só que precisa ficar claro que o déficit existe, não é um número simples de R$600 mil em 
2015, é um número importante e que precisa ser combatido. 
 
Sergio Vergueiro – Nobre Conselheiro, muito produtiva sua observação, ... precisa ter a vigilância permanente, 
não há dúvida nenhuma, mas estamos aqui analisando as contas que se encerraram e estão no Relatório. ... 
Mas a sua observação é absolutamente pertinente e sem dúvida nenhuma me irmano a sua preocupação, não 
pode existir. 
 
Antonio Carlos Fiore – Muito obrigado. 
 
Sergio Vergueiro – Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Srs. Conselheiros.  
 
Presidente – Eu que agradeço as palavras do senhor. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Analisei o Relatório da Diretoria e gostaria de me ater às Fls. 197, onde é 
apresentado quadro demonstrativo de receitas e aplicações do Fundo Especial de Investimentos. No quadro de 
receitas e aplicações aparecem duas despesas debitadas no Fundo Especial de Investimentos que, no meu 
entender, não foram submetidas à apreciação do Conselho Deliberativo. Essas duas despesas que, no meu 
entender, não foram submetidas à apreciação são: programa de tecnologia corporativa, R$2 milhões e 350 mil e 
programa de investimentos por Diretoria, R$3 milhões e 158 mil. Analisei mais atentamente o Relatório da 
Diretoria e fui à nota explicativa 11, que se atém justamente ao Fundo Especial de Investimentos e ali pude 
encontrar onde foi gasto parte desse dinheiro. Então, pude ver que no Fundo Especial de Investimentos, em 
2015, foram debitados R$8 milhões em obras; R$400 mil em móveis e utensílios, que não me lembro de ter 
aprovado aqui no Conselho; máquinas e equipamentos R$1 milhão e 120 mil, que pelo meu raciocínio se refere 
aos elevadores comprados para o Centro Esportivo. Então, no meu entender foi aprovado pelo Conselho; 
equipamentos de informática R$900 mil. O Conselho não analisou nada de equipamentos de informática no ano 
passado; veículos R$115 mil. Tudo isso que estou falando está na página 168, logo acima. Veículos R$115 mil; 
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instalações R$599 mil, não sei a que se refere e equipamentos e material esportivos R$1 milhão e 533 mil, que 
este Conselho, ao meu entender, não avaliou. Então, eu gostaria só de lembrar que os valores depositados do 
Fundo de Investimentos somente podem ser utilizados pela Diretoria Executiva mediante análise prévia das 
Comissões e autorização do Plenário do Conselho Deliberativo. Gostaria de uma explicação da Diretoria para 
esse assunto. De resto, entendo que o Relatório está bem elaborado, merece aprovação, porém, com uma 
recomendação: que os gastos futuros do Fundo de Investimento tenham que obrigatoriamente passar pela 
aprovação do Conselho Deliberativo. ... Obrigado. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – ... Inicialmente, queria fazer coro com todos aqueles que prestaram uma 
merecida homenagem a V. Sa., Presidente do Conselho, que por três gestões sucessivas nos conduziu aqui nesta 
Casa de uma forma muito equilibrada, de uma forma muito justa buscando sempre os maiores interesses do 
nosso Clube. Quero dizer que foi uma grande honra participar deste Conselho sob sua direção. 
 
Presidente – A honra é minha. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – O segundo ponto, queria parabenizar nosso decano, Conselheiro Edgard 
Ozon, porque parece-me que a sua participação na reunião anterior trouxe um pouco mais de equilíbrio, um 
pouco mais de cavalheirismo neste Conselho. Tanto é que as primeiras apresentações aqui dos Srs. 
Conselheiros, também por causa do Presidente Manssur, da importância da sua gestão, mas foi muito mais 
cavalheiresca, muito mais lhana do que tem sido as últimas reuniões do Conselho. Foi isso que quis dizer ao 
Conselheiro Luís Figueiredo, quer dizer, podemos sim ter as nossas posições, podemos sim divergir, mas 
podemos sempre ter uma atitude muito correta, politicamente correta. E por falar em politicamente correta eu 
quero também fazer algumas observações sobre as observações do Conselheiro Luís Figueiredo, porque quem 
pela primeira vez está neste Conselho pode parecer que tudo começou agora, que este Clube que tem 116 anos 
e que têm várias Diretorias que antecederam a esta Diretoria, e quero fazer um parêntese que acho importante 
(O meu voto é pela aprovação integral das contas da Diretoria), então, queria colocar isso, porque é muito claro. 
Fui Presidente deste Clube, sei como é. Não concordo, apesar de ser sempre um Conselheiro muito forte para 
mim, o ex-Presidente Vergueiro, não concordo com a posição dele com relação ao que ele vem ao longo da sua 
vida colocando. Existe essa coerência por parte dele, mas não concordo com a posição dele com relação ao 
Orçamento de Bares e Restaurantes. Quero dizer aos senhores que durante muito tempo, inclusive na época 
que fui Presidente e que obtivemos superávits na Área de Bares e Restaurantes, mas obtivemos superávits na 
Área de Bares e Restaurantes porque naquele momento da vida do nosso Clube tínhamos uma renda muito 
considerável de locação, principalmente do Salão de Festas. E toda essa alocação era em Bares e Restaurantes, 
o que significa dizer que vamos ter sempre este problema sim. E esta Diretoria, até com bastante precaução 
colocou neste Orçamento de 2016 a possibilidade de um déficit de R$5 milhões e 500 mil, porque é isso mesmo 
que acontece, porque inclusive conversando com o Conselheiro Toni Moreno, muitas das despesas de bares e 
restaurantes não estão alocadas em Bares e Restaurantes, estão alocadas no Orçamento de Custeio. Então, 
temos que entender que é muito complicado mudar esse posicionamento histórico que existe dentro do Clube. 
E acho que podemos sim e devemos, como falou o Conselheiro Vergueiro, estar muito atentos para que se 
possível reduzamos esses déficits, mas eles existem mesmo. Com relação ao gotejamento que fez o Conselheiro 
Luís Figueiredo desta prestação de contas, que está muito bem detalhada com as prestações de contas 
anteriores, as prestações de contas anteriores eram tão bem detalhadas quanto a essa. Basta ver pelo tamanho 
das duas. É muito difícil você ficar escrevendo coisas aqui que não tem nenhum sentido. E outra coisa que o 
Conselheiro falou, que é muito sério, que pela primeira vez, não sei se ele falou pela primeira vez, mas que este 
Relatório o Conselho Fiscal todo assinou, como se os outros Relatórios não tivessem assinados. Isso que me 
chamou atenção e fui ver os outros Relatórios e todo Conselho Fiscal assinou. Então, acho o seguinte, temos 
divergências políticas, temos lados, mas é preciso que a gente se baseie em coisas que realmente aconteceram 
e que acontecem. Não existe uma relação dos associados ou do número de associados por categoria esportiva. 
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Lógico que existe, sempre existiu. Então, acho que a gente tem que ter posição, tem que defender nossas 
posições, mas tem que ter realidade. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Em relação ao Conselho Fiscal, Dr. Manssur tem de memória 
bastante clara as situações nas quais a questão era: se não tem uma assinatura, o que significa a não existência, 
o senhor pode até me complementar se for o caso. 
 
Presidente – Claro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Mas que houve este fato de não ter a assinatura sim. 
 
Presidente – O Presidente da ocasião, que é um homem extraordinário, Dr. João sabe, Professor Keyler de 
Carvalho Rocha, ele estava fora do País e até mandou por e-mail, mas foi em algumas outras gestões, mas todos 
os demais assinaram. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Nobre Conselheiro, o senhor não fez essa ressalva quando se referiu a isto. E 
estou lhe dizendo o seguinte: nas contas do ano passado o Conselho Fiscal inteiro assinou. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Isso é importante, todos os Conselheiros assinarem. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Mas meu Deus do céu, lógico que é importante, mas o senhor não deu 
importância a isso, o senhor quis dizer o seguinte: nunca era assinado e agora é assinado, este é o ponto. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Mais um ponto em relação às demonstrações financeiras, isso faço questão 
de repetir as palavras que disse ao microfone, que também escrevo o que falo. É muito importante notarmos 
que temos um progresso contínuo, que foi o que comentei. 
 
Presidente – Está perfeito, Conselheiro. 
 
Arlindo Virgílio de Machado Moura – Ótimo se tivermos o progresso contínuo. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E que não devemos parar por aqui, devemos progredir cada vez mais. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Mas não foi com essa candura que o senhor colocou as posições. ... Muito 
obrigado.  
 
Presidente – Muito bem. Vamos ouvir o Presidente Cappellano, agradecendo as palavras do Conselheiro Arlindo 
Virgílio Machado Moura. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Antes de entrar na matéria queria agradecer, Dr. Manssur, 
este um ano que trabalhamos juntos. Enfrentamos casos juntos: babás, militantes e todas essas coisas maiores 
nós sempre estivemos juntos, porque é o Pinheiros em primeiro lugar. E eu, como Presidente aqui no cargo, fico 
muito feliz de ter trabalhado com o senhor, aprendi muito, acho que fizemos uma boa dupla. Não sei se o 
senhor vai continuar ou não, é uma decisão de foro especial sua. Queria que o senhor agradecesse também a D. 
Lucila, porque todas às vezes ela sempre foi muito carinhosa comigo, foi muito bacana esse convívio que 
tivemos neste ano. A gente sempre convivia, mas não éramos tão próximos, como ficamos este ano. 
 
Presidente – Foi uma honra para mim. 
 



21/33 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – E para mim foi muito bacana. Como muitos falaram da gestão 
do senhor de seis anos, eu também tenho de falar, aí não é como Presidente é como Conselheiro, o 
agradecimento especial quando minha mãe faleceu, a homenagem que o senhor fez a ela, botou na Revista, foi 
em 2014, há dois anos. No meu discurso de posse, que o senhor falou muito dela, tudo, eu passei muito 
rapidamente, porque sabia que ia chorar. Agora, o tempo vai passando e a gente vai se conformando, se 
acostumando e acho que é isso que é importante, que a gente leva aqui do Clube. Também vou passar e essa 
homenagem que o senhor fez a minha mãe, tanto é que minha família inteira assinou a carta, agradeço muito 
ao senhor pela homenagem, que foi muito bom para minha família naquele momento de dor. Muito obrigado 
mesmo, Dr. Manssur. 
 
Presidente – A senhora sua mãe faz parte da história do Conselho. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Ela estaria fazendo 30 anos de Conselho, temos o Dia das Mães 
logo após as eleições. Vai ter a bagunça no dia 07 e no dia 08 é Dia das Mães. Com relação à matéria 
propriamente dita... 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Vou interrompê-lo, Presidente Cappellano, porque não vou ter outra 
oportunidade e o senhor ainda não entrou na discussão propriamente dita do Orçamento e não poderia deixar, 
já que não me manifestei, até porque eram nossas contas de 2015, mas queria cumprimentar o Presidente 
Manssur, se para você foi um ano, comigo foram quatro anos de convivência harmônica, só tenho a agradecer 
pela lhaneza e por tudo aquilo que produzimos, você, como Presidente do Conselho e eu, como Presidente da 
Diretoria, em prol do nosso Clube. Parabéns pela sua gestão.  
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Desculpe-me a interrupção. 
 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Como o próprio Presidente Dutra falou aqui, esta prestação de 
contas são quatro meses da gestão do Dutra e oito meses da minha gestão. E como o próprio Conselheiro 
Zuccari também colocou, eu peguei o Orçamento do Presidente Dutra e no decorrer do ano tentar botar minha 
forma, meu jeito de administrar. Obviamente que no Orçamento de 2016, na prestação de contas deste ano vai 
ser da minha maneira e por tudo que foi previsto espero que a gente tenha acertado. Como é prestação de 
2015, vale também lembrar, quem falou das melhorias constantes, que a gente contratou em agosto de 2015 
um Gerente Financeiro, por sinal foi uma sugestão sua, Dutra, você me falou: Cappellano, acho que você precisa 
botar isso no Clube. E indo na linha da profissionalização e da melhora dos processos a gente contratou o 
Eduardo, que hoje é o Gerente Financeiro e tem dado uma contribuição enorme também nos Relatórios. Temos 
agora também um Gerente específico para a Área, que é muito proveitoso para o Clube. Outra coisa, que 
também acho que tem que ser colocado outro ponto e está aqui até o momento, é o Antonio Cocurullo, que é 
da Auditoria Independente, está sentado aqui, acompanhando nossa reunião. Fiz questão de pedir a presença 
dele, é uma Auditoria nova. E nesse processo da contratação dele foi em conjunto. Montamos o edital, eu e o 
Conselho Fiscal. Participamos da licitação, Conselho Fiscal e Diretoria. Sacramentamos a escolha da proposta em 
conjunto no Conselho Fiscal com a Diretoria. Fizemos reuniões com o Conselho Fiscal. Acho que por isso 
também os pareceres saíram limpos, de bom tamanho, porque foi um trabalho, vamos dizer, a seis mãos: duas 
da Diretoria; duas do Conselho Fiscal e Auditoria acompanhando, para a gente tentar sempre evoluir e 
melhorar. Obviamente tivemos algumas colocações que faça, não faça. Mas acho que a gente está ainda num 
bom caminho, vamos ver se a gente melhora ainda mais. Com relação às perguntas que me foram feitas, apesar 
de todas serem para aprovação, se esquecer alguma, por favor, alguém me pergunte. O Conselheiro Fiore fez 
dois questionamentos, vamos dizer assim, para colocar. Um com relação ao patrocínio e outro com relação à 
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previsão jurídica. Vamos com relação ao patrocínio. Fechamos dois grandes patrocínios para o nosso esporte, 
com a Public Broker, que deu R$530 mil para a gente para o Basquete masculino e pagou em 2015, que no ano 
anterior ela tinha dado R$50 mil e neste ano ela deu R$530 mil, para patrocinar o Basquete, quando da 
renovação do seguro do plano de saúde. E essa foi ao Basquete, que vai jogar quarta-feira, se Deus quiser e a 
gente ganhar, de novo, vai ser uma glória, não é, Dr. Manssur, a gente está sempre lá no jogo, e teremos o 
quinto jogo. Então, a Public Broker R$530 mil é ao Basquete. Com relação a Klar, que é um patrocínio por três 
anos, o que a gente combinou e foi tratado com a Klar? Como você mesmo falou, tinha competência e caixa, a 
gente sempre adotou a prudência, mas falei: vamos esperar cair na conta, que serve também para os chineses, 
é o mesmo modo que penso. Vamos esperar, o dia que cair a gente vai. Só uma última informação, os chineses 
também já pagaram a 3ª parcela, já estamos com 90% do dinheiro recebido, agora em 2016. Com relação ao 
patrocínio da Klar o que foi definido com a Klar? R$300 mil por ano e R$450 mil para pagar em salário de duas 
jogadoras. Se eles não pagarem o salário de duas jogadoras no ano, eles dão esse dinheiro ao Clube, R$450 mil, 
com pagamentos a partir de janeiro de 2016. Nós fizemos no final de outubro, com pagamento para janeiro de 
16. Chegou janeiro de 16, a Klar pediu uma prorrogação, assim como ela fez e veio conversar com a gente o 
João Paulo Diniz, que ele patrocina a equipe de Ciclismo; o Zonta do Stock Car; depois o outro time de Vôlei que 
ela patrocina na Super Liga. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: o Corinthians. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – O Corinthians foi em dezembro, essa pessoa veio em janeiro, 
assim por diante. Em janeiro ela nos procurou e falou o seguinte: quero uma prorrogação do pagamento da 
parcela de R$33 mil para março. A gente falou: tudo bem, vamos prorrogar para março, deu até uma garantia, 
que acho que é muito pequena para o patrocínio. E esperamos até a data que ele tinha pedido para 
prorrogação, que era 15 de março. Chegou em 15 de março, ele não nos pagou. E quando ele não nos pagou a 
gente já tinha terminado a qualificação do campeonato, já estava no playoff, a gente foi 8º colocado e íamos 
pegar o 1º colocado, que era o Rexona, que depois perdeu a final do Praia, senão me engano. Aí a gente tinha 
mais dois jogos com o Rexona. Aí a gente falou o seguinte: ou a gente rescinde o contrato agora e ele vai dizer 
que a gente rescindiu o contrato no meio do caminho, ou jogamos esses dois jogos que estão faltando e vamos 
ver o que vai acontecer no decorrer, para andar. O que nossa reunião de Diretoria, eu e o marketing 
resolvemos? Vamos jogar os dois jogos. E senão me engano o campeonato acabou para a gente dia 02 ou 03 de 
abril, 30 de março, sei que a gente caiu fora, no primeiro encontro perdemos de 2 a 0. Obviamente falei ao 
Mario Gasparini: vamos deixar rodar abril, maio, junho, porque a Super Liga só começa em julho, para a gente 
poder entrar depois numa rescisão, se assim for, numa cobrança, cobrando todos os valores. Por exemplo, 
agora não tem nem a equipe treinando, então, seria burrice do Clube rescindir àquele tempo. Se ele não pagar 
até junho a gente rescinde o contrato, vai cobrar os seis meses, não os R$100 mil que você falou, vai ser um 
valor maior que a gente vai cobrar, R$150 mil ou R$180 mil. Independentemente disso, assim que terminou o 
jogo, a gente notificou ele e coincidentemente ou não, essas coisas da vida, a Diretoria do Palmeiras veio nos 
procurar, que eles foram procurados pela Klar, conversar com a gente. Tem uma reunião amanhã, às 17h00 com 
a Klar, parece que ela vai querer acertar aí o passado e aí a gente vai ver se vai dar continuidade ou não no 
contrato com eles. Tendo mais informações a gente passará. Se for na linha que está tendo a gente vai executar 
essa notificação que a deu e a rescisão no final do mês de junho, antes de entrar a próxima Super Liga, para 
poder cobrar o período todo, que é mais vantajoso ao Clube. Então, a gente fez essa prudência mesmo de não 
ter lançado, porque não sabia, então, o que a gente fez foi tudo correto: pegamos um patrocínio. Fizemos um 
contrato. Ele não pagou. Pediu prorrogação. Demos. Caímos fora do campeonato. Notificamos. Não estamos 
expondo a marca dele a partir do momento que venceu a prorrogação de pagamento. Com relação a sua 
segunda pergunta, das previsões do jurídico. É bem claro, acho que aqui foi o próprio Luís que falou das 
previsões. Você fez a pergunta e depois o Luís falou que tem o remoto, provável, tudo. E a gente adotou a 
menor. No ano passado foi previsto R$1 milhão e 500 mil, então, não tem uma diferença tão grande. Este ano 
está R$1 milhão e 078 mil, R$1 milhão e 100 mil praticamente. No ano passado também foi previsto isso. E aí o 
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que corrobora e já respondo à pergunta do Zuccari, da despesa de contingenciamento. No ano passado a gente 
gastou deste R$1 milhão e 500 mil previstos, R$900 mil. Este ano a gente botou R$1 milhão, então esses R$500 
e poucos mil que você perguntou, Zuccari, é exatamente para cobrir essa conta da despesa de 
contingenciamento, com o que a gente gastou no outro ano. Então, eu mato as duas perguntas com essa 
resposta a vocês. Por isso a gente fez, é um critério subjetivo, óbvio, mas está muito tranquilo, até pelo histórico 
do Clube do ano passado e a previsão foi feita no ano passado. Com relação aos Bares e Restaurantes, que serve 
ao Dr. Vergueiro, Dr. Arlindo, Conselheiro Fiore, que fez a afirmação. São duas coisas distintas que a gente tem 
que pensar, e serve também para 2016, que você comentou. Vamos tentar amarrar todas as informações. 
Primeira informação, para você fica já ciente. Quando peguei o Clube, em 30 de abril, que tomei posse em 11 de 
maio, o déficit de Bares e Restaurantes estava em R$2 milhões e 800 mil e conseguimos fechar mais ou menos 
com R$6 milhões e 700 mil. São duas contas distintas, respondendo ao Vergueiro e todos. Quem quiser para 
acompanhar o gráfico da página 140, ele é muito importante. Nós vínhamos com um déficit, porque o resultado 
contábil foi R$617 mil, contra R$2 milhões e poucos. Assim como o Dr. Arlindo mesmo falou, têm diversas 
despesas que estão no Custeio e a gente está tentando separar essas despesas, para tomar conta disso. Quanto 
mais aberto ficar acho que a gente fica mais atento a não cometer imperfeições nos bares e restaurantes, 
então, estamos sempre atentos. E no gráfico da página 140. O gráfico da página 13 você vê o resultado contábil, 
que foi deste ano, menos R$617 mil, contra R$2 milhões e 117 mil do ano passado, R$1 milhão e 700 mil, assim 
por diante, que para mim sinceramente é contábil. Vamos ao que interessa, que é o gasto. Nós vemos desde 
2012, vê a tendência que vinha e todos os economistas e engenheiros aí sabem fazer, nós vínhamos com R$5 
milhões e 400 mil, fomos R$7 milhões e 100 mil e estávamos com R$9 milhões e 180 mil no ano passado. 
Quando eu peguei, volto a sua pergunta e já vou respondendo a sua, de 2016, apesar de ser 2015, eu estava 
com R$2 milhões e 800 mil. Se eu mantivesse uma linha proporcional aritmética eu chegaria com R$8 milhões e 
400 mil, seguindo a tendência que vinha nos anos anteriores. Então, graças ao trabalho que a gente fez e com 
ajuda de toda Diretoria, fechamos em R$6 milhões e 700 mil e o contábil em R$617 mil. E para o ano que vem, 
que é aqui que vem o mais importante e responde ao que o Dr. Arlindo também falou, depois a gente tem que 
tomar uma decisão conceitual do Clube, que com o passar deste ano aprendi muito, estou prevendo que a 
gente vá gastar R$5 milhões e 500 mil. Se eu baixar de R$6 milhões e 700 mil para R$5 milhões e 500 mil vai ser 
uma bela de uma vitória ao Clube, porque essas despesas estão no Custeio, é água, luz, antigamente eram os 
caixas dos bares e restaurantes, todas essas despesas eram lançadas, por isso que vêm esses valores aqui. 
Quando fiz a Previsão Orçamentária, que é muito arrojada na questão de Bares e Restaurantes é tentar reduzir 
de R$6 milhões e 700 mil para R$5 milhões e 500 mil, que é puxado. Vamos ver se a gente vai conseguir, mas 
estamos caminhando para isso com várias coisas. E só para te falar, apesar de não ser matéria de agora, porque 
é de 2016 quando a gente for aprovar, depois a gente conversa, o Clube também tinha um problema, porque 
ele fazia as despesas, eram lançadas no RH, as despesas das rescisões, eram jogadas ou no Esporte ou Bares e 
Restaurantes. Como a gente teve algumas demissões em 16, apesar de não ser matéria, obviamente por isso 
que o valor está lá. Mas de março até dezembro nós temos nove meses para fazer. A gente conseguiu melhorar 
em oito sem ser nosso Orçamento e vamos ver se a gente consegue cumprir nosso Orçamento. Acho que suas 
duas perguntas estão respondidas, tanto do jurídico, como era feito e com relação ao patrocínio. Com relação à 
pergunta do Conselheiro Zuccari, acho que você me perguntou duas coisas, qualquer coisa você me pergunta. 
Uma eu já respondi, da despesa de contingência passiva. De cartões, porque a gente paga 1.5 para débito e 2.5, 
na média, dependendo de cada bandeira, para crédito. Vou fugir só um pouco do assunto, Vera, e te responder 
que aquele negócio do ticket e Sodexo, que já fui atrás. A gente não consegue implantar no Clube por causa do 
nosso CNPJ, que o cara não sabe se a gente pegou o ticket para comprar comida ou se usou o ticket para pagar 
uma mensalidade, por isso que a gente não conseguiu implantar o ticket, que cobraria em torno de 5% a 6%. Só 
estou dando uma resposta já para adiantar, vou escrever e depois te mando oficialmente.  
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo (fora do microfone) – Obrigada. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Que isso. Voltando ao nosso assunto, Zuccari, com relação aos 
patrocínios que você mencionou na página 194, são duas respostas que posso te dar, ou três. Primeiro, que a 
gente é isento de PIS e COFINS. Queria que o pessoal desse uma lida na página 174, diz qual a isenção que 
abrange o Clube e a gente tem feito isso há muito tempo. Está aqui o Alberto, que é o contador do Clube, até já 
conversei com ele e essa prática é normal. Na página 174, você vê que a permuta pode ser, na atividade que a 
gente faz, então, na permuta do marketing pode ter permuta de uniforme, que é nossa atividade, pode ter 
permuta de bola, pode ter permuta de equipamentos esportivos. Então, eles entendem isso e tem feito isso 
desde sempre, o Alberto está há 20 anos aqui. E a gente tem feito assim com relação a PIS e COFINS, tem 
trabalhado dessa forma e o Clube é isento. E entende-se que esses patrocínios de permuta são para nossa 
atividade. Voltando a uma questão de conceito de Bares e Restaurantes, concordo com você, Dr. Arlindo, eu 
acho que a gente tem que pensar, porque essa equação de restaurantes é muito difícil de saber. Ou a gente vai 
adotar daqui para frente, não eu, os próximos, e tudo, um conceito, que vamos fazer um custo social e bancar o 
restaurante e aí vamos exigir ou vamos pleitear que: ah, eu quero 20% mais barato do que lá fora, quero 30%, e 
sabendo que esse custo não está usado por todo mundo que está comendo, mas o Clube inteiro está pagando. 
Ou vamos nessa linha. É uma decisão que tem que se pensar, porque é muito cruel essa conta, é muito difícil 
para poder ver o que tem que se fazer. Sinceramente, acho que algumas áreas têm que ser terceirizadas, 
principalmente de lanchonetes, para ver se consegue equacionar, porque se não conseguir fica difícil a 
matemática por causa do Clube todo, da ociosidade, pessoal quer garçom. Aí se você tira o garçom tem o 
problema que não tem, mas o garçom custa, está aqui embutido no preço. Fica uma conta muito difícil, a gente 
quer atendimento de primeiro, qualidade de primeira e preço baixo, essa equação é difícil. Com relação à 
pergunta, para finalizar, do Conselheiro Ricardo La Terza, uma pergunta, depois uma recomendação, que é 
inviável. Deixe eu te falar duas coisas, La Terza. Com relação às despesas do programa de tecnologia corporativa 
de R$1 milhão e 700 mil – Se você quiser depois é só pedir – a gente teve R$900 mil de equipamentos de 
informática e R$850 mil de softwares. Todos os softwares do Clube, desde à renovação do Microsoft Office 
aqui, que a gente paga todo ano e essas despesas saem pelo Investimento, por isso que tem. E no caso dos 
outros R$3 milhões que você falou, a recomendação é inviável, porque, primeiro, teve um fator diferente no 
ano passado, que desses R$3 milhões, R$1 milhão e 500 mil foi a compra dos equipamentos do Fitness, é 
lançada em Investimento e não veio aqui. mas do outro R$1 milhão e poucos que teve, o grosso foi R$500 mil 
em patrimônio e R$400 mil em restaurante. O que foi esses R$500 mil de patrimônio? Foi compra de bomba, 
que queimou bomba; compra de transformador, quando queimou transformador; interligação da Comgás aqui 
no Poliesportivo; coisas do dia a dia. Se queimar uma bomba você mandar ao Conselho aprovar, vão matar o 
Presidente, porque não tem como fazer isso. Então, as coisas significativas, tipo bicicletas e outras coisas de 
equipamentos trago. E com relação aos R$400 mil que tem também nessa conta, que é de restaurantes o que 
é? É compra de câmera fria; compra de cadeira; compra de mesa. Não dá para trazer aqui ao Conselho: olha, 
estou comprando 10 cadeiras para a lanchonete, acho que fica inviável a gestão do Clube. Então, desses R$3 
milhões foi R$1 milhão e 500 mil dos equipamentos do Fitness, o resto praticamente nesse dia a dia. Se você 
quiser depois te dou aqui. Você me pede e entrego lá na Presidência, a gente te encaminha. Mas todos os 
outros significativos eu procurei trazer aqui ao Conselho, só não trouxe o que é dia a dia mesmo. Tudo é muito 
grande: R$40 mil de uma bomba; R$50 mil de um transformador; R$60 mil de outra bomba, de repente já 
deram R$500 mil de equipamentos. Tem mais uma pergunta do Zuccari. Com relação à água e luz que você me 
perguntou. Como no ano passado a gente estava na crise hídrica, a Sabesp nos procurou e foi autorizado a usar 
a totalidade do nosso consumo dos nossos poços artesianos, então, a gente teve uma despesa bem menor da 
conta de água. E a luz estava na bandeira vermelha. E agora inverteu, que a gente tinha feito as previsões, 
porque saímos da bandeira vermelha, entramos na bandeira verde e a Sabesp tirou todos os bônus da conta de 
água. Então, a conta de água este ano deve subir, deve não, com certeza subirá e a conta de luz diminuirá. Mas 
aí mantém o equilíbrio, a gente fez a previsão pegando o histórico.  
 
Laís Helena Pinheiro Lima (aparte) – São duas coisas que observei e isso vem se repetindo, não sei se você 
poderia melhorar, gostaria de saber. Uma, quanto ao departamento médico, é uma seção que todas as vezes a 
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gente vê que cresce em termos de atendimento, mas não cresce às vezes, porque tem mais gente cada vez mais 
usando, mas está necessitando saber qual o futuro disso para poder dar o suporte necessário tanto ao 
associado quanto ao esportista? Já vi que em certos momentos você já está programando uma melhoria, 
principalmente local para fazer isso. A parte financeira disso, o que se conta em termos de atendimento 
financeiramente, o que entra? Assim como a gente tem que fazer exatamente o quadro de inscritos em cada 
setor esportivo, por exemplo, e não vejo quadro de atendimento mais específico, mais detalhado desse tipo de 
atendimento. Essa é uma coisa na área do departamento médico tanto de fichinhas de atendimentos 
ortopédicos, avaliação física tanto o associado quanto esportista. E atendimento de funcionários também. O 
outro seria com relação aos cursos: curso de inglês, francês, alemão, italiano, violão, piano, balé, para cada 
setor desses também não existe uma discriminação de inscritos. Eu gostaria que nos próximos Relatórios a 
gente pudesse também visualizar isso, porque pelo que eu sei, o pouco tempo que fiquei como Diretora em 
alguns setores, por exemplo, balé, vou dar o exemplo do balé, que tenho mais conhecimento. Ele foi fundado de 
uma forma a ter uma autonomia financeira, tudo que se faz o dinheiro não vai para o caixa geral do Clube, ele 
não entra no caixa geral, como em outros setores acontece. As inscrições entram no caixa geral? Não, as 
inscrições entram no caixa geral do balé, para que ele se auto sustente: paga funcionários, sala, todo 
funcionamento interno dele. Quando têm espetáculos, por exemplo, o dinheiro é arrecadado para os 
espetáculos: fantasias são compradas com dinheiro que se arrecada. E isso também fica atrás de algumas coisas, 
por exemplo, se cobra mais certas coisas para se manter um serviço das apresentações dos espetáculos, então, 
se cobra à parte para os associados, outras coisas, como as roupas, fantasias, aulas extras, professores extras, 
etc. Como vamos contabilizar isso? Isso está se tornando uma coisa muito grande, está crescendo, mas não 
vimos, não enxergamos isso detalhadamente. Desculpe-me estender. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vamos ver se respondo as duas perguntas: com relação à 
Diretória Médica, número de atendimentos, tudo, a gente botou os principais atendimentos na página 39 do 
nosso Relatório, não botamos com relação a valores, como você gostaria, a gente pode colocar. O que a gente 
fez em nossa gestão foi uma partilha com o laboratório Fleury e com o instituto da USP de medicina esportiva. 
Tínhamos o Vita que nos atendia, hoje é atendido pela USP para cirurgias e tudo gratuitamente. E o Fleury faz 
todos os exames dos nossos atletas de alto rendimento, exames, imagens, tudo gratuitamente. É isso que a 
gente tem feito em relação aos atletas do Clube. Com relação aos associados, está aqui o número dos 
atendimentos e a gente pode depois melhorar para o ano que vem. Com relação ao cultural posso dizer o 
seguinte: o que entra no balé é colocado no balé e depois as outras áreas do cultural estão suportando as 
diferenças para menos, no caso agora. Depois se for positiva vai ter que montar isso. Para evitar esse tipo de 
problema a gente abriu novas turmas no balé, aí foi minha Previsão Orçamentária de 2016, essa de 2015 não fui 
eu que fiz, já contemplando, diminuindo a ociosidade para, se sobrar esse dinheiro, e, por exemplo, em vez de 
fazer quatro noites, que tem um custo exagerado, tudo, a gente vai tentar diminuir para duas noites maiores, 
porque você contrata o bailarino principal, etc., para diminuir essas despesas também para o Clube. E com 
relação aos cursos específicos: jazz, sapateado, o que a gente fez? Pegou o valor de mercado, pegamos o valor 
que a gente pagava, por exemplo, no professor, a gente está pagando hoje, teve uma redução e essa redução 
aplicou de desconto na mensalidade. Estamos trabalhando assim e vamos aprimorar agora para o próximo 
Relatório com as informações que você está solicitando, não tem problema nenhum.  
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues (aparte) – Presidente Cappellano, eu só queria aproveitar a oportunidade, 
quando você falou em Bares e Restaurantes e mencionou que quando você assumiu sua gestão. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – 30 de abril. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Em meados de maio, e, portanto, o último Relatório, o Relatório de 
Desempenho Administrativo Orçamentário, se verificar, o realizado em Bares e Restaurantes não é esse número 
que você colocou, talvez tenha havido um engano. O valor realizado e é um déficit, era de R$953 mil e não R$2 
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milhões e 800 mil, que você citou. Então, tem uma pequena correção. E para complementar, só para dizer que o 
resultado operacional, nós temos o resultado operacional acumulado, que é aquele projetado para o final de 
2015, superávit de R$5 milhões e 400 mil, isso era previsão já projetada para final de 2015. E o resultado 
operacional realizado de R$2 milhões e 794 mil. Mas o mais importante é partir desse número que você citou de 
restaurantes, que você fala em R$2 milhões e 800 mil realizado, quando a rigor era de R$953 mil. Então, talvez 
tenha uma pequena diferença ou engano. E dizer que esse Relatório de Desempenho Administrativo 
Orçamentário, apesar de realizado em minha gestão foi assinado por você. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Exatamente essa confusão que o pessoal faz, Dutra, por isso 
acho importante separar, estou com os dados aqui. Exatamente isso: em abril de 2015 o resultado contábil foi 
de R$951 mil,... 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – R$953 mil. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ...porém, o total, que era usando dinheiro do Custeio, nós 
estávamos em R$2 milhões e 815 mil. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Mas quem assinou esse Relatório foi você. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Eu sei, não estou discordando disso, estou confirmando minha 
teoria, porque se você pegar pelo resultado contábil de R$951 mil, que está aqui, e nós tivemos um resultado 
contábil em 31 de dezembro de 2015 negativo de R$600 e poucos mil. Esse é o contábil, você está perfeito, não 
tenha dúvida nenhuma. Contudo, usando o Relatório da parte gerencial, que é somando as despesas do 
restaurante, estão aqui também para te mostrar, de Custeio, as outras despesas de Custeio, está aqui, a gente 
chegava... 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Entendi, você está dizendo que aquilo que estava lançado em Custeio de Bares 
e Restaurantes você incorporou como déficit de restaurante. Mas aí tem uma coisa, Presidente, que é 
importantíssimo dizer e que talvez seja este o momento, para o futuro, e que se apresente nesta Casa uma 
modificação, pelo seguinte: o Orçamento hoje e se fala hoje em Orçamento de Investimento, Bares e 
Restaurantes e de Custeio. 
 
Presidente – São três. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – E quando você vai ler o Relatório na verdade são dois Orçamentos. Você tem o 
Orçamento Ordinário, que é composto por Custeio e Bares e Restaurantes e tem Orçamento de Investimento. 
Então, não vejo nenhum problema, até para a gestão, até por isso que você colocou, o Arlindo colocou, o Sérgio 
Vergueiro colocou, que é um problema insolúvel. Esta Casa tem que providenciar um trabalho no sentido de 
que se unifiquem esses Orçamentos, porque um consegue cobrir o outro. E não pode lançar o caixa, que é de 
Custeio, lançar em Restaurante, é uma coisa que tem que ser resolvida. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É por aí mesmo. Só para finalizar, para não pairar dúvidas e nem 
que eu tivesse dado uma informação errada, pelo contrário. Contábil R$953 mil, que no final do ano deram 
R$600 e poucos mil, com o Custeio, que é somado, por exemplo, fiz umas mudanças no Custeio, a gente pegava 
todo valor de convite, cupom convidado e era jogado em Restaurantes. Tirei isso, comecei a botar acho que 
30%. Por quê? Aí entra a conversa com o Dr. Arlindo, desse custo social, por exemplo, todo mundo que entrava 
era contabilizada essa verba como se fosse de Restaurantes. Falei: não acho justo, estou me prejudicando na 
conta, não acho justo jogar esse valor, vamos jogar 30%. Então, voltando, só para não ter dúvida nenhuma, em 
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30 de abril, que eu assinei depois e confirmo todos os dados que tem aí, somando os R$953 mil mais as 
despesas de Custeio, caixa, tá, tá, tá dava R$2 milhões e 800, é isso. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – E no Relatório de Desenvolvimento Orçamentário de maio você já fez essa 
correção? Ou seguiu no mesmo ritmo? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Segui igual, porque quando vim apresentar aprovação do 
Orçamento minha ideia era fazer naquele momento bem destacado o problema. Aí o Fiore pediu uma 
recomendação nessa tua linha, que foi aceita pelo Conselho, e juntou. Mas acho que é importante, não tenha 
dúvida, por exemplo, não estou dizendo que você tinha se equivocado, pelo amor de Deus, é ficar bem atento: 
olha, a gente está achando que são R$950 mil, mas tem mais R$2 milhões aqui enfiados no Custeio. Hoje, é o 
que o Fiore falou: tem R$2 milhões e 500 mil aqui no Custeio, é isso que a gente tem que fazer. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Obrigado Presidente.  
 
Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Minha pergunta é: podemos ter para o próximo Relatório, em 2016, ele 
publicado no portal eletrônico do Clube previamente? Você sabe que essa é uma reivindicação minha que 
venho batendo, justamente senão me engano é artigo 16, inciso XI, que existe, inclusive uma exigência da Lei 
Pelé, para que a gente cumpra exatamente e não tenha nenhum problema externo. Você sabe que essa é uma 
reivindicação minha, já há algum tempo venho insistindo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Respondo essa sua pergunta de duas formas. Se não tiver este 
ano, já ponho de 16 e pautarei o de 17. O que posso te falar é o seguinte: mandei dia 03 de março, com o 
parecer do Conselho Fiscal, para as Comissões do Conselho. Estou tentando melhorar. O Dr. Manssur convocou 
a reunião para o dia 18 e não era para ter mandado nesse material o livro. Aí a Yara Mansur veio e falou: 
Cappellano, vai ter uma convocação, a gente consegue mandar o livro? Falei: ah, Yara, não sei, corre aí, vamos 
ver se chega o livro. Aí chegou o livro, ela falou assim: mando ou não mando? Falei: quanto mais informação 
mais cedo mandar é importante. Por isso que esse Relatório chegou com uma semana de antecedência para 
todos os Conselheiros. O que a gente poderia tentar fazer acho que para o ano que vem é, quando mandar às 
Comissões já mandar aos Conselheiros. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Eu digo para publicar aos associados. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Mas aí tenho uma dúvida, que também tenho que pensar, você, 
como advogado: se eu publico antes da aprovação ou depois. Estou pensando, vamos discutir. 
 
Presidente – Pode dar ciência aos associados, mas só se publica depois da aprovação. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não existe balanço publicado não aprovado, eu só posso 
publicar depois de aprovado. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Não é uma publicação, é uma disponibilização que vai ser deliberado para 
posteriormente se transformar nas contas aprovadas. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sim, vamos nessa linha. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Desculpe-me o adiantado da hora, só queria dizer que você colocou muito 
bem, todos colocaram: lanchonetes e restaurantes para você administrar é muito difícil. Você falou do custo 
social e existe custo social. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Essa frase é sua. 
 
Antonio Moreno Neto – Eu acho que a gente tem que ir atrás disso sempre, principalmente agora que não 
temos mais, inclusive para eventos, sábado e domingo que não podemos usar mais os cooperados, que é 
proibido hoje, então, antes você tinha essa possibilidade. Mas o que é muito importante ao associado, isso 
estou falando como sugestão, é o seguinte: às vezes no ímpeto de querer regularizar a conta lanchonete e 
restaurantes ou a gente baixa muito os custos exageradamente ou aumenta a receita e aí cai o nível de serviço. 
Acho que é tão importante lanchonete, porque a pessoa que entra no Clube desde um café até um almoço, ou 
jantar, todo mundo passa em lanchonete e restaurante, é muito importante que o serviço seja de bom nível e 
de boa qualidade, mesmo que tenha o custo social. É só uma sugestão, que não podemos de jeito nenhum 
baixar isso, essa é minha opinião.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Concordo plenamente com você, Toni, porque a gente fala 
muito aqui do Clube, apesar que pinheirense é normal, é muito crítico, isso é bom para melhorar o Clube. 
 
Presidente – É verdade. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Às vezes passa um pouco do limite, mas a gente sempre fala: 
olha, no Paulistano a comida é muito boa; Harmonia a comida é muito boa. O pessoal não sabe os valores que 
esses clubes jogam no custo social do Custeio. 
 
Antonio Moreno Neto – Todos têm prejuízo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Prejuízos muito maiores que o nosso, de R$9 milhões com 
faturamento muito menor. Essa frase do custo social é sua e a gente tem que ir repensando, acertando. Quando 
cheguei, como acabei de responder ao Dutra, eu tinha R$950 mil no contábil e com o Custeio R$2 milhões e 
800. Falei: se continuar nesse batidão com os outros anos isso aqui vai fechar em R$9 milhões no ano. Aí é 
aquele negócio, você tem que dar um choque. Agora, acho que a gente está com muito mais controle, muito 
mais ciência e consciência do que tem que ser feito, para aí ir a gente ir aprimorando, mas é uma decisão que 
vai ter que trazer nesta Casa, que é o seguinte: queremos tudo isso? Vamos jogar esse custo social no 
Orçamento de Custeio. Não queremos isso, queremos que Bares e Restaurantes sejam autônomos, 
independentes... 
 
Presidente – Vamos terceirizar. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Ou terceirizamos ou sabemos que muito provavelmente termos 
déficit para atender tudo, é isso. 
 
Antonio Moreno Neto – Terceirização, segundo todos os clubes já fizeram, mesmo nós, dá muito certo quando 
não tem sazonalidade e é específico. Japonês é específico e não tem sazonalidade. Os outros restaurantes 
nossos atendem a tudo ao mesmo tempo, tem uma sazonalidade muito grande. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Acho que falei na última reunião, completando, você sabe tão 
bem quanto eu, até melhor, que o nosso problema não são os restaurantes, nossos restaurantes são 
equilibrados, pode ter um problema pontual no CCR, um problema pontual na Sede, mas no frigir dos ovos ali 
vai e se equilibra. Nosso problema são as lanchonetes, por causa da sazonalidade, dia de chuva. Abre às 6h00 da 
manhã e não vem ninguém, hora extra, você sabe, é esse o problema. 
 
Antonio Moreno Neto – Obrigado.  
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Renato Bernasconi Zuccari (aparte) – Vou pegar carona na pergunta do Professor Montoro, que a gente teve 
um superávit de R$16 milhões e poucos. Tem R$16 milhões que são do Fundo de Investimento e sobram R$400 
mil. Como Conselho a gente precisa dar um destino a esses R$400 mil. Não sei se o Cappellano me permite, 
posso fazer uma sugestão e destinar esses R$400 mil para o Fundo de reposição do capital de giro. 
 
Presidente – Perfeito, ato de gestão, o senhor vai examinar. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Mas o Conselho tem que aprovar. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Acho que você está extrapolando um pouco, acho o seguinte: 
primeiro, no ano passado os R$13 milhões que tiveram, foi colocado, você pode pegar na página... 
 
Renato Bernasconi Zuccari – A gente precisa definir o que vai fazer. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Calma Zuccari, vou te dar a resposta, se você me deixar terminar 
o raciocínio, só quero te passar a página. Na página 152, se eu não estiver enganado. Não é 152, na página 159, 
que tem o superávit. Vou te falar onde tem que botar esse dinheiro, é no patrimônio líquido do Clube.  Vou te 
falar porque e porque o Clube tem feito todos os anos. Está aqui. 
 
Presidente – Coluna 6.3, página 159 está o superávit. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Cappellano, sugeri, mas pôr no patrimônio líquido também está de acordo, posso 
retirar minha proposta. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Achei, é página 155, lá no final. No ano passado deu 459, devo 
R$3 milhões de superávit e foi incorporado no patrimônio líquido, que a gente sai com 472 no ano passado. 
Esses R$400 mil que você está falando eu acho que a gente tem que botar no patrimônio líquido. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Tudo bem, eu retiro minha proposta.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Muito obrigado. 
 
Antonio Carlos Fiore (aparte) – Só a informação, ir para o patrimônio líquido todo superávit tem que ir, a 
contrapartida do lançamento para o patrimônio é que nós precisamos decidir se ele fica no próprio Custeio, 
para reforçar ou para cobrir um prejuízo que houve o ano passado, ou se vai para Investimentos, só isso. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Acho que a gente tem que fazer como fez todos os anos.  
 
Presidente – A gestão delibera. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Não, só dentro do Conselho. 
 
Presidente – Professor Montoro bem lembrou, está dizendo que tem que ser decidido aqui. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Peguei carona: tem que ser decidido aqui. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (fora do microfone) – Tem que ser decidido aqui depois de aprovadas as 
contas. Não aprovou nada ainda. 
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Presidente – Vamos aprovar. Aliás, nesse particular, o encaminhamento geral foi pela aprovação. Vou anotar os 
impedidos, que são os Conselheiros que foram Diretores na gestão anterior.  Podem ficar, não vai haver 
discordância tenho certeza, os senhores podem ficar à vontade aí, mas vou deixar anotado que os Diretores da 
gestão anterior estão impedidos de votar. O encaminhamento é pela aprovação. Há alguém que discorda da 
aprovação das demonstrações financeiras da Diretoria?  Não havendo, quero comunicar, até para fins da 
Taquigrafia, há duas declarações de voto por escrito, que ficaram anotadas, que, não havendo nenhuma 
discordância, as demonstrações financeiras do exercício findo estão aprovadas por votação unânime.  
 
- Apresentaram as razões escritas de seus votos, com idêntico teor, os Conselheiros Marcio Moraes Barros de 
Campos Filho e Roberto Gonçalves La Laina, assim consubstanciadas: ”Vota-se favoravelmente à aprovação do 
Balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2015, com amparo no ”livre 
convencimento motivado” e ”princípio da confiança”, ressalvando, entretanto, que (semelhantemente ao que 
ocorreu no Processo CD-05/2015, objeto de deliberação da 644ª Reunião Ordinária) não foram observados, pela 
Diretoria, auditores e Conselho Fiscal, certos requisitos e elementos formais e matérias que são importantes 
para o exercício, de modo diligente e apropriado, do dever  de votar o assunto, a saber: (i) não foram fornecidas 
nem disponibilizadas aos conselheiros informações contábeis, livros e documentos relevantes; (ii) parte das 
informações contidas no Relatório da Diretoria foram apresentadas de modo superficial; (iii) não foram 
atendidas as condições exigidas pela legislação vigente e pelo Estatuto Social, especialmente aquelas previstas 
no artigo 4º,§2º e §3º¹, artigo 16, XI² e 83³ do Estatuto Social do ECP; e (iv) o ”Parecer“ emitido, em apenas um 
parágrafo, pelo Conselho Fiscal, assim como o Relatório dos Auditores, contendo duas páginas, encontram-se 
desprovido de fundamentação técnica e elementos para a adequada e diligente deliberação da matéria. Não 
obstante, com base nas informações superficialmente fornecidas, que demonstram relativa melhora no âmbito 
econômico-financeiro do ECP, em reconhecimento ao esforço empregado pela administração para recuperar, 
ainda que parcialmente, o déficit milionário herdado da gestão anterior, votamos favoravelmente à aprovação 
da matéria, com as ressalvas anteriormente apresentadas, na expectativa, de que os próximos processos para 
aprovação de demonstrações financeiras sejam concluídos de acordo com os mais elevados padrões exigidos 
para uma entidade sem fins econômicos, observando-se e cumprindo-se integralmente os requisitos e condições 
anteriormente apresentados.” 
 
 
Item 4 - Várias. 

Severiano Atanes Netto – Venho a esta Tribuna agradecer preliminarmente a Comissão Permanente de Saúde e 
Higiene que de uma maneira muito honrosa o Dr. Plínio, colega, me pediu um voto de louvor. Mas acredito que 
o louvor deva ser dado não exclusivamente a mim, porém, a toda Comissão, em especial ao Vice-Presidente, Dr. 
Francisco Giordano, ao Secretário Dr. Plínio Montagna e aos Membros Dr. Mauro Giuzio, todos os Conselheiros 
e ao colega Dr. Paulo Szeles, ortopedista, e associados. Hoje foi um dia de comemoração, em especial nessa 
possível despedida do Presidente do Conselho, com o qual tive oportunidade de complementar o aprendizado 
nesses meus 32 anos aqui no Conselho. Aproveito para também levar palavras de agradecimento a todos os 
Presidentes do Conselho, com os quais tive oportunidade de participar neste Conselho: Dr. Cantídio, Dr. 
Vergueiro, Dr. Trinta, Dr. Muca, Dr. Lazzarini, Dr. Castanho, Dr. Fasanaro e nesses últimos seis anos com o 
Presidente Dr. Manssur. Nossa reunião começou de uma maneira maravilhosa, com o filme em que tivemos 
oportunidade de ver no passado uma figura extraordinária, que foi o João Gonçalves Filho. E a partir daí nós só 
tivemos motivo de comemorar essa data e tomei a liberdade, apesar de o adiantado da hora, de vir aqui 
agradecer à oportunidade de trabalhar com todos esses Presidentes do Conselho, em especial o Presidente Dr. 
José Manssur nesses últimos anos. Muito obrigado.  
 
Presidente – Dr. Atanes, na oportunidade que o Dr. Plínio se referiu a V. Sa. iria fazer uma menção, mas o 
adiantado, a dinâmica não me permitiu. Quero dizer que é uma honra muito grande, não para mim, mas para 
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todos poder contar sempre com a presença de um homem, que é um verdadeiro sacerdote da medicina. E disso 
dou testemunho e dou fé, é um privilégio ter o Dr. Severiano Atanes nesta Casa ao nosso lado, é uma garantia e 
uma segurança. Nós é que temos de agradecer a honra de podermos conviver com homem da sua estirpe, da 
sua formação moral e da sua integridade. Muito obrigado.  
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Também não poderia, Sr. Presidente, deixar de vir a esta Tribuna, eu que 
convivo com o senhor há 18 anos nesta Casa, desde que iniciei aqui meu primeiro mandato, em 98, mas antes, 
temos até como testemunha a Lurdinha, Secretária do Conselho, com quem convivo há muitos anos, desde que 
meu pai foi Vice-Presidente desta Casa há muitos anos, eu já frequentava as reuniões do Conselho 
 
Presidente – Brilhante Vice-Presidente. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – E sempre admirava a sua dedicação a esta Casa e aos assuntos aqui discutidos. 
Acho que o perfil que poderia dizer do senhor é a dedicação, não há assunto, não há nenhuma questão trazida a 
esta Casa sem profundo conhecimento e a dedicação que o senhor teve, não apenas na Presidência do 
Conselho, mas ao longo de toda sua trajetória de mais de 30 anos como Conselheiro desta Casa. 
 
Presidente – Obrigado. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Então, eu também, de público quero deixar aqui consignado meu apreço, 
minha admiração à pessoa do Presidente José Manssur. 
 
Presidente – Conselheiro Luiz Delfino de Andrade Cardia foi um dos nortes e de inspiração a esta singela 
trajetória nesta Casa. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Muito obrigado. E, por fim, Sr. Presidente, encerro nesta reunião meu terceiro 
mandato como Conselheiro desta Casa. Eu que iniciei muito jovem aqui, ainda estudante de Direito, não era 
nem formado quando comecei aqui como Conselheiro, juntamente com figuras muito importantes, como a 
saudosa Conselheira Ana Maria Damasceno, Ivanilce Cappellano, mãe do Presidente, com quem convivi muito 
ao longo desses anos todos, o Atanes, Collet, Antonio Rudge, Sergio Vergueiro, enfim, vários Conselheiros com 
quem convivi nesses anos todos. E foi realmente um privilégio muito grande participar nesta Casa. Muitas vezes 
concordei com alguns, inclusive com V. Sa. concordei em algumas situações, discordei em outras, mas sempre 
respeitando as opiniões contrárias, que fazem parte da democracia. E quis o destino e o tempo também que 
chegássemos ao final desse terceiro mandato, então, gostaria de agradecer aos associados que ao longo desses 
anos todos me confiaram o voto, permitindo que estivesse aqui. Como prestação de contas, Sr. Presidente, a 
esta Casa e, sobretudo, àqueles que me elegeram ao longo desses três mandatos, estive presente em 100%, 
sempre costumo dizer isso, em 100% das reuniões do Conselho durante esses 18 anos como Conselheiro, 
sempre fiz questão de estar presente e realmente gosto muito daqui do Clube e certamente aprendi muito, até 
para minha vida pessoal e profissional. Então, agradeço a todos os colegas o privilégio desse convívio e espero 
que até breve. Muito obrigado.  
 
Presidente – O Conselho que lhe é grato pela figura que o senhor representa, o senhor é um exemplo para 
todos nós. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – ...Antes de qualquer coisa, Cappellano, muito obrigada por ter dado 
esclarecimento, que é muito importante para nós. Com respeito ao Dr. Manssur, agradecer também por esse 
tempo que estivemos juntos, que fora muito importante sua presença realmente nesta Presidência. E faltava 
sua presença mesmo, toda vez que o via nesses últimos anos vindo a esta Tribuna sempre falava: ele precisaria 



32/33 

vir à Presidência do Conselho. A única coisa que estava faltando era sua presença nesta Mesa, ainda bem que 
você realmente compôs essa parte. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Com toda humildade, também gostaria de agradecer esse tempo todo. Agora 
temos 13 chapas para compor nossa próxima eleição. Vai ser muito acirrado realmente, então, mais ou menos é 
uma despedida da gente. Depois de quase 30 anos aqui, a gente nem sabe se vai voltar, mas gostaria de colocar 
aqui uma coisa importante que as associadas me pediram na área da Sauna, não queria ir embora sem de 
repente falar um pouco sobre isso. Vendo inclusive todo o relatório vi que temos uma necessidade muito 
grande em fazer uma grande reforma nessa área da saúde, na área do departamento médico, da medicina 
esportiva, toda essa área médica eu acho muito importante. Como convivi muitos anos, inclusive fazendo meu 
Mestrado na medicina esportiva da USP e vejo que as pessoas que estão lá agora são os mesmos que estão 
aqui, acho que é muito importante ouvi-los neste momento, porque a experiência vai ser excelente para o 
nosso Clube, acho que vai compor uma lacuna muito grande, que faltava compor aqui para realmente 
trabalharmos. ... Dr. Atanes eu acho que já iniciou isso há tanto tempo aqui também com tanto fervor e com 
tanta vontade de ser realizado. Parece que agora vamos conseguir com a equipe que o Cappellano está 
trazendo, que é muito eficiente, competente. Agora, na relação, Cappellano, que estava falando inclusive desses 
cursos, estou incluindo aí também uma das lacunas, que é essa área da Sauna feminina. Para se ter uma ideia 
temos aqui na Sauna masculina uma frequência de 26.149 associados nesse período todo da gestão e na 
feminina de 2.9448, é uma diferença enorme, sempre foi. Dizem até que a Sauna feminina dá prejuízo e que a 
Sauna masculina dá lucro.  
Nesses quatro anos que fui Diretora presenciei uma coisa interessantíssima. Não existe hoje em dia nenhum 
setor de estética feminina que dê prejuízo. Ao contrário, dá lucro. Assim como estávamos falando que 
restaurante deveria dar lucro, não prejuízo, nós temos outros setores do Clube que também dão prejuízo, mas 
deveriam estar dando lucro. Por exemplo, quando você vai comparar depois o tipo de serviço que se oferece na 
Sauna feminina com o tipo de serviço que se oferece na Sauna masculina, que são completamente distintos, 
principalmente porque a Sauna masculina tem um grande bar lá dentro que faz um grande sucesso, e que as 
pessoas frequentam mais por causa do bar e do papo do que qualquer outra coisa. Estou errada ou não, quem 
frequenta a Sauna masculina? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: está certa. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – É uma Sauna dentro do bar, como você completou agora. Então, não temos esse 
tipo de serviço, nosso serviço lá é completamente o oposto, as mulheres querem silêncio, querem participar de 
um ambiente completamente oposto ao de vocês e querem tranquilidade, fazer as massagens diferenciadas, 
tratamento de beleza, de pele, corpo, etc. Então, falta esse atendimento e elas estão pedindo há muito tempo 
que se recupere aquele espaço, para ser uma espécie de um SPA feminino, com todos os tratamentos que elas 
requerem, que elas gostariam de ter: um belo cabeleireiro, em vez de estar lá na Sede Social, na parte de trás da 
Sauna ter um cabeleireiro, um barbeiro, toda a parte de saúde, de beleza estética. O Beuaty Center que tanto 
falaram fazer, teve no nosso Plano Diretor, está na hora de fazer urgentemente. Olha só a comparação, se 
fizermos aqui a quantidade de massagens que se fizeram nesse meio tempo entre masculino e feminino. De 
masculina 5.700 massagens; feminina 8.500 praticamente no mesmo período. Então, as mulheres não querem ir 
lá para fazer Sauna, querem ir lá para fazer massagem, para ficarem mais magras, ficarem com um corpo legal. 
Então, esse é o tipo de serviço, completamente diferente. Gostaria que a gente para o próximo período de 
gestão desse um atendimento melhor, elas reclamam muito. Hoje em dia a massagem aí fora, em casa, custa R$ 
40,00, R$ 50,00, aqui no Clube é R$ 80,00. Então tudo isso elas estão me pedindo para ver. Vamos rever esse 
processo, vamos ver o que dá para fazer naquele espaço maravilhoso. É isso. Obrigada por tudo.  
 



33/33 

Presidente – D. Laís, está chegando meia-noite e que comemora-se o 90º aniversário de uma pessoa que fez 
história neste Conselho, que foi a D. Nice de Lima, senhora sua mãe. As nossas homenagens. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima – Uma grande mulher. Muito obrigada. E hoje é o aniversário do José Ricardo, do 
Liminha. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (matéria enviada por escrito, para inserção em ata) - Caríssimo Manssur: 
Tendo em vista o adiantado da hora e o burburinho formado com a saída dos Conselheiros após a Aprovação 
das Contas na reunião de ontem, não tive oportunidade de me manifestar na Tribuna, o que faço agora, porque 
não posso me furtar de deixar registrado nos Anais da nossa Casa, meu reconhecimento sincero pela sua 
brilhante condução dos trabalhos, nos seis anos de Presidência do Conselho Deliberativo. Pude acompanhar de 
perto como foi árdua a sua missão, desempenhada sempre com sabedoria, temperança, altivez, lhaneza, 
profundo respeito ao nosso ordenamento jurídico, e acendrado amor ao nosso Clube. Na oportunidade que tive 
a honra e o prazer de lhe transmitir o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo, você deve se lembrar que 
afirmei que estava dando posse ao mais preparado de todos nós, e esse meu vaticínio se confirmou. Neste 
momento em que você deixa o planalto e volta à planície, esteja certo que estaremos sempre juntos. Deus te 
abençoe meu amigo.” 

 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou o número de Conselheiros que assinaram a lista de presença e declarou encerrados trabalhos 
às 24:00 horas.  

 
*** 

 
Obs: esta Ata foi aprovada na 660ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 30 de maio de 

2016, com uma retificação já dela constante. 
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