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ATA DA 667ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 
2016. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e oito de novembro do ano dois mil e dezesseis, em segunda convocação, às vinte horas e trinta minutos, 
tendo assinado a lista de presença cento e setenta e nove Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidência: Célio Cássio dos Santos 
Primeira Secretaria: Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo 
Segunda Secretário: Antonio Carlos Marini Teixeira  
Terceira Secretária”: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do Hino do Esporte Clube Pinheiros 
(letra e música do saudoso Associado Francisco Roberto Pignatari). 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os Suplentes convocados para esta Reunião, a saber: Associados 
Luiz Henrique Pugliezi de Bessa e Ricardo de Barros Pimentel Sarli, ambos Suplentes do Grupo B pela Chapa Viva 
Pinheiros convocados para esta Reunião. Disse que havia sido informado que o Associado Rafael Porto Ferreira 
Braga, Suplente da Chapa Viva Pinheiros, também convocado, não pode comparecer porque estava viajando. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de caráter cívico, votos de 
pesar e de júbilo. 

Presidente – Propôs e foi consignado voto de pesar e observado um minuto de silêncio em razão do falecimento do 
Conselheiro Walter Silva, Diretor de Serviços Gerais, marido da Conselheira Eliana Elizete dos Reis. Submeteu ao 
Plenário, que aprovou as seguintes proposições: votos de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho: a) pelo 
falecimento do Associado Luiz Eduardo Mendes Gonçalves, filho do ex-Conselheiro e ex-Diretor Luiz Mendes 
Gonçalves Junior, voto este subscrito pelo Conselheiro Luiz Koji Ohara; b) pelo falecimento do Associado Stathis 
Scretas, ex-Diretor Adjunto de Judô; 2) de iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório: a) pelo 
falecimento da Sra. Thereza Mucciolo Prado Spinelli, mãe dos associados Cid Prado Spinelli e Carlos Spinelli; b) 
pelo falecimento da Sra. Regina Helena Campinas, esposa do ex-Conselheiro Wilson Ribeiro Campinas, voto 
subscrito pelos Conselheiros Francisco Luis Taglianetti, Walter Leonelli, Gesualdo Di Nieri e Fernanda Cobra Ortiz e 
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pela Mesa do Conselho; e, c) pelo falecimento da Sra. Célia Beleza, esposa do associado Eusébio Beleza; 3) de 
autoria da Conselheira Fernanda Cobra Ortiz, pelo falecimento da Sra. Rosana Ferreira, filha da Associada Neide 
Ferreira e irmã da Associada Maria Fernanda Ferreira; 4) voto de profícua gestão proposto pelo Conselheiro Carlos 
Roberto Sá de Miranda Bório, ao Associado Caio Megale, nomeado Secretário de Finanças do Município de São 
Paulo, na gestão do Prefeito eleito João Dória Júnior; voto de louvor proposto pelo Conselheiro Carlos Roberto Sá de 
Miranda Bório, aos atores que encenaram a peça “A Vida Como Ela É”, de Nelson Rodrigues, apresentada no Clube 
no mês de outubro, sob a direção de Carlos Mira, a saber: Paulo Renato Galgaro, Mariana Gouvêa, Cris Cabianca, 
Rafael Castro, Ana Beatriz Pavan, Flávio Veras, Fátyma de Almeida, Maria Bottino, Camila Spinella Vaz, Beto 
Fazilari, Cris Fazilari, Catarina Marrese, Adriana Martins, Eliana Forster, Léa Chaib, Roberto Alexandre de Araujo, 
Paulo Casella e Rosa Mira; votos de pronto restabelecimento de iniciativa da Mesa do Conselho, à Conselheira 
Veterana Cleide Frasco Marrese, Diretora Adjunta Cultural, da Associada Elenice Melo Atanes, esposa do 
Conselheiro Severiano Atanes Netto; e do Associado Luiz Matarazzo Silva, esposo da Conselheira Aldegonda 
Aparecida de Moraes Matarazzo Silva, que se encontram em tratamento de saúde; votos de louvor: 1) propostos pela 
Comissão de Esportes, a destaques esportivos, conforme relação disponibilizada na Internet, a saber: Ginástica 
Artística: ao Diretor Adjunto Luciano Deluqui Vasques e aos atletas que participaram das seguintes competições: 
Campeonato Estadual – Pré-Infantil –(Belém/PA – 16/10/2016): André Lucas Fiorindo de Moraes, categoria Infantil - 
prova Cavalo c/alça – Vice-Campeão, prova Salto – 3º Lugar, prova Individual Geral – Vice-Campeão e prova 
Paralela – Vice-Campeão; Diogo Giuseppe Speranza Paes, categoria Infantil - prova Paralelas – 3º Lugar e prova 
Equipe – Campeão; Erick Trautwein de Oliveira Domingues, categoria Juvenil - prova Solo – Vice-Campeão, prova 
Cavalo com Alça – Vice-Campeão, prova Argolas – Campeão, prova Paralelas – Campeão, prova Barra Fixa – 
Campeão e prova Individual Geral – Campeão; Gabriel Alves de Souza, categoria Pré-Infantil – prova Barra Fixa – 
Vice-Campeão; Giovanna Alves de Souza Tavares – Pré-Infantil – prova Individual Geral – Vice-Campeã; Ian 
Camargo Iwazaki, categoria Infantil - prova Individual Geral – 3º Lugar, prova Solo – Campeão e prova Argolas – 3º 
Lugar; Luigi Adami Serine, categoria Infantil - prova Equipe – Campeão; Campeonato Estadual – Pré-Infantil (São 
Bernardo do Campo/SP – 23/10/2016): Ana Mykal Cardoso dos Santos, categoria Pré-Infantil - prova Paralelas – 3º 
Lugar e prova Equipe – Campeã; Ellen Harumi Ueta, categoria Pré-Infantil - prova Trave – 3º Lugar, prova Solo – 
Vice-Campeã e prova Argolas – 3º Lugar; Erick Trautwein de Oliveira Domingues, categoria Juvenil - prova Individual 
Geral – Vice-Campeão e prova Equipe – Vice-Campeão; Erika Gomes da Silva, categoria Juvenil - prova Individual 
Geral – 3º Lugar e prova Trave – 3º Lugar; Glauco Aparecido Camargo Garrido, categoria Adulto - prova Solo – 
Campeão e prova Salto – Campeão; Guilherme Augusto de Amorim Silva – categoria Pré-Infantil – prova Equipe – 
Vice-Campeão; Isabel Almeida Barbosa, categoria Juvenil - prova Individual Geral – Vice-Campeã e prova Trave – 
Campeã; Jackeline Soares Gomes Silva, categoria Juvenil - prova Individual Geral – Campeã e prova Paralelas – 3º 
Lugar; Pericles Fouro Silva, categoria Adulto - prova Cavalo com Alça – 3º Lugar, prova Paralelas – 3º Lugar e prova 
Barra Fixa – Vice-Campeão; Raquel Fernandes Rodrigues Silva, categoria Adulto - prova Individual Geral – Vice-
Campeã, prova Salto – Campeã, prova Paralelas – Vice-Campeã e prova Solo – 3º Lugar; Rebeca Mariah Carvalho 
B. C. Avelino, categoria Adulto - prova Salto – 3º Lugar; Renato Nascimento de Oliveira, categoria Adulto - prova 
Salto – Vice-Campeão; Ryan Botelho Mendes – categoria Pré-Infantil - prova Individual Geral – Campeão; e, Thiago 
Bosqueto Dichelli – categoria Pré-Infantil - prova Individual Geral – Vice-Campeão; Judô: ao Diretor Adjunto Durval 
Amaral Santos Pace e aos atletas que se destacaram nas seguintes competições: Troféu Brasil – Sênior (Lauro de 
Freitas/BA - 09/10/2016): Adriano Ricardo Santos, categoria Sênior – prova 73Kg – 3º Lugar; Beatriz Rodrigues de 
Souza, categoria Juvenil – prova +78Kg – Vice-Campeã; Breno Renan Bufolin Alves, categoria Sênior – prova Meio 
Leve -66Kg – Campeão; Eduardo Yudi Brito Santos, categoria Junior – prova -81Kg – Vice-Campeão; Eleudis Souza 
Valentim, categoria Sênior – prova 52Kg – 3º Lugar; Eric Gomes Takabatake, categoria Sênior – prova Ligeiro -60Kg 
– Campeão; Fabiana Santos de Oliveira, categoria Sênior – prova 57Kg – 2º Lugar; Flavia Rodrigues Gomes, 
categoria Junior – prova 57Kg – Vice-Campeã; Jessica Baptista Santos, categoria Sênior – prova 63Kg – 2º Lugar; 
Marcelo Garcia Contini, categoria Sênior – prova Leve 73Kg – Campeão; Nadia Bagnatori Merli, categoria Sênior – 
prova 70Kg – 3º Lugar; Phelipe Andre Pelim, categoria Sênior – prova Ligeiro-60Kg – Vice-Campeão; Rubens 
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Inocente Filho, categoria Sênior – prova -100Kg – Campeão; Samanta de Almeida Batista Soares, categoria Sênior – 
Campeã; Vinicius Taranto Panini, categoria Sênior – prova -81Kg – Campeão; e, Yanca Dalbem Pascoalino, 
categoria Juvenil – prova 63Kg – 3º Lugar; European Cup – Junior (Glasgow/Escócia - 17/10/2016): Eduardo Yudi 
Brito Santos, categoria Junior – prova -81Kg – 3º Lugar; Nadia Bagnatori Merli, categoria Sênior – prova Medio 70Kg 
– 3º Lugar; e, Phelipe Andre Pelim, categoria Sênior – prova Ligeiro-60Kg – 1º Lugar; 45º Torneio Beneméritos no 
Brasil categoria Sênior (Mauá/SP - 16/10/2016) - classificação Geral da Equipe do E.C.P: Campeã - Jonas Facho 
Inocencio, Rubens Inocente Filho, Ageo Mauricio de Oliveira do Carmo, Adriano Ricardo dos Santos, Alex Reiller 
Aguiar, Guilherme Oliveira Guimarães, Washington Yuri Rodrigues, Lucas Antonio Martins Lima; Samanta de 
Almeida batista Soares; Nathalia Eduarda Lemos Silva; Anne Caroline Barbosa Silva do Carmo; Fabiana Santos de 
Oliveira; Samara Contarini de Oliveira; Tawany Gianelo da Silva; e, Larissa Cincinato Pimenta; Natação – 
Treinamento: à Diretora Adjunta Mariana Ueno Pimenta Katsuno Ferreira e aos atletas que se sobressaíram nas 
seguintes competições: Campeonato Brasileiro - Troféu José Finkel – Juvenil II (João Pessoa/PB - 15/10/2016 ): Caio 
Rodrigues Pumputis, categoria Juvenil II - prova 200M Livre – 2º Lugar, prova 200M Peito – 1º Lugar e prova 200M 
Medley – 1º Lugar; Carolyne Gomes de Souza Mazzo, categoria Junior II – prova 200M Peito – 1º Lugar e prova 
100m Peito – 2º Lugar; Gabriela Segura Landim, categoria Infantil II- prova 800M Livre – 2º Lugar, prova 200M 
Medley – 2º Lugar e prova 400M Livre – 2º Lugar; Giovanna Tomanik Diamante, categoria Master - prova 200M Livre 
– 3º Lugar, prova 100m Borboleta – 1º Lugar e prova 200M Borboleta – 2º Lugar; Guilherme Dias Masse Basseto, 
categoria Juvenil II – prova 100m Costas – 3º Lugar; Gustavo Gonçalves Santos, categoria Junior I – prova 100m 
Borboleta – 2º Lugar; Jhennifer Alves da Conceição, categoria Junior II - prova 200M Peito – 2º Lugar e prova 100m 
Peito – 1º Lugar; Julia Felizola Nilton - Categoria Junior I – prova 50M Livre – 1º Lugar; Leandro David Bressan dos 
Santos, categoria Junior - prova 200M Peito – 1º Lugar e prova 100m Peito – 1º Lugar; Luanna Nunes Martins de 
Oliveira, categoria Juvenil II - prova 100m Borboleta – 3º Lugar, prova 100m Livre – 2º Lugar e prova 50M Livre – 3º 
Lugar; Luis Gustavo Franco Borges - Categoria Infantil II – prova 50M Livre – 1º Lugar e prova 100m Livre – 3º Lugar; 
Pedro Corá Azevedo, categoria Junior II - prova 200M Costas – 2º Lugar, prova 100m Costas – 3º Lugar, prova 400M 
Medley – 1º Lugar e prova 200M Medley – 3º Lugar; Pedro Henrique Silva Spajari, categoria Junior II – prova 100m 
Livre – 1º Lugar e prova 50M Livre – 3º Lugar; Thayanne de Andrade Cardoso - Categoria Junior I – prova 100m 
Peito – 3º Lugar; e, Victor Martins dos Santos, categoria Junior II – prova 100m Livre – 3º Lugar; Torneio Regional 
Absoluto – Petiz II – (São Paulo/SP - 15/10/2016): Ana Lucia Siqueira Galhanone, categoria Petiz II – prova 100m 
Borboleta – 1º Lugar, Beatriz Giacaglia Kamel, categoria Infantil – prova 50M Livre – 1º Lugar, Beatriz Zoppei dos 
Santos, categoria Juvenil I – prova 400M Medley – 1º Lugar e prova 200M Costas – 2º Lugar; Brunno Tomiyama 
Suzuki, categoria Juvenil I – prova 200M Costas – 2º Lugar e prova 100m Borboleta – 2º Lugar; Danielle Gonçalves 
Roncatto, categoria Infantil II – prova 200M Costas – 1º Lugar; Emilly Boiani Watanabe, categoria Infantil – prova 
400M Medley – 1º Lugar e prova 100m Borboleta – 1º Lugar; Gabriel Esgaib Tess, categoria Petiz I – prova 200M 
Livre – 3º Lugar; Gabrielly Rech Nogueira, categoria Juvenil I – prova 400M Medley – 3º Lugar; Isabela Hayashida 
Settanni, categoria Infantil - prova 50M Livre – 2º Lugar e prova 200M Livre – 3º Lugar; João Victor Baptista de 
Souza, categoria Petiz – prova 50M Livre – 3º Lugar; Kaique Kauan de Morais Alves, categoria Juvenil II – prova 50M 
Livre – 1º Lugar e prova 200M Livre – 1º Lugar; Leonardo Gonçalves Santos, categoria Infantil I – prova 50M Livre – 
1º Lugar; Leonardo Prado Guatelli, categoria Infantil I - prova 50M Livre – 2º Lugar e prova 200M Livre – 3º Lugar; 
Luiza Bifone Nocentini, categoria Petiz II - prova 50M Livre – 1º Lugar e prova 100m Borboleta – 1º Lugar; Marco 
Cappellano, categoria Petiz – prova 50M Livre – 1º Lugar; Marina Meneghesso Buonarotti, categoria Petiz I – prova 
200M Costas – 1º Lugar; Mirella Lima de Araujo, categoria Petiz – prova 400M Medley – 2º Lugar e prova 100m 
Borboleta – 2º Lugar; Pedro Cataldi Gueiros, categoria Juvenil I – prova 50M Livre – 1º Lugar; Pedro Pisani Freitas, 
categoria Infantil I – prova 50M Livre – 3º Lugar; Sofia Silveira Sigrist, categoria Juvenil I – prova 100m Borboleta – 2º 
Lugar; e, Sofia Tudoras, categoria Juvenil II – prova 200M Livre – 1º Lugar; Torneio Regional Infantil / Juvenil – 
Juvenil I (Mococa/SP – 01/10/2016): Gabriela Cuzzi Fernandes, categoria Juvenil I - prova 100m Borboleta – 2º 
Lugar, prova 50M Livre – 3º Lugar e prova 100m Livre – 2º Lugar; Pedro Henrique Figueiredo Farjado - Categoria 
Juvenil I - prova 50M Costas – 1º Lugar e prova 100m Costas – 1º Lugar; Pedro Henrique Silva Spajari, categoria 
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Junior II - prova 100m Livre – 1º Lugar e prova 50m Livre – 1º Lugar; Torneio Regional Absoluto – Juvenil I 
(Limeira/SP - 22/10/2016): Gabriela Cuzzi Fernandes, categoria Juvenil I - prova 50M Borboleta – 1º Lugar, prova 
200M Borboleta – 1º Lugar e prova 100m Borboleta – 1º Lugar; Pedro Henrique Figueiredo Farjado - Categoria 
Juvenil I - prova 200M Borboleta – 2º Lugar, prova 100m Borboleta – 1º Lugar e prova 100m Costas – 2º Lugar; Copa 
Infantil (São Caetano do Sul/SP - 01/10/2016): Beatriz Giacaglia Kamel, categoria Infantil – prova 50M Livre – 3º 
Lugar; Emilly Boiani Watanabe, categoria Infantil - prova 100m Borboleta – 2º Lugar; prova 200M Medley – 1º Lugar e 
prova 100m Livre – 3º Lugar; Felipe Esgaib Tess, categoria Petiz – prova 100m Costas – 3º Lugar; Isabela 
Hayashida Settanni, categoria Infantil - prova 400M Livre – 2º Lugar e prova 200M Livre – 1º Lugar; Leonardo 
Gonçalves Santos, categoria Infantil I - prova 100m Livre – 3º Lugar, prova 100m Costas – 1º Lugar e prova 200M 
Medley – 3º Lugar; Luiza Bifone Nocentini, categoria Petiz II - prova 100m Livre – 3º Lugar e prova 50M Livre – 2º 
Lugar; Thiago Akira Ura Sasho, categoria Petiz - prova 100m Livre – 2º Lugar, prova 200M Livre – 2º Lugar e prova 
50M Livre – 2º Lugar; Troféu Ivo Lourenço – Petiz (Rio de Janeiro/RJ - 16/10/2016): Rafaela Moço dos Santos 
Sumida, categoria Petiz - prova 200M Livre – 1º Lugar, prova 50M Livre – 1º Lugar e prova 50M Borboleta – 2º Lugar; 
Remo: Taça São Paulo Masculino – Infanto/Juvenil (São Paulo/SP – 08/10/2016): Felipe Toledo Piza Abramento, 
categoria Infanto/Juvenil – prova Double Skiff – 3º Lugar; Gilmar Lima da Silva, categoria Paraolímpico – prova 
adapta. Double Skiff – 2º Lugar; Henrique Olivalves Fiore, categoria Infanto/Juvenil – prova Double Skiff – 1º Lugar; 
Lucas Guimarães Pagani, categoria Paraolímpico – prova adapta. Double Skiff – 1º Lugar; Marco Van Blarcum de 
Graaff Misasi, categoria Junior – prova Double Skiff – 1º Lugar; Rebeca Ribeiro Barreto Brum, categoria Paraolímpico 
– prova adapta. Double Skiff – 1º Lugar, Renato Pereira Moinhos, categoria Paraolímpico – prova adapta. Double 
Skiff – 2º Lugar; e, Vinicius da Quinta Rodrigues, categoria Infantil – prova Double Skiff – 3º Lugar; Saltos 
Ornamentais: ao Diretor Adjunto Ubirajara Nogueira Barbosa e aos atletas que disputaram o Campeonato Brasileiro 
– A/B – Grupo C (Brasília/DF - 09/10/2016): Gabriel dos Santos Rodrigues, categoria Grupo C - prova Trampolim 1M 
– 2º Lugar, prova Trampolim 3M – 3º Lugar, prova Plataforma – 3º Lugar e prova Sincronizado de Trampolim de 3M – 
3º Lugar; Guilherme Rissatti Malheiros, categoria Grupo C - prova Sincronizado de Trampolim de 3M – 3º Lugar; 
Raiane Carlos Silva, categoria Diversas - prova Trampolim 1M – 3º Lugar, prova Trampolim 3M – 2º Lugar e prova 
Plataforma – 2º Lugar; Voleibol: ao Diretor Adjunto: José de Souza Amorim e às atletas da categoria Adulto que 
conquistaram o Vice-Campeonato Estadual de Volei (Osasco/SP - 23/10/2016): Milka Macília Medeiros da Silva, 
Bruna Rocha Costa, Adriani Vilvert Joaquim, Tanya Isolina Acosta, Maira Cipriano Claro, Lays Fernanda Oliveira de 
Freitas, Emilce Fabiana Sosa, Juliana de Souza Nogueira, Letícia Hemelly Gomes, Barbara Louise Bruch Kozonoe, 
Ananda Cristina Marinho, Vanessa Janke, Juliana Paes Felippelli e Marcella Amaral Antunes; 2) de autoria do 
Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, à equipe técnica, direção e aos atletas da Seção de Basquete, pela 
conquista do Vice-Campeonato Estadual de Basquete Masculino, categoria Sub-15 realizado nas dependências no 
dia anterior nas dependências do Clube; e ao Conselheiro Filipe Guerra Carralcazas, pela sua participação na 
Maratona de Nova York, realizada neste mês de novembro; à Associada Szuzzanna Jarmi Di Bella, pela participação 
na Ginástica Olímpica Adulto, demonstrando total dedicação ao esporte e pelo incentivo que proporciona aos atletas 
de base com seu constante apoio e presença; ao Primeiro Secretário do Conselho, Conselheiro Paulo Sergio Uchoa 
Fagundes Ferraz de Camargo, por ter seu escritório de advocacia listado entre os escritórios mais admirados no 
Brasil; 3) de iniciativa da Conselheira Cláudia Nemoto Matsui, aos atletas pinheirenses que participaram da 
competição Triathlon Ironman (Fortaleza/ CE – 20/11/2016), a saber: André Kina, Pedro Luís Cerize, Arthur Ferraz e 
Roberto Azevedo; 4) propostos pela Conselheira Fernanda Cobra Ortiz, ao Diretor Luiz Sorrentino e elenco da peça 
Hamlet, exibida no Clube; voto de congratulações proposto pela Mesa do Conselho, ao Associado José Francisco 
Cimino Manssur, filho do Conselheiro Efetivo José Manssur, pelo lançamento do livro “Sociedade Anônima do 
Futebol”, de sua autoria e de Tácio Lacerda Gama. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria os seguintes 
documentos: 1) Relatório de Acompanhamento Mensal de outubro/2016; 2) cartas informando alterações em sua 
composição no biênio 2015/2017. Comunicou, ainda, que na semana passada a Diretoria enviou carta comunicando 



5/45 

 

o desligamento do Conselheiro Andreas de Souza Fein, do cargo de Assessor de Planejamento, tendo assim o 
referido Conselheiro imediatamente reintegrado ao Conselho Deliberativo, razão pela qual foi desconvocado para 
esta reunião o Sr. Eduardo Madeira Capello, Suplente da Chapa Pinheiros de Todos Nós. 
 
Presidente – Reiterou convite formulado pela Diretoria, distribuído na entrada da Reunião, para audiência de 
apresentação do status do desenvolvimento da proposta do PDD (Plano Diretor de Desenvolvimento), no dia 
13/12/2016. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Propôs voto de congratulações com a Sociedade Esportiva Palmeiras, pela 
conquista do título de Campeã Brasileira 2016 e prestou homenagem póstuma ao Conselheiro e Diretor de Serviços 
Walter Silva. Voto aprovado. 
 
Peter Alfredo Burmester – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) Diretoria Adjunta de Tênis, Marilena Queiroz, 
aos Assessores Helena Carvalho, Beatrice Chrystman e Luiz Koji Ohara e ao Supervisor Técnico Evanildo Mondeck, 
bem como à equipe da Secretaria e aos atletas que trabalharam para que o Pinheiros conquistasse o 1º lugar nos 
Torneios de Interclubes acima de 655 pontos; nos Torneios Supervisionados que representou os Torneios Abertos 
Individuais com 777 pontos e no Troféu Paulistano, com 14.321 pontos, sendo 22 equipes campeãs e 20 vice-
campeãs; 2) aos 72 atletas do Pinheiros que participaram do III Pinheiros Seniors do ITF – International Tennis 
Federation – nas idades de 35 a 70 anos, dos quais 8 foram campeões e 13 vice-campeões, cuja relação entregarei 
à Mesa, além de votos de louvor à equipe do Head Pro Eduardo Eche que conquistou pela 3ª vez consecutiva o 
Torneio Infanto-Juvenil da ACESC; 3) ao Departamento Médico, pelo pronto-atendimento ao Tenista Reinaldo Romo 
Martins, não associado, que durante o Torneio Seniors sofreu uma parada cardíaca na quadra e foi transportado pela 
nossa ambulância para o HCor. Votos aprovados. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Propôs voto de louvor ao Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, que no 
último dia 21/11 recebeu do Conselho Secional da OAB/SP, o 33º Prêmio Franz de Castro Holzwarth de Direitos 
Humanos, em reconhecimento pelo seu empenho e do Dr. Ricardo Carrara Neto, já falecido, ambos entre os 
primeiros a entrar no Carandiru após o massacre de outubro de 1992, como membros da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB/ SP. Voto aprovado. 
 
Djalma Funaro – Parabenizou a Diretoria, pelas novas quadras de Futevôlei, Peteca e Vôlei, que segundo teve 
conhecimento já conta com 262 inscritos. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Endossou o voto de feliz gestão ao Associado Jorge Damião, que em janeiro 
assumirá a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo. Prosseguindo, propôs voto de louvor ao Esporte 
Clube Pinheiros, reportando que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) tem um Comitê da 
Cadeia Voluntária Produtiva do Desporto – Code, que trouxe hoje o Secretário José De Lorenzo Messina para fazer 
uma palestra, que apresentou alguns dados de uma pesquisa: o Município de São Paulo tem 248 centros desportivos 
municipais, 42 centros do município, a diferença de um para o outro é que um são seções da prefeitura a entidades, 
esses 42 são da própria prefeitura, e 360 clubes independentes. Comentou que a pesquisa foi feita pela Secretaria 
Municipal e a J.Leiva, empresa que realizou a pesquisa, colocou o Pinheiros como a entidade de maior quantidade 
de prática esportiva do Município, o que é motivo de orgulho, pois é o primeiro Clube de maior prestação de serviços 
aos seus associados e de maior quantidade de prática esportiva. Voto aprovado. 
 
José Manssur – Agradeceu pelo voto de congratulações consignado a seu filho, José Francisco Manssur, pelo 
lançamento de uma obra doutrinária. Prosseguiu, propondo voto de pesar pelo falecimento do Associado Rubens 
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Approbato Machado, que integrou o Conselho Seccional e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Proposta aprovada. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – “A Voz do Conselheiro”. 

Antonio Moreno Neto – Transmitiu pedido de vários associados, a propósito de assunto divulgado nas redes 
sociais, com relação ao show do Roberto Carlos, que foi realizado na sua gestão como Presidente da Diretoria, 
reivindicando que seja nomeada Comissão para, em conjunto com o Conselho Fiscal, verificar todos os shows que o 
Pinheiros esteve usando a Lei Rouanet, para dirimir qualquer dúvida de todas as pessoas que estão tentando mudar 
os fatos. Gostaria de colocar essa proposta. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 
Presidente – Há um Conselheiro na Tribuna, não é possível esse tipo de intervenção. Conselheiro, como V. Sa. vai 
fazer uma proposição, acredito que montar uma comissão não propriamente no Conselho Fiscal que não faria muito 
sentido. 
 
Antonio Moreno Neto – Juntamente com o Conselho Fiscal. 
 
Presidente – Para trabalhar em conjunto? 
 
Antonio Moreno Neto – Em conjunto para verificar todos os eventos que por acaso o Pinheiros tenha utilizado a Lei 
Rouanet, para verificar todos os objetivos desses eventos. 
 
Presidente – Entendo que essa comissão se insere naquilo que se pode entender anseio do associado, que o 
Regimento do Conselho Deliberativo permite nessa oportunidade. 
 
Antonio Moreno Neto – Exatamente. ... O show do Roberto Carlos foi realizado no ano de 2008 pela comemoração 
de 108 anos de aniversário do nosso Clube. A localização foi em nosso Salão de Festas, inicialmente gostaríamos de 
fazer na pista, mas o Roberto Carlos por motivos técnicos não quis que realizasse lá. Então fizemos uma planilha 
orçamentária do evento, incluindo o pagamento dos profissionais e todos os outros custos envolvendo o evento. E 
essa planilha orçamentária girou em torno de R$900 mil a R$1 milhão o evento todo. Fizemos uma previsão de 
vendas que achávamos à época que seria viável de aproximadamente 2.200 convites à venda a uma média de R$ 
180,00, que aproximadamente geraram R$400 mil, o que inviabilizaria o evento. Apresentado por um sócio uma 
empresa especializada de 30 anos disse que poderia complementar a necessidade de recursos através da Lei 
Rouanet pelo patrocinador Bradesco, que já nos patrocinava na Lei de Incentivo ao Esporte através do Ministério da 
Cultura e o valor aproximadamente de R$550 mil. Vendas de convites, só para os senhores terem uma ideia, o 
efetivo e aqui, Presidente, tem a planilha de todo evento, que vou deixar à disposição do Conselho, foram vendidos 
convites aqui no Clube em torno de R$400 mil, R$ 401.925,00, todos convites foram pagos, com exceção de 80 
convites que foi uma contrapartida do Bradesco, e de 80 a 120 convites para sortear entre os funcionários do Clube, 
que era uma obrigação da Lei Rouanet. Os recursos da Lei Rouanet foram pagos diretamente ao cantor Roberto 
Carlos, não passando pelo Clube. O Pinheiros pagou diretamente para o contrato com a empresa do Roberto Carlos 
R$ 362.500,00, que está aqui nessa planilha. Gostaria de deixar à disposição dos Conselheiros. Então, lendo nas 
redes sociais a gente vê coisas escritas assim: gostariam que verificasse o show da Ivete Sangalo, Fábio Júnior e 
outros que deveriam ser investigados. Para esclarecer à pessoa que colocou esse dado, nenhum desses shows teve 
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nada da Lei Rouanet, porque todos conseguimos viabilizar com as vendas de convites. Em nossa gestão não teve 
nenhum outro evento da Lei Rouanet e ... 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, por gentileza, conclua, o tempo já se esgotou. 
 
Antonio Moreno Neto – Pois não. Então só gostaria de dizer, Sr. Presidente, que é com muito orgulho que fizemos 
esse evento, um anseio do associado. Conseguimos realizá-lo de uma forma correta e conseguimos também outros 
shows, como Daniela Mercury, Jorge Ben Jor, Chitãozinho & Xororó, Zeca Pagodinho, entre outros, através de todas 
as realizações. Foi publicado também nas redes sociais, a Diretoria da época inteira, como se tivesse alguma coisa 
errada. A Diretoria da época inteira, com quem tive o prazer de ter o Severiano Atanes Neto de vice, conseguiu, além 
desses shows, realizar grandes eventos no Pinheiros. E digo mais, não vão conseguir nem apagar e nem denegrir a 
imagem desta Diretoria. Muito obrigado, Presidente.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. Pela manifestação do Plenário, entendo aprovada a criação da Comissão 
Especial para tratar do assunto relacionado com Roberto Carlos e Lei Rouanet. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... Venho a esta Tribuna para alguns pedidos de associados com relação 
especialmente ao estacionamento. O estacionamento novo é moderno, mas o antigo estacionamento precisa de 
algumas melhorias para se adequar à realidade atual. Uma delas alargar, aumentar as calçadas que temos na 
primeira fileira. Muitas mães hoje, com carrinhos grandes de bebês precisam passar e ali se torna, principalmente 
entre as colunas, muito estreito. Claro, acabaremos perdendo algumas vagas, mas acho que seria a segurança 
desse espaço, para elas poderem andar com os carrinhos. A segunda ideia também, foi até o Conselheiro Faisal que 
me passou, de ter aquelas luzes com vaga ou sem vaga, porque de longe você pode avistar a vaga, se existe ou 
não, assim evitaria as pessoas de entrarem nas colunas sem precisar. Lá na entrada, na baia do Boliche tem um 
buraco que está lá há quase dois meses. Pediria que pudessem consertar. E se já consertaram, obrigado, mas 
estava incomodando os sócios. E por último, pessoal, uma reivindicação, que sejam punidas as pessoas que não 
entrarem no Estatuto do Clube, as pessoas que não estiverem de acordo com as leis que vivemos aqui, qualquer 
uma que seja, tem de ser punida severamente, não podemos passar a mão na cabeça de ninguém, nem na minha, 
nem na de ninguém. Aqui é o Esporte Clube Pinheiros, é um Clube respeitado, é um Clube que tem mais de 100 
anos, é um Clube onde as pessoas lá de trás vieram cavando cada buraco para que estivéssemos aqui hoje. Então 
não é certo que as pessoas possam falar o que querem e fazer o que querem aqui dentro, as regras têm de ser 
seguidas. Obrigado. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Marcelo Faisal Cury – ... E dos associados trago aqui algumas solicitações e uma delas é muito séria e delicada, 
que é utilização do celular em expediente de trabalho. Isso pode gerar um problema muito sério, a lei permite que o 
celular seja proibido e fazendo uma breve conta, temos 1400 funcionários de forma genérica. Se cada funcionário 
ocupar uma hora do seu dia e, ocupa, porque hoje o celular é uma atividade compulsiva, a gente vai ter 
aproximadamente 1400 horas/dia sendo ocupadas pelo celular e não pelo trabalho dentro do Clube. Se 
multiplicarmos por 24 dias de trabalho teremos 30 mil horas gastas, ocultas que, nós, num preço mínimo de R$ 
30,00/hora estaremos falando em R$900 mil/mês. Vamos reduzir isso à metade, que eles falem meia hora por dia no 
WhatsApp ou telefone, estamos falando em R$500 mil e isso é muito significativo para quem quer buscar resultado, 
eficiência. E mais do que tudo, a gente barra numa questão de segurança de trabalho. Portanto, essa é uma 
colocação que acho muito importante pelo que tenho não só convivido e visto, mas pelo que converso com os 
associados. Outra que é importante é da garagem, que nos dias de pico a gente sofre muito e uma simples 
sinalização com sensor de presença de vaga já garantiria uma logística e um fluxo maior para as pessoas que estão 
à procura de vaga, que acho que está no plano de reforma das garagens. Temos ainda uma questão bastante 
delicada que está muito próximo do meu universo, que é a falta de irrigação automática em nossos jardins. Em 
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nossos grandes períodos de seca, seja em “vernico” ou veranico os nossos jardins sofrem muito e a gente é obrigado 
a passar praticamente todo nosso expediente molhando o jardim na mangueira, o que também não é viável, porque 
muitas vezes essa irrigação não é eficiente e a gente ainda tem um problema do gasto de água. Se bem que esse 
não é o nosso problema de água, ao contrário, aqui a gente tem até certa reserva de água. E por último, que sou 
envolvido também bastante com Futebol, sinto que é necessário e todo mundo comenta que é um desejo de todos 
que vivem o Futebol, a filmagem dos jogos que tem não só a função social, de prazer, de memória, como também 
por questões delicadas de julgamento, que a imagem contra fatos não há argumentos. É só isso. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 666ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 31 de outubro de 2016. 

Presidente – Submeteu ao Plenário pedido de retificação formulado pelo Conselheiro Flavio Henrique Rosa Tatit, a 
saber: Pág. 11/30: linha 24 – substituir comprimento por pavimento; linha 32 – substituir são das por “são nas”; linha 
34 – onde se lê contemplado o Plano, leia-se contemplado em um Plano; linha 45 – substituir a expressão 
“áreas.Observe ,para estimativa” pela expressão áreas .Observem que para a estimativa; linha 47 – onde se lê sendo 
argumento, leia-se sendo um argumento; 2) Pág. 26/30 - linha 28 – onde se lê estar cumprida, leia-se estar 
concluída; 3) Pág. 30/30 - linha 11 – onde se lê para o 2 solo do, leia-se par ao 2 sub-solo do. Não havendo 
contestação, considerou a Ata aprovada, com as retificações supra. 
 
 
Item 3 - Apreciação do Processo CD-45/2016, referente à Proposta Orçamentária apresentada pela 

Diretoria, para o exercício de 2017. 

Presidente – O Conselho deverá deliberar a respeito da aprovação prévia das receitas e das despesas, objeto da 
proposta orçamentária, tornando-se autorizado o cumprimento das metas, após sua aprovação. A peça orçamentária 
elaborada foi alvo de análise de todas as Comissões Permanentes do Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal. 
Todos os pareceres proferidos são no sentido que ela guarnece formalmente todos os aspectos necessários para se 
confirmar como o Orçamento a ser executado. O Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes enviou previamente uma 
emenda à proposta da Diretoria, pretendendo estabelecer valores diferenciados de preços para os usuários da 
academia de ginástica. Sobre essa emenda manifestou-se a Comissão Permanente Financeira, cujo parecer os 
senhores receberam na entrada da reunião, acompanhado de emenda antes mencionada, entendendo que a 
implantação dos valores propostos na emenda afeta negativamente o equilíbrio orçamentário, recomendando sua 
rejeição e que o Plenário retome a análise da proposta após a Diretoria possuir estatísticas mais confiáveis sobre a 
quantidade de Associados que poderão praticar tais atividades em separado, tal qual o proponente da emenda 
idealizou. Em suma, a Comissão Financeira entende que no momento não reúne condições e elementos objetivos 
para decidir sobre a proposta de emenda encaminhada pelo Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes. Mas há 
possibilidade desse assunto, com maior detalhamento e maiores informações voltar a ser analisado aqui pelo 
Plenário sem que haja necessidade de integrar uma peça orçamentária. Mas de qualquer modo vai ser objeto de 
votação pelos senhores. Na entrada da reunião também foi distribuída aos Srs. Conselheiros a carta da Diretoria nº 
DI.701/2016, encaminhando quadro complementar à página 42 do caderno da Proposta Orçamentária 2017, capítulo 
Balanço Orçamentário, destacando a previsão de recursos para o fundo de recomposição do capital de giro – déficit 
de caixa.  
 
Antonio Carlos Fiore – ... Inicialmente, gostaria de parabenizar a Comissão Permanente Financeira, pois em seu 
parecer colocou de forma correta, como pede nosso polêmico artigo 45, o destino a ser dado ao superávit 
orçamentário de R$ 4 milhões e 600 mil. Feito esse elogio, aproveito para indicar uma pequena correção que deve 
ser feita também no parecer da Comissão Financeira. No item 214 do referido parecer está indicado que a 
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contribuição do associado temporário foi aumentado em 117,8%, quando na verdade a mesma foi aumentada 
também em 8,92%. A contribuição do ano de 2016 era de R$ 1.502,00 e agora subiu para R$ 1.696,00. Gostaria 
também de registrar que por estar impossibilitado de comparecer à reunião orçamentária de 12 de setembro 
entreguei por escrito minhas sugestões. Dito isso, gostaria de apresentar algumas considerações que acredito sejam 
úteis na análise da nossa PO. Para elaborarmos uma proposta orçamentária precisamos saber onde queremos 
chegar. Precisamos ter respostas a muitas questões, entre elas as questões que elenco neste slide. O que 
pretendemos fazer? O que está acontecendo no ano em curso? Para onde caminha a economia? O que o associado 
espera da nossa associação? E por aí vai. O Banco Central através do seu Boletim Focus indica qual será a inflação 
do ano em curso e do próximo ano. Em sua última edição ele indicava que a inflação para o ano de 2016 deverá se 
encerrar em 6,84% e para o ano de 2017 as projeções indicam que nossa inflação estará na casa de 4,9%. E essa é 
uma expectativa que normalmente esse Boletim Focus do Banco Central não costuma errar por muito. Por essa 
razão me surpreendi ao encontrar como resultado da cesta de índices um índice de 13,06%. Esse valor é 
frontalmente diferente do que o Banco Central está indicando para 2016. Encontrei também a observação de que a 
aplicação da correção da PO seria na ordem de 8,92%. Nesse número também não notei nenhum embasamento 
objetivo e direto que suportasse esse número. Fico pensando qual é o associado que dará crédito quando falarmos 
com uma cesta de índices de 13,06% com uma inflação no mesmo exercício da ordem de 6,84%. No Boletim Focus 
desta semana esses 6,84% baixou para 6,70% alguma coisa. Então 2016 não fecharemos com número superior a 
isso com certeza. Um dos componentes da cesta de índices que me chamou atenção foram as contas de consumo, 
que foram consideradas como responsáveis por um aumento específico de 58% nelas. Essas contas de consumo 
são as contas relativas a combustíveis, energia elétrica, água, esgoto e telefonia. Em nenhum dos concessionários 
que exploram essas atividades teve aumento em suas tabelas da ordem de 58%, nem Sabesp, nem Eletropaulo, 
nem a Telefônica e nada disso. Eu fiz um resumo, isso aí é o que se encontra na PO, indicando que em 2016 
tínhamos R$ 10 milhões e 294 mil orçados. A projeção de 2016, quando a gente pega tudo que já foi gasto 
efetivamente até setembro, mais os três últimos meses indica que vamos gastar R$10 milhões nessas contas. 
Quando olhamos nossa PO de 2016, somando o que existe em Custeio e Bares e Restaurantes encontramos R$ 11 
milhões e 881 mil orçados nessas rubricas de consumo. Isso significa dizer que a PO de 2017 sobre a PO de 2016 
está crescendo 15,4%. Se compararmos isso com o que efetivamente estamos gastando em 2016 esse aumento é 
da ordem de 18,4%. Então esse número é muito diferente de 58,01%, esse é o número que deveria ser considerado 
em nossa cesta de índices. O índice a ser aplicado sobre as receitas recebidas no ano em curso é aquele que 
permitirá sua igualdade com as despesas apresentadas para o ano seguinte, ou seja, nossa equação tem que ser a 
seguinte: Despesas projetadas para 2017 obrigatoriamente tem que ser iguais às receitas recebidas em 2016, 
multiplicadas pelo índice. Esse é o índice mágico que temos que aplicar nas contribuições sociais. A cesta de índices 
é um mero exercício para consolidar esse número. Então, corrigindo a cesta de índices para o número correto vai dar 
o percentual específico que tem que ser aplicado, nada além disso. As contribuições sociais que em 2016 eram de 
R$117 milhões estão projetando R$117 milhões e 900 até o final do ano. Estamos projetando R$126 milhões para 
2017. Não podemos nos esquecer que desses R$126 milhões temos aqui R$ 4 milhões e 600 mil que são relativos à 
recomposição de capital de giro. Então as despesas de Custeio na prática, em realidade estão sendo corrigidas em 
6,4%. Aí começa a ter uma figura um pouco mais próxima do que a gente observa de inflação para o período. 
Situação de liquidez do Clube é uma coisa que me preocupava no passado e continua me preocupando. Quando 
observamos nosso balancete de outubro observamos que em 2015 tínhamos R$38 milhões de ativo circulante e 
R$40 milhões de passivo circulante, dava um índice de liquidez de 0,95, que é divisão de ativo circulante por passivo 
circulante. Em 2016 esses mesmos números indicam que nossa liquidez foi para 1,32, seria uma maravilha se isso 
pudesse ser analisado de forma direta e objetiva. Por que digo isso? Porque dentro do ativo circulante e passivo 
circulante temos dinheiros carimbados, temos dinheiro da Lei de Incentivo ao Esporte que precisam ser excluídos 
desses montantes, temos dinheiro do Fundo de Emergência, temos dinheiro de Fundo de Investimento que só pode 
ser aplicado em investimento e temos neste ano dinheiro do Comitê Olímpico Chinês, então dos R$52 milhões de 
ativo circulante o que sobra para a gente efetivamente são R$ 15 milhões e 963 mil. Nosso índice de liquidez de 
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2015, que era de 0,95 excluindo esses valores todos, ele se transforma em 0,60, enquanto que em 2106 de 1,32 cai 
para 0,49, ou seja, essa é nossa liquidez corrente de Custeio, é um número muito pequeno. Se não tivéssemos feito 
a recomposição do capital de giro que fez até agora isso aí seria mais grave ainda, porque nossa liquidez em 31 de 
outubro de 2016 estaria em 0,39. Então, pessoal, quando falamos naquela recomposição de capital de giro havíamos 
proposto R$14 milhões, sendo R$2 milhões em 2015, R$3 milhões em 2016 e R$5 milhões em 2017, além do 
recebimento do Santander, quando esse recebimento ocorrer. A Diretoria através da correspondência DI-342/2015 
aceitou a sugestão, só que fez uma pequena alteração, ao invés de R$2 milhões passou para R$ 1 milhão e 200 em 
2015, o que foi feito na prática. Em 2016 ao invés de R$3 milhões foi feita uma recomposição de R$2 milhões e 300 
e foi cumprida. Para 2017 tínhamos aqui uma promessa de fazer R$7 milhões e 500 mil e em nossa PO estamos 
observando que esses R$7 milhões e 500 mil somente R$4 milhões e 600 serão recompostos no capital de giro, 
ficamos com R$2 milhões e 900 para 2018 talvez, ou além disso. Então, essa é uma decisão complicada e difícil... 
Pontos de atenção, outros que encontrei. Projeções de receita com estacionamentos Tucumã e Faria Lima, da 
mesma forma que no ano passado continuam completamente desequilibradas, a gente está propondo um aumento 
de 13% na receita da Tucumã, onde não cabe mais nenhum carro em nenhum dia e estamos dizendo que Faria Lima 
vai cair 21% sobre o que já fizemos este ano, então há uma incongruência muito importante aí. Outras despesas que 
acho importantes de serem observadas e analisadas são referentes às contas que têm variações muito significativas 
entre um ano e outro sem nenhuma explicação específica. Me preocupo muito com uma conta chamada funcionários 
afastados, de R$4 milhões e 700, que até 31 de outubro deste ano não gastamos nenhum real e estamos projetando 
para o ano que vem ao invés de R$4 milhões e 700, R$200 mil, só 5% do que foi projetado em 2016. Em 
contrapartida, aparece uma conta nova chamada administração de contingentes, com R$2 milhões e 900 mil e dentro 
daquele grupo de jurídico na penúltima linha, nesses R$2 milhões e 300 existe mais uma contingência de R$1 milhão 
e 400 mil. Ou seja, administração de contingências mais despesa de contingências passivas que estão dentro 
daquele valor do jurídico, totalizando as duas R$4 milhões e 300, obrigatoriamente deverão estar provisionadas em 
nosso balanço de 31 de dezembro de 2016, porque se essas despesas são esperadas deverão estar provisionadas, 
assim espero. Comitê Olímpico Chinês: O resultado que encontramos no balancete de setembro nas aplicações 
financeiras era um resultado líquido de R$8 milhões e 900. O balancete de 30 de setembro mostra que tínhamos 
receitas de R$12 milhões e 300 e despesas de R$4 milhões e 200, sobrando apenas R$8 milhões e 120. Fiquei 
intrigado com isso e fui procurar, R$802 mil já estão alocados em bares e restaurantes, então dos R$8 milhões e 900 
só temos R$8 milhões e 100 para aplicar onde quer que seja. Bares e Restaurantes: Projeção de R$6 milhões e 400 
mil de prejuízo para o exercício de 2016. Acrescentando a isso esses R$800 mil que já foram apropriados do Comitê 
Olímpico Chinês o nosso resultado mostra que ele deveria ser de R$7 milhões e 200 mil negativos. Estamos dizendo 
na PO que nosso resultado vai ser de apenas R$5 milhões de prejuízo no ano que vem. Tenho sérias dúvidas com 
relação à obtenção desse número. Investimentos: Dentro do demonstrativo Investimentos, obras planejadas, tem 
uma verba de R$6 milhões e 300 mil apenas e estamos nos propondo a fazer uma série de coisas no ano que vem. 
Mesmo que as obras levem mais de um ano, no primeiro ano acredito que elas devam consumir uma verba muito 
importante, R$6 milhões e 300 não vão ser suficientes. Minha proposta é que o dinheiro do Comitê Olímpico Chinês 
seja nesta PO endereçado oficialmente e formalmente para Investimentos, que esse dinheiro seja carimbado para 
que não seja usando dentro dos nossos pratos e copos. Recomendações finais, para terminar: Indicar na PO 2017 
que o saldo da operação China será destinado exclusivamente às contas de Investimento. Detalhar os cálculos 
utilizados para projeção dos valores identificados como administração de contingentes RH e despesas de 
contingências passivas, que totalizam R$4 milhões e 300 mil. Informar através da PO que os valores destinados à 
recomposição de capital de giro previstos para 2017 estão R$2,9 milhões menores dos oficiados pela DI-342/2015. E 
rever os cálculos da cesta de índices base para correção das taxas e contribuições. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro (aparte) – Gostaria de saber se você, Conselheiro Fiore, ou se a Diretoria vai 
responder, se em relação ao aumento da parte jurídica é referente aos gastos que vão ter com os processos que o 
Clube está sofrendo. 
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Antonio Carlos Fiore – Isso que estou perguntando aqui também nesse item 2, que gostaria de ter um 
detalhamento disso, porque não há nenhuma observação na PO de como se compõe esse valor e é um valor muito 
importante para que tenhamos conhecimento. Muito obrigado, pessoal. 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, por gentileza, há uma questão aqui da Mesa. O senhor fez uma proposta para 
alocação dos recursos do COC para Fundo de Investimos, o senhor entende que fazendo essa alocação não haveria 
um impacto no restante do Orçamento? 
 
Antonio Carlos Fiore – Nenhum, porque é um dinheiro que está aplicado. E por falar em aplicação, no balancete 
está indicando que a aplicação do Comitê Olímpico Chinês é de R$8 milhões e 900, mas é de R$8 milhões e 100, 
porque os R$800 mil já deveriam estar aplicados na conta de Custeio, porque eles foram transferidos para bares e 
restaurantes. 
 
Presidente – Ok, Conselheiro, muito obrigado. 
 
Cláudia Nemoto Matsui – ... Mais um ano na reunião da aprovação da PO venho fazer uma crítica, como é 
conduzida e preparada a PO. Então, novamente, para a PO de 2017 os números que são comparados partem do 
Orçamento de 2016, que foi preparado em meados do ano passado, então não tem nenhum número realizado versus 
os números da projeção do ano que vem, de 2017. Vou passar um slide para vocês verem, peguei algumas contas 
que sobressaíram pela discrepância entre o que tivemos de Orçamento de 2016 contra o que está projetado no 
R.A.M. de outubro, ou seja, 10 meses realizados e mais dois orçados para completar o ano de 2016. Programa de 
férias, na PO de 2017 parte de um valor de quase R$700 mil, só que se você for ver no R.A.M. de outubro a gente 
tem apenas R$102 mil, então como você coloca na PO um valor de R$817 mil que significa um amento de quase 
700% sobre programa de férias do que foi realizado e está projetado para este ano. Na Natação, coloquei até um 
asterisco, porque Natação e Tênis falei no ano passado que estava projetado a maior e eles mantiveram os valores. 
Então, só para efeito comparativo, a Natação houve uma diferença de quase R$200 mil entre o que está na PO de 
2016 e o que está projetado para este ano, então a diferença de 31% e não 14%. O Tênis, a diferença é de R$683 
mil, comparando o que estava projetado no ano passado com o que está no R.A.M. de outubro, R$2 milhões e 990, 
então se você colocar R$3 milhões e 688 para o ano que vem a gente tem uma variação de 23% de aumento e não 
0,4%, como está na PO. Agora, passando para as receitas de marketing e novos negócios, fiz esse quadro extenso 
porque está linha a linha, mas vou me basear no total. A PO de 2016 projetava R$5 milhões e 481, o R.A.M. dá um 
total de R$6 milhões e 225, então teve um aumento de R$744 mil, porém o que está projetado para o ano que vem 
são R$7 milhões e 508, uma variação mesmo assim expressiva, quase 21%, então me pergunto: Num ano de 
recessão, num ano em que depois que houve essas notícias na mídia sobre as denúncias do Clube Pinheiros será 
que a gente vai ter 21% a mais de receita de marketing em novos negócios? Acho muito agressivo, principalmente 
considerando a recessão deste ano. Essa parte do estacionamento o Fiore já mencionou, então tem uma 
discrepância por estacionamento e queria só falar sobre a variação consolidada, então mesmo assim estão 
projetando um leve aumento de 0,7%, mas se vai haver toda redução da hora, por quem paga com cartão Sem 
Parar, então acredito que vai haver uma redução. Indo para as receitas culturais: Jardim de Infância mencionei no 
ano passado também que a PO estava superavaliada e de fato têm R$400 mil a menos do que foi projetado em 2016 
contra o que está projetado com 10 meses realizados agora de 2016. Então, a gente está comparando R$4 milhões 
e 229 mil contra o valor da PO de R$5 milhões e 020, então a gente está considerando, na verdade, um aumento de 
quase 19% e não um aumento de 8%. As receitas médicas, banhos e massagens a diferença não é tão relevante 
numericamente falando, mas a gente pode ver que é quase R$280 mil de diferença em banhos e massagens. E na 
parte de RPG tem uma diferença de R$75 mil, então de R$400 mil eles estão projetando R$480 mil com uma 
variação de 20% a mais. Indo para as receitas financeiras foi o contrário, foi subavaliado, eles projetaram em 2016 
R$560 mil, no entanto tivemos realizados R$1 milhão e 817 mil, então como que você projeta na PO de 2017, R$613 
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mil, considerando que vai ter uma queda de 66%? Último item, é o único que só destaquei despesas: Na parte de 
patrimônio, manutenção e reforma tem uma linha nova que também não sei do que se trata, essas dependências 
diversas, mas eles consideraram R$9 milhões e 771 mil de despesas para 2017, sendo que o real do projetado em 
outubro é R$3 milhões e 463, então queria saber o que é esse aumento de 182%, a gente vai ter todas essas 
despesas de manutenção em 2017? Esses são os detalhes que mais me chamaram atenção e queria perguntar se 
alguém aqui conhece alguma empresa que faça orçamento baseada num orçamento de um ano versus orçamento? 
Pelo menos todas as empresas que trabalhei sempre foi o forqueest, ou seja, o ano, sei lá, 10 meses realizados e os 
demais orçados contra um orçamento. Agora, nunca vi isso, de novo o Clube apresentar orçado contra orçado. E 
gostaria da retirada de pauta da PO. 
 
Presidente – Não entendi, Conselheira, retirar de pauta? 
 
Cláudia Nemoto Matsui – A revisão dessa PO, porque acho descabido fazer uma PO dessa forma. 
 
Presidente – Quer tirar de pauta a deliberação, é isso? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: É. 

 
Presidente – Por qual motivo, doutora? 
 
Cláudia Nemoto Matsui – Mais do que falei, toda discrepância, não faz sentido nenhum todos esses números 
apresentados. 
 
Presidente – A senhora entende que o Clube vai ficar sem poder aferir receita e despesa e temos um prazo 
estatutário para aprovarmos o Orçamento. 
 
Cláudia Nemoto Matsui – Deveria revisar. 
 
Presidente – A proposta da senhora é para retirar de pauta? 
 
Cláudia Nemoto Matsui – Isso. 
 
Presidente – Oportunamente será analisada pela Presidência do Conselho. Vamos prosseguir. 
 
Flavia Ferronato (aparte) – Conselheira, a senhora chegou a analisar os valores do IPTU que estão lançados? 
Reiteradamente, desde 2014, 2015 consta na previsão orçamentária R$600 mil e realizado R$35 mil. 
 
Cláudia Nemoto Matsui – Não analisei. 
 
Flavia Ferronato – Obrigada. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – ... A PO deve levar em consideração o estudo dos cenários 
econômicos, financeiros e políticos, o passado, o presente e o futuro. A situação financeira do Clube e as estratégias 
deferidas pela Diretoria. Então, esses são os principais itens a serem considerados quando se vai fazer uma previsão 
orçamentária de qualquer empresa. O cenário futuro de 2017 mostra claramente a previsão de queda da inflação e 
uma pequena recuperação no crescimento da economia. Está previsto pelo Boletim Focus um PIB em torno de 1%. 
O Boletim Focus de hoje, 28/11, mostra estimativas de inflação de 6.72 para 2016, de 4.89 para os próximos 12 
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meses e 4.93 para 2017. O cálculo da cesta de índices de 13.06 mostra que não se considerou as estimativas e a 
tendência do cenário futuro. Por consequência, a escolha de 8.92 para correção da contribuição social e das taxas 
de serviço onera de forma inaceitável o associado. No nosso entender, a cesta de índices e a correção a ser aplicada 
está entre 3% e 2% maior do que a realidade projetada. Assim sendo, o associado terá um reajuste superior àquele 
observado nos principais índices do período e, portanto, não reflete o ganho de produtividade muito citados na PO. 
Em 2016 foi aplicado 7.88 na contribuição social e 10% nas taxas de serviços, que se comparados com 6.72 de 
inflação em 2016 mostra que o associado já foi bastante onerado na PO em curso. Gostaria de aplaudir a redução do 
preço do estacionamento, mas entendo que essa medida vai beneficiar apenas os usuários do estacionamento. 
Entendo que o estacionamento deva ser reajustado e que esse ganho de receita seja transferido para redução da 
contribuição social, que é a maneira mais completa e abrangente de transferência dos ganhos de produtividade. A 
contrapartida para nossa proposta é recalcular a PO 2017 usando o mesmo índice de correção das receitas para 
corrigir as despesas e se necessário estabelecer ganhos de produtividade. Finalmente, entendo que o dinheiro 
recebido dos chineses deveria obrigatoriamente ser incluído na PO. Não identifiquei essa alocação dos quase R$9 
milhões na PO. O pagamento antecipado da contribuição social, mais ou menos 28% do total da contribuição social é 
muito importante para o fluxo financeiro do Clube. Recomendamos que os ajustes propostos sejam executados com 
urgência para evitar qualquer impacto negativo no fluxo financeiro do Clube. Em função do que falei, em função do 
que foi comentado também pelo Conselheiro Fiore e pela Cláudia, tenho aqui um pedido de retirada de pauta da PO 
2017 pelos motivos: a – Omissão dos valores pagos pelos chineses; b – Obscuridade quanto ao índice de moedas 
calculado e ao índice de correção escolhido para correção da contribuição social e das taxas de serviços, que é 
discordante do panorama nacional; c – Os ganhos de produtividade usados para reduzir o preço dos 
estacionamentos sejam usados na redução da contribuição social e os estacionamentos sejam corrigidos pela taxa 
escolhida para reajuste dos demais serviços, para conversão em diligência, transformando a sessão em sessão 
permanente, já marcando para o dia 12/12/2016, para deliberação da peça orçamentária. Atenciosamente, Jorge 
Ehrhardt. 
 
Carlos Alexandre Brazolin (aparte) – O senhor é o terceiro Conselheiro que vem aqui e fala que os índices estão 
errados, isso não deveria ter sido apontado pela Comissão Financeira? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Conselheiro, entendo com certeza que sim, a Comissão Financeira 
serve de apoio ao Conselho e à Diretoria. E como a Comissão Financeira analisou a PO acho que deveria constar 
em algum parecer da Comissão Financeira essas divergências que já foram citadas. Eu não encontrei lá essas 
divergências. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – Muito obrigado. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (aparte) – Vejo uma preocupação muito grande no senhor e na Cláudia em 
mostrar as incongruências dessa peça orçamentária que a gente viu. Agora, vi outra coisa que também me preocupa 
e queria saber se o senhor concorda comigo. No ano que vem não temos REFIS, são R$6 milhões. Fizemos a 
readequação de bares e restaurantes, que é mais R$1 milhão, R$1 milhão e alguma coisa e tivemos um ganho de 
receita no exercício deste ano financeiro que não estava previsto na peça orçamentária de 2016 de mais de R$1 
milhão. Quando a gente pega todas essas despesas que vamos ter e esse ganho de receita que a gente está tendo 
financeira e a gente desconsidera isso e ainda aplica um aumento de 8,92, que ninguém sabe da onde veio e 
considera que tem que aumentar bares e restaurantes a cada seis meses, porque assim que é, nós não estamos 
simplesmente gerando ineficiência e deixando de considerar gestão? Porque na verdade temos R$8 milhões, R$9 
milhões a menos de despesa em relação ao orçado em 2016 e 2017 e deveríamos estar refletindo isso em termos de 
valor para o associado. Isso não acontece, está simplesmente sumindo.  
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Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Conselheiro, acho que o senhor tem razão e gostaria de fazer um 
comentário em cima da sua pergunta, que foi muito falado pelo menos em meia dúzia de lugares de ganho de 
produtividade que está existindo na PO 2016, só que em momento algum foi citado qual é esse ganho e quanto é 
esse ganho. Então, acho que isso é contra ao que o pessoal prega de transparência, o Conselho precisa de 
transparência, precisa de informação e essa informação está sendo só citada sem relacionar nada, sem quantificar 
absolutamente nenhum item de produtividade. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Muito obrigado. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Há quantos anos precisamos de transparência? Não é de 

agora. 

 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Desculpe-me, Conselheiro, o fato de há muitos anos não ter 
transparência não é uma justificativa para continuar sem transparência. 
 
Álvaro Vaselli (aparte) – Devido à complexidade da atual situação político-econômica do País não seria 
recomendável uma revisão desse Orçamento para o semestre de 2017? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Com certeza, Conselheiro, acho que é muito recomendada, porque a 
situação econômica do País é muito instável e qualquer que seja a previsão que se faça pode requerer essa revisão 
e inclusive consta dos Estatutos do Clube, é permitido e acho que poderia constar da PO essa revisão. 
 
Álvaro Vaselli – Muito obrigado. 
 
Maria Elisa Cappellano (aparte) – Em números específicos assim tenho alguma dificuldade, mas observo sempre 
resultado em tudo que faço e aí não é só questão da transparência, mas pelo que entendi e o Conselheiro Fiore 
falou, a gente saiu de um déficit de R$14 milhões e está num superávit de R$4 milhões, isso não é resultado 
positivo? 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Não, Conselheira, isso foi um plano de recomposição de capital de giro 
feito, foi mostrado nas POs anteriores, inclusive está com uma deficiência em relação ao planejado. 
 
Maria Elisa Cappellano – A meu ver sair da onde a gente estava, agora poder falar isso, inclusive ele deu parabéns, 
acredito que isso seja resultado. Desculpe-me, aí vocês vão falar 0,5, mas a gente tem que ver o resultado das 
coisas. 
 
Presidente – Conselheira, por gentileza, não pode haver debates, o aparte é direcionado ao orador e respondido, 
sem debates, por favor, Conselheira. 
 
Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Segundo consta na PO uma verba considerada do Custeio, principalmente 
contribuições sociais, essa é a leitura que fiz, posso estar enganado, vai ser usada para subsidiar os esportes de alto 
rendimento, os esportes de formação, etc. E segundo consta, existe um parecer, posso estar equivocado também, do 
Sindi Clube, também recomendando a não utilização de verbas da contribuição social para subsidiar os esportes de 
formação. Gostaria de saber a opinião do senhor, se concorda com isso? E qual a visão do senhor a respeito desse 
assunto? 
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Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Acho que o esporte de formação deve ser subsidiado, o esporte é uma 
das funções básicas do Clube Pinheiros e o Clube sempre subsidiou o esporte de modo geral, principalmente o 
esporte de formação, é minha opinião. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Obrigado. 
 
Andreas de Souza Fein – ... Louvo, inicialmente, Sr. Presidente e componentes da Mesa pela manutenção daquilo 
que vai se tornando uma tradição, qual seja, distribuição da peça orçamentária aos Conselheiros em prazo superior 
ao disposto regimentalmente, é medida de atenção, prudência e respeito à magnitude da nossa Instituição, aos 
componentes de sua Casa e principalmente aos associados aqui representados. É com muita satisfação, Sr. 
Presidente, que retorno a esta Tribuna para comentar a proposta orçamentária para o próximo ano. Participar de sua 
elaboração é para mim uma honra e uma alegria a despeito do trabalho enorme que tal feito encerra. Revisitar 
detalhadamente estrutura de um Clube, conhecer os planos de cada área, departamento e seção, saber das 
tendências dos associados é exercício precioso e apaixonante. Tal como em 2015, nesse corrente ano a proposta 
orçamentária em apreço foi elaborada pautada pela observância dos princípios norteadores desde o início da atual 
gestão da administração do nosso Clube, quais sejam: a gestão e governança, a valorização do patrimônio, a 
sustentabilidade institucional e o equilíbrio financeiro visando a manutenção e valorização da família pinheirense. 
Para elaboração da proposta orçamentária de 2017 foram revistas todas as receitas e despesas das diferentes áreas 
do Clube e seus projetos e iniciativas para o ano vindouro, antes de se pensar em qualquer reajuste. Do cotejo entre 
o realizado até setembro último e o projetado conforme a PO 2016 para o derradeiro trimestre do ano, com as 
mencionadas iniciativas, projetos e demandas para 2017 é que se foi formando a estrutura orçamentária em análise. 
E naturalmente que as circunstâncias operacionais de nosso Clube também foram consideradas notadamente no 
que tange a contratos em andamento, dissídios e utilidades. Ponto importante observado em 2015, em 2016 e para 
2017 foi a correta apropriação de custos e receitas e as correspondentes condições. Essa ação por si não corrige 
eventuais erros de gestão, mas indica distorções e aponta oportunidades concretas de intervenção para o aumento 
da produtividade, daí a sua importância. Há vários exemplos em que a variação saliente entre 2016 e 2017 se deve a 
esse fato, a realocação de receitas e despesas. Ainda comentando a elaboração da PO, os ganhos de produtividade 
alcançados foram todos incorporados às projeções para o próximo ano e há vários exemplos, dentre os quais 
apontarei dois: a redução do consumo de água de cerca de 25 mil metros cúbicos por mês para algo ao redor de 18 
mil metros cúbicos por mês durante esse exercício de 2016 e a relação associados por funcionários. Em 2015 
tínhamos uma relação de 26,7 associados por funcionário. A previsão para 2016 era de 26,27, nós estamos em 
27,11. E a previsão para 2017 é de 27,25. Em dois anos um ganho de produtividade de 4,53%. A Diretoria 
prosseguirá perseguindo ganho de produtividade, como já tem feito. Os resultados atingidos mostram a importância 
dessa consecução, como exemplo, pode-se mencionar adicionalmente os ganhos alcançados na readequação do 
cabeleireiro, os prestadores de serviço no Fitness e no Tênis, na compra das novas bicicletas do Spinning, na 
licitação do Restaurante Japonês, da seguradora do Clube, dos prestadores de serviço odontológico e de saúde, 
entre muitos outros. A observância de princípios salutares de qualquer gestão, como, por exemplo, mas não apenas, 
a sistematização de compras com concorrências e licitações e com a participação do maior número de contendores a 
quem permite esses ganhos. Apenas dos exemplos somados acima significaram ganhos de cerca de R$1 milhão e 
600 mil. Também se buscará, como já se buscou, ganhos com a dedicação da estrutura interna, como exemplo 
pode-se mencionar o programa de identificação biométrica. Ao assumir, a atual gestão deparou-se com uma reserva 
de R$1 milhão e 500 mil para esse projeto. Com conhecimento e capacitação técnicos, criatividade e dedicação 
nossos quadros do departamento de informática tornarão possível implementá-lo a um custo inferior a R$100 mil, 
uma economia muito expressiva que ao final reverte à família pinheirense. Outro exemplo do bom uso da nossa 
capacitação própria foi disponibilização da transmissão televisiva em tempo real aos associados das reuniões desta 
Casa, levada a efeito com custo irrisório. As ações elencadas e aquelas contempladas para 2017 cujos custos e 
receitas resultaram na peça em tela visam atender aos nossos objetivos estatutários, naturalmente levando em 



16/45 

 

conta, como mencionei no início, a manutenção e valorização da família pinheirense. Há vários destaques 
objetivando a consecução desses objetivos acerca de que passarei a considerar. Inicialmente, não poderia deixar de 
apontar o programa de bonificação. Esse programa lançado em 2016 disponibilizou acerca de 1.600 associados 
aproximadamente R$180 mil. Para 2017 haverá ampliação do público beneficiado com inclusão dos Veteranos, o 
que elevará o potencial de beneficiados no limite, a 16 mil associados inscritos nas diversas atividades, com a 
correspondente disponibilização de aproximadamente R$500 mil em bonificações. Continuo ressaltando que 
prossegue o esforço de uniformização e racionalização da política dos descontos para Veteranos. A despeito de 
várias sugestões levantadas entre outras ocasiões e nas alamedas, nas reuniões do Orçamento Participativo de 11 
de julho e 12 de setembro, a Diretoria optou por manter os descontos aos associados Veteranos, observando o 
padrão de 30% de desconto aquelas atividades que não necessitam de suporte especializado: professor, treinador, 
etc. e de 15% para esses últimos. Outra ação importante é o repasse aos associados de benefícios conseguidos na 
gestão de contratos de fornecedores, respeitadas essas características das diferentes atividades. Um ponto muito 
importante para programação dos associados e suas famílias é a condição de pagamento. Para pagamento 
antecipado da anuidade a peça em análise propõe desconto de 5%. Esse desconto significa uma aplicação anual 
líquida calculada pelo método da taxa de retorno de 0,9467% ao mês, ou 11,97% ao ano. Para não me alongar, 
demasiar, salientarei apenas mais dois benefícios destinados à família pinheirense. Atendendo anseio de inúmeros 
associados e de muitos Conselheiros que em anos anteriores aqui viemos para nos externar, a Diretoria propõe 
redução da taxa de estacionamento. Caso aprovada essa peça a hora padrão do estacionamento passará dos atuais 
R$ 2,25 para R$ 2,00. E, finalmente, o último benefício a elencar. Considerando todos os pontos já dimensionados 
relativos à gestão e as demandas e projetos, Sr. Presidente, prezados Membros do Pleno, a Diretoria analisou 
cuidadosa e esmeradamente a situação econômica, circunstância e características operacionais do nosso Esporte 
Clube Pinheiros. As perspectivas econômicas para 2017 seguem incertas, assim como era para 2016, um ano atrás. 
A experiência recomenda prudência. Nosso Clube desenvolveu ferramenta muito útil para quantificar os efeitos do 
cenário econômico sobre suas operações. A cesta de índices cujo cálculo para essa peça se encontra detalhado às 
páginas 22 e 23 do caderno distribuído aos senhores. Para este ano o cálculo da cesta de índices indicou como 
reajuste recomendável o índice de 13,06%. Em função dos ganhos de produtividade já mencionados e considerando 
a continuidade desses esforços... 
 
- Assume a Presidência o Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos. 

 
Presidente em exercício – Por favor, Sr. Conselheiro, seu tempo acabou, se o senhor quiser podemos lhe conceder 
mais cinco minutos para terminar. 
 
Andreas de Souza Fein – Agradeço, Sr. Vice-Presidente. Em função dos ganhos de produtividade já mencionados e 
considerando a continuidade desses esforços, a Diretoria propõe repetir a ousadia do ano passado. Melhor, ampliar 
a ousadia. Para 2017 propõe-se aumento de 8,92% da contribuição social e para absoluta maioria das taxas. Amplia-
se a ousadia, pois a proposta para 2016 previa aumentos diferenciados para contribuição social e para as demais 
taxas. Esse índice é significativamente inferior à cesta de índices, quase 1/3 menor que o sugerido por nossa 
ferramenta. Sempre importante frisar que fosse aplicada integralmente a cesta em 2016 e, agora para 2017, o 
aumento seria para R$ 434,00. Discutiríamos hoje um valor 6,2%, ou R$ 25,00 maior de contribuição social que os 
R$ 409,00 ora propostos. Importante comentar que esse índice é inferior a todos os índices de inflação usualmente 
observados, considerando-se o período de 12 meses, findos em setembro de 2016: GPM 11,51, IPCA 8,97, INPC 
9,62. Vou sair um pouco do meu pronunciamento para comentar os índices que foram mencionados aqui. No ano 
passado nessa discussão me lembro que foram levantados aqui que a perspectiva para os próximos 12 meses era 
algo ao redor de 6%, 7%. Acabei de mostrar que os índices todos que vão terminar no final do ano são todos maiores 
os efetivos do que o projetado no ano passado. Essa projeção que o Boletim Focus divulgou hoje de manhã, todo 
mundo viu, 4,93% é uma projeção, é uma estimativa, ninguém garante que isso se cumprirá. Já não se cumpriu do 
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ano passado para este ano. Ademais, tem um pequeno problema que me surpreende, que aqueles que têm tanta 
experiência em fazer PO não se atentar: 50% das nossas despesas que são despesas de pessoal já estão 
contratadas para 2017 com um índice que será publicado depois de amanhã, que vai ser alguma coisa ao redor de 
8%, que é o INPC. É surpreendente que alguém venha aqui e defenda que se use o índice da inflação futura, quando 
o dissídio já está assinado com base nisso e vale para o ano que vem todinho. A mesma coisa é com relação às 
utilidades. Talvez alguém não tenha lido com a devida atenção a PO e não verificou, que lá está dizendo que o metro 
cúbico de água subiu de R$ 7,00 para R$ 18,00 que vai ser agora para 2017. É muito mais do que qualquer 58% que 
foi mencionado aqui. Também não se está atentando corretamente para a ferramenta que é a cesta de índices. Os 
nossos contratos que começam com a vigência para um novo valor a partir de 1º de janeiro, já têm uma negociação 
estimada ao redor de 20%. Tudo isso somado, meus queridos colegas, é que justifica a taxa de 13,06. Então, eu me 
surpreendo, Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, prezado Plenário que se venha aqui com uma, diria, uma 
proposição certamente muito bem-intencionada de suspender a discussão do Orçamento, ficaremos acéfalos, não 
vamos poder fazer a nossa emissão de boletos, teremos problemas em nossa geração de caixa. Acéfalos não, 
desculpe-me, eu me enganei, ficaremos com problemas de fluxo de caixa bastante graves, desorganizados 
totalmente. E isso propostas vindo de pessoas que têm, ou deveriam ter, um conhecimento bastante apurado de 
como se elabora a PO em nosso Clube. Sr. Vice-Presidente, não sei se tenho algum tempo mais. 
 
Presidente em exercício – O senhor ainda tem um minuto e meio. 
 
Andreas de Souza Fein – Infelizmente não vou poder falar sobre restaurantes, Investimento, ficaria à disposição 
posteriormente a perguntas e vou finalizar. Resumindo, Sr. Vice-Presidente, prezados Srs. Conselheiros, a proposta 
orçamentária hora em análise é uma peça consistente, abrangente de todas as atividades do Clube e proponente de 
um Orçamento austero e conservador, cuidadoso com os recursos dos associados e adequado para garantir as 
nossas operações para o próximo ano, preservando a sustentabilidade institucional do Esporte Clube Pinheiros. 
Encerro aqui meus comentários e ponderações, Sr. Presidente, prezados Conselheiros e prezado Plenário com uma 
palavra de agradecimento e reconhecimento a nosso corpo funcional e a todos os Conselheiros, Diretores e 
associados, todos quantos participaram dessa magna obra propondo a aprovação in totum e tal qual da presente 
proposta orçamentária. Ao mesmo tempo em que vos peço licença, Sr. Presidente em exercício, para me abster de 
votar, que eis que participei ativamente como Assessor de Planejamento da Presidência nessa elaboração. Essas as 
minhas observações. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. 
 
Flavia Ferronato (aparte) – Só queria saber se tecnicamente existe uma justificativa técnica do Orçamento ser feito 
em cima de previsão orçamentária com previsão orçamentária? Por que não se faz realizado com previsão 
orçamentária, ou realizado e projetado com previsão orçamentária? 
 
Andreas de Souza Fein – Conselheira Ferronato, acredito que talvez a senhora não tenha atentado para o que falei. 
 
Flavia Ferronato – Não vi essa parte. 
 
Andreas de Souza Fein – Sem problema nenhum vou repetir a senhora. Falei que foi – Deixe-me procurar aqui – Do 
cotejo entre o realizado até setembro último e o projetado conforme a PO 2016 para o derradeiro trimestre do ano, 
com as mencionadas iniciativas, projetos e demandas para 2017 é que se foi formando a estrutura orçamentária em 
análise. 
 
- Reassume a Presidência o Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 
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Flavia Ferronato – Então eu vou pegar como exemplo que já perguntei, a respeito do IPTU, que é um número que a 
gente consegue realizar mais fácil, afinal são 10 parcelas e ela termina em outubro. Se a gente está pegando um 
executado e tomando como base na proposta orçamentária, por que o IPTU continua como R$600mil, se o realizado 
foi R$35 mil? 
 
Andreas de Souza Fein – Porque essa é a previsão do departamento jurídico, que é o que vamos pagar. 
 
Flavia Ferronato – Então não foi feito em cima... 
 
Presidente – Conselheira, por gentileza, não pode haver debates, a senhora já fez sua... 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Posso responder essa pergunta? 
 
Presidente – Não, perdão, o senhor quer se inscrever, Conselheiro? 
 
Andreas de Souza Fein – Kawall, acho que seria interessante você se inscrever e vir falar aqui. 
 
Presidente – Conselheiro Luiz Guilherme, se inscreve? 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Pode me inscrever. 
 
Roberto Gonçalves La Laina (aparte) – Gostaria de saber qual o motivo dessa PO não ter sido publicada no portal 
eletrônico do Clube previamente? Na realidade ela não foi publicada. Falo isso porque defendo que os princípios da 
publicidade e a transparência que foi recentemente introduzida em nosso ordenamento devem ser cumpridos, não 
tem sub judice, mas o que gostaria de saber é se tem algum motivo para que isso não tenha sido feito.  
 
Andreas de Souza Fein – Antes de esclarecer sua pergunta principal queria dizer que não é apenas recentemente 
que o Clube instituiu a transparência, o Clube dispõe de diversos elementos e várias ferramentas para informar sobre 
suas contas. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Sem dúvida. 
 
Andreas de Souza Fein – Uma ferramenta importantíssima que recomendo que todos os Conselheiros usem é o 
R.A.M. O R.A.M. acompanha mensalmente o que acontece, está à disposição do Conselho e pelas últimas 
estatísticas que vi o número de Conselheiros que visita nossa honrada Instituição, o Conselho infelizmente deixa 
muito a desejar, uma percentagem muito pequena em virtude do Corpo de Conselheiros. Incentivo todos a fazerem 
isso, inclusive, Sr. Presidente, vou sugerir, não fui eu que inventei isso, foi o Conselheiro Badra, se ele me permite 
mencionar o nome dele. Anos atrás, ainda na Presidência do Dr. Manssur, o Conselheiro Badra pediu que lhe fosse 
enviado o R.A.M. eletronicamente. Achei uma boa ideia, pedi ao Dr. Manssur que providenciasse o envio a mim 
também. E com toda lhaneza e gentileza que são típicas do Dr. Manssur, ele passou a me enviar mensalmente esse 
instrumento. Recomendo a todos que façam o mesmo. Acredito que a atual Presidência do Conselho certamente 
acederá com muito prazer essa demanda. A razão porque a proposta orçamentária não foi postada no site do Clube 
é singelíssima, ela não foi aprovada ainda. Assim que for aprovada será com certeza publicada. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Respeito sua opinião, mas penso justamente o inverso, acho que para ser aprovada 
dever ser disponibilizada previamente para todos os associados. 
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Andreas de Souza Fein – O pensamento é livre, Conselheiro, o País é livre de censura. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – ... Com relação à diferença de valores e de índices que extrapolam a 
previsão de aumentos grandiosos que houve, durante análise que a Comissão Financeira fez da proposta 
orçamentária fizemos esse questionamento à Diretoria e acho que é importante você saber. Em várias contas houve 
uma realocação das despesas em outras contas, então foi feita uma modificação, despesas que eram lançadas 
numa conta passaram a ser lançadas em outras contas. Então há contas que ficaram com um reajuste menor e 
outras com reajuste maior. Uma que me lembro que significativamente era grande é alocação das despesas de 
eletricidade, as contas da Sabesp, que agora foram centralizadas gerando um aumento de R$6 milhões. 
 
Presidente – Conselheiro, por gentileza. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Só queria que você me confirmasse se é essa a explicação para essas 
discrepâncias de índices. 
 
Andreas de Souza Fein – Exatamente, vou acrescentar, houve aqui uma menção ao aumento de despesa do 
estacionamento. O que aconteceu é que muitas das despesas operacionais que eram do estacionamento estavam 
lançadas na conta de portarias e segurança. E como o estacionamento é uma operação que roda por si a Diretoria 
julgou conveniente alocar todas as despesas atinentes dentro da conta estacionamento e é por isso que houve esse 
incremento. Mas o senhor tem razão, é exatamente esse o motivo porque houve algumas saliências nas 
comparações entre contas. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Obrigado. 
 
Andreas de Souza Fein – Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Muito obrigado, Sr. Conselheiro. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – ... Antes, queria só falar algumas palavras aqui do Andreas, ele realmente citou que a 
PO é feita em cima do realizado até setembro e depois a projeção, só que esse material não vem para os 
Conselheiros. A PO pode até ser feita dessa maneira, mas não vem para os Conselheiros, o que vem para os 
Conselheiros é o número que estava na PO do ano passado comparado com o número que estava na PO deste ano. 
Só daí já chama atenção. Me lembro que no passado informalmente conversei com você mesmo e o Cappellano e 
comentei exatamente isso, que, poxa, como é que se apresenta uma PO baseado na PO do outro ano. Vocês dois 
informalmente me falaram: Ah, é verdade, a gente não faz assim, a gente faz o realizado e apresenta. Só que vocês 
de novo repetiram na mesma coisa do que foi feito no ano passado. Sinceramente não consigo entender e aí 
aparecem as distorções que a Cláudia apresentou, principalmente Tênis, receita financeira, Escolinha, que não tem 
base nenhuma em cima do realizado, além de outras contas que vou falar ainda. É só essa introdução que queria 
fazer. Aqui fiz um histórico dos índices que o Clube sempre colocou de reajuste versus a inflação do ano. Então a 
gente pode perceber que o Clube sempre reajustou acima da inflação que foi feito, desde 2011 vocês podem ver que 
é sempre na casa de 8% e a inflação do ano fica ali usando ou o INPC, ou IPCA, fica ali na faixa dos 5%, 6%. A 
única exceção foi 2014 que acertou quase tudo. Em 2015 a gente reajustou 8% e a inflação explodiu. No ano 
passado a gente fez 7,88 de contribuição social e 10 nas taxas, que dá uma média mais ou menos de 8,22. A 
inflação deste ano vai ser algo entre 6,80 e 7,37. No ano passado já vim e falei exatamente isso e foi motivo de 
várias contestações, inclusive o Professor Montoro, está na Ata, fez uma aposta comigo, que a inflação seria acima 
de 7,88. E não vai ser, Professor. 
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André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Bem pertinho, né? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Mas eu ganhei. Este ano já teve um ganho aí de 1 vírgula pouco por cento a mais do 
que a inflação, isso é um ganho que a gente vê histórico. E ano que vem pior ainda, é o maior índice de reajuste pelo 
menos desde 2011, sendo que no ano que vem a inflação vai ser 5, vai, vamos dar uma canja, 6% que seja, como é 
que a gente vai aplicar 8,92, o maior índice desde 2011, como a gente vai chegar para os sócios e falar: Sócio, 
vamos aumentar 8,92%, numa inflação de 6%. Sendo que este ano já foi a maior, é complicado. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Têm umas despesas do Clube que não se atém na composição do índice 
de inflação, então fez uma cesta de índices para poder reajustar essas despesas, não é um problema financeiro que 
você está aplicando um índice de inflação para acertar. De modo que não estou entendendo qual é o raciocínio que 
você está fazendo. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – O raciocínio estou mostrando que o Clube historicamente aumenta acima da inflação. 
 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Mas o que tem que ver inflação com a despesa do Clube? Gostaria de entender. 
 
Presidente – Conselheiro, o senhor já fez seu aparte e ele já respondeu. O senhor quer ser inscrito, Professor 
Bandeira? 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Não, obrigado. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – A maioria dos contratos é corrigida pela inflação, seja pelo IGPM, pelo INPC, pelo 
IPCA, seja o que for. A Diretoria veio aqui antes de mim, o Andreas, falou que vários dos nossos contratos há um 
ganho. Então certamente já é menor do que a inflação, se o contrato vai ser renovado pelo mesmo valor já não tem 
inflação, já é zero. Por exemplo, do Tênis tem um ganho, cabeleireiro tem um ganho, então é menor que a inflação, o 
índice de inflação é referência. Como o próprio Andreas falou, a gente tem o dissídio que é 50% das despesas, é 8%, 
então 50x8 dá 4%, para chegar em 8,92 ainda estão longe. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Só para esclarecer, são duas coisas. Uma é quando você fala em relação à 
perspectiva de inflação futura, título, você pega o que tem hoje em função ao futuro e dá aquela. Concordo 
perfeitamente. Achava que a inflação ia ser maior, graças a Deus foi menor e você ganhou. Mas outra coisa é saber 
quanto é que as despesas do Clube aumentam, aí tem muita coisa em relação ao Orçamento, a inflação passada e 
não em relação à expectativa. Claramente, o que você paga de reajuste salarial não é em relação à expectativa do 
futuro, mas sim em relação em geral, claro, há negociação, mas o que vem à mesa, em geral os funcionários pedem 
é inflação passada. E aí o índice é maior especialmente, espero que seja assim, que a inflação no Brasil diminua, 
mas o aumento do custo para o Clube será maior do que a inflação esperada.  
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Qual é a pergunta? 

 
Presidente – Vamos prosseguir. 
 
André Franco Montoro Filho – Você concorda com isso? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – O dissídio vai ser 8%, 50% da despesa do Clube está 4%, então, de novo, para 8,92 
está muito longe. 
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André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Mas é acima dos 4,98. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Não estou falando para ser 4,98, é só um gráfico. 
 
Presidente – Conselheiro, por gentileza, faça sua oração, vamos evitar discussões paralelas, todo Conselheiro que 
quiser se manifestar a lista está aberta, o assunto é relevante. Conselheiro, por favor, queira prosseguir. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Fui citado e tenho o direito de responder, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Aqui é só indicação, resolvi trazer, porque como falei, o que está sendo apresentado 
aos Conselheiros é o R.A.M. de outubro 2016, porque está apresentando aos Conselheiros é o número que estava 
na PO de 2016, são essas despesas, que eram R$157 milhões. Pelo R.A.M. de outubro a gente vai chegar no final 
do ano com R$162 milhões, ou seja, além do aumento acima da inflação vamos gastar R$5 milhões a mais. Aí vou 
perguntar mesmo: Cadê a tal da produtividade? Se a gente já aumentou acima da inflação e ainda vamos aumentar 
R$5 milhões a mais este ano. Aí para o ano que vem explode, vai para R$172 milhões. De novo: Onde está a 
produtividade? Aí fiz uma análise para a gente ver só o Custeio mesmo, tirei o capital de giro, tirei o REFIS e tirei 
bares e restaurantes que vou falar um pouco mais à frente. Em 2016 eram R$109 milhões, a gente foi para R$113 
milhões, ou seja, R$3 milhões e tanto a mais. E no ano que vem vamos para R$125 milhões. É muito mais que 8,92 
que estão propondo. Se tivesse ganho de produtividade a gente estaria propondo menos de 8,92 e esse número não 
pode ser tão maior assim que 2016, a atual vai gastar, é surpreendente. Aí vamos para bares e restaurantes, que 
está sendo alardeado, que está sendo um monte de projetos, que estão desenvolvendo, que está melhorando, mas, 
de novo, não é o que os números mostram. Posso? 
 
Presidente – Pode prosseguir, Conselheiro. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Na PO de 2016 estava que a despesa de bares e restaurantes ia ser R$39 milhões. 
Já vamos chegar neste final de ano a R$41 milhões. Para o ano que vem, de novo, não tem nenhuma produtividade, 
vai para R$42 milhões. A gente saiu de R$5 milhões e 500, vamos para R$6 milhões e 600. Aqui já tirei o Comitê 
Chinês, que não entendi porque apareceu de repente no R.A.M. como receita e despesa de restaurante a despesa 
do Comitê Chinês. Aí fui olhar e vi que realmente, como o Andreas comentou aqui, o Kawall insistiu, têm várias 
despesas que estão sendo realocadas, principalmente água e esgoto, energia elétrica, ICMS, que realmente a 
Diretoria está de parabéns que conseguiu reenquadrar, a nossa alíquota diminuiu. Então vamos fazer uma análise 
onde dá para comparar as mesmas coisas, porque como teve a mudança de rateio desses itens fica muito difícil de 
comparar, você perde a base de comparação. Então, na PO de 2016 as despesas iam ser de 64,9 sobre a receita 
dos bares e restaurantes. No R.A.M. está projetado que elas vão ser 111%. De novo: Cadê o ganho de 
produtividade? Cadê as ações do restaurante? E nem precisamos falar sobre as queixas dos associados no 
restaurante, né? E para o ano que vem, aí imaginei: Poxa, está melhorando, né? Vamos propor 116,5 das despesas 
em relação ao Orçamento. Fui analisar, praticamente aquele ganho do custo está em cima do aumento do ticket 
médio de novo, ou seja, não tem nenhuma clara ação de melhoria, de ganho de produtividade, de melhor eficiência 
nessa área. A gente tinha lá 21,89 de ticket médio, 21,89 no R.A.M., ou seja, está bem parecido. Para o ano que vem 
vai para 23,13. E a gente já sabe que o restaurante está caro, qualidade ultimamente tem melhorado, mas ainda está 
deixando bastante a desejar. Ia concluir, seguindo na linha da Cláudia e do Jorge, que gostaria que a Diretoria 
revisse, propusesse realmente ações de ganho de produtividade, quantificasse essas ações e voltasse uma nova 
PO. O Jorge já sugeriu a data de 12 de dezembro aqui, porque não dá para chegar no associado e falar que vamos 
aumentar 9%. 
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Presidente – Conselheiro, agradeço. Muito obrigado. Vou pedir aos oradores que conceda os apartes apenas ao 
final da sua oração para facilitar a contagem de tempo de cada orador aqui pela Mesa. Muito obrigado, Conselheiro. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Inicialmente, Sr. Presidente, agradeço à Mesa do Conselho pelo envio prévio, 
prazo inclusive anterior da previsão estatutária da peça orçamentária, o que propiciou sem dúvida... 
 
- Conversas paralelas. 

 
Presidente – Conselheiro, um minutinho? 
 
- Aciona campainha. 

 
Presidente – Queira prosseguir. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ...o que propiciou a, nós, Conselheiros do Clube analisarmos com mais cuidado a 
proposta orçamentária. Fazendo essa consideração inicial e também não ser repetitivo em relação aos demais 
colegas que me antecederam gostaria, Sr. Presidente, de destacar a importância da reunião de hoje, que apreciará e 
deliberará a Proposta Orçamentária e o Plano de Ação ora apresentado pela Diretoria para o ano de 2017, o que 
nela contemplará as ideias gerais para implementação no ano seguinte. Inicialmente, gostaria de salientar a 
importância de termos um orçamento equilibrado, isto é, não haver um "déficit" orçamentário, mas também não haver 
um "superávit" muito grande, um "superávit" muito grande também significa uma má gestão, uma vez que estaríamos 
exigindo mais dos associados do que deveríamos. A atual Diretoria, que está há um ano na gestão, instituiu aquilo 
que ela denominou como "Orçamento Participativo", que em breve síntese, permite “opinião genérica" de 
Conselheiros e Associados sobre a Proposta Orçamentária, sem, todavia, conhecer seu teor anteriormente. Acredito 
ser interessante a ideia de franquear a oportunidade de manifestação de Conselheiros e Associados sobre o 
Orçamento do ano seguinte (até na oportunidade que foi instituído o Orçamento Participativo elogiei essa medida 
aqui na tribuna, inclusive compareci no primeiro ano do Orçamento Participativo, a reunião foi realizada aqui neste 
mesmo local), mas a Diretoria poderia aperfeiçoar mais esse sistema, enviando previamente um esboço da Proposta 
Orçamentária para o próximo ano, a fim de que as Sras. e Srs. Conselheiros e Associados possam de fato e de 
forma mais objetiva opinar e colaborar mais efetivamente sobre a Proposta Orçamentária. Assim, consigno em ata e 
perante o Plenário minha sugestão nesse sentido à Diretoria para o ano seguinte. Com relação especificamente ao 
Orçamento de Bares e Restaurantes, a Proposta Orçamentária informa um aumento de 4,3% da frequência no ano 
de 2016, em relação ao ano anterior e isoladamente, 3% a mais nos restaurantes e 4,9% a mais nas lanchonetes. A 
Diretoria espera, portanto, um novo aumento de frequentadores dos restaurantes e lanchonetes para o ano de 2017. 
Portanto, o Clube tem que estar preparado para prestar um bom serviço no setor de bares e restaurantes e claro, 
tentar diminuir o já costumeiro "déficit" do setor. Em quase 20 anos como Conselheiro desta Casa, sempre ouvi que 
o "déficit" do setor de bares e restaurantes dificilmente deixará de existir e que, devemos incorporar este déficit como 
um "custo social" do Clube, como inclusive ocorre com outros clubes coirmãos. Respeito essa posição, mas a 
considero simplista, pois acredito que podemos, como uma melhor gestão, melhorar o resultado financeiro do setor 
de bares e restaurantes e, sobretudo, oferecer um serviço melhor do que é oferecido. Vejamos o exemplo 
indiscutivelmente bem-sucedido do “Restaurante Japonês", que é terceirizado, portanto, superavitário para o 
operador que venceu a licitação (inclusive recentemente houve uma nova licitação) e para o Clube, que, por 
determinação contratual, recebe ou um valor de locação ou um percentual sobre o faturamento. O Clube poderia 
tranquilamente aumentar para pelo menos mais uma operação de concessão de restaurante, o que diminuiria de 
forma acentuada o déficit do orçamento de bares e restaurantes e propiciaria aos Associados um serviço de 
excelência, com preços justos, da forma como ocorre no restaurante japonês. Reconheço que há um elevado 
número de bares e restaurantes, quatro restaurantes e 10 lanchonetes e também há uma sazonalidade, todavia, 
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acredito que, se dermos a oportunidade para terceiros explorarem pelo menos mais um ou dois restaurantes, como, 
por exemplo, "O Ponto", certamente haveria interesse de empresas do setor. Vejamos que o preço praticado pelo 
restaurante "O Ponto" se aproxima hoje de restaurantes famosos fora do Clube, por exemplo, o restaurante ali na 
Vila Nova Conceição, o "Josephine", que é inclusive de um associado do Clube, o outro restaurante, "Fogo de Chão", 
oferece o serviço de buffet na hora do almoço com valores de R$ 49,90 (saladas), R$68,00 (incluindo proteína, 
frango), R$75,00 (carne) e R$85,00 (peixe), enquanto o buffet do restaurante “O Ponto” do Clube tem preço de 
R$65,00 para homens, R$55,00 para mulheres e crianças até 12 anos R$43,50, apenas para ilustrar como exemplo. 
Não resta dúvida que podemos melhorar o resultado do orçamento de lanchonetes e restaurantes, sobretudo, o 
serviço prestado ao Associado se ousarmos terceirizar de pelo menos mais um restaurante. Hoje temos inclusive um 
novo Diretor, Conselheiro licenciado, Marlon, espero que essas sugestões aqui elencadas possam ser levadas em 
consideração. Reconheço também, Sr. Presidente, que houve uma melhora no cardápio e nos produtos oferecidos 
ali no Bar do Tênis, mas o serviço continua sendo objeto de grande crítica dos associados, mesmo após a 
contratação de empresa de consultoria da área. Espero que a Diretoria se esforce para diminuir o déficit de setor de 
lanchonetes e restaurantes, que, de acordo com a página 95 da nossa Previsão Orçamentária para o ano de 2017, 
deverá ser de aproximadamente R$5 milhões. Ademais, Sr. Presidente, lamento que o Plano de Ação para 2017 
apresentado pela Diretoria não contemple essa terceirização, como sugeri de pelo menos um restaurante. Com 
relação às chamadas "Fontes de Receitas Alternativas", como foi bem-dito aqui, claro que com a crise econômica 
será mais difícil que elas ocorram, mas espero que a Diretoria se debruce sobre o tema, pois, apesar da crise 
econômica que assola o país, certamente, se bem assessorado por empresas especializadas, através de contrato 
assinado e de forma transparente, o Clube pode captar mais recursos através de patrocínios, eventos, etc. Outra 
questão de suma importância, que está inserida no "Plano de Ação da Diretoria" é a "Governança". Assim que a 
nova Diretoria tomou posse, compareci a esta Tribuna e sugeri à Diretoria a realização de certame licitatório para a 
contratação de empresa de assessoria especializada em "Governança", para instituir no Clube um projeto inovador 
no Brasil de governança num Clube esportivo e social. Infelizmente nossa sugestão não foi acolhida, informando a 
Diretoria na ocasião que ela e seu corpo técnico teriam condições de instituir por si uma melhor governança no 
Clube. Apesar de reconhecer as qualidades de Diretores e de nosso corpo técnico gerencial do Clube, infelizmente, 
ouso discordar, pois "Governança" é tema específico e grandes empresas nacionais e multinacionais costumam 
contratar assessoria técnica, mesmo possuindo em seus quadros corpo técnico qualificado. Por fim, Sr. Presidente, 
sugiro ao Conselho Deliberativo que, sem prejuízo do excelente trabalho realizado pelas Comissões Permanentes, 
institua uma "COMISSÃO ESPECIAL DE ORÇAMENTO", com Conselheiros de diversas chapas e também membro 
associado, para que possamos colaborar de forma mais efetiva com a elaboração da Proposta Orçamentária. Só 
isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
 
Presidente – Obrigado, Sr. Conselheiro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Esta reunião tem um significado de bastante destaque no processo de 
governança do Clube, nela é deliberada esta Proposta Orçamentária. Esta deliberação é um mandato que esta Casa 
confere à Diretoria para que dentro de alguns limites que são estabelecidos na Peça Orçamentária, a Diretoria faça 
seus atos de gestão ao longo do ano seguinte. Não é a primeira vez que fazemos isso. Esta reunião o espelho dela é 
em abril, será em abril de 2018, na qual olharemos o que foi realizado pela Diretoria em relação a esse mandato que 
está sendo dado a ela. Como é de conhecimento de todos, nesta reunião de abril o formato na qual se olha as contas 
é um formato diferente desse que estamos olhando aqui, lá olhamos demonstração de resultado, balanço, fluxo de 
caixa. E por conta disso deixo aqui um primeiro pedido, que já reitero, talvez seja o 5º ou 6º ano que faço esse 
pedido, sempre em comum acordo com todos de que na peça orçamentária coloquemos também alguma coisa que 
tenha o formato parecido com aquele que será visto na deliberação das contas apresentadas pela Diretoria, isso 
facilitaria bastante julgar a qualidade da gestão após ter transcorrido o Orçamento. A PO em análise tem uma 
estrutura de forma semelhante a anos anteriores, isso porque ela foi feita por uma equipe interna e é uma equipe 
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interna que se mantém PO atrás de PO, então ela tem uma memória muito grande de como se faz o Orçamento do 
Clube, entende de uma maneira muito clara como é que funcionam os meandros daqueles detalhes supergrandes 
que têm. E a cada ano a gente percebe que existe alguma coisa modificada que se faz em relação a PO e neste ano 
não foi diferente, a elaboração deste processo, ela trouxe algum conjunto de coisas novas, podemos chamar de 
inovação, podemos chamar de modificação, que pudemos verificar durante a elaboração do processo. Para que os 
senhores e senhoras tenham ideia, durante a elaboração da Peça Orçamentária a Diretoria participou e permitiu que 
a Comissão Financeira tomasse parte em algumas das reuniões, sugerindo, das reuniões prévias. E assim o fizemos 
e pudemos constatar que existe alguma coisa diferente na maneira de fazer. O processo de elaboração da PO teve 
como princípio básico o orçamento das despesas com base na atividade que cada departamento realiza. Então, essa 
é uma coisa diferente, em princípio, do que se fazia no passado. Então, imagine que os senhores têm determinada 
empresa que em função das suas melhores estimativas se diz o seguinte: Olha, para o ano que vem tinha três 
analistas em determinada função e para o ano que vem só preciso de dois, não preciso mais dos três analistas, 
porque tenho um programa de computador mais potente, então mudou-se a base, essa foi a forma de fazer. A 
previsão foi construída praticamente do zero, isto significa que não foi uma previsão feita com base nos números do 
ano anterior, que sofreram um reajuste pela inflação para chegar nos números atuais. É uma cosia bastante 
diferente. Houve o cuidado de analisar as principais variáveis que afetam cada componente de custo e saber o 
quanto seria demandado de cada uma, quanto que eu demando de cada recurso. E posteriormente foi feita a 
precificação dessas variáveis. De outra forma que a gente pode dizer isso, o processo partiu de estimar o quanto se 
usa de cada recurso em cada atividade para então avaliar o quanto custaria com base nos preços mais atuais que se 
tem. Por exemplo, os gastos com energia elétrica não têm base de comparação nenhuma, os gastos de energia 
elétrica do ano passado foram feitos com o Clube sendo um consumidor cativo de energia elétrica. O Clube reformou 
o contrato, hoje é um consumidor livre, muda completamente a tarifa. Os gastos de água, no ano passado o Clube 
era beneficiado por um desconto que todos nós em nossas casas fomos beneficiados também. Como acabou a 
questão do racionamento esse desconto também acabou e o preço da tarifa individual subiu. Então, imagina o 
seguinte, o preço sobe, mas por uma questão de se fazer uma reforma nos processos o consumo cai, então o preço 
que vai para o Orçamento é uma mescla entre o quanto sobe de tarifa e o quanto você consome menos em metros 
cúbicos. Outro exemplo é relacionado à mão de obra, no Custeio os valores orçados para mão de obra são 15,5% 
superiores aos projetados. Os projetados são aqueles que vimos aqui nas projeções anteriores tanto do Zuccari 
quanto da Cláudia e do Fiore, que são aqueles que saem no R.A.M. Então, pegando o R.A.M. base setembro temos 
que dar 15% superior. E cabe ressaltar que os valores projetados do R.A.M. estão muito alinhados aos que foram 
previstos na PO de 2016 em boa parte deles. Já em bares e restaurantes o aumento de mão de obra, 
especificamente mão de obra é de 14,78%, comparando a mesma base que falei para o R.A.M. Então, o processo de 
elaboração praticado para o ano de 2017, se me permitem abusar da tecnicalidade, ele recebe um nome nas 
empresas que é o chamado orçamento de base zero. E a forma de prever o Custeio recebe um nome técnico que é 
formado a partir do que se chama Custeio baseado em atividade, ou seja, eu parto do nada e vejo quanto de 
atividade tenho para cada um dos itens que vou fazer o Orçamento. O resultado dessas metodologias combinadas é 
semelhante à quando você compara com uma viagem que vai fazer pela primeira vez para determinado local com o 
que se faz quando se viaja por várias vezes para um mesmo local. É usual que nas viagens posteriores, nas 
repetidas você leva menos bagagem, você tem uma noção melhor do que vai usar, você leva menos dinheiro, você 
sabe exatamente para onde vai. Dessa forma, comparar a variação percentual dos números da PO de 2017 com a 
de 2016 perde totalmente o sentido. Então, tentar também fazer essa comparação visando entender o impacto da 
inflação também perde o sentido. O debate sobre quanto será o impacto da taxa de inflação deve ser visto de forma 
individualizada em cada conta. A conta da PO é aquela que aparece um numerozinho C00, um número supergrande 
que tem lá, cada conta individualizada, porque os valores previstos para 2017 não foram previstos com base em 
valores inflacionados, ou simplesmente uma indexação do Orçamento do Clube à inflação que se coloca. Os índices 
que estão sendo comentados sobre projeção Focus são índices que nos trazem uma expectativa muito grande, 
porém é importante que todos os senhores e senhoras tenham uma noção muito clara de como se gera o índice do 



25/45 

 

relatório Focus. O relatório Focus não é elaborado pelo Governo, o relatório Focus é uma estimativa de consenso 
entre alguns agentes da economia que dizem: A inflação vai para lá. Pega-se uma média dessa inflação. Então tem 
quem acha que a inflação é 15, tem quem acha que a inflação é 5 e a média desses fatores todos dá o que está no 
relatório Focus. Tanto que ele também é muito cauteloso em não dizer que vai uma faixa, é um ponto, ele coloca 
uma faixa no que seria um mínimo e um máximo. Então, feita essa consideração, o que vejo é que o debate de 
quanto será o impacto da taxa de inflação deve ser visto com cuidado, porque o que acontece é que o risco de 
inflação em nosso Clube traz a necessidade de a Diretoria manter rigor do controle sobre os gastos desde o início do 
ano, porque em nosso caso e no atual cenário econômico caso ele se degrade ainda mais, além do risco de inflação 
temos outro risco pior ainda, que é o risco de inadimplência. Cá entre nós, nosso pessoal sofre também e às vezes 
deixa de pagar. O fato é que ao deliberar a PO de 2016, há um ano, a preocupação com o impacto da crise foi 
intensa – Dá para lembrar bastante bem como foi isso – Duas preocupações pairavam no ar, uma relacionada ao 
aumento da inadimplência e outra que, devido à crise, haveria um aumento do fluxo... Sr. Presidente, posso ter mais 
cinco minutos? 
 
Presidente – O senhor terá mais um tempo para concluir, por favor. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Obrigado. ...haveria um aumento do fluxo de Associados que concentrariam 
suas atividades no Clube. Os números do R.A.M. mostram que prevaleceu o aumento de frequência dos Associados. 
A PO que está sendo deliberada hoje também reflete a expectativa de um aumento no fluxo de Associados no Clube, 
seja pelo valor proposto para os estacionamentos, cuja linearidade de comparar um valor do ano passado com este, 
ela não é uma comparação tão simples, tem a quantidade de horas que fica, quantas vezes entra e sai, então, a ideia 
de ter um preço menor não é linear à comparação que se pode fazer. Ou pelos bônus também de desconto para 
quem pratica mais de uma atividade. O importante é ressaltar que os cálculos de previsão de receitas consideram os 
bônus, e que os bônus, na forma como são distribuídos são uma moeda que circula dentro do Clube, convertidas em 
consumo interno. Não há uma expectativa de aumento significativo dos índices de inadimplência. Algumas famílias 
optarão por pagar o desconto à vista, já foi dito o quanto isso significa em termos de anual. Ou seja, convertidos em 
dinheiro os boletos representam hoje cerca de 28% da receita prevista para o ano. O desconto de 5% para 
pagamento à vista equivale a uma aplicação financeira de cerca de 10% ao ano após os impostos. Dessa forma ela 
mantém a tradição de oferecer uma vantagem financeira àqueles que optam pelo pagamento anual. Outro ponto que 
merece foco nesta deliberação diz respeito à destinação do superávit. Como o Conselheiro Fiore já falou também 
sobre isso não aprofundarei o tema, acho que está bem claro. Então, este artigo deixo para entendimento dos 
senhores, assim como foi feito no parecer. Neste ano a Proposta Orçamentária apresenta um superávit do 
Orçamento Ordinário que trata desse encaminhamento que estamos falando agora. Têm pontos de atenção, como o 
Jardim da Infância, Natação e Tênis, cuja receita, como a própria Conselheira Cláudia falou, é uma receita que está 
sendo previsto um crescimento bastante grande. No entanto, essas receitas simplesmente acompanham o Custeio, 
se elas não acontecem o ato de gestão que tem que ser feito é não deixar aumentar o custo. Boa parte desses 
custos são custos variáveis que podem ser evitados caso a receita não se justifique. Então, qual é a mensagem que 
se traz aqui? O importante é saber se tem risco de déficit. Como há possibilidade de evitar o custo o risco de déficit 
se diminui. Na página 82, vemos projeções, onde a gente vê que gastos com a Presidência, representação e 
homenagem é alto, mas em 2018 o desembolso para essa rubrica está bastante baixo, como indica o R.A.M. E a 
mensalidade para o associado temporário, como o próprio Fiore falou, tem uma necessidade de olhar o índice, mas o 
importante, acho que aqui em relação ao que tinha no ano passado é que está o dobro, que é o que pede, o dobro 
da mensalidade do Associado, que é o que pede no nosso Regulamento. De uma maneira ampla peço atenção aos 
senhores em relação a esse processo. Fiquei muito feliz de ver que a gente traz gráficos, debate, olha de uma forma 
muito grande. E trago aqui ao Conselheiro Brazolin, que falou que a Comissão de Finanças não colocou os índices. 
Não que nós não colocamos os índices, espero que tenha ficado claro nesta explicação que o processo de formação 
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do Orçamento foi completamente diferente, baseado em vir da base zero e das atividades para cima, que isso faz 
com que você perca sentido compará-lo à inflação de um índice a outro. 
 
Presidente – Conselheiro, já se esgotou inclusive o tempo extra. Muito obrigado. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (aparte) – Conselheiro, o senhor comentou do Orçamento base zero. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pois não. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Realmente é uma coisa muito interessante, mas gostaria de saber sua 
opinião. O Clube Pinheiros não tem sistema de custos, não conhece os seus custos de forma adequada. Tem uma 
estimativa, cada área calcula de um jeito. O senhor não acha que isso prejudica totalmente o cálculo do Orçamento 
base zero? Não vai levar muito longe isso aí? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pessoalmente, acredito que a forma com que foi feito, o rigor com que foi feito 
o trabalho nas reuniões que acompanhei – Aí estou falando em meu nome – Acredito que tomamos os cuidados em 
termos do rigor conceitual de tratar dessa forma. Mas acredito que essa pergunta seja melhor endereçada talvez até 
à Diretoria. Pessoalmente, concordo que está sendo feito de uma maneira rigorosa e que a resposta é adequada a 
nossa PO. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Mesmo sem um sistema de custo embasando o cálculo das despesas? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Aí que tem uma coisa bastante interessante, que é novidade aqui, se os 
senhores olharem, por exemplo, na página 95, veja que em Orçamento de bares e restaurantes foi feito um conjunto 
de realocações para que se fizesse uma noção mais exata do que é custo, do que são os componentes de custo de 
restaurante. Isso foi feito de uma maneira inclusive retroativa, que pega desde o ano 2012 para que todos os 
Conselheiros tenham uma noção de fazer um de/para e entender como é. Essas realocações que me dão a 
segurança de ter a tranquilidade de que agora, com essa metodologia de formação de custos teremos alguma coisa 
muito mais próxima do que é um instrumento gerencial. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Isso foi feito em restaurante. Proponho que faça isso para todos os 
custos do Clube. 
 
Presidente – Conselheiro Jorge, o senhor já fez seu aparte. Obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Foi feito. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Com que sistema? 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz (aparte) – Tive oportunidade de ser com muita honra Diretor de Patrimônio do 
Clube, o senhor sabe disso. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pois não. 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Deixei quando saí de lá um estudo muito bem encaminhado, muito bem 
feito, o senhor fez uma citação curta e rápida, mas que me moveu a vir fazer essa pergunta, que é a seguinte, eu 
tinha um estudo que a gente poderia deixar o Clube autônomo de água, criando, não íamos mais depender da 
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Sabesp, temos cinco postos artesianos, íamos fazer uma central de tratamento de água e de água de reuso. Isso 
não foi considerado pela atual Diretoria, embora essa central não fosse custar nada para a gente, zero. A pergunta é 
a seguinte: Não faltou aí governança, tão decantada governança, melhor gestão no trato das coisas do próprio 
Clube, de tal forma que pudesse ter hoje uma economia evidente e efetiva na água? 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Eu poderia lhe dar duas respostas, uma política, que seria assim: Por que não 
foi feito antes. 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Deixei um estudo praticamente pronto. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E outra na prática, que acredito que seja uma resposta mais técnica, que é da 
seguinte ordem: Isso é um ato de gestão, não me sinto à vontade de julgar os atos de gestão. 
 
Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Que nos trouxe esse prejuízo. 
 
Ricardo Luís Sacardo – Presidente Collet, um pedido. Já ouvimos a Comissão Financeira, já ouvimos o Diretor 
Financeiro, acho que vários Conselheiros renomados fizeram explanações, não poderíamos ir à votação já, pelo 
horário. 
 
Presidente – O Presidente falará de qualquer modo, mas o Conselho entende que os Conselheiros que até então se 
manifestaram puderam esclarecer todos os pontos que concernem a PO, de modo que não ouçamos mais os 
Conselheiros inscritos e passemos a ouvir o Presidente. Quem for favorável a essa proposta fique como está; quem 
for contrário queira se levantar.  
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (fora do microfone) – Posso falar sobre IPTU? 
 
Presidente – O Plenário decidiu, lamento, Conselheiro Guilherme Kawall, suas participações são sempre sobremodo 
relevantes, mas foi uma imposição do Plenário. Então, o Conselho Deliberativo convida o Presidente Roberto 
Cappellano para usar da Tribuna e fazer os esclarecimentos necessários. Após sua oração será submetido, se for o 
caso, a apartes. Presidente Cappellano com a palavra, por favor. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Acho que é importante a gente falar que esse não é um 
Orçamento que foi feito em 10 dias, nem 15 dias, esse Orçamento foi começado há quatro meses com uma série de 
responsabilidades, uma série de considerações para a gente apresentar aqui dentro. Quero falar do Orçamento, mas 
vou pontuar, são duas questões principais que foram levantadas hoje por um grupo de Conselheiros, que seria com 
relação ao contrato dos chineses, que seria um dos motivos, o Jorge tem um que é um conceito, que é do 
estacionamento e outro seria os questionamentos com relação aos índices aplicados. Então é importante falar aqui, 
até para quem entende o conceito clubístico, para quem sabe como funcionam os clubes na parte da gestão, só para 
dar de entrada aqui para todo mundo conhecer. O Clube Atlético Paulistano que está na Presidência hoje o Dr. 
Ricardo Gusmão, que acho que é um clube excelente, muito parecido com o nosso, da maior estirpe, o reajuste lá vai 
ser 9,96%. Hebraica, aqui do lado que tive o prazer de ir com o Avi, Presidente do Hebraica ver o Palmeiras, teve um 
aumento, foi aprovado na semana passada, de 11,10%. Então, vamos começar a raciocinar como funciona o 
segmento clubístico para a gente poder se pontuar aqui, porque têm algumas coisas que são só do segmento 
clubístico que não existem nos outros segmentos. Então, a primeira questão quero dizer isso, se a gente aprovar os 
8,92 vamos estar melhor do que esses grandes clubes que acabei de citar, que são importantíssimos aqui para 
nossa sociedade. O que queria dizer ao Zuccari, Cláudia, Fiore não entrou nesse mérito, mas em outros. Estamos 
cometendo um erro de conceito enorme aqui com relação ao reajuste aplicado. A primeira coisa que tem que se falar 
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aqui, Jorge Pernambuco e todo mundo, somos favoráveis à cesta de índices ou somos contrários à cesta de índices? 
Essa é a primeira pergunta. Acho que está bem claro, todo mundo é favorável à cesta de índices, porque faz um mix, 
foi muito aprimorada em sua gestão, Jorge, e representa como o Clube funciona. Se vocês pegarem a cesta de 
índices que acho importante, na página 23, para quem quer entender como funciona o Clube, você vai ver que 52% 
da nossa despesa e aí vai entender, ela é o dissídio. O Andreas se equivocou quando falou 8%, como o Zuccari se 
equivocou no ano passado quando falou que era em julho o dissídio. O dissídio é agora em dezembro, ele é o INPC 
e é da seguinte forma, ele é 70% agora, já está na nossa despesa, já vamos ter de pagar sobre 9% e em março é 
30% sobre os 70% aumentados, então ele é um pouco mais do que 100%, que são 70 e 30, dá um 1.05, 1.08, é só 
fazer a conta matemática. Então, essa despesa simples é 9% de aumento. Então se você pegar a cesta de índices, 
já tem 4,5 aí dos 8,92, a gente não pegou os 13, usamos 8,92. Depois vou explicar, mas acho importante pontuar a 
cesta de índices. O segundo item mais importante são os contratos, que são 20% na nossa despesa. E os contratos, 
Zuccari, Cláudia, Fiore, é bom entender para quando forem feitos os próximos Orçamentos, eles têm umas 
peculiaridades. Vocês sabiam, por exemplo, que nosso maior contrato, que é o plano de saúde, nosso plano de 
saúde começou com 61% de aumento, pode ser que vocês não saibam e estou explicando, que infelizmente tivemos 
um caso de óbito aqui no Clube este ano e nosso plano teve um sinistro de R$1 milhão. Isso não tem inflação 
nenhuma, então é específico do segmento clubístico, vocês precisam entender. Com esse problema que a gente 
teve aqui no Clube de 20% de aumento no plano de saúde, que é o maior contrato do Clube, você tem esses 20% e 
aí vem a grande pergunta, que não existe inflação futura também nesse item, por que, pessoal? Todos os nossos 
contratos, todos os outros contratos, entenda-se CNPJs, outras pessoas, são reajustados em 1º de janeiro, então 
você está falando de uma inflação futura, importante salientar isso, que 60, 75 dias, porque o Orçamento foi fechado 
em setembro, estamos pegando inflação futura de 60 e poucos dias, não do final do ano que vem. Mais um detalhe 
que pode ser que vocês não saibam que é importante trazer aqui, o nosso plano de saúde é aumentado em 30 de 
novembro, na semana que vem já vou pagar com 20% sem estar previsto. No ano que vem vai estar. Por que falo 
isso? Porque no ano passado a gente cometeu alguns equívocos no Orçamento e ninguém veio aqui fazer o discurso 
pró aumento. Prevemos no ano passado 9,5 de dissídio e o dissídio foi quase 11% este ano. Veio alguém falar aqui 
que a inflação é 7, mas a gente pagou 11, porque é inflação do ano passado, é importante falar isso. Outra coisa que 
aconteceu, a gente também errou no plano de saúde, quem está aqui acompanhando a gestão do Clube sabe que a 
Unimed quebrou e fomos para a Notredame, outra condição. Saímos de uma parcela bem menor e fomos para uma 
parcela praticamente 40% maior. Então, os funcionários foram perguntar quanto aumentou a parte deles e a parte do 
Clube, então tem que começar a entender. Aí quero que entre na página 23 que estava falando, para responder essa 
parte de índice, depois entrar nos outros detalhes, temos mais duas despesas. Outra despesa é a conta de consumo, 
que foi falado aqui: Pô, mas está tão caro! Ela ficou cara, a gente saiu da crise hídrica de R$ 7,00 e foi para R$ 
18,00, não é culpa do Cappellano, não é culpa do Collet, é culpa do mercado. A gente fez todo um trabalho de ir para 
o Mercado Livre de energia, a gente melhorou a cesta de índices, que antes era só conta de energia, hoje a gente 
botou a água, que é significativa, botamos telefonia e botamos o gás. Está aí a conta. E aí serve para qualquer 
engenheiro, qualquer administrador, qualquer um que esteja fazendo conta aqui: Não, mas eu não concordo com 
9,56, quero jogar 5%, quero jogar 6. Beleza, ela não representa 30, isso cai para 1,53 em vez de 2,99. A mesma 
coisa para o INPC que está base julho de 2016, que também está equivocado e já expliquei porque está equivocado, 
a inflação futura, porque 72% das despesas do Clube já estão reajustadas, já começa agora. Ah, quero mexer. Você 
pode fazer qualquer conta com qualquer índice a 4%, menor índice que a gente chega é 9%. Por isso que o 
Paulistano está subindo para 9,96 e Hebraica subiu 11,10, é importante fazer isso. Então o discurso que a inflação 
futura será de um valor não dá. Primeiro que a gente não pode trabalhar no Clube com futurologia, temos de 
trabalhar com o que vai acontecer. No ano passado também foi falado que a inflação ia ser 5. Trouxe aqui, já que 
estou falando de índice, não sou eu, é o Estado de São Paulo, porque a gente pode ter problema. Este ano tivemos 
com a Dilma, a gente não sabe o que vai acontecer com o Temer, com o Trump. Mas está aqui, peguei de várias 
vezes porque acho superinteressante a gente pontuar como vai sendo construído o Orçamento. 10 de setembro, 
quando a gente praticamente já estava organizando: IPCA voltou a subir e ficou em 8,97, afastando-se mais distante 
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da meta de 4,5 que todo mundo fala, perseguida pelo BC. Para analistas reduz a possibilidade de um corte da taxa 
básica de juros, em outubro. Aí está aqui a manchete: Inflação desacelera em agosto, mas é a taxa mais alta para o 
mês desde 2007. Ninguém falou isso, mas foi a mais alta de 2007, espero que não aconteça no ano que vem. Não, 
mas foi um mês atípico. Vamos pegar então outubro: Selic foi reduzida para 14, conforme o Banco Central, a decisão 
foi considerada a mais favorável sobre a inflação – Agora vou ler que faço questão – Mas a alta de preços no setor 
de serviços ainda é preocupante. Então, nosso setor que é de serviços é diferente e aí vem do mês de outubro, 
também do Estado de São Paulo, está aqui: efeito Trump e conta que a gente não sabe o que vai acontecer, dólar 
subiu. Se o dólar continuar subindo, independentemente disso, o que estou querendo pontuar é que Orçamento não 
é feito, a inflação futura tanto questionada aqui representa muito pouco para o índice da cesta de índices. Se você 
botar 5% em vez dos 9 que está lá, você vai baixar, conforme página 23, 1,15. Sai de 13,06, você baixa para 1,15, 
ainda estamos com 11,90 e trálálá. Fala: Não, mas agora está errado esse índice, está errada a conta de energia. 
Não está, mas vamos falar que está. Quero que baixe, não represente 58, represente 30%. 30 sobre 5 que é o que 
ela representa, baixa mais 1,5. Você tira de 11 e pouquinho, vai para 10 e pouquinho. Pode fazer a conta que quiser 
na cesta de índices. Fiz todas as simulações possíveis com todos os índices possíveis não dá menos que 9%. Tem 
que ter aqui a responsabilidade de falar, não pode falar sem ter a conta, sem ter a matemática do Clube. E volto a 
dizer, 72% da nossa despesa já está carimbada dezembro e janeiro, não tem inflação futura de uma despesa de 
janeiro, desculpa. Esse era o primeiro assunto que foi muito discutido aqui de cesta de índices, porque isso, porque 
aquilo, como funcionam nossos clubes coirmãos que acho importante. Outro assunto colocado, depois entro no 
detalhe, um dos motivos do Conselheiro Jorge para retirada de pauta, que ele deu três motivos. Um seria da cesta, 
que ele não concorda com os índices apresentados. Outro motivo que você questiona e serve no questionamento do 
Fiore também é que a gente tinha que ter previsto o Comitê Olímpico Chinês na previsão orçamentária. O próprio 
Fiore, na fala dele disse que isso não impacta nada no Orçamento, porque ele também acha que vai para 
Investimento. Estou falando desde a primeira vez que vim aqui falar do Comitê Olímpico Chinês que a gente ia fazer 
um negócio apartado do Custeio e o Clube inteiro sabe que deu R$8 milhões. E aí, Fiore, aquela sua pergunta, já 
respondendo, por que de R$8 milhões e 900 foi para R$8 milhões e 100? Porque o restaurante vendeu a comida, a 
gente precisa pagar nosso restaurante. Ou a gente comprava do terceirizado ou pagava do nosso. Fizemos 
internamente e pagamos o nosso. Por isso teve de pagar, eu não ia dar comida para os chineses e falar para o 
restaurante: Fica aí com o prejuízo. Então está explicado. Mas independentemente disso, aqui temos de seguir os 
Regimentos, os Regulamentos e também tenho de seguir, sou o Presidente, mas tenho de seguir o que está falando 
nosso Regimento. Quem quiser pegar o Regimento da Diretoria, artigo 29, do exercício social, vai entender, porque a 
gente fez uma mistura aqui de prestação de contas com Orçamento, que depois vou entrar. Artigo 29 do nosso 
Regimento é muito claro, vou ler: O exercício social do Clube será de 12 meses, iniciando em 1º de janeiro e 
encerrando-se em 31 de dezembro, quando serão levantadas as demonstrações contábeis relativas ao ano findo. O 
ano não acabou, o Comitê entrou durante o ano. Aí continua. Vamos partir para o 31, do Regimento da Diretoria, 
sou, como todo mundo gosta de dizer, um servo do Regimento. Se faço o contrário: Pô, você não está respeitando, 
então estou respeitando. Artigo 31: As demonstrações contábeis compreendem balanço, demonstração de receita, 
despesa, superávit ou déficit. Serão apresentadas comparativamente com os números do exercício anterior 
acompanhadas de parecer da Auditoria Externa. Precisa ver se é verdade o que estou falando de R$8 milhões, pode 
ser que o cara fale que não é: Ô, Cappellano, você se equivocou, tem que ter um parecer dizendo para poder 
mandar. Não só isso, na página 42 senão me engano do nosso Orçamento está falado a mesma coisa. A gente pode 
botar entre vírgulas uma recomendação. Está bem claro na página 42 do nosso Orçamento o que a gente ia fazer. 
Vou ler para não ter problema: A destinação do resultado medido pelo conceito de classe e apurado no final do 
exercício de 2016, que compreende o Comitê Olímpico Chinês, será motivo de proposta da Diretoria ao Conselho 
Deliberativo. A proposição será encaminhada ao Conselho Deliberativo junto ao relatório da Diretoria para ser 
aprovado em Plenário na reunião de abril de 2017, quando o resultado do exercício - Se quiser a gente pode colocar 
essa recomendação, para mim está subentendido, porque não é exercício chinês, é exercício do Clube – já estará 
consolidado pela Diretoria, quando o resultado do exercício, incluindo o resultado do Comitê Olímpico Chinês já 
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estará consolidado pela Diretoria externa. Estou seguindo o Regimento, não posso ir contra o Regimento, desculpa, 
Jorge, Fiore, eu não posso ir contra o Regimento. Tem que terminar o ano, a gente vai apurar, se for para entrar 
numa questão política, está todo mundo sabendo, o Clube inteiro que deu R$8 milhões, tem que mandar R$8 
milhões para o Investimento em abril. Se não mandar R$8 milhões em abril tem que explicar por que não está 
mandando. É ineficiência? Teve algum problema? Teve alguma dor de barriga? A gente está confundindo prestação 
de contas com Orçamento. A outra resposta do Jorge, que você deu três itens, a primeira era dos chineses, que 
respondi, junto com a resposta do Fiore, que ele também falou dos chineses, que diz que não impacta o Orçamento 
porque vai para Investimento. Não vai mudar nada mandar agora ou depois, mas tem que mandar com parecer da 
Auditoria, não sou melhor nem pior, mas tem um cara que tem que fazer esse serviço, não posso ser eu, não pode 
ser o Fiore, não pode ser o Jorge, tem que ser a Auditoria. Um assunto que você falou era esse dos chineses. O 
outro assunto que você falou, Jorge, foi da cesta que acabei de explicar, que 72% da despesa já está agora 
novembro e dezembro e todas as simulações com qualquer índice vai dar mais e também não posso trabalhar na 
futurologia, porque a despesa está agora, dia 1º a turma já precisa receber com o dissídio. Não vou falar: Olha, 4,5, 
espera aí. Não, desculpa, já está lá e aí vou dizer o motivo como a gente fez. O terceiro item que você questionou 
para retirada de pauta, que aí é uma diferença de conceito mesmo. Você falou que tinha de retirar de pauta porque 
você acha que o estacionamento deveria ser aumentado de R$ 2,25, com um índice para R$ 2,50 mais ou menos e 
esse dinheiro ser usado no Custeio para melhorar a mensalidade. Sou completamente contra esse seu raciocínio, 
acho que quem usa, paga. O cara que mora na frente do Clube não tem que ser beneficiado pelo cara que usa o 
estacionamento, penso diferente, aí é um problema de pensamento, quem usa paga o estacionamento, e tudo. Não é 
justo o sócio pagar mais caro o estacionamento para financiar sim a ineficiência. Discordo completamente. Sei que 
anos anteriores a gente podia usar, porque estou abrindo mão de uma receita, Jorge, não é de R$20 mil, estou 
abrindo mão de uma receita de R$1 milhão e 500 mil com essa redução de estacionamento, porque, hoje, de R$ 
2,25 para R$ 2,50 tem um acréscimo de R$700 mil, como os números são muito similares, são R$ 0,25 vou baixar 
mais R$600 mil. Para mim seria a coisa mais cômoda do mundo aumentar o estacionamento e ter R$1 milhão e 500 
mil na conta, estou abrindo mão de R$1 milhão e 500 mil. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Por que você está fazendo isso? 
 
Roberto Cappellano – Depois te faço o aparte, Toni. Estou baixando porque fiz um Orçamento e é um pleito do 
associado e volto a te dizer, é que não entrei no meu Orçamento como preparei, depois te explicarei e aí vai vir no 
meu modo de pensar, quem usa, paga. Serve também para as taxas, estacionamento e tudo. Então, Jorge, as suas 
três perguntas estão respondidas dessa forma. Uma é a questão da minha gestão, do meu conceito. As outras duas, 
uma, não posso ir contra o Regimento e a outra dos índices está explicada. Respondo ao Fiore, ele não pediu 
retirada de pauta, simplesmente comentou do Comitê Olímpico Chinês entre as principais. Te respondo, Fiore, serve 
também para o Zuccari, que você comentou e aí teve uma pequena confusão no Orçamento do que é de 
restaurantes. Você pode ter esquecido de falar, que olhou o R.A.M. de 31 de outubro, mas no mês passado para 
quem sempre perdeu aqui no Clube, ganhamos R$10 mil no restaurante, a gente só perdia R$400 mil por mês e 
ganhamos R$10 mil. Em 2014, está aí também no quadro fechado, nós perdemos R$7 milhões e 800 mil no 
restaurante. No ano passado subsidiamos, podemos usar qualquer termo, R$6 milhões e 600 mil no restaurante. E 
este ano prevemos R$5 milhões e 500 mil e com o que aconteceu no mês passado e com as projeções que a gente 
está falando, mas isso tem que ser feito na prestação de contas, não agora, a gente acredita que vai fechar em torno 
de R$5 milhões e 800 a R$5 milhões e 900. Saí de R$7 milhões e 800, fui para R$6 milhões e 600 e estou indo para 
R$5 milhões e 800, R$5 milhões e 900, tem uma melhora significativa aí, não precisa entender muito, é só querer 
entender. Está na página 95, dá para acompanhar todos os resultados dos anos anteriores. Estou respondendo às 
perguntas que acho que é para facilitar. Depois a Cláudia fez uma série de perguntas micros, não do macro do 
Orçamento, que vou responder a todas, que acho que vai sanar as dúvidas. Vou começar respondendo, depois vou 
falar. As contas de consumo, que você falou por que aumentou no patrimônio e as despesas? Porque a gente está 
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controlando diferente, a gente está jogando todas as contas, água e luz no patrimônio, não era feito assim. Por isso 
que dá aquela discrepância de R$7 milhões, R$8 milhões, que é o valor que o Clube paga por ano com essas contas 
de consumo. E se vocês se atentaram na hora de fazer o índice se vê que é o mesmo valor do índice, então é 
questão de uma reclassificação, que a gente entende que o patrimônio é mais capacitado para ver, e o patrimônio 
que mexe com desperdício de água, como o próprio Dr. Arnaldo falou, energia, economia, alguém tem de tomar 
conta da conta. Do jeito que vinha lançado antes, quando começava a ter uma discrepância era muito tarde, então a 
gente jogou no patrimônio exatamente para isso. Respondo sua primeira pergunta. Com relação ao Jardim da 
Infância que você falou que tem uma discrepância é que também pode ser que a gente tenha falado e não tenha 
trazido a informação, mas no ano que vem vai ter mais uma turma de Jardim da Infância. Estamos fazendo um 
remanejamento interno e vamos abrir mais uma turma, então vamos ter mais crianças sendo atendidas e obviamente 
vai aumentar a despesa e a receita, que em nossas projeções vai estar batendo, porque vai ter mais uma turma. 
Com relação ao programa de férias que você citou, a grande entrada do programa de férias é agora em dezembro. 
Você pegou o R.A.M. de outubro, por isso que não bateu, agora em dezembro é que tem... Depois se quiser faz o 
aparte, por favor. Então, agora em dezembro é que tem o programa de férias e agora é que tem entrada da receita 
do programa de férias, que por sinal foi quase tudo vendido. Outra coisa que falou do estacionamento da Tucumã, 
até respondo que não é o caso, que o Brazolin falou, o próprio Faisal falou, é só ler em nossa proposta de 
investimento, está lá para investir no estacionamento da Tucumã, a gente já fez todos esses estudos. Fico feliz de 
você pedindo que mostra que é um anseio do associado também, mas já estava na proposta orçamentária para a 
gente mexer na Tucumã. O André já explicou da Tucumã, que a gente alocou as despesas de portaria, tudo para o 
estacionamento e está requalificando. Concordo com o Zuccari quando ele fala que a gente comparou orçado com o 
orçado, quando a gente deveria comparar com previsto. Tem razão, Zuccari, foi uma falha, mas prometo que te 
mando rapidamente ao Conselho um comparativo, preciso só ver com o Danilo, do realizado, porque a gente fez 
Orçamento em cima do realizado, como o próprio Andreas falou, para você comparar. Esse Orçamento, depois de 
um ano e pouco está muito melhor do que o outro, tenho muito mais noção, sei exatamente onde deram os furos do 
Orçamento passado. O raciocínio para mim é muito equivocado, acho que foi o Fiore que falou, não sei quem falou, 
se foi o Luís, de dizer: Não, mas tem que pegar esse e jogar um índice do ano que vem. Não é assim que funciona o 
Orçamento, tem uma série de despesas novas, tem uma série de coisas que acontecem durante o ano. Outra 
pergunta acho que foi feita pela Conselheira Flavia Ferronato: Por que do IPTU não está aí? Por que está R$600 
mil? Vou explicar à Conselheira Flavia Ferronato, deixe-me ver se acho, senão já falo. Nosso IPTU a gente tem pago 
desde 2011, R$400 mil por ano, ele vem lançado e a gente paga R$400 mil. A gente ainda não pagou de 2014 que a 
gente está discutindo e depois vou explicar. Não estou achando aqui, mas queria dar os valores certinhos. E em 
nosso IPTU de 2015 e 2016 que não estão pagos nossa previsão de despesa é R$50 mil, com todas as edições. E aí 
vem um fato importante, o que o Clube fez, foi o Presidente Dutra que fez, ele protocolou em 2012 a nova planta do 
IPTU do Clube e em 2015 ele entrou com um pedido do processo. Só para te responder, Flavia, 2009 pagamos 
R$270 mil e tinha uma previsão no Orçamento de R$90 mil; 2010 pagamos R$340 mil e tinha uma previsão de 
R$300 mil; 2011 pagamos R$480 mil e tinha uma previsão de R$409 mil; 2012 pagamos R$460 mil e tinha uma 
previsão de R$430 mil; 2013 pagamos R$473 mil e tinha uma previsão de R$460 mil. Por isso que foi colocado, 
porque antes de dar esse pequeno problema que vou explicar a gente previa que 2014 iam ser R$400 mil, que é a 
média histórica do Clube, com essas diferenças. Então, o Presidente Dutra, em 2012 protocolou nossa nova planta e 
em 2015 através de um escritório terceirizado pelo apoio do Eric nós também protocolamos o pedido para isenção. 
Na parte territorial do Clube já está até aceita, até já mudou a nova nota. E na parte predial, para quem não sabe, 
vou explicar, temos um desconto das áreas esportivas, a gente só paga pelo terceirizado, por isso que dá esse valor. 
E agora, coincidentemente ou não, mas é um problema que a gente vai ter que enfrentar e brigar o Clube junto, não 
é o Cappellano, não é o Dutra, ou o Toni, chegou para a gente no dia 22 de novembro uma folha de rosto do IPTU. O 
que a prefeitura alegou? Que de 2015 para frente está tudo certo, porque foi protocolado, mas como o pedido da 
isenção foi feito em 2015, quando teve a mudança do Haddad de 13 para 14 não está valendo. Apesar que o Clube 
já tinha protocolado em 2012, essa vai ser nossa defesa. Mas, independentemente disso, quero mostrar aqui e 
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vamos ver qual vai ser o índice futuro, ou inflação que a gente vai querer discutir. O valor do IPTU é R$4 milhões e 
600 mil, com a 1ª parcela dia 13 de janeiro. Está aqui. Vou explicar, este IPTU de 2014 não é o que a gente vai pagar 
do ano corrente, este IPTU de 2014 que está aqui é para pagar dia 13 de janeiro. Isso aí se a gente não conseguir 
ganhar na justiça e brigar vai ter que vir aqui pedir, para falar: Olha, faltou R$4 milhões e 600 mil, não são R$500 mil, 
são R$4 milhões e 600 mil que a gente vai ter que resolver se não ganhar. Isso está aqui, está o protocolo. Saiu da 
prefeitura no dia 14 de novembro e chegou no Clube no dia 22 de novembro, terça-feira passada. Isso aqui é um 
negócio não previsto, então a gente tem que tomar muito cuidado com discurso de inflação futura, porque volto a 
dizer, o segmento clubístico tem algumas diferenças e essa é uma grande diferença para o Esporte Clube Pinheiros 
se tiver que pagar. Depois quero falar en passant do Orçamento. Tem mais um negócio também, Jorge, em seu 
pedido de retirada de pauta, esqueci, agora que olhei o IPTU me lembrei. Tenho que mandar em julho para as 
Diretorias, você sabe melhor que eu que esteve tanto tempo lá. Elas me devolvem em agosto e eu passo para a 
gráfica, tudo em setembro, quando a gente fecha. Você sabe melhor do que eu que tem até mais experiência. E o 
resultado dos chineses, volto a dizer, fechamos em outubro, nem se eu quisesse infringir o Regimento conseguiria, 
porque ainda não tinha o valor. Então, o negócio dos chineses vou na linha do Fiore, como o próprio Fiore falou, ele 
não interfere em nada no Custeio, ele vai para Investimento e na prestação de contas a gente põe lá: Está aqui o 
dinheiro dos chineses. Acho que querer mexer num negócio que não está onde estava já expliquei e não vou voltar 
atrás. Respondi do IPTU, do programa, Jardim de Infância, estacionamento da Tucumã, pontos de consumo. Ah, 
você me perguntou dos afastados e dos jurídicos. Vai entrar na provisão do balanço e o Clube não fazia isso, a gente 
gastava todo ano, esse valor estava lá. Apesar de a gente ter ganho muitas ações trabalhistas, como a do 
cabeleireiro ganhamos as cinco ações com cinco juízes diferentes, o Clube está isento nessas cinco, ainda faltam 
algumas, mas a gente previu separado essa coisa, que é a média histórica, se você quiser te apresento, pede ao 
Fernando Rohrs, de quanto o Clube tem pago todo ano de ações trabalhistas que caem aqui dentro. Outro dia a 
gente perdeu uma ação de R$300 mil de um técnico de atletismo, de 2008 a 2009. Está lá, temos de pagar, por isso 
tem que prever. Agora a gente está prevendo apartado, até questionei o Eric, não sei se está lá, falei: Pô, Eric, 
vamos depositar isso aqui em juízo para tentar brigar. Está difícil ganhar essa. Essas foram as perguntas que você 
colocou. Com relação ao Orçamento, já expliquei da inflação futura. Acho que o Orçamento está interessante, 
estamos discutindo hoje um superávit, diferentemente de discutir um déficit, que é o negócio dos chineses. Isso é 
bom, fico feliz que a oposição esteja querendo dizer como tenho de gastar o dinheiro do superávit, acho excelente. É 
importante a gente ter todo mundo junto para saber onde vai o dinheiro. Agora, não posso deixar de dizer que entra 
na conta do nosso índice de reajuste, do 8,92, que estou pagando R$4 milhões e 600 mil, ou melhor, estou 
recompondo, isso é mais importante de tudo, que é a recomposição do caixa, são R$4 milhões e 600 mil. Esse é um 
problema que surgiu de 2007 a 2014, você foi o Presidente da Comissão e se colocou de como se pagar a comissão. 
E a gente botou uma carta muito arrojada e tudo que não tem problema nenhum, só que comecei a sentir o Clube 
trabalhar, e aí uma decisão louca, acho injusto um déficit de sete anos de R$14 milhões eu pagar em dois, três anos, 
não acho correto, porque vou onerar o associado. Então, o que fiz, em minha concepção? Vamos entregar com o 
final desse Orçamento, ele sendo aprovado, dos R$14 milhões que a gente perdeu em sete anos, com todos os 
problemas e você apontou, estou pagando R$8 milhões do déficit. Se você achar que não é importante pagar o 
déficit, ou o Conselho, eu não precisaria aumentar 4%, porque cada 1% que aumento da mensalidade tenho R$1 
milhão e 100 mil no caixa. Se eu não quisesse pagar os R$4 milhões e 600 mil baixava mais 4% da mensalidade, 
ficava em 4,92. Estou tendo que aumentar a mensalidade para pagar o déficit, essa é a grande verdade. Se a gente 
não quisesse pagar esse valor, se a gente quiser fazer mais paulatinamente, vamos falar: Não, Cappellano, quero 
pagar R$2 milhões, a gente vai baixando do déficit. No final você fala, Fiore, só estou comentando como funciona, 
que é inquestionável que desses 8,92 tem R$4 milhões e 600 mil para pagar o déficit. Se eu tivesse pego o Clube 
sem déficit te garanto que não ia fazer isso, baixava até mais o estacionamento, Toni, mas é que não consegui. Não 
estou dizendo que foi você, mas tem que ter a consciência do que é uma peça orçamentária, a gente não pode ter a 
responsabilidade, aí é minha opinião, de se pedir uma retirada de pauta de uma peça orçamentária, não me recordo 
e tenho um bom tempo de Conselho. Já vi o Manssur de 2011 a 2012 negar liminarmente na Mesa, quando pediram 
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para mudar o índice de reajuste. Ele negou, nem foi ao Plenário, 2011 a 2012, preciso ver, porque o Dr. Manssur 
falou e, corretamente, que Orçamento é uma peça harmoniosa entre receita e despesa. A partir do momento que a 
gente começa a mexer, não ao Deus dará, mas pontualmente aqui na Natação, vou mexer aqui no marketing. Ah, 
esqueci de falar da receita do marketing. Vamos mexer aqui a gente tem problema, o Orçamento é uma peça de 
equilíbrio. Fora todo problema operacional, porque a gente precisa mandar o boleto agora, não vou nem entrar nesse 
mérito do que vai acontecer. Falei de todas as possíveis falhas, possíveis questionamentos apontados por esse 
grupo de Conselheiros. Queria falar só um pouco do que a gente fez no Orçamento. Contei como a gente fez as 
previsões das cestas e a gente não está usando a cesta, estou dizendo, em cima disso aqui 72% da despesa que já 
está contratada e já está aí. Ampliei que acho que é um negócio bacana para nosso associado, o programa de 
bonificação que vai custar ao Clube, estou abrindo mão também disso, aí entra nas perguntas da eficiência, 
ineficiência, de R$500 mil, que é o que vai ser devolvido ao associado, porque a gente está saindo de 4 mil 
inscrições que foi este ano e estamos indo para 16 mil inscrições contempladas no ano que vem, então vamos 
abranger todos os associados, todas as categorias com esse programa, que por sinal está concorrendo a um prêmio. 
Estamos muito acostumados de o Pinheiros ser bom em esporte, ganhamos o Troféu Brasil. Vamos tentar ver se a 
gente consegue um prêmio administrativo para o Clube, não sei se vamos ganhar. Outra coisa que é importante falar 
que a gente fez, que nós criamos um critério no ano passado, Dr. Aloi está aí, brinco com ele, os descontos para os 
Veteranos – Até agora li, Dr. Aloi, é uma brincadeira, que o Estatuto do Idoso a gratuidade é 65, não é 60. Ganhei 
cinco anos, porque o Doria não quer dar gratuidade abaixo de 65. Só um comentário, uma brincadeira com o Dr. Aloi 
– Mas quero dizer que pegamos como critério o seguinte, toda atividade de Veteranos que não tem professor: jogar 
Tênis, usar algum espaço público, o espaço Fitness, vamos dar um desconto de 30%, que antes era aleatório. E 
vamos dar ainda programa de bonificação se ele tiver mais atividades. E para as atividades que tiver o professor, 
porque independentemente da idade tem professor para atender nosso associado, vamos dar um desconto de 15%, 
é isso que a gente está fazendo agora. Alguns críticos, ou outras pessoas podem falar: Pô, dá 50%, tem uma 
proposta de alguém que é para dar 50%. E tem outra proposta que é corta tudo de todo mundo de uma vez. 
Qualquer coisa aqui no Clube tem que ser gradativa porque o impacto é muito grande, então a gente fez um estudo e 
entendeu que isso é o melhor neste momento para o associado. Outra coisa que a gente colocou aqui, que é 
importante falar no Orçamento são as taxas semestrais com as taxas mensais. A gente criou um critério do que é 
semestral e o cara quiser pagar como mensal vamos cobrar uma mensalidade ¼ do valor. Antigamente não era 
assim, tinham várias alterações de valor. Outra coisa que tem que ser falado, foi muito rapidamente falado, que é um 
negócio que vai ficar para o Clube inteiro, o ganho do ICMS que a gente conseguiu para o Clube. O Clube pagou os 
últimos 20 anos 8,50 de ICMS. O Dr. Fernando Chidiquimo, Dr. Fernando Rohrs e eu fomos à Secretaria da 
Fazenda, porque em uma conversa com o Presidente do Clube Sírio, é importante entender o segmento clubístico. O 
Clube Sírio pagava 3,25 e o Pinheiros antigamente pagava 8,50, falei: Como é que você paga 3,25? Faço isso. 
Conversamos com o Eduardo, Gerente Financeiro, que está aqui, falou: Cappellano, vamos prejudicar o Sírio. O 
Sírio vai pagar 8,50 agora de ICMS, que eles estão errados. Falei: Não é possível, o Sírio também tem sua 
competência. Enfim, falei: Eduardo, não vamos arriscar, vamos fazer uma consulta na Secretaria da Fazenda e a 
Secretaria da Fazenda vai dar. Os advogados: Vamos depositar em juízo. Falei: Não, vamos lá. Saiu o parecer da 
Secretaria da Fazenda que nosso ICMS agora em bares e restaurantes, que nos ajuda e corrobora para os 
resultados, para a gente melhorar para o Clube e sobrar mais dinheiro para o associado, gastar menos em subsídio, 
foi para 3,25. Esse é um negócio, sinceramente, que a gente tem que parabenizar o Clube pelo que aconteceu. 
Outra coisa que queria falar, Jorge, sei que não está escrito ganhos de produtividade, tudo, mas o pessoal está 
sentindo, porque a gente tem os números. Mas vou falar como foi nosso Orçamento. Pegamos todas as despesas, 
todos os erros que a gente cometeu e reajustou com o que iria acontecer. Quanto que vai ser o dissídio? Pã. O que 
vai acontecer com o plano de saúde? Pã, pã, pã, pã. Não lembro se foi o Zuccari que falou, alguém falou o seguinte: 
Não, mas teve um desconto no Tênis, teve um desconto. O que a gente fez como critério? Todas as atividades que 
são deficitárias, exemplo, Tênis, Futebol, se a gente conseguiu uma economia não baixou o Tênis, para diminuir o 
subsídio da mensalidade. Se você pegar o quanto a mensalidade representa no Custeio, que também ninguém falou, 
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este ano está menor do que no ano passado. A gente está com 70,2, vamos passar para 70,9, isso é um ganho de 
produtividade porque a gente está com o Custeio sendo mantido, menos com a mensalidade. Nos lugares que a 
gente teve uma negociação boa, exemplo, no Fitness, não estamos aumentando a cesta de índices. O Fitness que é 
a maior atividade do Clube, que poderia aumentar 7% com qualquer índice, aumentamos 4%, porque a gente já teve 
um ganho na negociação com a Bio Ritmo no ano passado, estamos repassando isso ao associado. Então a gente 
usou como critério no Orçamento o seguinte: Atividades que são deficitárias, a gente teve ganho nas negociações, 
ganhos nas renovações não deu desconto, porque tem que diminuir o subsídio, que é meu raciocínio, para a gente 
não ter uma mensalidade daqui a pouco de R$ 500,00, R$ 550,00, vai inviabilizar em meu entendimento o Clube. E 
nas atividades que já tem superávit não é justo e serve o mesmo conceito para o estacionamento, atividade que tem 
superávit a gente chegar, usar esse desconto que conseguiu e jogar para o Clube todo lá no subsídio. Então, 
aumentei menos essas atividades para a gente ganhar esse subsídio. Esse foi um critério que a gente orçou no 
Orçamento. Depois tiveram os pequenos ganhos, que o próprio Andreas falou, mas que são ganhos efetivos do 
Clube, que ajudam. Vou dar dois, três exemplos. O Cabeleireiro a gente saiu de R$6 mil e 900 para R$14 mil, são 
R$7 mil. R$7 mil vezes 12, estamos falando aí de R$85 mil. Põe na conta, vai ajudando. O restaurante Japonês, a 
gente recebia dele R$24 mil, R$25 mil, fomos para R$37 mil, com o preço garantido pelo INPC, para não ter 
nenhuma sacanagem. Deu um problema, muita gente pedia rodízio. A segunda-feira dele vai ser segunda em dobro, 
o cara paga um, come dois, que tem gente que acha que japonês é caro, tem gente que acha que japonês é barato. 
E também não vai dar nenhum prejuízo ao associado, qualidade, é o mesmo rapaz. Temos R$12 mil a mais, você 
põe vezes 12 meses já temos mais R$150 mil a mais que a gente está melhorando. E, assim por diante, tem no 
Mercado Livre, que a gente também fez o desconto, está com uma taxa de 13% da Eletropaulo, que a gente entra no 
Mercado Livre agora dia 1º de janeiro. Têm várias, conversando que vou me lembrando de todos nossos pequenos 
ganhos. No Tênis a gente saiu de R$1 milhão e 500 mil que pagava e fomos para R$1 milhão. Esses R$500 mil saiu 
do déficit do Tênis, que era uma atividade deficitária que o Custeio bancava. Agora diminuiu o subsídio do Custeio 
para o Tênis. São pequenas coisas que você vai somando R$500 mil, R$200 mil, R$150 mil e você vai chegando 
num valor. Fiz uma conta rápida com o Andreas, se ele quiser falar, que dá R$1 milhão e 600 mil de meia dúzia de 
coisas. Falei na página 44 quanto que representa nosso Orçamento. E para finalizar é isso, nossos clubes coirmãos 
estão aumentando, volto a dizer, 9,96. Clube Atlético Paulistano, na Presidência do Dr. Ricardo Gusmão. Hebraica, 
do nosso Presidente Avi aumentou em 11,10%, porque quem entende o segmento clubístico sabe que as despesas 
acontecem agora, não acontecem na metade do ano que vem e não podemos trabalhar com futurologia, temos que 
trabalhar com a realidade. O Jorge conhece bem, que ele participa da ACESC, foi inclusive Presidente, sabe que o 
dissídio já foi resolvido com o Sindi Clube e já vai ser aplicado agora dia 1º. O dissídio, Zuccari, não foi com 4%, foi 
com todos esses números que já falei.  
 
Presidente – Estamos com um problema, daqui a pouco vamos ter de pedir autorização do Conselho para 
prorrogação, porque estamos quase a meia-noite. Se alguém quiser fazer algum aparte, alguma questão ao 
Presidente, por favor, queira ocupar o microfone de aparte. 
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Presidente, são dois comentários e uma pergunta. Comentário é o seguinte, 
redução na recomposição do capital de giro. Outras atitudes em função de corte e melhoria. Por que reduzir o 
estacionamento? Você falou que foi uma atitude que você tomou, em nossa opinião tem que ter uma explicação por 
que reduzir a taxa no estacionamento, quando precisamos de receita? Essa é minha primeira pergunta. 
 
Roberto Cappellano – Então faz as duas e depois responderei. 
 
Antonio Moreno Neto – Segunda, por que 20% de aumento na assistência médica? Por que 20% no plano de 
saúde, mesmo a Unimed quebrando? Porque estamos hoje em dia numa situação difícil no mercado e um aumento 
de 20% me parece a princípio exagerado, tanto é que a Unimed, desde a minha gestão sempre ofereceu um ótimo 
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serviço, aprovado por todos os funcionários. E a última, se permitir, um comentário só, estou fazendo as perguntas 
para esclarecimento, é com relação à cesta. O índice de cestas realmente todos sabemos a composição, é que os 
índices que foram em setembro, ou agosto, como você falou, que era outra realidade, hoje eles reduziram bastante. 
É isso.  
 
Roberto Cappellano – Vou te responder de trás para frente, Toni. Os índices já expliquei, que mesmo você botando 
os índices de futuro, que está errado por causa do dissídio, que é 9%, você acompanha, dá sempre mais que 8,92. 
Não estou aumentando por 13, esse foi um estudo que sempre foi feito no Clube, não aumentei por 13, aumentei por 
8. Sua segunda pergunta, do plano de saúde. A Unimed prestou um bom serviço, mas quebrou. Pode ser que tenha 
algum problema aí da falta do reajuste. 
 
Antonio Moreno Neto – Em 2008? 
 
Roberto Cappellano – Mas ela quebrou, não posso tratar com quem quebrou, não tenho culpa que a Unimed 
quebrou. Agora, independentemente de a Unimed ter quebrado ou não, largou nossos funcionários na mão e 
queriam que a gente pagasse R$700 mil, até me deu um gancho, para demonstrar mais uma economia, uma 
eficiência, a Unimed botou que queria R$700 mil aqui, estão o Marotta e o Eric ali, falei: Não vamos pagar R$700 mil, 
que a Unimed não está atendendo. Preparamos um sistema, notificamos a Unimed. Passaram os 30 dias. Dia 30 de 
novembro saímos da Unimed, entramos na Notredame, eles deram quitação e economizamos R$700 mil para o 
Clube. Pode ser que você não tenha se atentado no plano de saúde, que te falei. Tivemos um caso de óbito aqui no 
Clube, plano de saúde é para infração médica e pelo sinistro. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Não tem seguro? 
 
Presidente – Conselheiros, por favor, o interesse é de todo Plenário. 
 
Roberto Cappellano – O reajuste, Toni, está lá em cima, foi aplicado pela seguradora, é vendedor, ele colocou 61% 
de aumento para o Clube por cima desses problemas. Conversamos, conversamos, conversamos, está aí, o Marotta 
participou porque é da área dele, e chegamos em 20% com uma briga que não tem tamanho. E tem um detalhe, que 
quem entende de seguro vai entender o que fiz aqui no Clube. Tem muita gente que baixa fazendo coparticipação. 
Não fiz isso para nossos funcionários, não sacaneei os funcionários do Clube fazendo-os pagar o plano, não fiz isso, 
não acho justo fazer isso com eles que tanto trabalham para o Clube. Então, adequei algumas coisas no aposentado 
e no demitido. Se o Clube for pagar plano de saúde para aposentado, ele sai e começa depois de um tempo pagar, 
mas coparte, eu podia baixar por coparte e fazê-los pagar essa parte, mas não achei correto. Então, fizemos uma 
estratégia, saiu de 61%, fomos para 20. E do plano anterior da Unimed, que quebrou, economizamos R$700 mil. E 
sua última pergunta que é com relação ao estacionamento. Por que quis abrir mão? Porque acho, primeiro, o 
estacionamento estava caro demais, acho que quando foi se aumentando perderam a mão. Fiz um comparativo com 
todos os clubes coirmãos, Paulistano, 9,96 cobram R$ 2,20. Fui comparar o que os outros clubes pagam e a gente 
estava muito acima dos outros clubes coirmãos. Então, achei e era um pedido, a própria Conselheira Cláudia Matsui 
pediu aqui na Tribuna para baixar o estacionamento, o pessoal do Fitness, um monte de associados. Eu tirei R$1 
milhão e 500 mil da moleza, porque aumentar o estacionamento para mim é o símbolo da moleza, da ineficiência, 
tirei e estou buscando em outros lugares. É exatamente isso. E quem usa, paga, quem não usa não paga. Se você 
não usa o estacionamento não vai mudar nada, agora quem usa e vem, porque você tem que entender que estamos 
competindo, por exemplo, com academias aí fora de Fitness, que o cara tem estacionamento. Se a gente quer que 
nosso sócio venha e faça, se o cara ficar aí 5 horas, 10 horas por dia vai pagar seus R$ 10,00, R$ 12,00, por mês dá 
R$ 200,00, R$ 300,00. É pesado, Toni, o sócio não aguenta, o sócio está estrelando no negócio do estacionamento. 
Foi com esse intuito na minha gestão, achei que tinha que dar esse desconto. 
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Renato Bernasconi Zuccari (aparte) – Quero, vou fazer uma pergunta. Primeiro, concordo com sua posição em 
relação ao estacionamento, também acho que quem usa, paga. 
 
Roberto Cappellano – Obrigado. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Como filosofia geral. Algumas coisas, pegar um índice de dois clubes é muito pouco, 
acho que seria válido pegar o que fiz, pega de cinco, seis anos, não dois clubes, pega 10 clubes, cinco clubes para 
saber se estão aumentando a vida inteira acima da inflação ou não. Isso é só para rebater o que você falou. Depois, 
em relação ao ano que vem das despesas de Custeio. A gente não tinha na PO nada a respeito do plano de saúde. 
 
Roberto Cappellano – Estava escrito sim, você não leu. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Não estava dizendo que tinha um débito de R$1 milhão, e tal, que vai impactar. 
 
Roberto Cappellano – Está bom, mas isso não é motivo para retirada de pauta, isso é motivo de pergunta. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Vou falar da retirada de pauta. 
 
Presidente – Conselheiros, por favor, o Conselheiro fará um aparte, o Presidente responderá o aparte. Por favor, 
Conselheiro Zuccari. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Como o gráfico que mostrei, não sei se você vai lembrar. 
 
Roberto Cappellano – Perfeitamente, estou louco para te responder. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Calma. 
 
Roberto Cappellano – É que é meia-noite e o Presidente já está... 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Não consigo fazer a pergunta. 
 
Presidente – O senhor tem razão, Conselheiro, por favor, recomece a pergunta, quando concluir o Presidente da 
Diretoria responderá. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Lembrando do gráfico, tirando as despesas de REFIS, ICMS que comentei e o capital 
de giro, na realidade não dá 8,92, dá mais de 11. Se a gente colocar ainda mais R$1 milhão e 600 mil, que o 
Andreas falou e você confirmou agora de produtividade, a gente então tem R$6 milhões de REFIS, R$4 milhões e 
600 mil de capital de giro, mais R$1 milhão de ICMS, R$11 milhões, mais R$1 milhão e 600 mil da produtividade, são 
R$12 milhões. E além desses R$12 milhões que você está ganhando, ganho do Clube, está querendo aumentar 
mais R$12 milhões, são R$24 milhões da despesa de R$120. 
 
Roberto Cappellano – Posso responder, ou você tem mais alguma pergunta? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Pode. 
 
Roberto Cappellano – Zuccari, desculpa, você não entendeu o conceito básico do Orçamento. 
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Renato Bernasconi Zuccari – Eu entendi. 
 
Presidente – Conselheiro? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Como assim, ele fala que não entendi. Responde. 
 
Presidente – O senhor fez a pergunta, ele está respondendo. Temos de ouvir a resposta, não é possível, 
Conselheiro, eu até... 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Não é possível ele chegar e falar que não entendi. 
 
Roberto Cappellano – Desculpa então, vou reexplicar como o Orçamento é composto. Zuccari, primeira coisa, você 
faz uma conta de tudo que melhorou, só que você esquece de fazer a conta de tudo que piorou. 
 
Presidente – Sr. Presidente, um minutinho, agora vou ter de perguntar se o Conselho autoriza a prorrogação da 
sessão. Pela manifestação do Plenário, por unanimidade está prorrogada a reunião do Conselho. Por favor. 
 
Roberto Cappellano – Zuccari, você fez toda conta do que melhorou, só que não fez a conta do que piorou. Na 
conta do que piorou temos problema do plano, temos problema do estacionamento, ou a solução. Você elogiou que 
tirou, você esqueceu de falar que tem R$1 milhão e 600 mil a menos. Então, volto a te dizer, Orçamento é uma peça 
harmoniosa, você aumenta algumas coisas, diminui outras coisas que tem. E te explico, você faz uma conta que tira 
aqui, tira ali, tira aqui, tira ali, depois fala: Mas isso é maior que 8. Já expliquei que têm coisas que não são 8, têm 
coisas que são 8, e volto a te dizer, você está comparando no gráfico que você faz a inflação do ano. Beleza, você 
acha que dois clubes são poucos, mas não vou comparar com clubes também que não são do porte do Pinheiros. Só 
trouxe um exemplo aqui para não pensar que a gente está fora. Estou te dizendo que o Paulistano e Hebraica 
tiveram esses índices. A peculiaridade do clube deles não sei, eu sei a peculiaridade do meu Clube, isso que estou 
querendo te dizer. Agora, você pegar a inflação futura, depois de tudo que expliquei aqui... 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Minha pergunta não foi essa. 
 
Roberto Cappellano – Deixe-me terminar. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Minha pergunta foi dos R$24 milhões. 
 
Presidente – Conselheiro, o senhor entende como funciona o aparte aqui no Conselho. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Mas ele não está respondendo. 
 
Presidente – Ele responde da maneira que quiser, o senhor não pode pedir para que ele responda de determinado 
modo. Vamos evitar esses debates paralelos, já está no adiantado da hora, está todo mundo cansado. Por favor, 
prossiga. 
 
Roberto Cappellano – Zuccari, você faz uma conta do mais e se esquece do menos, é isso. O que a gente chegou 
em cima e acho que está mais do que embasado, está sendo feito há quatro meses, não é uma conta que tire mais e 
acho que a gente tem mais do que argumentos, dizendo porque a gente chegou e como chegou. É isso que tenho a 
te dizer. Tem mais algum aparte ou estou liberado, Presidente? 
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Fernando Silva Xavier Junior (aparte) – Até o momento acho que ninguém falou sobre esse assunto de Lei de 
Incentivo ao Esporte. Na página 44 temos uma despesa prevista para 2017 de R$40 milhões e 440 mil, o que 
representa 23,4%, número bastante representativo do total das despesas. Indo à página 90, a gente tem R$22 
milhões e 903 mil aprovados e só R$803 mil captados, sendo que desses R$803 mil, R$7 milhões e 649 mil menos 
R$803 mil, já tem o prazo de 31 de dezembro que vai expirar. Só vou te perguntar se tem alguma coisa de previsão 
para cobrir esses R$40 milhões de esportes olímpicos e de formação, que geralmente parte desses esportes é 
custeada pela Lei de Incentivo ao Esporte. 
 
Roberto Cappellano – Essa pergunta é um pouco mais ampla, mas preciso falar. No Orçamento de 2014, se quiser, 
pega lá, gastamos R$37 milhões no esporte. Desculpa, 2015 foram R$37 milhões; 2016 vão ser R$38 milhões, agora 
vai ser em torno de R$40 milhões. Aí quero te falar duas coisas, têm vários projetos, sempre foi assim, a gente 
sempre deixa um projeto aberto, se vir um patrocinador e trouxer o dinheiro a gente pega. Temos duas situações, 
quero até te explicar para tirar qualquer ruído ou qualquer dúvida aqui. Nosso esporte de R$40 milhões é dividido da 
seguinte forma: R$600 mil é no paraolímpico; R$1 milhão e 200 mil é no participativo, que são sócios que participam; 
R$2 milhões e 200 mil vai para estrutura de apoio do Tênis; R$4 milhões e 900 mil é estrutura compartilhada do 
esporte, do Castilho, que roda para todo mundo; a formação é em torno de R$7 milhões; o competitivo, que tem a 
pirâmide, você sabe quantas pessoas têm, quantos associados, são R$9 milhões e 700 mil e alto rendimento são 
R$14 milhões e 700 mil. Então, dos R$40 milhões, se está querendo fazer essa aproximação, R$14 milhões são para 
o alto rendimento, o resto é usado em nossas crianças que não pagam para jogar bola, não paga para jogar Vôlei, 
não paga para fazer Esgrima, não paga para jogar Handebol, é isso que é gasto. E tem a pirâmide que temos só 550 
militantes e os nossos militantes estão no alto rendimento. Dali para baixo é tudo associado. E você falou um negócio 
que me preocupa. Em virtude dessas recentes coisas que foram faladas na mídia tenho medo de perder 
patrocinador. Acho que a gente tem que pensar muito quando vai à imprensa e fala o que falou. Vou te dar um 
exemplo, um patrocinador que já estava apalavrado, fio de bigode, faltando assinar o contrato, ia dar R$1 milhão e 
200 mil ao Clube. E quando saiu a reportagem na ESBN, ele ligou aqui pedindo uma série de questionamentos e não 
sei se vai dar. Como a gente faz com esse R$1 milhão e 200 mil? De quem a gente vai buscar? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Roberto Cappellano – Por favor. Acho que a gente tem de ter uma responsabilidade de Instituição exatamente por 
causa disso, o Clube não vive de Lei de Incentivo. A Lei de Incentivo, você tem todos os dados aí, ela é 5% do que a 
gente tem no ano, são R$8 milhões, você acabou de falar, só que a gente precisa dos patrocinadores e tem que 
tomar certo cuidado porque pode ficar sem patrocinador sim. E aí é um problema que a gente vai ter de trazer ao 
Conselho: Olha, a gente está com um problema. Vou te falar, espero que o Mario Gasparini consiga reverter esse 
patrocinador, que em virtude desses problemas, nos falou: Não vou mais botar dinheiro no Pinheiros. A gente 
explicou: Não é bem assim, temos aqui como funciona. Então, acho que é superimportante o que você falou, 
superimportante que a gente subsidie sim o esporte aos nossos filhos, crianças, esse aqui é um Clube de esporte. A 
gente sabe que toda vez que tem alguma coisa de esporte, quando foi para aprovar os militantes teve um problema 
para tentar aprovar. Quando foi fazer a Assembleia para a Lei Pelé, que o Dr. Manssur teve quatro liminares. Perdeu, 
porque senão a gente nem poderia estar apto a receber. Você acompanha, é da Comissão de Esportes, então você 
que tem contato, que conversa com quem pensa diferente nesse aspecto tem que falar do problema que é para o 
Clube, isso é um problema para o Clube, a gente tem de separar pessoas da Instituição, não pode misturar as 
pessoas com Instituição. É só isso que peço, te agradeço esse aparte que você falou do esporte, para a gente refletir 
aqui dentro, são 215 Conselheiros, do que a gente pode causar ao Esporte Clube Pinheiros. O Esporte Clube 
Pinheiros é muito maior do que qualquer Presidente, qualquer gestor, a gente pode ter nossas desavenças aqui. 
Tenho um pequeno entrevero com o Zuccari, mas depois vou, conserto, brigo com ele, mas a gente é muito maior do 
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que isso. Te peço, você que é um assíduo frequentador das redes sociais, a gente tem de ter um pouco de 
responsabilidade, porque o Clube... 
 
José Manssur (fora do microfone) – A Instituição é maior que os homens. 
 
Roberto Cappellano – Exatamente, Dr. Manssur, faço das suas as minhas palavras. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (aparte) – Tentando construir uma ponte aqui. Escutei suas explicações com 
bastante atenção e a gente também perdeu bastante tempo para tentar analisar a PO inteira. Lemos a PO inteira. 
Para mim é frustrante depois de quatro anos e meio de Conselheiro continuar a perceber que a gente continua 
comparando orçado com orçado. É uma dificuldade ter que ir no R.A.M., ter que fazer todas as análises que não 
estão aqui. Várias vezes você mencionou em seu pronunciamento que precisa entender o Clube para que possa 
falar das coisas. Concordo com você, mas existe uma necessidade de aprovar aquilo que a Diretoria propõe. E a 
Diretoria tem o conhecimento. Então em minha modesta visão e esse foi o motivo da nossa retirada de pauta, ou isso 
aqui começa a refletir o conhecimento que vocês têm, para que a gente possa ter uma visão mais parecida com 
aquilo que você nos traz, quando tenta trazer suas explicações, e você trouxe algumas, não todas. Ou então fica 
muito difícil, ou a gente vai ficar só na coisa mecânica. E aí tem que aprovar, porque vai sair o boleto, tem que fazer. 
E a gente continua fazendo errado. Precisamos não é só de mais informação, tem mais informação aqui, ela tem que 
vir de uma forma que você olha e veja receitas e despesas, de que não tem que ficar passando entre diversos 
departamentos fatiados de esporte para saber onde aumentou, onde diminuiu, é uma loucura interpretar isso aqui. ... 
Minha pergunta é essa: Você não entende que o pedido de retirada de pauta não tem a ver com o fato de que 
estamos rejeitando, é uma oportunidade de vocês apresentarem uma coisa melhor, que a gente possa ler, entender 
e aprovar, porque senão a nossa função de fiscalização fica submissa ao fato de que vocês não apresentam o que 
precisa. 
 
Presidente – Conselheiro, qual é seu aparte? 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Meu aparte é que ele falou que vários anos, sei que a gente concorda. A 
gente precisaria ter mais transparência e mais metodologia que facilite o entendimento do Conselheiro, se a gente 
quer que seja aprovado hoje. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. Sr. Presidente, pode responder. 
 
Roberto Cappellano – Chico, acho que a gente tem que evoluir, concordo com você, com tudo que você falou. 
Agora, a gente também tem que entender um pouco. O gestor do Clube, pelo Estatuto é o Presidente, a Diretoria e o 
Conselho tem que deliberar. Você falou que tem que ter as informações para deliberar. O Cardia veio aqui hoje e 
falou: Quero que crie uma Comissão para acompanhar o Orçamento. Aí a gente tem que começar então a mudar o 
Estatuto, como a gente quer emendar. Nós temos uma Comissão, você é versado em números, mas tem gente que 
não é versada em números, nós temos Comissões no Clube para ajudar e todas as Comissões, independentemente 
de chapa A ou B, deram parecer limpo. As Comissões viram, que são experts no assunto, tem uma responsabilidade 
de uma Comissão e pontuou os problemas ou os não problemas. Acho que a gente tem que pontuar. Então, a gente 
está com problema nas Comissões, as Comissões não estão nos atendendo, a Comissão não está perguntando é 
outra questão. Não pode também você pegar aí, desculpa, e jogar toda responsabilidade, que no seu entendimento 
não está tendo a informação que gostaria que tivesse só na Diretoria, você também tem que participar com as 
Comissões. Volto a te dizer, acho que tudo que você falou, cara, você tem 4 anos e meio de Conselho, tem gente 
aqui muito mais velha do que eu, cabe uma recomendação. A afronta, a violência de você pedir retirada de pauta de 
uma proposta orçamentária para mim é muito diferente de você não estar concordando com algumas coisas que não 
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foram explicadas, pode ser que você não concorde com minha explicação, que acho que está super fundamentada, 
tudo bem pontuado. Beleza, você vem aqui e fala: Cappellano, Diretoria, Presidente, eu recomendo isso, isso, isso. 
Se você não me apresentar isso, isso e isso em seis meses, em três meses é uma coisa. Agora, desculpa, é muito 
violento, sei que a gente tem que melhorar, Chico, não estou discordando do que você está falando... 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Mas não é menos violento do que rejeitar a PO? 
 
Roberto Cappellano – Chico, acho muito violento, até porque, desculpa, a gente já explicou os índices, como 
chegou e não chegou, se dá uma diferença, vamos fazer exercícios. A gente tem um baita de um problema aqui para 
vir, que pode ser o IPTU, têm vários problemas que já falei. A gente está falando do quê? De 2%, vai fazer uma bela 
de uma coisa para mudar 2%. Quanto que dá 2% da mensalidade? Isso que estou querendo te passar, essa 
responsabilidade de a gente saber tudo que está envolvido. E aí, tem problema? Então tem problema nas 
Comissões. Vai se criar uma Comissão? Aí te falo, podemos inverter, não é mais a Diretoria que faz o Orçamento, 
porque a Diretoria tem que fazer. Fala: Ah, mas sempre foi assim, vamos mudar. Tudo bem, Chico, podemos 
melhorar, mas esse modus operandi, muitos falaram: Meu sentimento, melhorou bastante em um ano. Tem de 
melhorar? Tem. É um processo de melhoria contínua, sempre tem de melhorar. Mas vou te falar o contrário, Chico, 
com a maior tranquilidade, você pode fazer qualquer conta e traz, porque vou te dizer, a gente orçou as coisas, a 
gente levantou, chamou a Comissão Financeira para participar. Ela participou, a gente levantou tudo e chegou num 
valor com todas essas outras coisas, que acabei de falar esses conceitos. Então, se chegar e manter uma posição, 
até expliquei, foram dois pedidos de retirada de pauta, um do Jorge Pernambuco que expliquei as três questões para 
ele, não sei se ele vai manter ou não. Outro pedido foi da Cláudia Matsui, pontuado em minha opinião em coisas bem 
menores, posições micros. Foram todas respondidas, desde o Jardim de Infância, não teve outro tipo de colocação. 
Agora, se você não concorda com o modo que a gente apresenta, com o orçado, tudo, pode fazer uma 
recomendação e a Diretoria tem que seguir. Mas a fundamentação dada pelos dois foi respondida. É isso que tinha a 
falar. 
 
Antonio Carlos Fiore (aparte) – ... Cappellano, só para pontuar algumas coisas. O resultado do Comitê Olímpico 
Chinês não afeta o Custeio se for destinado para Investimentos. 
 
Roberto Cappellano – Já falo desde o primeiro dia. 
 
Antonio Carlos Fiore – O que acontece com esse resultado do Comitê Olímpico é que formalmente continua no ar. 
Você tem falado sempre que ele vai para Investimentos, tudo, mas por enquanto é uma promessa. 
 
Roberto Cappellano – Já te expliquei. Termina que te respondo. 
 
Antonio Carlos Fiore – É que não concordo. 
 
Roberto Cappellano – Mas aí tem que mudar o Regimento. 
 
Antonio Carlos Fiore – Não tem que mudar Regimento. 
 
Presidente – Conselheiro, já falei para o Conselheiro Vassellucci, Conselheiro Zuccari, com outros Conselheiros, 
todos os Conselheiros que estão aparteando são experientes, não posso permitir isso, não se trata de um ato de 
vontade. 
 
Antonio Carlos Fiore – A culpa não foi minha. 
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Presidente – Continue. 
 
Antonio Carlos Fiore – Cappellano, estava previsto que em 2017 a recomposição do capital de giro seria de R$7 
milhões e 500 mil, até pela DI que você havia mandado. Essa recomposição foi reduzida para R$4 milhões e 600 mil, 
obviamente R$2 milhões e 900 mil que ficará para 2018 ou 2019, dependendo das necessidades. O que gostaria de 
dizer é o seguinte, estamos abrindo mão de algumas receitas, estamos renunciando algumas receitas, de 
estacionamento e outras que já foram faladas aqui. Demonstrei, no início da minha apresentação que a liquidez de 
Custeio está descendo a níveis perigosos. Espero que isso esteja no radar de vocês, porque no passado nessa 
mesma reunião demonstrei preocupações com relação a nossa capacidade de pagamento de despesas de Custeio. 
E renunciar despesas e, por consequência não cumprir a recomposição prevista para o mês eu acho que é um 
assunto bastante importante, que merece muita reflexão. E essa recomposição de R$7 milhões e 500 mil foi proposta 
nesse tamanho e nesse nível, porque a partir de 1º de novembro de 2016 não pagamos mais REFIS, o que significa 
R$6 milhões ao ano que não sairão do caixa, só isso. 
 
Roberto Cappellano – Vou responder suas duas perguntas. Do REFIS também acreditei na carta mandada em 
2014 pela Comissão, que iam entrar R$4 milhões pelo Santander, e não entrou. 
 
Antonio Carlos Fiore – Mas ele aguarda. 
 
Roberto Cappellano – Mas precisa entrar, se tivesse entrado eu não precisava nem pagar R$4 milhões e 600 mil 
dos R$7 milhões e 500 mil, seriam R$4 milhões, menos R$7 milhões e 500 mil, eu pagaria R$3 milhões. Então, 
Fiore, o raciocínio serve para os dois lados. Você fez a carta e escreveu que teriam os R$4 milhões, está lá 
assinada. Fiz a carta da DI. Infelizmente não entrou o Santander. Vamos torcer para entrar o Santander. A carta que 
foi falada, você até colocou no quadro que teriam R$4 milhões do Santander. 
 
Antonio Carlos Fiore – Quando entrasse. 
 
Roberto Cappellano – Se entrar, até na época falei. Então serve para os dois lados, Fiore. A segunda pergunta, que 
é a mesma do Comitê Olímpico Chinês, já falei 200 vezes aqui, nunca teve nada de diferente, que íamos criar, que 
não tinha, lá no Custeio está apartado o Comitê Olímpico Chinês. Volto a dizer, em cima do Regimento, não vou 
contra o Regimento, têm aqui advogados muito melhores do que eu, você é um economista, eu sou um engenheiro, 
você é um administrador de empresas, eu sou um engenheiro, tem advogados aí que entendem muito mais do que a 
gente. Consulto nosso departamento jurídico, Dr. Fernando tem feito um excelente trabalho, entendemos que temos 
de respeitar o Regimento. Volto a te dizer, em suas colocações, o resultado dos chineses vai para Investimento, 
enfim, não muda no Custeio, porque aqui teve uma Comissão feita pelo Dr. Arlindo, Fernando Rohrs, que falamos de 
receita futura, que precisaria e tudo que era de receita ir para lá. Ninguém está falando diferente disso, está escrito 
na página 42 a mesma coisa que estou falando. Então, é isso, o chinês está mais do que explicado. Acho super 
válida essa conversa, porque prestamos a conta do chinês rapidamente. Se não tivesse prestado a conta do chinês 
sequer saberia o número. Poderia estar amarrado para entregar em novembro, dezembro. Acho que errei, fui muito 
precipitado, poderia ter segurado que não ia ter a conversa. Quis mostrar logo ao associado o que a gente 
conseguiu, mostrar que a gente teve uma excelente operação, acho que aqui todo mundo vê que foi um bom 
negócio. Hoje é 28 de novembro, 31 de dezembro está aí, não vai mudar nada e já está falado, em nosso 
entendimento jurídico, mas depois conto. Recomposição do caixa você pode ler dos dois lados, estão faltando os 
R$4 milhões do Santander que estava prometido, que estou torcendo para chegar e você pode falar: Pô, mas você 
escreveu uma carta. Eu vou falar: Escrevi uma carta também considerando os R$4 milhões. Acho o seguinte, a gente 
está pagando o dobro do que estava pagando no ano passado. Volto em meu raciocínio que foi um problema que 
aconteceu por sete anos, não acho justo sete anos a gente pagar em dois. E mesmo sua conta do REFIS que você 
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quis fazer também têm outras coisas. O REFIS a gente pagou, eram R$5 milhões e 500 mil que ia dar no ano, estou 
pagando R$4 milhões e 600 mil. Se quiser jogar a receita do estacionamento aí, que estou abrindo mão, que é R$1 
milhão e 500 mil, já começa tudo entrar numa salada de frutas. Então, a gestão achou melhor e mais prudente 
recompor R$4 milhões e 600 mil para não onerar o associado. Se a gente quisesse aumentar R$3 milhões a gente 
aumentaria, a gente achou que era um número coerente com a realidade do Clube e a gente atende ao Regimento. 
É isso que posso te falar e você sabe melhor do que todo mundo. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Sr. Presidente, vamos encerrar. 
 
Presidente – Muito obrigado, Sr. Presidente da Diretoria pelos informes prestados a este Conselho Deliberativo. Em 
primeiro lugar, também quero me solidarizar com as palavras do Presidente da Diretoria no que tange a atitudes que 
não somam ao Esporte Clube Pinheiros, ao contrário, denigrem sua imagem, isso não se trata de um assunto de 
política partidária interna do Clube Pinheiros, mas de ato voluntário contra o interesse do Esporte Clube Pinheiros, 
contra a comunidade pinheirense. É evidente que isso afeta nossos contratos de patrocínio, a imagem do Clube que 
foi construída com 150 anos de história, o valor imaterial que existe no nome Esporte Clube Pinheiros. Também 
lamento isso e me solidarizo com o Presidente da Diretoria. Quero também falar que assisto aqui há mais de 
décadas a discussão de PO. O problema crucial das propostas orçamentárias sempre foram a questão de reajuste, 
qual índice mais justo, ou mais razoável, melhor para o Esporte Clube Pinheiros, o índice que não peça ao associado 
mais recursos que os necessários, mas ao mesmo tempo garanta com segurança que o Clube conseguirá enfrentar 
o exercício seguinte com condições, sem agruras, sem preocupações. Evidentemente que esse exercício é muito 
difícil, até porque não temos como corrigir anuidade do Clube a partir de um índice estrito, quer dizer, setorial, 
alguma coisa nesse sentido, até porque as atividades do Clube são inúmeras e são muitas. O que me parece, não 
estou, por favor, entrando em mérito nenhum da proposta, estou contando da minha experiência. O que acho que no 
mais das vezes tem que se procurar aquilo que se possa entender como razoável, porque dificilmente, qualquer um 
de nós que for discutir qual o melhor índice, qual o melhor número, 3%, 4%, 7%, 8% vão ser discussões que não se 
terá uma base concreta, certíssima para ser utilizado. Então, entendo que isso tem que ser visto dentro do princípio 
da razoabilidade, quer dizer, a proposta da Diretoria é absolutamente razoável. Ou não, pode ser entendido. Se 
houver uma possibilidade de entendimento com o que a Diretoria propõe é razoável, pelo menos adequado temos 
que verificar que esse índice vai ser utilizado pela Diretoria, que é a gestora do Esporte Clube Pinheiros e, que 
lógico, ela prestará contas disso tudo. Quer dizer, se no final do exercício ela apresentar um superávit absurdo, não 
decorrente de eficiência, mas decorrente de uma PO errada, esse superávit aparecerá e a Diretoria não terá outra 
alternativa senão vestir a pecha de ter errado a PO, de ter pedido mais recursos que os necessários ao associado, 
um desperdício. Aliás, particularmente escrevi um artigo, os senhores não percam, na Revista do Pinheiros sobre 
esse assunto. Há três propostas de retirada de pauta, a do Conselheiro Jorge Ehrhardt, da Conselheira Cláudia 
Matsui e do Conselheiro Renato Zuccari. Na verdade, tirar de pauta não temos essa possibilidade, até porque temos 
que decidir esse assunto antes do exercício seguinte. Poderíamos, se o Conselho deliberar nesse sentido ficar em 
sessão permanente, até porque não haveria nem tempo para convocação e todas as demais providências para reunir 
o Conselho Deliberativo. Agora, temos que entender a gravidade disso, quer dizer, temos elementos tão graves para 
justificar uma retirada de pauta de uma proposta orçamentária numa atitude inusitada, pelo menos não tenho 
conhecimento, inusitada de retirada de pauta. É difícil, seria o caso do propriamente indeferimento, porque quando 
ficamos em sessão permanente, ou retirada de pauta por alguma questão qualquer no Clube é que existe um 
objetivo, existe uma finalidade: Olha, vamos ficar em sessão permanente, porque todos concordamos que esse 
índice está inapropriado, vamos modificar. Mas se não temos essa possibilidade, ou pelo menos claramente, quer 
dizer, teria que haver uma negociação, então isso vai ser inútil, quer dizer, ficarmos em sessão permanente, ou 
retirarmos de pauta para que a Diretoria, convencida de alguma ponderação de algum Conselheiro, retifique a 
proposta para mandá-la diferentemente. Pelo que vimos da oração do Presidente da Diretoria isso não vai ser feito. 
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- Manifestação de Conselheiro no plenário: Emenda no Conselho. 

 
Presidente – Houve reuniões anteriores do Conselho Deliberativo em que se fazia essa proposta: Vamos mudar o 
índice de reajuste. Naquela oportunidade, acho que inclusive sob a Presidência do Dr. Manssur, ele ponderou: Bom, 
em primeiro lugar isso seria uma emenda substitutiva, teria que vir apresentada por 20 Conselheiros, com 72 horas 
de antecedência e, de plano, indeferiu. Nessa oportunidade não se pediu a substituição do item, Dr. Manssur, pediu-
se o adiamento, ou a postergação, ou sessão permanente. Mas sessão permanente para quê? Não temos essa luz 
no final do túnel. Mas quero dizer que é uma questão grave, se não for resolvido neste ano impedirá o Clube de 
receber ativos, receber anuidades, fazer pagamentos, quer dizer, é muito grave. Peço a todos os senhores, como 
sempre o fazem, que prestem bastante atenção, salientando essa dificuldade. Além dessa, não há nenhuma 
proposta de rejeição. Há uma proposta do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes que vou pôr em votação, embora já 
haja um parecer contrário da Comissão Financeira. Mas essa questão, se me permitirem os autores, vou até tirar o 
adiamento, manter sessão permanente, todos concordariam?  
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: Não. 

 
Presidente – Porque adiamento vai inviabilizar o Clube Pinheiros. Bom, de qualquer jeito, mas, enfim. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Dr. Manssur, por favor, ocupe o microfone. 
 
José Manssur – Pela exposição do senhor haveria três propostas: transformação em sessão permanente com data 
designada. Tem a do Conselheiro Luiz Eduardo. Far-se-ia uma intermediária. O Presidente ouviu atentamente, 
concorda com as recomendações de Francisco Vassellucci, com as ponderações de Fiore, com algumas de Jorge e 
com a da Sra. Matsui. Ficaria uma intermediária na busca da conciliação que a todos compete, a aprovação com 
observância dessas recomendações no prazo previsto e solicitado por S.Sa. 
 
Presidente – Dr. Manssur, eu acharia ótimo, mas depende dos autores das propostas. 
 
José Manssur – Seria observância das recomendações solicitadas por Francisco Vassellucci, pela Conselheira 
Matsui, pelo Conselheiro Fiore, pelo Conselheiro Jorge, evitaríamos esse problema e buscaríamos a conciliação. 
 
Presidente – Dr. Manssur, muito grato pela sua colaboração, vou perguntar então. Conselheiro Jorge Ehrhardt, o 
senhor concordaria? Concordaria, muito obrigado. Conselheira Cláudia Matsui, a senhora concordaria? Muito 
obrigado. Conselheiro Renato Zuccari? O Dr. Manssur sugere que suas ponderações externadas da Tribuna sejam 
enviadas à Diretoria como recomendações para oportunas correções nas próximas propostas orçamentárias e, se for 
possível, agora. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente – Espera um pouquinho, gente, recomendação não há obrigatoriedade, os senhores sabem disso, então, 
seria transformado numa recomendação. Preciso esclarecer o Plenário senão não há possibilidade, uma 
recomendação, Conselheiro Zuccari, não há obrigatoriedade, mas é uma recomendação de peso, que está sendo 
feita pelo Conselho Deliberativo. 
 
José Manssur (fora do microfone) – O Presidente concordou. 
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Presidente – E em minha experiência, aqui no Conselho, que são mais de duas décadas, essas recomendações 
normalmente, usualmente são observadas, ok? Agradecendo aos Conselheiros então, eles retiraram as propostas... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente – Perdão, o Sr. Conselheiro Jorge Ehrhardt concordou em não retirar de pauta. Conselheira Cláudia 
Matsui? Não concorda, então vamos votar. Os senhores entenderam, assistiram ao debate, ouviram os 
Conselheiros, o Sr. Presidente e sabem da gravidade que significará ao Esporte Cube Pinheiros que essa sessão 
fique permanente, tanto implicando a retirada de pauta. Aqueles que forem favoráveis à retirada de pauta, 
permaneçam como estão; os que forem contrários, queiram se levantar. Ganhou a proposta que não vai ser retirada 
de pauta. Superada a questão preliminar que implicaria na retirada de pauta, não há nenhuma proposta de rejeição, 
apenas uma proposta apresentada pelo Conselheiro Ado. 
 
José Manssur – Respeitosamente formulara uma proposta de aprovação da peça orçamentária com a observância 
tal como o Sr. Presidente dissera e, bem, que acolheria essas recomendações, então propusera uma forma de 
conciliação e ela estaria entre os dois extremos, a aprovação com as recomendações feitas em Plenário. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Andreas de Souza Fein – Sr. Presidente, com todo respeito, os pedidos de retirada de pauta já foram deliberados 
pelo Plenário e não foram aceitos. Resta agora, como não há nenhuma objeção pela aprovação da peça 
orçamentária como um todo, perguntar se está aprovada ou não. E há uma emenda do Conselheiro Ado que o 
senhor recebeu um parecer contrário da Comissão Financeira por falta de elementos para comprovar o cálculo. 
Então, Sr. Presidente, proponho que seja procedida imediatamente à votação da proposta do Conselheiro Ado e em 
seguida da peça orçamentária. Acho que não há mais o que discutir, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Não há problema, só que a proposta do Conselheiro Ado tem que ser votada. 
 
Andreas de Souza Fein – Sem dúvida nenhuma, só disse que ela já recebeu um parecer contrário da Comissão 
Financeira. 
 
Presidente – Muito obrigado pela colaboração, Sr. Conselheiro. O Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes 
tempestivamente apresentou emenda modificativa à Proposta Orçamentária. Ele pretende alterar os preços 
propostos no Orçamento para o Fitness. Valor do Fitness reduzido em 18%, equilíbrio orçamentário virá de, e ele fez 
um cálculo de um modo a manter o Orçamento equilibrado, não há alteração. Ele propõe cobrar R$ 40,00 para quem 
se inscrever só no Spinning e cobrar R$ 75,00 para quem só se inscrever no Fitness, sem o Spinning e cobrar R$ 
113,00 para quem se inscrever nas duas modalidades. A Comissão Financeira analisou a proposta, embora não 
tenha achado ruim a ideia, não viu elementos suficientes para aconselhar adoção dessa emenda, e sugeriu sua 
rejeição pelo seu possível impacto no Orçamento. Portanto, quem for contrário à aprovação da proposta do 
Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes, de alteração desse propósito no Orçamento, quem for contrário, fique como 
está, quem for favorável à aprovação da proposta, queira se levantar. Duas Conselheiras favoráveis. A Comissão 
Financeira faz uma proposta aditiva, é simples, foi inclusive discutida, propõe o seguinte: A Comissão de Finanças 
submete ao Conselho Deliberativo a proposta aditiva da Diretoria no sentido de destinar o superávit do Orçamento 
corrente, estimado em R$4 milhões e 600 mil, para recomposição do capital de giro, por entender que apesar de tais 
valores estarem expressos na proposta orçamentária faltou a formalidade de propor destinação de tal superávit, 
conforme previsto no artigo 45, do Regimento Interno. Foi claro?  
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- Manifestação de Conselheiros no plenário: Foi. 

 
Presidente – Quem for favorável à aprovação dessa emenda, permaneça como está; quem for contrário, queira se 
levantar. Proposta aprovada. Tenho que fazer isso. Quem for favorável à aprovação da proposta orçamentária, com 
alteração que recém-aprovamos, permaneça como está; quem for contrário, queira se levantar. Proposta aprovada à 
unanimidade. Contra o voto do Conselheiro Arruda.  
 
 
Item 4 - Várias.  

Não houve. 
 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por encerrados os trabalhos 
aos 00:40 minutos do dia 29/11/2016. 

 
* * * 

 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 668ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 30 de janeiro de 2017. 
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