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ATA DA 671ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 17 DE 
ABRIL DE 2017. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Primeiro Secretário: Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo 
Segundo 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 o Associado Ivan Frug, Suplente do Grupo B pela Chapa 
Participativa convocado para esta Reunião. 

 
 
5) EXPEDIENTE FORMAL 

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

Presidente – Apresentou ao Conselho, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: votos de pesar -  1) 
de autoria da Mesa do Conselho, a saber: a) pelo falecimento da Associada Veterana Maria Regina Marinho 
Mello Toledo Pinto, esposa do Conselheiro Antonio Luiz de Toledo Pinto, Diretor Adjunto de Recursos 
Humanos; b) pelo falecimento do Associado Carlos Gustavo Machado Rizzo, ex-Conselheiro e ex-Diretor 
Adjunto Geral de Futebol; c) falecimento do Associado Veterano José Antonio Oliveira Machado, pai do 
Conselheiro Eduardo Ribas Oliveira Machado; d) pelo falecimento do Associado Veterano Walter Della 
Manna, irmão dos ex-Conselheiros Ítalo Della Manna e Roberto Della Manna, voto este proposto também 
pelo Conselheiro José Maurício Morelli, informando o Sr. Presidente sobre a Missa de Sétimo Dia; e) pelo 
falecimento do Sr. Orlando Ferraz Alves Junior, filho do Conselheiro Orlando Ferraz Alves; 2) de iniciativa dos 
Conselheiros José Luiz Fernandes e Ana Claudia Alves de Sá, pelo falecimento do Sr. Nelson Secaf, pai da 
Conselheira Regina Helena Secaf; votos de louvor – 1) proposto pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de 
Sousa, a saber: a) os abaixo relacionados, que por conta própria levaram as cores do Esporte Clube 
Pinheiros a diversas partes do mundo em competições de Pedestrianismo: Wilson Carlos Bronze Cotrim, 
Rocco Castanho Dias, João Alessio Perfeito e Paulo Figueiredo, Claudia Matsui, Patrícia Nadais e Vivian 
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Fuller Olsen; b) à equipe de Patrimônio e Restaurantes, comandadas pelos Conselheiros Carlos Miller 
Edmundo Neto e José Marlon Salvador Barroso, pela inauguração do Restaurante Germânia. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria, cartas enviadas 
pela Diretoria, informando alterações em sua composição no biênio 2015/2017.  
 
Presidente – Srs. Conselheiros, eu vou pedir a todos que observem com rigor o horário para retirada de 
senhas para a próxima segunda-feira, quando teremos a eleição da Diretoria. Será aberto o livro de presença 
às 18h30 e encerrado impreterivelmente às 20:30 horas. Às 20:30 horas somente votarão aqueles que 
estiverem próximos da mesa e receberão para tanto uma senha. Mas o livro, a rigor, será encerrado às 20:30 
horas. Estou fazendo essa comunicação para evitar problemas que podem ocorrer de última hora. E numa 
eleição para Diretoria isso pode causar transtorno. A Presidência, a Mesa de um modo geral, não tem 
interesse em ajudar ou prejudicar qualquer chapa ou qualquer candidato. Então, estamos fazendo essa 
advertência, essa comunicação, para que todos observem o horário. Se alguém tiver um problema pessoal e 
infelizmente não conseguir chegar nesse horário não poderá votar. É lamentável, mas pode acontecer. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Presidente, para requerimento. V.Sa. está dizendo 
que vai ser uma senha? 
 
Presidente – Não, Conselheiro, é o seguinte, todos quando assinam o livro recebem uma senha para votar, 
isso é uma coisa. Estou falando outra coisa, pode acontecer, Conselheiro Toloza, que às 20:30 horas existam 
Conselheiros que estejam numa fila para votar. Esses Conselheiros que às 20:30 horas estiverem na fila para 
votar receberão uma senha própria. Aqueles que chegarem depois das 20:30 horas não receberão essa 
senha, portanto, não poderão assinar o livro e, portanto, não receberão a senha para votação. 
 
- O Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa continua-se manifestando fora do microfone quanto 

a se será distribuída uma segunda senha. 

 
Presidente – Dr. Toloza, vai ser entregue só uma senha para 1º e 2º turnos. A pessoa deve guardar sua 
senha. Se o eleitor for embora antes é um problema pessoal, não da Mesa, está bem? 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Obrigado. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Toloza. 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – ... É muito rápido, é uma história pequena e um voto de louvor. 
Recentemente a Diretoria inaugurou o novo aspecto, maneira do Restaurante da Sede Social, que por mim 
tinha sido inaugurado em 1962. Daquela Diretoria, todos mortos, sobraram Hugo Ulbrich Júnior, grande 
campeão do Futebol; Paulo José Crescente, grande campeão do Atletismo e eu. Tive a honra de ser 
convidado pelo Sr. Presidente para a cerimônia de abertura, que não pude comparecer. Queria dizer que 
para aqueles sobreviventes, nós três, foi uma grande honra participar e ter visto a inauguração de um novo 
restaurante 54 anos depois, é coisa muito rara. Então, queria propor, com toda honestidade e de coração, 
porque fui consultado sobre o nome do restaurante e aceitaram minha sugestão, que se chamasse 
Germânia, porque nada aqui está lembrando o Clube antigo, às vezes nos esquecemos um pouco. Queria 
propor um voto de louvor àqueles que se empenharam nas reformas, não só essa, mas especialmente ao 
restaurante, que a nós mais velhinhos bateu o coração. Muito obrigado. Aprovado. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – ... Voto de louvor também, extensivo ao pessoal que tem feito esse 
esforço todo para essa modificação do restaurante, o qual estendo também às pessoas que estão se 
esforçando, que são os funcionários, em atender os pedidos de alguns associados, para aqueles que tem 
dificuldade de locomoção, chegar até a mesa para se servir da alimentação. E vejo o esforço dos Diretores, 
tanto do José Marlon quanto do Carlos, por atender esses pedidos. É muito difícil darmos sequência a 
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alguma coisa que está dando certo no Clube. Logicamente, das dificuldades que já existem, mas a gente vê 
que com todas as dificuldades e as transformações, é de parabenizar mesmo, que ficou realmente muito bom 
o trabalho. Muita gente está elogiando, alguns criticam, mas as críticas vêm para melhorar e vejo que eles 
aceitam todas as críticas. Isso também é louvável. Acho que por isso mesmo a gente tem de estender esse 
voto de louvor aos funcionários que estão atendendo aos senhores mais velhos, que estão com problema de 
locomoção, mal de Parkinson, para se servirem. Agradeço à atenção especial, os associados vêm nos pedir, 
por isso estou aqui hoje, para atender esses associados que vieram agradecer esse pedido. Muito obrigada. 
Aprovado. 
 
Clovis Bergamo Filho – ... Ratificando o voto de pesar consignado pelo falecimento do Associado Carlos 
Gustavo Machado Rizzo, acrescentou que “na época da readequação do campo B ele abriu mão de dias de 
seu escritório para fazer a readequação do campo. A gente ganhou aproximadamente 5 metros nesse 
trabalho de voluntariado. Você vê como é a grandeza do nosso Clube e é através das pessoas que essa 
grandeza ocorre. Ele também foi um sócio que lutou muito desde sempre com os outros voluntários para a 
troca do placar. Então, esse placar e a readequação do campo B muito devemos ao nosso colega, nosso 
amigo Carlos Rizzo. Gostaria que isso fosse referenciado, por gentileza, e fosse encaminhado à família, que 
é um sentimento de gratidão que os 38 mil sócios devemos ter com esse tipo de voluntariado. E a gente 
nunca deverá perder isso, todos somos pinheirenses, é importante termos isso em mente. Muito obrigado.” 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – ... Tenho um voto de louvor a uma conquista que foi realizada ontem 
pelo Futebol Menor, na Espanha. Esse voto de louvor vai para os Professores Carlão, Dinho, Maurício Morias 
Machado e para o Diretor de Futebol Menor, Marco Carraresi. Mas queria fazer um reconhecimento, não só o 
voto. Primeiramente, a gente foi campeão na semana passada do Torneio de Madri na categoria 12 anos. 
Ontem ganhou o Torneio de Barcelona. Nessa categoria é uma das coisas mais difíceis de acontecer. Já 
tivemos sucesso na categoria 14 anos, mas na categoria 12 anos é muito difícil. E testemunhei isso em 2013, 
quando era patrono da seleção do meu filho, que foi competir nesse torneio e tivemos muita dificuldade com 
as equipes espanholas, francesas e europeias e não conseguimos competir. Chegamos com as duas equipes 
nas quartas de final, mas nossa equipe azul, que era mais técnica, apanhou de goleada e tivemos de mudar 
toda tática de jogo e jogar retrancadamente, para tentar competir com a equipe que passou para a semifinal. 
E naquela época, conversando com os professores, perguntando porque isso acontecia, ficou claro que nós 
aqui no Pinheiros não conseguíamos possibilitar aos nossos sócios que tivessem contato com a bola, a 
experiência técnica, inclusive muito ligado ao que fizemos com o PDD, que veio através da proposta do PDD 
agora para toda parte de crianças de 5 a 12 anos. Voltando, acabei assumindo a área de Futebol Menor, em 
2014, retomei essa conversa. E em 2015 dividimos as categorias de Futebol por ano de idade, que 
jogávamos de dois em dois anos, dividimos por 2 anos de idade. Tivemos uma segunda fase, que era 
diminuir o número de jogadores em campo, para que pudessem ter mais contato com a bola. O Carraresi deu 
prosseguimento a isso e o fruto começou agora. Ganhamos pela primeira vez a seleção de 12 anos, a Copa 
de Barcelona, que é umas das copas mais disputadas na Europa. E fomos vice-campeões em Madri num 
torneio também altamente competitivo. Então, acho que isso demonstra que quando você tem planejamento, 
conversa e vê de que forma criar situações, a gente consegue disponibilizar o melhor para o Pinheiros. Meu 
voto de louvor é para o departamento de Futebol Menor, capitaneado pelo Carraresi, com a devida venia aos 
professores que lá estão, que são a alma do dia a dia. Obrigado. Voto aprovado. 
 
Silvia Schuster – ... Venho aqui propor um voto de louvor ao esporte, dessa vez ao Boliche. Estamos com 
uma equipe nova de Boliche, muitos associados fazendo parte da equipe. Estivemos num Campeonato 
Brasileiro, que foi de 13 a 16 de abril. Conquistamos praticamente todos os títulos e o Pinheiros foi 
heptacampeão brasileiro da 1ª divisão, com uma equipe formada também por associados. E na 2ª divisão 
tínhamos duas equipes. Uma delas foi campeã e a outra equipe foi 3º lugar. Então, estou relacionando o 
nome dos atletas, aqui tem muitos atletas, muitos associados, gostaria que todos recebessem esse voto de 
louvor. Quero agradecer demais a Diretoria por ter nos apoiado bastante, uma seção nova que está 
conseguindo crescer bastante, aumentando muito o número de associados e felizmente está trazendo frutos 
bem rapidinho. Mais do que a gente esperava. Muito obrigada. Aprovado. 
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Edgard Ozon – ... Venho aqui mais uma vez falar dos torneios de Judô, porque a Confederação Brasileira de 
Judô tem verba do Governo de promover torneios e viagens para a Europa. Então, estou aqui com os 
resultados dos atletas pinheirenses, três folhas, em vários países. Não vou ler as Sras. e Srs. Conselheiros, e 
solicitar à Mesa que peça à Diretoria um voto de louvor a todos esses judocas. Muito obrigado. Aprovado. 
 
Angela Leone Sanchez Figueiredo – ... Chegou ao meu conhecimento que haverá chapa única ao 
Conselho Fiscal para a eleição que se realizará na próxima segunda-feira. Chapa essa composta pelos 
menos integrantes daquela apresentada em 2015 pela atual oposição. Neste passo, Sr. Presidente, gostaria 
de pedir um voto de louvor tanto aos integrantes do referido Conselho Fiscal quanto à atual Diretoria. Para o 
Conselho Fiscal, porque exerceu seu trabalho nesse último biênio de forma ética, técnica e absolutamente 
independente. É um privilégio para o Esporte Clube Pinheiros poder contar com um Conselho Fiscal de 
tamanha capacidade técnica, isenção e renome. Para a Diretoria pelo exemplo de correção, respeito à 
democracia e incentivo a análise e fiscalização independentes de todos e quaisquer aspectos de sua gestão. 
Ao invés de apresentar uma chapa de sua própria corrente política, exemplarmente aceita um Conselho 
Fiscal independente, plural, cujos Membros foram apresentados por correntes originárias de outro campo 
político. É um exemplo louvável para o Pinheiros e para o Brasil. Obrigada e boa noite. Aprovado. 
 
Antonio Moreno Neto – ... Reiterou o voto de pesar consignando pelo falecimento do Associado Carlos 
Gustavo Machado Rizzo, aduzindo “alguns dados que muitos Conselheiros aqui talvez não conviveram com 
essa dedicação dele ao Futebol do Esporte Clube Pinheiros. O Rizzo desde 75 aproximadamente, quando 
tinha o campo de areia, ele começou a participar de todas as atividades, começando no Futebol Menor e 
depois no Futebol Maior, sempre discreto, sem aparecer. Ajudou, até infelizmente a essa morte dele, que foi 
muito rápida, praticamente um mês, ele construiu esse Futebol Menor e o Futebol Maior. Todos aqui que 
frequentam o Futebol sabem da importância de Carlos Rizzo em nosso Clube nesse setor. Então, gostaria de 
deixar registrado a competência e dedicação. Lembro-me até que reativamos a festa do Futebol, até o 
Presidente esteve presente, não sei se está lembrado, foi em 2008 e o Rizzo foi um dos integrantes que 
conseguiu revitalizar. Então, gostaria só de deixar registrado esse excelente pinheirense que nunca 
apareceu, mas fez muito pelo nosso Clube. Muito obrigado.” Aprovado. 

 
 
6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – “A Voz do Conselheiro”. 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Sr. Presidente, trago aqui uma ideia que surgiu de associados, que 
andam pelo Clube e notam que existem necessidades de intervenções de manutenção no Clube. E muitos 
deles lembram o seguinte, que há muito tempo existia um telefone vermelho, onde tinha lá: qualquer 
problema, vazamento, ligue para tal número. Coloque esse número e a pessoa saberia registrar onde teria 
uma intervenção a ser feita. Meu pedido não é para colocar o telefone vermelho, porque hoje todo mundo 
anda com telefone celular no bolso. E a ideia que surgiu, que achei bastante interessante, gostaria de propor 
à Diretoria, é que se criasse como um aplicativo de celular, ou um número interno, alguma coisa bem fácil, 
que quando a pessoa estiver andando pelo Clube e notar que existe uma lâmpada quebrada, um corrimão 
que não esteja correto, qualquer anomalia que possa estar caracterizando ou um risco, ou algo quebrado, 
que ela pudesse com o próprio celular fotografar e enviar a um destinatário do Clube, onde já se teria 
inclusive uma resposta, falando se o serviço foi programado, ou não. Temos seguramente 38 mil pessoas 
zelando pelo Clube, isso faria com que o trabalho de conservação do Clube ficasse mais fácil e também daria 
um contato muito maior ao associado com os aspectos de melhoria. Essa é a sugestão, Sr. Presidente. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Vou ser bem rápido, porque temos uma pauta carregada, então, já 
vou direto ao assunto. É só um tema que tenho. Os sócios estão solicitando uma prestação de contas do 
Torneio Brasil Open de Tênis. Foi divulgado que o Clube recebeu uma verba pela locação do espaço, mas os 
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sócios gostariam de saber quanto o Clube recebeu? Quais foram as despesas? E no final, se deu lucro ou 
prejuízo? E havendo lucro, os sócios querem saber onde será aplicado esse dinheiro. Uma sugestão, eles 
gostariam que esse dinheiro fosse aplicado na seção de Tênis, pelos transtornos que o torneio trouxe aos 
tenistas. Poderia ser usado para abater a mensalidade dos tenistas, se houver lucro. É só isso que tinha. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Dirigindo-se ao Presidente Francisco Collet disse: “Tenho por V. Sa. 
profunda admiração e quero deixar aqui consignado que V. Sa. é extremamente competente. Estamos 
prestes a completar um ano, 365 dias de sua gestão e já serve como exemplo para todos nós Conselheiros o 
comportamento de V.Sa.. V.Sa. preencheu todos os requisitos exigidos para o exercício dessa honrada 
Presidência e chegou a superá-los. V.Sa. é extremamente educado, suas decisões são judiciosas, são 
precisas. Queria fazer aqui esse registro. 
 
Presidente – O senhor é muito gentil. Muito obrigado. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Eu que agradeço, Presidente. Pela primeira vez depois de muito tempo 
consigo me utilizar da Voz do Conselheiro. Hoje coincidentemente cheguei às 20:00 horas, havia esse 
espacinho e me inscrevi. Alguns associados, inclusive Conselheiros me solicitaram que seja fixado um prazo 
para publicação em nossa Revista dos contratos firmados pelo Clube. Os associados entendem que não há 
cabimento um contrato ser publicado um ano, nove, 10 meses depois da realização do seu firmamento. 
Então, essa é a primeira solicitação que faço, porque já existe a obrigatoriedade que seja publicado na 
Revista esses contratos, mas que seja obedecido um prazo máximo de 30 dias, que seria da publicação de 
uma Revista para outra. Essa é a primeira reivindicação. A segunda, Presidente, pode até parecer um pouco 
indelicado, mas depois pensei bem, entendo que não. Associados e Conselheiros solicitam que todos os 
antecedentes das pessoas que estão concorrendo ao cargo de Presidente desta nossa centenária Entidade, 
a documentação seja levada ao conhecimento dos Conselheiros. É claro que compete à Presidência do 
Conselho o exame dessa documentação. Sabemos que certos requisitos têm de ser preenchidos para a 
pessoa poder pleitear esse cargo máximo do Clube. Ademais, para gerir um Orçamento de R$220 milhões, 
que supera quase a maioria das cidades do nosso país. Essa reivindicação dos associados também eles 
argumentam – A indelicadeza agora vou dizer porque – que parece que um desses concorrentes é 
inadimplente quanto ao condomínio onde reside. Então, essa inadimplência não se trata de um impedimento, 
porque V. Sa. bem sabe que a documentação não abrange isso que estou comentando, mas os associados 
entendem que por um aspecto moral, ou seja, nós temos a lei, mas a moral circunda a lei. Então, eles 
entendem que todas essas certidões, todos esses documentos que são apresentados pelos candidatos 
sejam fornecidos aos Conselheiros pelo menos até cinco dias antes do pleito. São essas as duas 
reivindicações que tinha a fazer, Presidente.  
 
Presidente – A primeira proposição apresentada pelo Conselheiro Toloza será encaminhada à Diretoria. 
Quanto à segunda proposição algumas considerações devem ser feitas. As certidões são apresentadas para 
que os candidatos demonstrem não incidir em nenhuma hipótese de inelegibilidade prevista no Regulamento 
Geral. Essa é a finalidade da apresentação das certidões. Não há interesse numa exposição pública de cada 
particularidade de determinado candidato. Por outro lado, considero que aos Conselheiros deve ser facultado 
o exame dos respectivos processos de habilitação para aferir a condição de cada candidato que se 
apresentou elegível. Não há interesse e não vai ser feito pela Mesa do Conselho, a Presidência do Conselho 
não vai enviar aos Conselheiros as certidões apresentadas por todos os candidatos. Essas certidões foram 
examinadas pela Presidência e Mesa do Conselho, mas, tendo em vista a necessária publicidade de todos os 
atos do Conselho Deliberativo sobretudo fica facultado ao Conselheiro interessado o exame do processo. 
Não para que o Conselheiro venha examinar para fazer uma avaliação axiológica, se pagou condomínio ou 
não. Quer dizer, isso são contingências pessoais que não interessam ao Conselho Deliberativo. O exame se 
daria para verificar se aquele candidato é elegível ou não. Então, fica por isso indeferida pela Mesa do 
Conselho a segunda proposição do Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa.  
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Silvia Schuster – ... Tenho sido procurada por vários assistentes de jogos, as pessoas que vêm torcer pelo 
nosso Voleibol e também basqueteiros, que estão pedindo para comprar a camiseta do Clube, a nossa marca 
está realmente fazendo muito sucesso nas redes, na mídia. E gostaria de pedir à Diretoria que ... colocasse 
um posto de venda, alguma lojinha, alguma coisa para que essas camisetas possam ser vendidas, o pessoal 
tem procurado bastante. Obrigada. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 670ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 27 de março de 2017. 

Flávio Henrique Rosa Tatit – Apenas duas pequenas retificações. Quando fiz o pronunciamento sobre 
avaliação da aprovação do Plano Diretor, na última linha do meu primeiro pronunciamento, onde está escrito 
sala do Tênis é vestiário do Tênis. E na página seguinte, na 9ª linha está escrito assim: está claro por 
ocasião, é está claro que por ocasião. Só essas duas pequenas observações que vou deixar à Mesa. 
 
Presidente – De natureza gramatical, será feita a retificação. Muito obrigado, Conselheiro. Não há mais 
manifestação em contrário, considero a ata aprovada com as retificações mencionadas. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-13/2017, referente ao Relatório da Diretoria, balanço e 

demonstração das contas de receita e despesas do exercício de 2016. 

Presidente – Entre os dias 23 e 24 de março, os Srs. Conselheiros receberam o Relatório da Diretoria, 
acompanhado das contas de gestão, com os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente 
contratada, e, posteriormente, com a convocação, foram distribuídos os pareceres emitidos pelas oito 
Comissões Permanentes. No último dia 10 de abril, foi encaminhada aos Srs. Conselheiros uma carta da 
Diretoria, apresentando três erratas no seu Relatório. Este Relatório, em última análise, contempla as metas 
realizadas, à luz do Plano de Ação do exercício findo.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... Esta reunião, acho que desde que sou Conselheiro em todas elas 
tenho participado desse painel e reitero o que sempre falo, talvez seja uma das reuniões mais importantes 
que o Conselho tem, é a reunião onde olhamos o efeito do Orçamento aprovado em novembro de 2015 e 
agora estamos vendo o efeito dele em sua parte de realização. Temos novidades na prestação de contas 
deste ano, dois volumes, com uma quantidade de informação bastante grande. Como todo ano faço também, 
aquela recomendação de que esse relatório seja submetido ao Prêmio Abrasca de transparência. Esse é um 
prêmio que concorrem entidades não financeiras também, sem fins lucrativos, também as companhias de 
capital aberto. E gostaria de recomendar à Diretoria que esse relatório fosse apresentado, porque acredito 
que o Pinheiros seja merecedor de um título de distinção, dado por uma entidade externa, independente, 
autônoma, que faz análise do tipo de transparência pela questão voltada à análise de mercado. Então, esse 
seria um primeiro ponto em relação ao relatório. O conjunto de demonstrações recebido é bastante grande, 
são seis itens, temos desde relatórios da Diretoria, relatórios financeiros, tem o parecer do Conselho Fiscal e 
tem também os relatórios da Diretoria. O que vou fazer é muito mais um comentário breve, para não tomar 
muito tempo dos senhores, em relação a uma parte desse relatório, que é a parte que diz respeito aos 
números que estão expressos nas demonstrações financeiras, praticamente ficando restrito ao balanço 
patrimonial e demonstração de resultado. O comentário que farei está muito fundamentado no relatório, no 
parecer da Comissão de Finanças, que gostaria também de agradecer aqui. Não é o Expediente, mas acho 
que merece o reconhecimento de todos os Membros da Comissão de Finanças que trabalharam arduamente 
até altas horas para destrinchar e entender como é que estava funcionando a prestação de contas nesse 
novo modelo e poder emitir um parecer de uma maneira bastante técnica, que foi a tentativa desta Comissão. 
Então, o primeiro ponto diz respeito ao resultado do exercício. O resultado do exercício, nós somos uma 
Associação sem fins lucrativos, então, significa que seria muito bacana que nosso resultado fosse zero. 
Numa empresa a gente quer ter lucro, aqui a gente não trabalha com lucro, aqui trabalhamos com superávit 
ou déficit e o ideal seria que tivéssemos um resultado muito próximo de zero. Então, esse muito próximo de 
zero significa que o Orçamento e o cumprimento do Orçamento foram feitos de maneira muito equilibrada. 
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Então, não podemos festejar se o superávit é grande, ou se o déficit é grande, temos de festejar quanto mais 
próximo do zero ele é. E quando os senhores e senhoras olham o resultado, temos um superávit de R$ 30 
milhões e 055 mil. Isso é importante a gente ver, de onde vêm R$ 30 milhões e 055 mil? Desses R$30 
milhões temos R$21 milhões e 600 aproximadamente que são oriundos das receitas de transferência, títulos 
e editais. Isso não tem contrapartida em custo, então, se pegarmos esse resultado de R$30 milhões e tiramos 
os R$21 milhões, vamos arredondar os números, para R$22 milhões, R$ 21 milhões e meio para R$22 
milhões, sobram R$8 milhões. Esse é o superávit que o Clube fez. Esse é um superávit que realmente 
significa que conseguimos gastar menos do que arrecadamos. Boa parte desse superávit também tem a ver 
com as questões de receita de custeio, que não podemos confundir, que também teve uma receita que não 
teve contrapartida em custo, que foram R$ 2 milhões e 300 relacionados à recomposição do capital de giro. 
Então, isso foi cobrado. Recebi muitas dúvidas dos sócios: mas o sócio pagou a recomposição do capital de 
giro? Sim, afirmo a todos os senhores e senhoras que o sócio pagou esses R$2 milhões e 300 que foram 
hoje incorporados ao fundo de recomposição do capital de giro, assim como pagou também o que foi 
recomposto no ano anterior. Então, isso é interessante para notarmos que esse valor de R$30 milhões não é 
para a gente festejar e falar: Poxa, que os R$ 30 milhões estão sobrando. Não, temos de separar e alocar 
devidamente os resultados e veremos que esse resultado na medida que se faz esses expurgos eles vão se 
equilibrando e chegam próximo daquele ponto que havia comentado anteriormente do equilíbrio, ok? Então, 
poxa, não estão sobrando R$30 milhões no Clube, não é isso que estamos falando. Esse é um primeiro 
ponto que merece ser comentado. Em Bares e Restaurantes vemos a necessidade reiterada de continuar um 
trabalho que temos visto com a inauguração dos novos modelos de negócio, uma tendência de ter custos 
declinantes. Precisamos insistir nisso, porque ainda continuamos com um déficit em restaurantes. Esse déficit 
tem uma diferença dos déficits anteriores, conforme se vê aqui nos demonstrativos, que hoje é um déficit que 
aloca totalmente as despesas de bares e restaurantes no Orçamento de Bares e Restaurantes. Então, havia 
algumas despesas que estavam em Custeio, agora, inclusive há o histórico da demonstração aqui, feita pela 
Diretoria, de quais eram essas despesas que foram expurgadas do Custeio no passado, para que todos 
tenham uma ideia muito clara de qual era o resultado real de bares e restaurantes. Fizemos uma conta em 
relação aos dados históricos e o que se nota é que cerca de 20% do resultado de bares e restaurantes, da 
despesa de bares e restaurantes inicialmente estava alocado em anos anteriores no Custeio, o que não é 
correto. Então, agora temos uma demonstração onde 100% das despesas são pertinentes e são despesas 
pertencentes a bares e restaurantes. Continuando, o Fundo Especial está em um ritmo muito bom de 
formação de fundos e o que se nota é que esse volume de dinheiro que temos no início do ano de 2017, final 
do ano de 2016 é suficiente a fazer frente para essas obras que estão previstas no Orçamento que esta Casa 
deliberou ao final de 2016, no mês de novembro de 2016. Então, na proposta orçamentária não há um 
compromisso para fazer as obras, mas, olhando indicação por indicação, ou seja, há uma indicação de 
quantas obras se quer fazer e há uma indicação de quanto dinheiro está disponível. Isso dá um conforto para 
que esta Casa consiga manobrar as suas decisões ao longo de 2017 em termos de aprovação de obras. A 
recomposição do capital de giro foi em R$ 2 milhões e 300 mil. Vamos lembrar que são R$14 milhões que 
precisam ser recompostos e desse total já havia R$ 1 milhão e meio, R$ 1 milhão e 200, estamos com R$ 3 
milhões e meio recompostos, ainda temos um caminho aí de R$ 11 milhões e poucos para recompor esse 
capital de giro. Então, é um esforço que todos nós aqui devemos acompanhar. Acompanhar com lente de 
aumento para saber a cada milímetro, a cada real que está entrando, como que está evoluindo. Chamou 
atenção aqui, senhoras e senhores, as questões relacionadas a observações feitas em relação ao relatório, 
detalhes desse relatório. O relatório em algum momento fala sobre passivos financeiros. Nós fizemos uma 
análise bem detalhada que não existem passivos, não tem dívida bancária contratada pelo Clube. Então, 
para quem leu o relatório e ficou com esse tipo de dúvida é importante salientar que aquilo é um critério 
técnico que mostra como deveriam ser alocados os passivos financeiros, mas não existe passivo financeiro 
do Clube. Talvez tenha faltado uma palavra, uma frase final, falando exatamente isso: não existe o passivo 
financeiro. Pode levar eventualmente o leitor a uma dúvida. Como sempre fazemos, o tecnicamente se 
chama circularização, olha-se por fora, verifica-se uma informação externa bate com a interna. Foi feita uma 
consulta no site do Ministério do Esporte para saber se o que temos hoje declarado em balanço em relação 
aos recursos utilizados pela Lei de Incentivo ao Esporte consta e bate com aquilo que está declarado no 
Ministério do Esporte. Havia uma diferença e era de alguns projetos que não constavam na nota explicativa 
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dada neste relatório. E o que se percebeu foi o seguinte, não constou porque não teve movimento, então, foi 
um projeto que foi aprovado, está aprovado no Ministério do Esporte e não tem movimento, não teve 
captação de dinheiro. É razoável que ele apareça como zero, então, não está mencionado lá. É uma coisa 
bastante normal para se acontecer. Notamos também um conjunto bastante grande de redução nas 
despesas em relação a anos anteriores: redução nas despesas com viagem, redução nas despesas 
relacionadas a prêmios de seguro. Nossa preocupação foi a seguinte: se reduziu o prêmio de seguro será 
que reduziu a cobertura do seguro? É muito fácil reduzir um prêmio de seguro: Ah, tira dano civil. E 
constatamos que a cobertura continua a mesma, a redução do prêmio de seguro foi oriunda de um processo 
de contratação diferenciado que levou a um certame competitivo um pouco mais profundo e diferente do que 
se fazia. ... Então, o que gostaria de fechar aqui, Sr. Presidente, é que notamos que um aumento bastante 
grande que ocorreu aqui nas despesas do Clube foi em mão de obra. O Clube, em Custeio, tirando bares e 
restaurantes, somente em Custeio, no ano de 2016 gastamos R$86 milhões para pagamento com todas as 
rubricas relacionadas à mão de obra: salário, despesa médica, INSS. No ano anterior esse mesmo valor foi 
de R$76 milhões. Ou seja, tivemos um acréscimo. Só fazer o percentual quanto são R$10 milhões em R$76 
milhões chegamos aí a 16%, 17%. Então, foi um acréscimo bastante acentuado e não houve uma cobrança 
adicional por conta disso, não houve uma emissão de boleto adicional. Ou seja, demonstra que houve um 
trabalho de acomodar despesas, um trabalho de realmente apertar o cinto, que merece ser visto dessa forma, 
para falar: Puxa, mas se teve tanto aumento tirou de onde? Então, é uma preocupação que normalmente se 
tem quando se presta contas. Dessa forma, Sr. Presidente, vejo que o que vai faltar aqui para este Conselho 
também deliberar é destinação dos resultados, temos uma parte desse superávit, que é uma parte que vai 
necessitar uma destinação. Então, seria uma proposta a ser colocada. Não trago essa proposta, peço licença 
aqui para dizer que agora quem fala é o Conselheiro Luís Alberto, o relatório da Comissão de Finanças 
fechou um parecer. Agora, como Conselheiro trago aqui a proposta de que esta Casa faça um exercício 
agora de destinar esse resultado remanescente daqueles recursos livres. Ou seja, recursos que não são 
destinados em Investimento e recursos que temos condições de fazer uma eventual deliberação sobre ele, 
ok? 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (aparte) – Você diz que houve um aumento no custo, na folha de 
pagamento, nas despesas de salário, essas coisas, só para eu entender, já que você como Comissão 
Financeira tem de analisar. Você sabe me dizer se isso está um pouco relacionado ao que foi pago em 
indenização nas demissões feitas, etc., e tal? Porque considerando que o número de funcionários não mudou 
e que trocamos funcionários caros por funcionários mais inexperientes, que estavam vindo de fora, imagino 
que deva ter algum motivo aí. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Muito boa sua pergunta, permite aprofundar inclusive um pouco mais 
nessa análise. A despesa com pessoal salário é uma parte dela. Temos outra parte aqui no Clube, como 
existe em qualquer outra empresa, que é a parte dos encargos que incide sobre salário. Tem também a parte 
relacionada a vale transporte. Tem também a parte relacionada a seguro médico. O Clube contratava o 
seguro da Unimed, seguro médico de seus funcionários. E todos aqui acompanharam o que aconteceu com a 
Unimed, lamentavelmente quebrou e o Clube foi obrigado a contratar outra empresa. E essa outra empresa, 
pela sinistralidade, não gostaria de ser retórico tampouco ser piegas, mas, no sentido, quanto mais o Clube 
usa, igual seguro de carro, quanto mais a gente usa o seguro do carro mais cara é a renovação, né? Então, 
esse histórico que tínhamos de uso da utilização do seguro médico fez com que essa nova empresa 
chegasse aqui com um orçamento muito superior àquele que se tinha de gastos em 2015. E tem também 
outro fato, que todos acompanharam aqui no Orçamento de 2015, que é o reajustamento de mão de obra. 
Quando esta Casa deliberou a PO de 2017, agora, em novembro de 2016, a Casa sabia que seria um 
repasse de 100% do INPC. No entanto, ela não sabia quanto era o INPC. É equivalente a falar assim: vou te 
pagar em reais a quantia equivalente a U$100 dólares no dia 31 de julho. Sei que vou te pagar U$100 
dólares, mas não sei quantos reais vou te pagar, porque não sei quanto é essa paridade flutua. Então, 
ocorreu a mesma coisa aqui no Orçamento de 2015, a Casa aprovou um Orçamento baseado em uma 
estimativa de INPC. Sabia no momento da deliberação da proposta orçamentária que seria 100% do INPC e 
a forma como tal seria passado, porém, não sabia o índice de INPC. O que aconteceu é que esse índice de 
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INPC foi superior àquele que a Casa aprovou. Então, a soma de todos esses fatores foi a grande causadora 
dessa despesa a mais, ok? Esse seria o ponto principal. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Obrigado, Conselheiro Luís. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Pois não. Sr. Presidente, acho que ok.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro Luís de Sousa. 
 
Antonio Carlos Fiore – Manifestou-se utilizando material áudio visual, dizendo o seguinte: Apresento na 
sequência meus comentários às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016/2015, pois o tempo 
disponibilizado vou me ater aos principais pontos, porque não haveria como falar sobre todos os assuntos 
necessários. Vou iniciar, falando a respeito dos nossos saldos de caixa. Esses saldos de caixa estão 
apresentados nas demonstrações financeiras no balanço patrimonial à página 72. Temos um saldo de caixa, 
em 31 de dezembro de 2016 da ordem de R$54 milhões. É um caixa bastante robusto, entretanto, pode levar 
a algumas conclusões precipitadas. Nós temos R$54 milhões de caixa, mas não temos essa liquidez toda 
que imaginamos. Se retirarmos desses R$54 milhões aqueles valores referentes a desembolsos carimbados, 
como Fundo de Emergência, Fundo Especial, que é o nosso Fundo para Investimentos, se tirarmos o valor 
auferido com a operação do Comitê Olímpico Chinês e se tirarmos os valores que serão gastos com 
obrigações da Lei de Incentivo ao Esporte o nosso saldo de caixa e equivalência de caixa fica reduzido para 
R$7 milhões e 600 mil. É um número que muda muito em relação ao que parece ser. Nessa mesma data de 
31 de dezembro tínhamos já recebido antecipações de associados da ordem de R$10 milhões e 500 mil. Ou 
seja, nosso grande financiador de caixa continua sendo o associado que paga as suas contas 
antecipadamente. Se eles não houvessem pago as contribuições e taxas antecipadamente, em 31 de 
dezembro de 2016 estaríamos no cheque especial em R$2 milhões e 900 mil. Ou seja, nossos saldos são 
saldos que não devem ser perdidos de vista, eles são preocupantes, eles são baixos. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone - aparte) – Por que a verba do Comitê Chinês era 
retirada? 
 
Antonio Carlos Fiore – Teoricamente vai ser ... 
 
- O Conselheiro André Franco Montoro Filho continua manifestando-se fora do microfone. 

 
Antonio Carlos Fiore – Isso não é aparte, desculpe-me, estou fazendo uma apresentação de uma forma de 
raciocínio, então, deixe-me continuar meu raciocínio para você poder compreender melhor. 
 
- O Conselheiro André Franco Montoro Filho continua manifestando-se fora do microfone quanto a 

querer entender, porque os outros são realmente recursos carimbados. Só estou querendo fazer essa 

pergunta. 

 

- Manifestação de Conselheiros no plenário: Presidente, Presidente, Presidente? 

 
Antonio Carlos Fiore – Esse dinheiro teoricamente, segundo dito nas reuniões anteriores, será proposto a 
ser destinado em Investimento. Hoje estou começando a duvidar que isso seja feito, ok? 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – É isso. 
 
Presidente – Como essa apresentação está sendo feita através de slides, vou pedir, até para possibilitar à 
Mesa controlar o tempo, que os apartes sejam dados ao final da exposição. Obrigado. 
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Antonio Carlos Fiore – Obrigado. Vale dizer também que dentro desse saldo de caixa e equivalentes de 
caixa estão incluídos R$4 milhões e 100 mil, que foram recebidos do Banco Santander em dezembro de 
2016. Essa informação realmente desconhecia e era uma informação que esperava com alguma avidez, 
saber quando o Banco Santander pagaria e se pagaria esse valor. Ele nos pagou em dezembro e em 
nenhum momento, em nenhuma página do nosso relatório vi menção a isso. Apenas numa página do 
departamento jurídico, no volume 1 nesse material comenta-se que foi recebido o valor. Foi aí que descobri 
que o valor foi recebido. Acho que esse assunto nas reuniões de janeiro, fevereiro ou de março deveria ter 
sido comentado aqui conosco, porque é o motivo de júbilo para nós, entrar R$4 milhões em nosso caixa. Não 
sabia disso e é uma informação muito preciosa, que a transparência da Administração deveria ter 
apresentado a todos nós. No Pinheiros Esclarece também não está escrito nada a respeito disso. Se não 
houvesse entrado esse recurso do Santander esse nosso saldo de R$2 milhões e 900 negativos em minha 
forma de raciocínio, ele seria de R$7 milhões. E R$7 milhões, porque em novembro e dezembro não tivemos 
pagamento de REFIS. R$7 milhões, porque foi recomposto o capital de giro em R$3 milhões e meio, 
acumulados até 31 de dezembro. Esse valor do Banco Santander precisa ser reclassificado para a conta de 
Fundo de recomposição de capital de giro, que foi isso que foi proposto quando da preparação do parecer da 
Comissão Especial Financeira e em nosso balanço não está contabilizado dentro da conta de Fundo de 
recomposição de capital de giro. Continuando, falar um pouquinho do superávit, complementando algumas 
informações que o Luís Figueiredo já nos apresentou. Gostaria de mostrar um quadrinho que preparei, 
mostrando que nosso superávit de Custeio em 2016 foi de R$14 milhões e 400 mil, o déficit de Bares e 
Restaurantes foi de R$5 milhões e 800. Isso gerou um resultado corrente de R$8 milhões e 600 mil. 
Deduzindo as despesas operacionais gerais, que são despesas existentes no exercício de 2016, nosso 
resultado operacional foi de R$197 mil, aí incluindo-se as receitas auferidas com o recebimento do Banco 
Santander, de R$4 milhões e 100 mil. Se o Banco Santander tivesse pago em 2 de janeiro esse resultado 
aqui teria sido um déficit de R$4 milhões. Ou seja, todo nosso resultado de R$30 milhões foi formado pelo 
resultado de Investimentos, como o Luís nos apresentou e complementado pelo resultado do Comitê 
Olímpico Chinês. Então, esse nosso resultado de R$30 milhões se deve basicamente a isso. E esses R$8 
milhões aqui provavelmente o número que estaremos hoje debatendo o destino que deverá ser dado, 
originalmente prometidos para serem destinados a Investimentos. Como falei, esse nosso resultado 
operacional, excluindo a operação Santander teria sido um resultado negativo, um déficit operacional de R$3 
milhões e 900 mil. Outro assunto que acho que vale a pena termos em mente é que entre 31 de dezembro de 
2016 nossa Instituição tinha 162 processos em andamento. Esses processos montavam um valor total de 
R$41 milhões. Esses R$41 milhões foram distribuídos pelo Clube da seguinte forma: perdas prováveis de 
R$1 milhão e 200; perdas possíveis R$36 milhões e 200; perdas remotas R$4 milhões e 100. A provisão que 
foi constituída em nosso balanço é apenas sobre as perdas prováveis, sobre as perdas possíveis, assim 
como no anterior, a Diretoria houve por bem não provisionar nada. Acho um pouco temerário isso, porém, o 
critério adotado foi aceito pelos auditores. Se houvesse uma constituição de uma provisão um pouco mais 
conservadora o nosso resultado de Custeio teria sido mais uma vez pior ainda. Esse R$1 milhão e 270 mil faz 
parte do nosso balanço patrimonial, como uma provisão. Se pegarmos nossa PO de 2017 temos como 
contingências R$4 milhões e 300 mil lançados na PO. Na discussão da aprovação dessa PO comentei que 
esse valor deveria estar provisionado em nosso balanço de 2016, porque se é uma despesa esperada já 
deveríamos constituir essa provisão. Foi dito aqui pela Diretoria que essa provisão seria feita. Encontrei no 
balanço uma provisão de R$1 milhão e 078 mil. Isso significa dizer que as despesas na PO, se o balanço 
está correto, como acredito que esteja, as despesas na PO estão maiores em R$3 milhões e 200 mil nesse 
aspecto de contingências. Isso significa dizer que nossa contribuição que foi fixada em R$ 409,00 por 
associado por mês poderia ser de R$ 399,50. Seria muito mais compatível com o que todos nós 
esperávamos, ou pelo menos grande parte dos aqui presentes. Mais um ponto para reflexão e análise é o 
seguinte, de janeiro a novembro tivemos uma média mensal de R$383 mil de receitas de marketing. No mês 
de dezembro de 2016 aparece contabilizado uma receita de marketing de R$2 milhões e 700, completamente 
fora da média que tivemos o ano inteiro. É um número que acho que precisaríamos de um pouco mais de 
informação por parte da Diretoria, porque um número como esse me parece, numa análise com pouco 
detalhamento de informações, que contém receitas de exercícios futuros já contabilizadas em dezembro de 
2016, melhorando o superávit. Outro ponto diz respeito aos respeitos que os princípios contábeis devem ter. 
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É dito na contabilidade que todo fato administrativo deverá ser registrado pela contabilidade da entidade no 
momento de sua ocorrência. 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, o senhor acredita que quanto tempo extra necessitará? 
 
Antonio Carlos Fiore – Três, quatro minutos. 
 
Presidente – Por favor, queira continuar. 
 
Antonio Carlos Fiore – Então, esse aspecto de todo fato administrativo ter que ser contabilizado é 
mandatório, ele é regulado pelo princípio contábil da competência, que é descrita e regulamentada pela 
Resolução do CFC nº 750, que foi atualizado pela Resolução nº 1282. Essa resolução indica no capítulo II, 
da Seção VI, Art. 9º: as receitas e despesas do período devem ser incluídas na apuração do resultado no 
período em que ocorreram independentemente do recebimento ou pagamento. No parágrafo 3º: as receitas 
consideram-se realizadas nas transações com terceiros quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem 
compromisso firme de efetivá-lo, que pela investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à 
Entidade, quer pela fruição de serviços prestados. Tudo isso coloquei aqui para dizer o seguinte, a nossa 
Instituição tem um contrato de patrocínio, que já falei várias vezes sobre ele, da empresa Klar com o Voleibol 
feminino, celebrado em 1º de novembro de 2015, com vigência até 31 de dezembro de 2018, no valor de R$1 
milhão e 200 mil, acrescido da contratação de jogadoras de 1ª linha do Vôlei brasileiro. Esse contrato até hoje 
não foi registrado na contabilidade do nosso Clube. Dessa operação, as receitas de até 31 de dezembro de 
2016, de cerca de R$440 mil não contabilizadas. Por que não contabilizadas? O argumento é, o patrocinador 
se apresentou inadimplente desde a 1ª parcela. Ele recebeu parte do serviço que oferecemos e não pagou 
absolutamente nada. O Clube optou por não contabilizar essa operação. Digo aqui que isso precisa ser feito, 
porque o princípio da competência diz que a receita tem que ser contabilizada e tem que corresponder ao seu 
período efetivo de competência. Se o valor não vai ser recebido, seja feita uma provisão para perdas, porque 
se um dia o Sr. Marcelo Prado, diretor da empresa Klar resolver pagar essa dívida, alguém aqui no Clube no 
futuro deve saber que isso aí é um direito de o Clube receber. Se não estiver contabilizado, mudando uma 
Administração, por exemplo, ninguém vai saber que existe esse contrato que ficou pendurado. Então, essa é 
uma falha que precisa ser corrigida nas demonstrações. Senhores, apesar de todos esses pontos, em sua 
maioria de gestão, confesso-me preocupado com os rumos que estamos tomando, nossa situação financeira 
preocupa. Entretanto, devo dizer, para o bem de nossa normalidade que sou de opinião que as 
demonstrações financeiras em seus aspectos mais relevantes espelham a situação do nosso Clube sob 
alguma maquiagem e apresento meu voto por sua aprovação com as seguintes ressalvas: deve haver a 
indicação da existência de um contrato de patrocínio assinado pelo Clube usufruído pelo patrocinador e não 
registrado nos livros contábeis da nossa Instituição. O valor recebido do Banco Santander deve ser de 
imediato transferido para o Fundo de recomposição de capital de giro. E que na reunião próxima, de junho, a 
Diretoria traga informações a respeito do aumento das receitas de marketing ocorridas em dezembro de 
2016.  
 
Presidente – Conselheiro, apenas para encaminhamento aqui pela Mesa na oportunidade da votação. V.Sa. 
faz ressalva ou recomendação? Quero dizer que recomendação não é uma mera sugestão, ela tem uma 
efetividade clara, sobretudo, vindo do Conselho Deliberativo. É que quando V. Sa. fala em ressalva, quer 
dizer, o relatório está aprovado, exceto isso. Então, veja bem, Conselheiro, sugerir aprovação, ao mesmo 
tempo com ressalva, fica certa incompatibilidade. E pelo que entendi que V. Sa. pretende é que a Diretoria 
implemente para corrigir as eventuais impropriedades que V. Sa. apresentou da tribuna. Então, em meu 
modo de entender seria mais razoável que se fizesse uma recomendação e não uma ressalva. 
Recomendação, repito, não é: “olha, se quiser, faz”. Não, ela tem efetividade. O senhor trabalha muito com 
empresas e sabe que quando é feita alguma recomendação de um conselho fiscal ou de um conselho de 
acionistas não é uma mera sugestão, é algo que deve ser implementado. Assim também é nas contas 
públicas, de Estado, município, tudo mais, e em meu modo de entender é o que deveria ser perseguido aqui 
também pelo Conselho Deliberativo. Se forem aprovadas essas recomendações, o Conselho tem toda 
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autoridade e condições de cobrar da Diretoria implementação daquela recomendação, que não é uma mera 
sugestão. Essa é a observação que queria fazer. Por favor, Conselheiro, como é que o senhor vai fazer, 
ressalva mesmo? 
 
Antonio Carlos Fiore – Aceito que sejam recomendações, entretanto, gostaria que na aplicação dessas 
recomendações seja indicado a nós, Conselheiros, o efeito que essas recomendações poderão ter sobre os 
resultados dos exercícios até 31 de dezembro de 2016, porque elas serão lançadas a partir do exercício de 
2017. Então, elas impactarão no resultado de 2017, porém, elas são relativas a períodos anteriores, isso 
precisaria ficar bastante claro. 
 
Presidente – Mas elas serão formais. 
 
Antonio Carlos Fiore – Sim. 
 
Presidente – Até espero que depois o senhor as redija, se já não tiver feito, inclusive seria importante que V. 
Sa. procurasse reduzir isso a termo para que a Mesa possa no momento oportuno apresentar as 
recomendações de maneira clara, que seja fiel a sua exposição da tribuna. O senhor poderia fazer, nobre 
Conselheiro? 
 
Antonio Carlos Fiore – Sim. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Antonio Carlos Fiore – Só para finalizar, gostaria só de recordar que em reuniões passadas, provavelmente 
da apresentação de contas de 2015 aqui desta Tribuna falei que tinha alguma preocupação já com nossa 
situação de liquidez e que jamais gostaria de ser lembrado como o gestor que depois de muitos anos foi 
obrigado a levar nosso Clube a recorrer a instituições financeiras. Muito obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – ... Vamos iniciar nos referindo à mensagem do Presidente, na 
página 4 da prestação de contas. Aqui está escrito: de forma pioneira implantamos o programa de 
bonificação que disponibilizou para 4700 associados mais de R$180 mil em créditos para resgate. Iniciativa 
de sucesso que será ampliada em 2017. Gostaria de analisar com os senhores alguns números. Correção da 
contribuição social foi de 7,88%. Correção das taxas de serviços foi de 10%, isso inclusive foi inédito, a 
correção das taxas diferente da correção da contribuição social, que isso aí é o que o sócio paga diretamente 
para usufruir do Clube, a diferença de 2,12%. 16 mil associados pagam taxa de atividade. Valor orçado para 
taxa de atividade foi de R$11 milhões e 132 mil. Com a correção a maior de 2,12% foi faturado a mais em 
função dessa correção R$236 mil. Conclusão, 16 mil associados foram onerados em R$236 mil e 4700 
associados receberam bonificação de R$180 mil. Ou seja, o Clube ainda saiu lucrando com essa iniciativa de 
sucesso, que foi o programa de bonificação. Então, minha pergunta é: isso é um programa de bonificação? 
Tiramos de 16 mil sócios com uma mão e demos a 4700 sócios com a outra. Então, esse é um ponto que 
gostaria de saber. Muito bem, partindo agora para a última página, a 122, que é Orçamento de Investimento, 
Fundo Especial. Apesar da variação positiva da receita em R$11,4 milhões, houve uma redução de R$2,1 
milhões em aplicação. Então, o Clube tinha orçado R$10 milhões e 200 mil, chegou a realizar R$21 milhões, 
então, uma diferença positiva de R$11 milhões e 393. E a aplicação que estava orçada em R$10 milhões foi 
de R$7 milhões, teve uma receita a mais e uma redução de Investimentos. E o que me preocupa 
sobremaneira é que no programa de tecnologia corporativa de R$5 milhões e 600 orçados, foi realizado 
apenas R$2 milhões. Ou seja, uma diferença de R$3 milhões e meio a menos. Tivemos oportunidade de há 
três meses discutir aqui o projeto de investimentos em tecnologia e foi evidenciado que cada real aplicado em 
tecnologia dá um retorno em menos de dois anos por volta de R$ 5,00 a R$ 7,00. Então, esses dois pontos 
me preocupam, porque o primeiro ponto, com o programa de bonificação é a transparência que se prega 
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muito e que realmente a gente não vê transparência. Esse outro aspecto, que está se deixando de investir 
em tecnologia e esse é um grande caminho para redução de despesas para melhoria de gestão. Muito 
obrigado. Boa noite.  
 
Antonio Moreno Neto – ... Primeiro, gostaria de colocar, o assunto foi colocado pelo Luís Figueiredo com 
relação aos bares e restaurantes, segundo ele 20% dos custos estavam alocados em outras áreas. Já 
existiam custos que estavam alocados em outras áreas anteriormente, talvez alguns ainda não, mas não 
foram na sua totalidade. O que gostaria de frisar, tivemos um prejuízo de R$5 milhões e 858 mil, sendo que 
no ano de 2015 foram R$617 mil. É bom falar, nas notas explicativas estavam previstos R$5 milhões, acho 
que temos de tomar medidas fortes, isso sempre vem, temos prejuízo há muitos anos, sempre nosso 
Conselheiro Sérgio Vergueiro vem aqui insistindo, mas me preocupa muito esse número R$5 milhões e 858 
mil de prejuízo em bares e restaurantes. Segundo aspecto é com relação aos recursos que temos 
oportunidade de absorver no Clube. No ano de 2009, senão me engano 2010 conseguimos aprovar através 
da Confederação Brasileira de Clubes uma verba para os clubes brasileiros, transformado em lei, na Lei Pelé. 
Me recordo à época que na Câmara Federal o único item que não foi aprovado na Lei Pelé aprovada eram os 
recursos aos clubes. Isso significava meio por cento das loterias através do repasse da Caixa Econômica 
Federal. Tivemos oportunidade de ir ao Senado. Nós que digo, Esporte Clube Pinheiros e Minas Tênis Clube. 
Fomos lá – Infelizmente o presidente da CBC estava viajando à época – conseguimos reverter no Senado 
essa posição. Voltou à Câmara Federal. Estivemos novamente. Conseguimos aprovar e conseguimos 
aprovar os recursos. Esses recursos giram aproximadamente hoje entre R$60 milhões e R$70 milhões por 
ano, sendo que tem um percentual que tem que ser destinado, não só para esporte paraolímpico, uma parte 
para universidade e uma parte para escolas. Sr. Presidente, quando estava lendo aqui o relatório da 
Diretoria, página 92, deparei com um valor da Confederação Brasileira de Clubes, se os senhores 
observarem, no ano de 2015 R$1 milhão e 832 mil, que o Pinheiros conseguiu liberar para seu Orçamento. E 
no ano de 2016 R$2 milhões e 375 mil. O Pinheiros é o maior Clube, o maior formador de atletas que temos 
no país, tanto para os jogos Pan-Americanos quanto para as Olimpíadas e acho que a captação desse valor 
perante a Confederação Brasileira de Clubes é pífio, porque temos essa ferramenta. Foi aprovada muito em 
função do Pinheiros e o Minas em 2º lugar, que são os clubes que mais formam atletas. Na época inclusive 
foi formado o CONFAO, que é o Conselho dos Clubes Formadores de Atletas Olímpicos, composto de quatro 
clubes sociais esportivos e com quatro de futebol. Na época precisava força e alguns clubes de futebol que 
desenvolvem também a formação do esporte olímpico. Os quatro clubes seriam: Minas, Pinheiros, Grêmio 
Náutico União e o SOGIPA da parte estritamente social, sem futebol. E da parte do futebol seriam: 
Fluminense, Flamengo, Vasco e Corinthians, porque eles desenvolvem formação de atletas olímpicos. Então, 
Sr. Presidente, queria colocar como uma recomendação que consigamos, a Diretoria, maior volume de 
recurso, porque se somos o maior formador, hoje, até vendo, vocês podem observar no site da CBC tem um 
saldo, em janeiro de 2017 de R$200 milhões, que descontados esses percentuais que falei que tem que ser, 
sobram aproximadamente R$140 milhões, R$145 milhões para os clubes. E o Pinheiros está conseguindo 
R$2 milhões e poucos. É pífio. Só para dar um exemplo, não em demérito dos outros clubes, mas no ano 
passado o Flamengo conseguiu equipamentos e materiais R$5 milhões e 400; o Minas R$2 milhões e 700; o 
Paulistano R$2 milhões e 700. Não demérito a eles, que merecem, são formadores. Mas o Pinheiros não 
pode captar ou conseguir apenas esses recursos. Somos muito fortes, somos o maior formador e temos que 
no mínimo, coloco como sugestão como o senhor falou, pelo menos R$10 milhões serem captados 
anualmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Presidente – Sr. Conselheiro, só para facilitar apresentação da sua recomendação oportunamente à 
votação. O senhor recomenda que o Clube busque mais recursos... 
 
Antonio Moreno Neto – Tenha esforços para aumentar a captação de recursos perante a Confederação 
Brasileira de Clubes, com projetos que atinjam nossas necessidades.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. 
 



14/46 

 

Alexandre Perrone Lomonaco – Desculpe-me, Sr. Presidente, apenas uma opinião. O senhor decidiu tomar 
como recomendação algumas propostas. Apesar de louvável a recomendação do Conselheiro Toni Moreno, 
uma recomendação na prestação de contas do ano passado, de que se capte R$10 milhões me parece 
incoerente, porque estamos falando do passado e captar é futuro. Então, acho que não cabe votação. Apesar 
de ser a favor de qualquer captação a mais, essa não me parece coerente no momento. Obrigado. 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, evidentemente que as recomendações se voltam ao futuro e são tidas com 
base na demonstração de resultados obtida, senão não seria possível nunca haver uma recomendação. 
Então, as recomendações, como já disse na oportunidade que o Conselheiro Antonio Carlos Fiore fazia sua 
oração. Quer dizer, uma recomendação é algo para ser observado. Mas como se sabe o que deverá ser 
observado? A partir de um exercício passado. Recomendação, o senhor tem razão, é para o futuro, mas ela é 
formulada através do exercício passado. Por isso, não só pode ser feita, como usualmente é feita, não só em 
órgãos públicos, mas também em órgãos privados, empresas, por exemplo, uma assembleia de acionistas, 
ou na reunião de cotistas, ou um conselho fiscal. Então, é esse o esclarecimento que ia dar a V. Sa., 
agradecendo sempre seus momentosos e interessantes apartes.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Obrigado, Sr. Presidente. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Sr. Presidente, o Conselheiro Antonio Carlos Fiore, o Conselheiro 
Jorge Ehrhardt e o Conselheiro Antonio Moreno Neto já falaram tudo que ia falar. Então, para não ser 
repetitivo abro mão de falar, mas dizer que voto com eles. Obrigado. Boa noite.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – ... Presidente, antes, só queria fazer um comentário. Disse aqui que 
associados, primeiro, quero lembrar que acato a decisão de V. Sa., já está acatado e pronto, só que veio o 
candidato que os associados estavam se referindo quanto à inadimplência condominial, e me disse o 
seguinte: que trata-se de homônimo e que ele nunca ficou devendo para ninguém, mormente condomínio, 
mesmo porque a esposa dele é síndica do edifício. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Aí aproveitei, ele me disse que não tem nenhuma objeção quanto ao 
encaminhamento da documentação, principalmente de certidões, para conhecimento dos Conselheiros. 
 
Presidente – Conselheiro... 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Só terminar, Presidente, V. Exa. deliberou quando eu estava sentado, 
agora, estou só me reportando. Perguntei também ao candidato Vassellucci, ao candidato Cardia, eles 
também disseram que não tem nenhuma objeção. Mas, só para sintetizar, V. Exa. facultou o exame dessa 
documentação, só que, por exemplo, Presidente, trabalho e não tenho tempo para ir até a Secretaria do 
Conselho. Quero que V. Exa. deixe essa documentação aqui para exame, mormente no dia da eleição aqui 
em Plenário, porque é de suma importância para todos os Conselheiros, porque se trata, primeiro, de um 
Orçamento de R$200... 
 
Marcos Martins Paulino – Sr. Presidente, questão de ordem? 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Como questão de ordem? 
 
Marcos Martins Paulino – Esse assunto já foi tratado, Sr. Presidente. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Estou dizendo que acatei a decisão. 
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Marcos Martins Paulino – Então o assunto já está tratado. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Então, se o assunto é de ordem, depois o senhor decide, Presidente, 
deixe-me só concluir.  Então, falta só, caro Presidente Roberto Cappellano, Conselheiro Marciano a 
permitirem, autorizarem e facultarem o que os outros candidatos facultaram, que eles não têm nada a 
esconder e deixem que essas certidões sejam apreciadas. Agora, compete tão somente a V. Exa., que é o 
Presidente desta Casa, exibir ou não as certidões. Como disse que acato sua decisão, só peço a V. Exa. que 
permita o exame desses documentos aqui em Plenário no dia da votação. 
 
Presidente – Conselheiro José Luiz Toloza, querido amigo, esse assunto já decidi, cumpre a Mesa 
independentemente de alguns candidatos já terem manifestado, esse assunto já foi decidido.  Lamento que 
V. Sa. não possa comparecer à sala do Conselho no horário do expediente do Conselho, que vai até às 22h, 
mas os Conselheiros que quiserem poderão consultar. Não sei quem é esse candidato a que V. Sa. se refere. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Ele já disse que quer exibir as certidões dele. 
 
Presidente – Não importa isso. Quero dizer que todos os candidatos, sem exceção, preenchem todos os 
requisitos para se lançarem candidatos. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Requisitos morais, Excelência? 
 
Presidente – Requisitos normativos, José Luiz Toloza, querido amigo. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Pois não. 
 
Presidente – É evidente que estou falando de requisitos normativos. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – É que ninguém tem nada a esconder aqui, Presidente, por que esconder 
alguma coisa? 
 
Presidente – Ninguém está escondendo, é uma exposição indevida. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Então, está bom, Presidente. 
 
Presidente – Conselheiro, por gentileza, faça sua oração agora em relação ao item 3 da Ordem do Dia. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Sr. Presidente, a gente está em Várias já? Me perdi, já foi 
aprovado? 
 
Presidente – Já foi superado. Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa queira, por gentileza, fazer sua 
oração no item 3 da Ordem do Dia. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Pois não, Presidente. Presidente, às páginas 99 e 100 o que entendo por 
balanço, Exa., ou seja, receita e despesa. Queria inicialmente fazer um esclarecimento, vai ser um 
requerimento rápido, vou só argumentar com relação ao Comitê Olímpico Chinês. Em razão de o Comitê 
Olímpico Chinês, que nos trouxe inúmeros benefícios tanto financeiros, ou seja, da ordem de U$3 milhões e 
500 mil dólares, ou seja, na época acho que estava em torno de R$ 4,00, R$ 3 reais e poucos, quase R$12 
milhões, o que representa mais de 5% do nosso Orçamento, essa importância ingressou em nosso caixa do 
Clube. Aí verifico que houve um contrato específico com relação ao Comitê Olímpico e verifiquei também, 
Presidente, que foi feito outro contrato com relação a uma comissão a ser paga a uma empresa, denominada 
TIT. É só com relação a isso que vou tecer meus comentários e fazer os requerimentos a Vossa Excelência. 
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Esse contrato com o Comitê Olímpico, que disse que só trouxe benefícios ao Clube foi firmado em 12 de 
novembro de 2015, foi celebrado um contrato de cessão de instalações oitivas para o período de 22 de julho 
a 15 agosto de 2016 ao Comitê Olímpico Chinês, no valor de U$3 milhões e 500 mil dólares. Aí esse contrato 
vem, especifica as datas de pagamento, e tal. Quanto a esse contrato queria só aqui elogiar nossa Entidade, 
nosso Clube centenário, que o Comitê Chinês esteve à procura de outro clube, mas não encontrou nenhum 
similar ao nosso e por isso é que veio bater em nossas portas e firmar esse contrato. Então, não tenho nada 
com relação a esse fabuloso contrato que só trouxe benefícios ao Clube. O motivo da minha inscrição, 
Presidente, é com relação a um contrato firmado em 9 de dezembro de 2015. Vale dizer, Presidente, 20 e 
poucos dias após o firmamento do contrato com o Comitê Olímpico. E esse contrato não apresenta número 
de registro, mas diz o seguinte: o Esporte Clube Pinheiros firma contrato, valor correspondente à 
intermediação em contrato em 14% do valor de 3 milhões e 500 mil, ou seja, U$490 mil dólares divididos em 
quatro parcelas.  
 
Presidente – Conselheiro, por gentileza, V. Sa. se referiu no início de sua manifestação às páginas 99 e 100 
do relatório. Aguardo ansiosamente a relação dessa questão que V. Sa. explana da tribuna com a...  
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Então, veja, V. Exa., na página 99 está lá, receitas de 2016, embaixo: 
receitas, Custeio, restaurantes, Comitê Olímpico Chinês, esse é ao que me refiro, COC, está lá. 
 
Presidente – Página 99? 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Página 99 e depois a página 100, despesas. Então, temos aqui, ou seja, 
um acréscimo de 11 milhões e 716 e uma despesa de 2 milhões e 523. 
 
Presidente – 4.268. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – E mais alguns itens lá, dá 4 milhões e 268 abaixo. 
 
Presidente – Conselheiro, por favor, já entendi, vou aguardar sua conclusão. Apenas esclareço que como 
houve certo tumulto quando V. Sa. iniciou sua explanação, que a Mesa, embora já tenha esgotado seu 
tempo, concederá a V. Sa. cinco minutos para conclusão, é o tempo máximo que posso prorrogar. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Então, como disse, V.Sa. tem sido muito competente, muito judicioso em 
suas resoluções. Em razão disso que estou dizendo, o senhor baixou a Resolução nº 2/2016, nomeando uma 
Comissão Especial com a finalidade de examinar axiologicamente a contratação do Esporte Clube Pinheiros 
com o Comitê Olímpico Chinês em todas as suas nuances, inclusive no tocante à participação da empresa 
TIT, aí o senhor menciona os nomes dos integrantes desta Comissão. V.Sa. usou de duas palavras, que até 
procurei no dicionário. A finalidade de examinar axiologicamente, segundo Caldas Aulete, Exa., vem do 
grego: é o estudo de valores, principalmente valores morais, axiologicamente, V. Sa. assim se referiu. E 
quanto à expressão nuances, de origem francesa, que significa sutileza, faceta, diferença quase 
imperceptível entre coisas quando comparadas. Presidente, V. Sa. fixou um prazo de 60 dias para que esta 
Comissão finalizasse o exame precisamente desse contrato onde está essa comissão de 14%. Uma 
comissão significativa, quase em torno de U$500 mil dólares, é muito dinheiro envolvido. O que me chama 
atenção é que o contrato firmado com essa empresa, a título de comissão foi firmada posteriormente. Isso, 
para qualquer advogado, Dr. João Benedicto Marques, Dr. Fasanaro que se encontra presente, mas qualquer 
advogado sabe que isso não ocorre, ou a comissão é firmada conjuntamente com o principal, ou então não 
existe comissão, o que não se pode é uma comissão ser estipulada posteriormente ao contrato principal. Isso 
causou estranheza não só a mim, como a V. Exa. creio, porque V. Exa. foi quem despachou nesse sentido, 
determinando que fosse criada essa Comissão Especial para se apurar essa comissão no valor de 490 mil 
dólares, V. Sa. fixou o prazo de 60 dias para conclusão desses trabalhos. Tive contato com o Presidente da 
Comissão, Dr. Claudio Regina, e ele me disse das dificuldades em poder iniciar as instruções em período de 
férias e Carnaval. Aí perguntei ao nobre Presidente Claudio Regina quando que ele poderia finalizar a 
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conclusão desses trabalhos juntamente com os outros dois integrantes. E ele me disse que está prestes a 
concluir esse importante trabalho, que vai trazer muitos elementos aqui para este Conselho, porque estamos 
apurando uma significativa importância e que causa um pouco de estranheza a fórmula como foi. Por isso, 
Presidente, quando pedi aqui através de associados que os contratos firmados ao Clube fossem publicados 
imediatamente, ou num prazo de 30 dias nas Revistas do Clube, esse contrato firmado com a empresa TIT, 
que recebeu 490 só foi publicado 11 meses depois do seu firmamento. Quem diz isso é a empresa que fez a 
auditoria independente. Presidente, essa Comissão Especial composta por íntegros Conselheiros não 
conseguiu finalizar o trabalho ainda, está prestes a finalizar. Entendo, salvo melhor juízo, que não temos 
condições de aprovar especificamente esse item que está aqui do COC, que chama Comitê Olímpico Chinês, 
porque não temos os subsídios. Como se não bastasse, Exa., V. Sa. determinou sigilo nesses autos que 
estão sendo apurados nessas eventuais irregularidades. 
 
Presidente – Conselheiro, esgotou seu tempo suplementar. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Peço só mais dois minutos para concluir. 
 
Presidente – Então, conclua, Conselheiro. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Como disse aqui, ninguém tem nada a esconder, principalmente 
envolvendo U$3 milhões e 500 mil dólares. 
 
Presidente – Conselheiro, não perca tempo, por favor, conclua sua manifestação. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Presidente, como disse, V. Exa. decretou sigilo desse processo, então, 
nós aqui Conselheiros nem os documentos podemos analisar. Como vamos aprovar essa matéria de suma 
importância, no meu modo de entender, U$490 mil dólares se nem os documentos temos para examinar? 
 
Presidente – Muito bem, Conselheiro, já deu para entender, a Mesa vai responder as suas indagações. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Queria fazer os requerimentos, Excelência. 
 
Presidente – Sua proposta é pela rejeição de toda... 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Não. 
 
Presidente – É porque não dá para destacar um item. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Por que não dá para destacar um item? 
 
Presidente – Mas não faz mal,  a votação se dará da maneira que V. Sa. propôs. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Não propus ainda, Excelência. 
 
Presidente – V. Sa. falou que propunha a rejeição do COC. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Desse item? 
 
Presidente – É. 
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José Luiz Toloza Oliveira Costa – Ou então que se aguarde, fixe um prazo de mais 20 ou 30 dias para a 
Comissão elaborar esse relatório, aí sim vamos poder apreciar, Excelência. 
 
Presidente – Ou então adiar a votação. Eu queria responder a V.Sa.. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Vou fazer uma ressalva também, caso V. Sa. rejeite essas minhas duas 
proposições, que seja feita essa ressalva com relação, se for aprovado, que fique essa ressalva, porque o 
Conselho não tem elementos... 
 
Presidente – Já entendi, no momento oportuno vamos apreciar. Queria fazer algumas considerações em 
resposta a sua manifestação. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Pois não. 
 
Presidente – Primeiro, o termo axiologicamente, que implica numa análise de mérito, numa análise 
aprofundada, não necessariamente moral. Segundo lugar, o fato de a Presidência do Conselho ter 
determinado o prazo de 60 dias para manifestação da Comissão Especial não implica em nenhuma 
irregularidade ou impropriedade, até porque o Conselheiro Claudio Regina, que preside esta Comissão 
Especial teve oportunidade de conversar verbalmente comigo e disse-lhe que iria prorrogar por prazo 
indeterminado. Mas quero dizer que isso também, Conselheiro, não implica em irregularidade ou algum vício, 
porque na contemporânea experiência jurídica, V. Sa. bem sabe disso, tem se dado menos importância à 
forma e mais ao seu conteúdo, essa é uma forma de prestigiar o princípio da razoabilidade, como V. Sa. 
sabe. Por isso mesmo que no Direito Penal, que V. Sa. é um criminalista de escol sabe, se despreza os 
chamados crimes de bagatela. E os civilistas aqui vão entender, Dr. Guilherme Reis, também têm 
irregularidades. Quer dizer, aquele ditado, Dr. Manssur por certo sabe: de minimis non curat praetor, quer 
dizer, não há interesse em questões de menor importância. Portanto, o fato de estar escrito 60 dias e 
verbalmente eu ter asseverado ao Dr. Claudio Regina que o prazo seria indeterminado não tem problema 
nenhum. Terceiro lugar, Conselheiro, determinei sigilo do processo, não da documentação. O processo está 
em sigilo. Mas a Diretoria tem o dever de fornecer aos Conselheiros a documentação que guarda, isto não 
está em sigilo. V.Sa. sabe que até recentemente a Presidência do Conselho fez encaminhar a todos os 
Conselheiros um extenso rol de documentação relacionadas. E, por último, Conselheiro, quer dizer, a análise, 
como o senhor mesmo falou, as conclusões axiológicas que a Comissão Especial apresentará a todos nós 
não tem relação com contas. E vou falar por que. Estamos examinando, Conselheiro José Luiz Toloza, ...  
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Pois não, nobre Presidência. 
 
Presidente – ...estamos examinando contas, não se discute na apresentação de contas o mérito de cada 
uma das propostas, quer dizer, cada gasto, não está em discussão isso. Estamos apenas discutindo se as 
contas apresentadas pela Diretoria retratam com fidelidade a execução orçamentária, se retrata o que de fato 
aconteceu, o que de fato foi feito; não estamos discutindo o mérito de cada gasto, o que não faria sentido. 
Então, é por essas considerações, Conselheiro, que vou indeferir a sua proposta, até porque não posso pôr: 
olha, aprova-se tudo, menos o item tanto da receita, da despesa do COC, porque daí a coisa ficaria sem 
sentido. Então, isso não há possibilidade. Mas V. Sa. não tem com o que se preocupar, esta Mesa fará o 
maior empenho para assim que houver a conclusão da Comissão Especial disponibilizar todo o processo a 
todos os Conselheiros. Veja bem, Conselheiro, que interessante, poderá haver discussões respeitantes 
inclusive ao gasto, se foi bem gasto, se não foi, se deveria ser gasto ou não. Isso vai se dar numa reunião 
oportuna, não agora na questão das contas da Diretoria, que não é o momento oportuno, está certo? E, 
Conselheiro, por fim, não quero entediá-los, rapidamente, decretei o sigilo por motivos que expliquei, inclusive 
numa reunião passada. V. Sa. é advogado e entenderá; determinei o sigilo em homenagem ao princípio da 
unicidade da prova e com base em artigos do Código de Processo Civil, inclusive para evitar que houvesse 
pressão contra os Membros da Comissão Especial e eventuais depoentes. Então, foi por isso, não que 
tivesse interesse de esconder nada. Muito obrigado, V. Sa., como sempre, acrescenta muito.  
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José Luiz Toloza Oliveira Costa – Eu que agradeço, Presidente. 
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Presidente, só uma pergunta: por que foi criada então esta Comissão Especial? 
 
Presidente – Para concluir, apresentar resultados para que possamos oportunamente discutir, não mudou 
nada. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – E já aprova as contas antes? 
 
Presidente – Vou ter de esclarecer, mas me parece óbvio, quer dizer, aprovação das contas não prejudica, 
nem aproveita qualquer assunto relacionado com o estudo da Comissão Especial, não aproveita, não ajuda, 
não atrapalha, ninguém está aprovando ato específico, está-se apreciando contas.  
 
Clovis Bergamo Filho – ... Gostaria de colaborar aqui com todos, porque temos bastantes informações. O 
trabalho realizado é que reflete a estrutura do Clube e não depende da matiz A ou B, é a estrutura do Clube 
que está sendo colocada, que está tendo uma evolução ano a ano. E no processo de colaboração desse 
trabalho excepcional, que tem um grande significado e todo ano está sendo evoluído, colocaria como uma 
sugestão para a área de esporte a criação do índice de subsídio. O que seria o índice de subsídio? É receita 
menos despesa dividido pelo número de sócios que estão naquela modalidade, porque se fala muito aqui de 
bares e restaurantes, R$25 milhões. A gente tem na área de esportes R$50 milhões e precisa entender o 
detalhe desse subsídio que o sócio está fazendo desse Orçamento. Então, tenho como sugestão de colocar 
no relatório mensal e nas próprias prestações de contas o índice de subsídio para cada área de desporto, 
para a gente averiguar se o investimento que o sócio está fazendo está sendo utilizado 100% pelos sócios, 
ou pelo menos no coeficiente apropriado. Essa é a primeira consideração que tenho a fazer. Outra 
consideração que gostaria de passar aos Conselheiros é que há muito tempo a gente tinha, inclusive vocês 
podem olhar na previsão, a área de eventos tem como previsão R$1 milhão e 200. É natural e emblemático 
que área de eventos chegou a R$13 milhões. O que significa isso? É o retorno sobre o investimento que o 
sócio fez na infraestrutura de estacionamento. Então, quando há muito tempo vim aqui comentar nesta 
tribuna que tinham clubes coirmãos que estavam tendo recebíveis por ordem de R$15 milhões anuais... 
 
- Conversas paralelas. 

 

- Assume a Presidência o Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos. 

 
Clovis Bergamo Filho – Quando vim aqui a esta Tribuna falar que ia gerar um impacto significativo e tinham 
clubes coirmãos faturando por ordem de R$15 milhões anuais, nós, com advento dessa infraestrutura, que foi 
investimento de todos os sócios, no exercício de 2016 já auferimos R$13 milhões. Gostaria de deixar esses 
dois itens serem registrados, não poderia deixar de registrar a efetivação da criação do índice de subsídio e 
esse resultado extremamente positivo na área de eventos. Outra sugestão, acho que têm algumas 
solicitações, alguns questionamentos que tomo a liberdade de colocar, que acho que devem ser esclarecidos 
pelo Presidente, que seria muito apropriado. Então, dessa forma, seguindo o processo, que se convoque o 
Presidente para fazer alguns esclarecimentos que acho que seria muito salutar a todos nós que estamos no 
processo de aprovação. Muito obrigado.  
 
Claudio Vita Neto (questão de ordem) – Solicitaria que fosse submetido ao Plenário se já há o 
entendimento de que as questões nessa discussão de agora já estão suficientemente esclarecidas, que a 
gente pudesse encerrar os debates, como solicitado pelo Conselheiro Bergamo, ouvida a Diretoria na figura 
do Sr. Presidente... 
 
Presidente em exercício - Sr. Conselheiro, deixe-me só ponderar com o senhor. Há o Conselheiro Renato 
Zuccari, Conselheiro Vassellucci e, por fim, o Conselheiro Badra, são três Conselheiros. São 22h40, assuntos 



20/46 

 

relevantes. Depois o Presidente poderá usar a palavra, de modo que se o senhor permitir e o Plenário estiver 
de acordo, ouvimos esses três Conselheiros já inscritos, o Presidente finaliza e colocaremos em votação. 
Pode ser assim?  
 
Claudio Vita Neto – De acordo. 
 
Presidente em exercício - Obrigado. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – ... Estou em dúvida e quero colocar. Minha dúvida é de votação, não 
sei como vou votar. Foi colocado por que, né? Dúvida da clareza na apresentação das contas e o 
estabelecimento de relação, que contas não tem nada a ver com a dúvida do contrato feito. Aí vou consenso 
ou bom senso? Não vou discutir se tem relação contas com o contrato realizado, mas vou discutir algo que 
nem o jurídico vai responder: bom senso. Para mim se tem dúvida não gostaria de votar. 
 
Presidente em exercício - Pois não. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – ... O que vou falar, a gente já está bastante cansado, já teve bastante 
discussão, muito número, fica muito difícil, então, vou ser bem rápido nas coisas que tenho. Primeiro, há uma 
clara evolução, como o próprio Luís disse, na apresentação dos resultados, dos números, acho que a 
Diretoria fez um ótimo trabalho sobre a apresentação, que permite a gente fazer as análises. Vou direto aos 
pontos, que a gente fala bastante de gestão, transparência do Clube, ainda precisa melhorar bastante. O 
Fiore falou do Santander, para mim também foi uma surpresa, a gente até não sabia se o Santander estava 
ou não nas demonstrações. E parece que está. Apesar de o financeiro não ter falado uma linha, não tem 
nenhuma linha na parte financeira, então, vamos considerar que está. O Luís Sousa na apresentação 
comentou que a gente tem um superávit, que eram cerca de R$8 milhões e que R$2.3 foi capital de giro. 
Então, sobram R$5,7 milhões de resultado. Não sei se era isso que o Luís estava entendendo que a gente 
precisava destinar. Uma coisa que vou um pouquinho discordar do Conselheiro Fiore, é que ele apresentou 
que tinham R$8 milhões e 900 de outras despesas. Aquelas despesas não são caixa, elas são depreciação. 
Então, o caixa do Clube tem R$5 milhões e 700 de resultado. Outra coisa que achei curioso, sou novo, é 
minha segunda ou terceira prestação de contas. Quando tinha outra Diretoria, que hoje está na oposição, 
quem mais subia aqui ao palco eram os Conselheiros que hoje são da situação. E, curiosamente, hoje está 
ao contrário, vêm só pessoas da oposição. Achei bem emblemático isso do Clube, a gente precisa começar a 
mudar um pouco: é, vou lá bater, porque é oposição. Por exemplo, Professor Montoro era um dos que 
sempre vinha, inclusive, vamos dizer assim, as recomendações do Professor Montoro, que também sou a 
favor, de separar esse superávit de R$30 milhões, continua sendo apresentado da mesma forma. Ou seja, na 
realidade a gente tem R$5 milhões de caixa, não R$30 milhões, o resto é Investimento. Mais uma vez a 
gente precisa evoluir nesse conceito de gestão e transparência. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Concordo e o Conselheiro Luís colocou exatamente essa questão. 
Esse quadro a que sempre me referia, que aqui é o quadro 2/3 - do superávit do exercício. Eu sempre disse 
que esse número que aqui está de R$30 milhões é enganoso, que na verdade parte desse está 
comprometido com Investimento, que aqui são R$21 milhões. Então, ainda sobram R$8 ou R$9 milhões. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Isso. 
 
André Franco Montoro Filho – Enquanto que no passado era negativo e a Diretoria anterior dizia que era 
positivo, que tínhamos um resultado positivo, quando na verdade tínhamos negativo. Agora, temos positivo 
não são R$30 milhões, só os R$8. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Concordo. 
 
André Franco Montoro Filho – Na realidade é exatamente isso que gostaria. 
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Renato Bernasconi Zuccari – Sim. 
 
André Franco Montoro Filho – Além do mais, ainda estou concordando, estou discordando de você, não sei 
se estou ou não concordando com o Fiore, versão do Fiore, porque estou colocando aqui também 
amortização como gasto, que no passado ela achava que não era gasto. 
 
Presidente em exercício - Dr. Montoro, qual é o aparte? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Ele está concordando comigo. 
 
André Franco Montoro Filho – Ele citou, então, acho que tenho direito de explicação, ele citou que não 
estava comparecendo, estranhando isso. Acho que tenho direito, já que fui citado de ter um tempo. Pode ser 
depois de ele falar, achei que seria melhor falar juntamente. 
 
Presidente em exercício - O senhor terminou? 
 
André Franco Montoro Filho – Simplesmente que acho também a questão da amortização, que era um 
ponto importante. Concordo que não é despesa de caixa, mas é algo que impacta o imobilizado do Clube. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Sim, então, não é caixa, como a gente concordou aqui. É que para esses R$8 
milhões e 900 a gente tem teoricamente depreciação do imobilizado e a gente tem a receita dos 
investimentos, que estão em R$20 milhões. Então, teria que ser separado do Custeio também, da 
demonstração de caixa e também do Custeio, como está separado. Então, teoricamente a gente teria R$5,7 
milhões para destinar. Ninguém fez uma proposta do que vamos fazer com esse dinheiro. Além disso, temos 
mais R$8 milhões dos chineses, que também ninguém fez proposta, que gostaria de fazer. A conta de 
Investimento no ano passado estava em R$8 milhões e 800. Este ano está em R$20 milhões e 300 e ela 
cresce cerca de R$10, um pouco mais, R$15 milhões por ano, então, provavelmente no final de 2017, aliás, 
no final não, vamos ter cerca de R$35 milhões para gastar em obra este ano, só do jeito que está, temos 
quase dinheiro para fazer outro estacionamento. Acho que a gente poderia evitar um pouco dessas obras 
gigantescas no Clube por um tempo, apesar de ter o dinheiro. O que vou propor é que a gente destine o 
dinheiro dos chineses, metade dele para Custeio mesmo, para quem sabe no ano que vem diminuir o valor 
da mensalidade ou fazer alguma outra manutenção que não esteja prevista. Ou seja, deixar no Custeio 
metade do dinheiro dos chineses, que de qualquer forma o Investimento iria de R$20 para R$24 milhões, que 
é bastante. Só finalizando, me chamou atenção mais uma vez que a gente ainda tem muito para melhorar na 
questão da gestão do Clube. Olho mensalmente o R.A.M. No R.A.M. de outubro a gente tinha uma previsão 
para o final do ano de ter um déficit de R$4 milhões e meio, isso só no Custeio restaurante. Aí a gente chega 
ao fim do ano, como vem aqui, pega o relatório e temos um superávit de R$8 milhões e meio. Como é que 
aparecem R$13 milhões em dois meses? É nítido, claro que a gente precisa melhorar muito nos instrumentos 
de gestão do Clube, não dá para aparecer R$13 milhões em dois meses. Tudo bem que R$4 milhões são do 
Santander, como estavam previstos, R$9 milhões em dois meses é muito dinheiro. Depois o Presidente pode 
vir e explicar da onde aparecem esses R$9 milhões em dois meses, sendo que o R.A.M. de outubro era um 
déficit de R$4 milhões e meio e a gente chega ao final do ano com um superávit de R$8 milhões e meio. 
Finalmente, a gente tem mais uma vez o déficit de restaurantes, R$5 milhões e 800 e não tem nenhuma ação 
na PO sobre como melhorar esse déficit. Isso já falei na PO e a gente vai tocando desse jeito. Esses R$5 
milhões e 800 representam cerca de 5% de todo Custeio, ou seja, R$ 20,00 dos R$ 400,00 da nossa 
mensalidade são para pagar bares e restaurantes. Quer dizer, cada sócio já está chegando e deixando R$ 
20,00 do nada para pagar o restaurante. Fora a conta que paga e não tinha na PO previsto nada, nenhuma 
ação para melhorar isso. Parece que a gente tem esse déficit de R$5 milhões e 800 e simplesmente está aí, 
vamos aí. 
 
- Reassume a Presidência o Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 
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Presidente – Por favor, Conselheiro, conclua. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Gostaria de pedir essa explicação ao Presidente da Diretoria sobre essa 
diferença de R$9 milhões em dois meses, da onde surgiu isso, porque é tanto em receita quanto em 
despesa. Ia começar, mas acabei esquecendo que na apresentação da PO na reunião da PO o Presidente 
Cappellano e eu tivemos um bate-boca. Pedi desculpas a ele pessoalmente também e gostaria de pedir 
novamente desculpas aqui em Plenário, que particularmente me excedi. Basicamente isso. Concluindo, de 
novo, ainda a gente está muito primário, muito iniciante nas coisas de gestão e transparência do Clube, dos 
relatórios, e tal. 
 
Presidente – Conselheiro, então, para esclarecer: V. Sa. não se opõe à aprovação? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Aprovação não, o que fiz é sugestão da destinação do dinheiro dos chineses. 
 
Presidente – A recomendação para que seja destinada metade do dinheiro dos chineses para o Custeio e a 
outra metade para o Investimento. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Não sei se isso é recomendação ou se isso tem de ser votado, porque é uma 
sobra. 
 
Presidente – Na verdade isso tangencia a discricionariedade da Administração. Mas vamos apresentar essa 
recomendação ao Plenário. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Porque acho que na lei está dizendo que não pode ter superávit nem déficit. 
 
Presidente – Não é que não pode, busca-se ... 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Você tem que destinar o superávit. 
 
Presidente – ...a análise é em módulo. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Isso. 
 
Presidente – Mas vai ser encaminhado. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – É só por isso. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – ... Peço desculpas a vocês, que sei que está adiantado da hora em 
relação ao número de pessoas que estão falando aqui, mas também já conversei com o Collet lá embaixo, 
inclusive o Dutra estava do lado. O assunto que vou trazer aqui ia ser em forma de ressalva e concordamos 
então que vai ser um assunto tratado na forma de recomendação, por isso está sendo colocado que ou você 
rejeita tudo ou aprova tudo. Então, vou entrar de novo num assunto, não sou contabilista, não sou advogado, 
mas sou há 30 anos executivo de mercado internacional. E nessa minha carreira de mercado internacional 
tive a grata oportunidade de ser chamado a testemunhar em Londres, Nova Iorque, aqui no Brasil para dar 
meu parecer em cima de normas de mercado, em cima de melhores práticas de mercado na tentativa de 
elucidar problemas relacionados a parcerias, a contratos de prestação de serviço, venda de mercadoria, 
milhões de situações similares àquela que a gente verificou aqui no contrato dos chineses. Vim abordar a 
situação aqui pelo ponto da governança, o ponto da the compliance, que é o ponto que tenho insistido muito, 
que aqui no Pinheiros independentemente da polarização política que existe nós deveríamos, como 



23/46 

 

Conselheiros, estarmos nesse ponto nos dando as mãos para permitir inclusive que gestões atuais e futuras 
tenham mais ferramentas a sua disposição, porque tenho comigo que não somos obrigados a entender que 
todos os assuntos, nós somos voluntários, porque este é um Clube de gestão amadora, temos profissionais 
nas áreas, mas os Diretores são amadores. Podemos tentar melhorar isso? Podemos. Podemos tentar 
capacitar, colocar Diretores das áreas onde entendem, nas áreas respectivas? Sim, podemos. Tem muita 
coisa que pode ser bem-feita, mas precisamos também criar certos mecanismos em nossos Estatutos que 
permitam que a gente não cometa certos erros de gestão, que podem criar problemas sérios à Instituição e 
que de repente são feitos na maior boa vontade. Não vim aqui para julgar mérito, não vim aqui para dizer que 
houve má fé, que não houve má fé, mas pude analisar com carinho todos os documentos que foram 
colocados pela Diretoria à disposição da gente desde a semana passada, para elucidação dessa situação 
dos chineses. Me sinto na obrigação de vir aqui, porque fui um dos signatários, juntamente com o Fernando 
Xavier e o Roberto La Laina de uma série de perguntas à Diretoria, na tentativa de entender um pouquinho 
melhor o que aconteceu. Me interessei no assunto quando soube que havia uma Comissão exatamente 
porque minha experiência de 30 anos de mercado diz que essa é uma situação muito delicada. O mercado 
internacional trata essa situação de comissão com muita particularidade, porque não feita de uma forma 
correta cria oportunidades para desvio de dinheiro com dilapidação de patrimônio, cria possibilidade de 
sonegação fiscal, para corrupção, para propina, diversas ilegalidades que a gente não quer quando está 
fazendo comércio internacional se ver envolvido, mesmo sem querer, ok. Então, como Instituição a gente tem 
que se preocupar com isso. E me preocupou sobremaneira quando percebi através dos documentos 
apresentados que a empresa que contratamos, com data posterior do contrato, também não é uma coisa 
muito legal a confecção desse contrato dos chineses, era a mesma empresa que tinha se apresentado em 
2014 como agente da nossa contraparte. Em nosso contrato com a contraparte, que é o Comitê Olímpico 
Chinês, existe uma cláusula nobre lá, é uma cláusula meio que pétrea para o contrato, é um no breaking, the 
unbreakable na verdade, onde diz claramente que as partes não podem ser consideradas, as partes 
signatárias do contrato em momento algum podem ser consideradas agentes um do outro. E isso foi feito 
para quem assinou o contrato. Lá estava assinado o Comitê Olímpico Chinês, o Pinheiros e o agente que já 
tínhamos esclarecido em agosto através de um comunicado do Presidente Cappellano ao Comitê Olímpico 
Chinês, quem era o agente dele. Ele colocou lá que era CSMG, era a Chinese Sport Management Group. 
Depois esse Chinese Sport Management Group contratou a TIT para prospectar, para negociar, para 
intermediar um centro esportivo para eles. E estamos pagando uma comissão pelo mesmo serviço. 
 
Presidente – Conselheiro, V. Sa. sabe o apreço que tenho por você. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Sim. 
 
Presidente – Agora, esse assunto, embora tenhamos realmente conversado lá embaixo sobre o tema, temos 
que focar agora na questão das contas. Vai ter uma reunião específica para cuidar desse assunto assim que 
a Comissão Especial entregar o trabalho. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Pretendo encerrar, Presidente Collet. 
 
Presidente – E aprovação ou reprovação das contas não ajuda nem atrapalha essa discussão. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Entendi e aceitei sua colocação, apesar de a gente ter percebido lá 
embaixo o quanto esse assunto é controverso. Infelizmente, como o senhor tem razão, aqui no Pinheiros a 
gente distorce aprovação das contas e a gente entende como aprovação de contas a de que está aprovando 
tudo. 
 
Presidente – Não. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Por causa disso estamos fazendo uma recomendação para que 
futuramente a gente não mais contrate, poderíamos ter contratado qualquer um para ajudar no contrato com 
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os chineses, mas não o agente que já está contratado pela contraparte, está certo? Há um conflito de 
interesses claro e fica uma enorme dúvida no ar porque se fez isso e do jeito que foi feito. Então, estamos 
recomendando que isso não aconteça mais, assim como estamos recomendando também que seja 
apresentado o contrato de marketing esportivo e várias outras situações que já foram conversadas aqui. Vou 
pôr isso por escrito e é essa nossa posição neste momento. Muito obrigado. 
 
Presidente – Conselheiro, o senhor vai entregar essas recomendações por escrito? 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Vou entregar agora. Está como ressalva/recomendação, mas vai 
entrar tudo como recomendação, está bom? 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Obrigado e desculpe-me.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Senhores, inicialmente peço desculpas por ser o último, mas não poderia 
deixar de vir a esta tribuna defender esse relatório da Diretoria. Se houve críticas entendo que todas são 
justificáveis. Aplaudo o interesse de todos os Conselheiros que me precederam em suas análises, mas minha 
análise é objetiva, direta e me reporto à página 71 deste relatório, em que diz simplesmente o seguinte: o 
índice de liquidez corrente do Clube é 1.49. Senhores, índice de liquidez é o parâmetro que se verifica a 
saúde da Entidade. Quando se analisa a concorrência quando o índice de liquidez é menor que 1 essa firma 
não vai para frente.  Então, o índice de liquidez é a saúde do Clube. Senhores, o índice de liquidez é o ativo 
sobre o passivo. Estamos com 1.49. Louvo ao Diretor Fernando Rohrs que com sua persistência conseguiu 
esse tipo de índice. E com essa informação, sugiro que o relatório aprovado pela grande maioria e todas as 
considerações sejam sugestões. Essa é minha intervenção. Muito obrigado.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro. Agora, por determinação do Plenário vamos ouvir o Presidente, 
em seguida será feita a votação. Sr. Presidente, por gentileza, queira ocupar a tribuna. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ...  É com muito orgulho que venho aqui, terminando meu 2º 
ano de mandato apresentar esse relatório que apresentei a vocês aqui. Me lembro recentemente que a gente 
vinha aqui discutir outros assuntos, de déficit, como compunha. Hoje a gente está discutindo como vai 
destinar o superávit, acho que isso é a grande prova da gestão. O próprio Conselheiro Badra falou, peguei o 
Clube o índice de liquidez era 0.73. Estou entregando o Clube neste final de mandato com 1.49. Não vou 
entrar nas questões políticas, se a gente perceber teve muito aparte político dos Conselheiros, quero entrar 
na parte técnica do assunto. Então, fico muito feliz de estar aqui discutindo para aonde a gente vai levar o 
superávit. Fico muito feliz de dizer que consegui recuperar o caixa em dois anos em R$3 milhões e meio, ao 
invés de ter um déficit de R$14 milhões, que aconteceu. Não tive déficit e consegui cumprir com o 
programado em R$3 milhões e meio. Fico muito contente e orgulhoso de poder levar nosso relatório para 
fora, para o Prêmio ABRASCA e ser premiado como o relatório, que merece e precisa de muita melhoria, 
porque é uma melhoria evolutiva, por isso que quando a gente conversou da PO, que não poderia botar um 
índice total linear, que é isso, têm várias variações. Então, fico muito feliz de a gente poder levar nosso 
relatório do Esporte Clube Pinheiros para fora, para poder ser premiado. E a gente fez agora como critério de 
evolução dois relatórios exatamente por isso, para atender as normas de contabilidade, melhorar e poder 
apresentar nosso relatório. Vi e fiquei muito feliz que a gente não discutiu aqui nenhuma obra que estourou 
prazo, nenhuma obra que estourou valor, a gente não teve nenhum desse tipo de problema hoje para 
apresentar aqui ao Conselho, a gente só está falando de coisa boa. De coisa boa, de os chineses ter vindo 
aqui.  Queria ter uma delegação chinesa por mês. O contrato dos chineses, já respondendo à pergunta do Dr. 
Toloza, Dr. Vassellucci, tudo, foi o contrato mais investigado, mais auditado, mais olhado do Clube. Olha, 
olha e sempre está certo, está tudo certo lá. Fico muito feliz. É um negócio que começou em 2014 e consegui 
finalizar. Graças a Deus finalizamos com muita competência o contrato. Pode ser que o Dr. Toloza não tenha 
lido os e-mails, pode ser que o Dr. Toloza não tenha lido o parecer do Conselho Fiscal, pode ser que o Dr. 
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Toloza não tenha lido o parecer da Auditoria Independente, que são outras pessoas, não sou eu que estou 
falando. E todos esses pareceres foram dizendo que o contrato está correto. Posso até ler o parecer se 
quiserem com relação ao Comitê Olímpico Chinês, acho superinteressante para quem não leu. Rapidinho, 
então. (LÊ): O Conselho Fiscal solicitou auditoria a Parker Randall que fizesse relatório detalhado sobre a 
contratação com o Comitê Olímpico Chinês e o contrato com a T & T Marketing e Assessoria Esportiva. 
Relatório este que fica fazendo parte integrante desta ata, colocada em discussão nos itens da Ordem do 
Dia. Os Membros do Conselho Fiscal deliberaram como sempre. Dr. Toloza, deixe-me terminar. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: está atrapalhando. 

 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Está atrapalhando aí, Dr. Collet. Item 1. O contrato entre o 
ECP e o Comitê Olímpico Chinês. Analisado o referido contrato, concluiu-se que o mesmo atende as 
exigências legais, contábeis e financeiras, como atesta o relatório da Parker Randall. É um terceiro que está 
falando, não tem nenhum viés político, não tem nenhum outro viés, é um terceiro que está dando o parecer, 
não é o Cappellano nem outras pessoas. O contrato entre o ECP e a T & T Markegint Assessoria Esportiva. 
Da mesma forma, concluiu-se que o contrato atende os requisitos legais, contábeis e financeiros, como 
atesta o relatório da Parker Randall. Aspectos financeiros e resultados dos contratos mencionados nos itens 
1 e 2 acima, conforme atesta o relatório da Parker Randall todos os pagamentos foram feitos observando as 
normas cambiais e fiscais em vigor. Item 4, que fala do Conselho Fiscal. Riscos fiscais e contingências 
potenciais. Analisados os referidos contratos e com base nas informações disponibilizadas e o melhor 
conhecimento desse Conselho Fiscal não apresentam riscos tributários, tendo sido cumpridas as obrigações 
previstas nos referidos contratos. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: não dá para parar esse assunto? 

 

Presidente – Sabe o que acontece? Falei isso. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: não é outra reunião? 

 
Presidente – Só um minutinho. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: vamos votar, Presidente. 

 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Acho que o senhor tem de ter um pouco mais de respeito 
comigo.  
 
Presidente – Sr. Presidente, só um minutinho. Acontece que esse assunto foi cuidado da tribuna e deixei 
falar muito tempo sobre o assunto antes de interromper, por três oradores. Acho natural que o Presidente 
também toque nesse assunto, senão será o único a não falar disso.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É muito engraçado aqui, a gente pode falar e não gosta de 
ouvir, mas, tudo bem, a gente vai evoluindo aqui no Clube e os Conselheiros também. O que acho 
interessante, que também a gente colocou até em reunião de Diretoria, pouco se falou aqui, e hoje a gente 
tem os alicerces montados para o Clube, é fazer uma política the compliance, uma governança corporativa, 
isso já constou até na ata da reunião da Diretoria. Temos hoje toda a base formada na pirâmide para fazer 
uma política the compliance que adequa as nossas realidades e ao Clube, conseguindo assim tendo qualquer 
desvio ou equívoco a gente corrigir em tempo. Acho superimportante. Vou entrar nas questões específicas. 
 
José Manssur (fora do microfone) – É o que recomenda o parecer. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É o que recomenda o parecer e a gente tem lutado por isso 
há muito tempo, Dr. Manssur. O senhor não tem feito parte das reuniões da Diretoria, mas essa é uma luta 
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nossa. Agora, com o Conselho Fiscal nos apoiando eu fico muito feliz. E fico mais feliz ainda, que foi falado 
hoje, que sou o único Presidente dos últimos 10, 12 anos, que sou Conselheiro há 15 anos, que não lança 
chapa de Conselho Fiscal.  Eu vir aqui e ter um parecer dessa magnitude do Conselho Fiscal, com o Dr. 
Keyler, para quem não sabe quem é o Dr. Keyler, o senhor sabe. Com a Auditoria Independente que foi 
contratada por este Conselho Fiscal, não foi contratada pela Diretoria e ter parecer dessa magnitude, para 
mim é a coisa mais maravilhosa do mundo. Faço questão de ter sempre, isso não é porque estou Presidente, 
defendo há anos, não mudei, que o Conselho Fiscal não tinha de ser ligado à Diretoria, ser um Conselho 
independente. Assim foi e espero que continue sendo. Com relação à colocação do Dr. Antonio Moreno Neto, 
a recomendação que ele colocou. A primeira coisa com relação aos restaurantes, também me preocupei 
muito, por isso que a gente resolveu apartar e fazer a conta em separado. Em 2014, perdemos entre a soma 
do Custeio e do restaurante R$9 milhões e 200. Em 2015, perdemos R$6 milhões e 800 entre Custeio e o 
que está apartado no restaurante. Em 2016 estamos entregando, tínhamos uma meta de R$5 milhões e 
meio, atingimos R$5 milhões e 800. Já para o ano que vem botamos uma meta de R$5 milhões. Então, 
peguei em 2014 com R$9 e 200 de déficit; 2015, repito, R$6 e 800 e 2016 R$5 e 800. Isso aqui não precisa 
mais explicação para ver a linha que a gente está conseguindo adotar. Com relação também à pergunta do 
Dr. Toni Moreno com a CBC. Estamos quase lá, Dr. Antonio Moreno, o senhor só se esqueceu de mencionar 
que em 2014 não pegamos dinheiro da CBC porque não tínhamos certidão, a gestão esqueceu de ter 
certidão e sem certidão não tem recurso. Em minha gestão não faltou certidão, sempre consegui pegar 
recurso.  E digo mais, dos R$10 milhões que o senhor está citando nós já pegamos R$5 milhões para os 
próximos quatro anos. E vamos, agora, que vai sair o edital 7, tentar pegar mais R$2 milhões. Para quem não 
sabe, a CBC que faz as regras do jogo e a gente participa para poder atender. Desde que virei Presidente, 
em todos os editais que saíram o Esporte Clube Pinheiros foi contemplado e sempre estamos lá nos maiores 
clubes do Brasil: Flamengo, Paulistano, Pinheiros e assim por diante. Quem quiser é só pegar os relatórios 
da CBC e olhar. Então, é isso. Com relação ao que o Dr. Jorge Ehrhardt perguntou também tem uma 
colocação. É exatamente isso, em 2016 pagamos R$180 mil e as taxas que o senhor falou para 2017 dão 
R$230 mil. O senhor só se esqueceu de falar que em 2017 vamos devolver R$500 mil. Então, você comparou 
16 com 17, em 16 demos R$180 e não cobramos nada. Em 17 vamos dar R$500 mil e tem R$200 mil a mais. 
É isso aí, você só se esqueceu de fazer a conta dos menos R$500 mil. Com relação às perguntas às 
perguntas do Conselheiro Fiore, as colocações dele acho bom a gente separar em três tópicos. A primeira 
que me traz, acho superinteressante, que o Conselheiro Fiore foi Presidente da Comissão Financeira acho 
que por quatro anos senão me engano, em nenhum momento o senhor estava tão preocupado em pagar o 
déficit do caixa. Parece que agora você ficou preocupado. Acho ótimo você ter ficado preocupado, até porque 
quando você mesmo faz aquela conta ali, como o Zuccari já corrigiu, porque é uma conta de índice. É uma 
conta você tem que ter tudo, se você tirar esse, tira aquele, tira aquilo não é uma conta, é um arremedo de 
números. Como o próprio Zuccari falou, nas contas a gente precisa da recomposição do capital de giro. Acho 
que aqui ninguém está discutindo que não precisa, que é em R$14 milhões. O dinheiro que a gente recompor 
com os R$14 milhões não vai ter mais esse problema de ter que entrar no cheque especial, é perfeito isso. 
Por isso que a gente está recompondo o capital de giro. Não estou vendo qual novidade que está se trazendo 
ao Plenário, precisamos recompor para não entrar no cheque especial. Quando a gente não recompunha 
entrava no adiantamento do associado. É simples, a gente está recompondo isso. Volto a dizer, não fui eu 
que criei o déficit, mas estou ajudando a pagar e estou pagando. A gente sabe, para pagar o déficit, se 
quisesse pagar mais rápido teria que ter aumento de mensalidade. Estou segurando para não ter aumento de 
mensalidade. Apesar de toda discussão que a gente teve sobre previsão orçamentária qualquer 1% a mais é 
fácil você aumentar e paga o déficit. A gente tem tentado segurar para não encarecer o associado. Você faz 
três recomendações em suas colocações. Uma com relação ao patrocínio da Klar, que tem que constar, tudo. 
Aqui no Clube a gente não adota o critério de contabilização e reconhecimento a partir da vigência contratual 
e sim a partir do primeiro pagamento, como via de regra, adotando o conservadorismo e prudência. Essa foi 
uma resposta dada inclusive para a Comissão Financeira pluripartidária, que aceitou. Esta Comissão aceitou 
essa resposta: uma vez que não há força jurídica no contrato para eventual cobrança judicial, como bem 
citado o patrocínio da Klar. Então, a gente fez isso, a Auditoria Independente aceitou, o Conselho Fiscal 
aceitou, que a gente só contabiliza para evitar qualquer tipo de inchaço, senão eu faço o contrato de R$20 
milhões, jogo no balanço tenho R$20 milhões. Dinheiro só vale para a gente, o Pinheiros sempre tem 
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adotado isso, a partir do momento que entra o contrato. Então, essa é sua primeira recomendação e 
respondo dessa maneira. Com relação ao capital de giro, que agora virou uma preocupação, acho super 
válido. Sim, fomos lá no dia 29 de dezembro e o balanço é uma foto. Se a foto fosse tirada dia 2 seria dia 2, 
se fosse dia 20, dia 30, a foto é tirada no dia 31. Nos dá muito, mas muito orgulho, e aí preciso fazer um 
adendo, agradecer ao Presidente que tomou a atitude à época de ter entrado com essa ação, que essa ação 
demorou 10 anos, senão me engano foi o Dr. Antonio Rudge que teve a visão de entrar com essa ação para 
o Clube poder ganhar um dinheiro depois de 10 anos. Então, aqui a gente tem que esquecer as diferenças 
partidárias e políticas e entender que é o Clube. Aquele Presidente naquele momento tomou uma atitude que 
beneficiou o Clube 10 anos depois. O que foi? O Santander tinha depositado R$4 milhões e 700 em juízo. 
Tinha a história do Santander, que não ia pagar, ia voltar, que ele não foi citado. O que a gente fez? Quando 
a gente fez uma licitação, que irá responder sua pergunta 3, das suas recomendações, nós chamamos o 
Santander aqui, conversamos que a gente ia fazer uma licitação para escolher o novo banco, ou o banco que 
mantivesse o relacionamento que a gente tem hoje com o Bradesco. Eu fui lá ao Santander, com o Dr. Mario 
Gasparini, e falei o seguinte: que não era interessante ao Clube ter um parceiro que estava tendo uma 
demanda judicial com o Clube. Não caiu do céu, eu fui lá, no dia 29 de dezembro eu estava lá no Santander 
com o presidente do Santander. Muita gente viajando, de férias, eu estava lá no Santander, às 9h da manhã. 
A gente chegou lá, conversando com eles, falamos: olha, estamos para fechar e precisamos resolver. Até 
tem um detalhe para falar, para explicar antes. Uma semana antes, nessas conversas, e aí também com 
ajuda do Dr. Chidiquimo, nosso jurídico, o Santander falou o seguinte para a gente: te dou R$4 milhões e 
100, está resolvida a pendência e vamos trabalhar com o Pinheiros. Esqueceu de falar aqui que têm os 
honorários, para quem gosta também de fazer conta de porcentagem, tudo, e os honorários eram 20%, para 
os advogados, mais que os 14 que foram aceitados, eram 20. Com esses honorários a gente falou: dos R$4 
e 100 que eles vão dar, a gente vai pagar 20%, vai sobrar R$3 e 200, R$3 e 300. Falei: não aceito esse 
acordo. Fui ao Santander no dia 29, conversei com o presidente, falei o seguinte: o senhor não quer pagar 
10% dos honorários do advogado direto? Então, fechamos o acordo com R$4 milhões e meio. O Santander 
pagou 10% direto com o advogado, R$410 mil e nós pagamos mais 10% dos R$410, mais 10% dos R$4 e 
100, não sobre R$4 e meio, porque a gente fez essa conversa lá e foi R$3 e 700. Então, entrou R$3 e 700. 
Mas não caiu do céu, volto a dizer, fomos lá, lutamos por esse dinheiro, porque quando a gente chegou, 
como o Zuccari falou aqui, muito bem colocado, a gente começou a ver que teve problema no dissídio, que é 
o aumento que a gente previu 9.5, tinha dado quase 11%. Problema no plano de saúde, que a gente tinha 
previsto um valor, infelizmente a Unimed quebrou, tinha extrapolado. Falei: a gente precisa correr atrás de 
outras receitas, a gente precisa equilibrar. E felizmente não estou deixando nenhum papagaio para a 
Diretoria futura pagar, no meu exercício o que entrou eu paguei, não estou deixando dívida, nada, zero. 
Consegui terminar zeradinho, bonitinho, como manda nosso Estatuto. Corri atrás e resolvi. Sem contar 
também, Fiore, que você no parecer de 2014, que foi feito da prestação de contas do Dutra já falava que 
esse dinheiro que ainda não existia tinha de entrar também no Custeio. É só pegar prestação de contas de 
2014, está lá em letras garrafais escrito no balanço orçamentário. Com relação ao item C, marketing, mais 
uma oportunidade de mostrar como a gente está lutando por este Clube, por todo o Clube com muita 
vontade. Nos últimos três anos vou te falar, acompanhei os últimos dois, mas olhei os últimos três, pegamos 
do Bradesco R$2 milhões por ano. Pegamos R$6 milhões do Bradesco em três anos. Vou repetir, porque a 
diferença é muito grande, em três anos pegamos R$6 milhões. Peguei para o Pinheiros para os próximos três 
anos R$17 milhões. Por que peguei R$17 milhões do Bradesco? Porque fizemos uma licitação, chamamos 
todos os bancos. Dessa licitação participou o Santander, que resolveu o problema que estava-se arrastando. 
O Santander entrou com a Lei de Incentivo pelos próximos três anos, esse dinheiro vai entrar agora em 17, 
18 e 19, senão me engano ele deu R$5 e 700 combinados com a gente. O Itaú, que muitos reclamaram que 
tinha placa, que não tinha placa, que ficou incomodado, também veio conversar com a gente, já não tem mais 
a placa, mas fazia parte da estratégia, está dando R$6 milhões ao Clube nos próximos três anos também. E 
o Bradesco, que tinha dado R$6 milhões, para responder à pergunta do Fiore, do patrocínio... Dr. Toloza, 
deixe-me terminar, por favor, te respeitei tanto quando estava na tribuna. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – A Diretoria é convidada a comparecer, não pode 
ficar manifestando-se, batendo palmas. Depois me conceda um aparte. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vamos continuar com o bom convívio, vamos esquecer os 
ânimos políticos, por favor, Dr. Toloza. Com relação ao Bradesco, esses R$17 milhões, R$16 e 700, o que a 
gente fez com o Bradesco? Nos últimos três anos pegamos 0 (zero) de Lei de Incentivo. Peguei R$9 milhões, 
R$3 por ano, já está em contrato, tudo assinado, para os próximos três anos, 17, 18 e 19. Mas não me dei 
por satisfeito, também sei negociar. Conversando com o Bradesco, falei: olha, temos R$4 milhões e 100 aqui, 
que está fechando com o Santander, porque era o acordo, que também já estava sabendo, estava 
conversando. O Bradesco tinha dado R$2 milhões ao Clube por ano, que entra na contabilização. Falei o 
seguinte: se você conversar comigo, e tudo, você vai me dar R$2 milhões e 100 para poder estar no Clube. 
Assim foi feito, e mais R$2 milhões pelos próximos três anos. E essa verba de marketing, Dr. Fiore, foi 
colocada no balanço, foi aceita pela Auditoria. Foi lido o contrato, o jurídico – Obrigado pelo positivo – então, 
também está explicado. E também entrou, porque fomos atrás e não ficamos parados. Pegamos, vou repetir, 
R$17 milhões do Bradesco. Nessa brincadeira de banco, que a gente tinha pego R$6 direto, e um pouco do 
Santander, somando R$17 com R$6 com mais R$6 dá quase R$29 para os próximos três anos. Acho que o 
Clube Pinheiros merece uma salva de palmas, é a força do nosso esporte que a gente consegue pegar 
dinheiro aos nossos atletas. Zuccari, respondendo seu questionamento. Mais ou menos no final do ano, estou 
te contando como corri atrás para poder fechar. A gente fez na Diretoria também o seguinte – Isso aí tem que 
dar os méritos à Yara, Eduardo, que é o Gerente Financeiro – quando a gente chegou em setembro começou 
a ficar preocupado e começou a rodar com dois Orçamentos. Um, que era aquele de PO, que estava 
aprovado aqui. E outro Orçamento, que a gente estava tentando reduzir a despesa, comparando mês a mês, 
para poder chegar. Obviamente que isso estourou nos últimos dois meses, que foi aí que a gente segurou. 
Tem um detalhe, Zuccari, a Diretoria mandou sim uma proposta, pode ser que o Dr. Collet não tenha falado, 
mas mandamos uma proposta de mandar sim os R$8 milhões ao Investimento. Por que a gente resolveu 
mandar ao Investimento? E aí é uma questão de conceito, que também podemos mudar. Entendo o seguinte, 
o Dr. Arlindo acho que foi o Presidente desta Comissão, e a gente sabe da dificuldade que é ter dinheiro para 
o Investimento para o Clube. Estamos num momento bom agora, mas já passamos por momentos ruins, 
então, foi feito até como ia ser captados novos dinheiros para o Fundo de Investimento. Mas também não é 
só por isso, para mim a melhor comodidade é deixar no Custeio, porque no Custeio jogo lá em R$200 
milhões, entram R$4 milhões. A ideia de jogar para Investimento é para trazer sempre que for utilizado por 
esta Casa e esta Casa poder discutir se deve ou não gastar. Estou trazendo para vocês participarem mais da 
decisão, é simplesmente isso. Se quiser dar outra destinação e quiser, por exemplo, recompor caixa, joga os 
R$8 milhões lá, a gente recompõe o caixa de R$17, podemos também fazer isso, só que a ideia de trazer 
para Investimento é exatamente isso, só vou poder gastar esse dinheiro, que muito se discutiu porque tem, 
quando tiver autorização do Conselho. Mais transparente não enxergo, acho que é bom isso.  Não vejo 
problema trazer para o Conselho decidir depois onde vou usar, ou o Presidente vai usar, só vejo melhoria ao 
Clube. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Já foi objeto do Ofício do senhor, em 14/3/2017. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sim, mandei, estou conversando aqui com o Zuccari. Das 
perguntas que me foram colocadas tenho certeza absoluta que respondi uma por uma: a do Fiore, do 
patrocínio, sobre o Santander e do marketing. Do Conselheiro Jorge falei do programa de bonificação. Do Dr. 
Antonio Moreno falei do 2014, ... quem impõe as regras é a CBC. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. 
É isso. Só queria também deixar constado em ata, Dr. Collet, que até o momento nenhum Conselheiro 
solicitou ou protocolou, para mim não chegou em nenhum momento com relação a essa prestação de contas 
qualquer documento, balanço, balancete, livro contábil, extrato bancário, nota fiscal, relatório, nada, nunca 
ninguém me pediu nada com relação a essa prestação de contas. Tudo que a gente disponibilizou e não veio 
nenhuma réplica ou tréplica pedindo mais algum documento. Se alguém tiver, a Diretoria está à disposição, 
mas até o presente momento não tem uma carta protocolada na Diretoria, pedindo algum esclarecimento de 
qualquer Conselheiro ou associado com relação a essa prestação de contas. Vou abrir aos apartes, mas é 
isso, estamos num momento bom, estamos discutindo onde vai o superávit, acho que é uma discussão boa. 
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Pode ficar até acalorada, mas é todo mundo pensando no Clube. Vamos decidir onde vai o superávit, não 
vamos decidir aqui quem vai pagar a conta, quem vai pagar o déficit.  
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Fiz uma sugestão e o senhor falou que o Pinheiros participou de todos os 
editais... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Desde que entrei. 
 
Antonio Moreno Neto – ...desde que você entrou. Então, 2016, o edital nº 1 o Pinheiros não participou. No 
edital nº 2 o Pinheiros não participou. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Esse não foi comigo. 
 
Antonio Moreno Neto – 2016. No edital nº 3 participou com R$391 mil, está aqui o relatório da CBC. No 
edital 4 não participou. E no 5 participou com R$1 milhão e 440. Então, meus dados estão certos, em 
primeiro lugar. Segundo lugar, queria dizer ao senhor o seguinte: o senhor falou que não tinha certidão e 
como é que o senhor levantou Lei de Incentivo ao Esporte sem certidão? Essa informação não tem 
procedência. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Tem procedimento. 
 
Antonio Moreno Neto – Não, porque não tinha certidão. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Termina o aparte, por favor. 
 
Antonio Moreno Neto – Vou terminar o aparte. Em terceiro lugar, quero parabenizá-lo pelo Bradesco, mas 
vou dizer uma coisa: o Bradesco colocava R$4 milhões por ano quando abriu a Lei de Incentivo, parou, para 
dar dinheiro para as Confederações. Como deu problema, que ele quis ser o patrocinador das 
Confederações, agora, está dirigindo aos clubes. E o Itaú foi uma sequência de vários anos que levantamos 
R$2 milhões. Só isso que queria colocar.  
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vou te responder as duas perguntas. O Bradesco, quando 
eu estava aqui não tinha Lei de Incentivo, ele me falou: eu dei muito dinheiro na época do Toni. Parabéns ao 
Toni. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Não é para mim. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Eu não tive a sorte de ter o contrato com o Bradesco, fui 
atrás e consegui. Ou sou um cara de sorte, tenho sorte com o chinês, tenho sorte com o Bradesco, com tudo 
sou um cara que consigo correr atrás. Não sei te responder essa pergunta. E com relação à certidão você 
não tem que perguntar para mim, você tem que perguntar à Diretoria de 2014 porque a gente não foi 
contemplado na CBC, que todo mundo sabe, porque a gente não tinha uma certidão. Se você quiser dar uma 
carta, posso responder e mandarei ao Conselho. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Como pegou o dinheiro da Lei de Incentivo ao Esporte sem 
certidão? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Toni, esse é um processo distinto. 
 
Antonio Moreno Neto – Não. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Lógico que são, você sabe como é. 
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Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – A certidão é a mesma. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Você quer voltar à tribuna? 
 
Antonio Moreno Neto – Pois não. A certidão tanto para Lei de Incentivo ao Esporte, Ministério do Esporte 
quando para a CBC é a mesma. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – São, porque são várias, o problema é o seguinte: a CBC 
você tem um deadline, uma data, que esse dinheiro da CBC vem via Loteria Federal e você tem uma data 
limite. Dia 10 de janeiro, no dia 10 de janeiro o Pinheiros tem que estar tudo certo, tudo bonitinho e vai 
receber dinheiro se entregar toda documentação no dia 10 de janeiro. Se não entregar no dia 10 de janeiro 
não recebe. Lei de Incentivo ao Esporte é completamente diferente, é uma lei que você recebe de isenção 
fiscal. O cara vai pagar o Imposto de Renda. Não paga, você tem, como o Luís Figueiredo falou, no projeto 
aprovado. Ele é aprovado no Ministério, naquele momento você tem que estar tudo em ordem. Depois você 
capta e abre o processo. Pode ser que nesse intervalo tenha dado algum problema em alguma certidão. No 
caso específico da CBC, do edital nº 1 não fomos contemplados porque não tínhamos a certidão. Paciência, 
foi feito no jurídico todas as tratativas possíveis e, hoje, a gente tem evitado de ter esse problema, que a 
gente tem o problema do PIS e COFINS, tem tudo, para não acontecer. Então, antes de vencer a certidão, foi 
um processo que a gente instruiu no jurídico, para não acontecer o que aconteceu no Clube. Pronto, é isso. 
 
Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Mas foi em 2016. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra (pela ordem) – Os questionamentos estão se tornando diálogos, isso não 
pode. Estatutariamente existem regras e a regra é: pediu o aparte, dá o aparte. A pessoa responde, porque 
não pode haver esse diálogo. 
 
Presidente – Sabe o que acontece, Conselheiro? 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Por favor, vamos seguir o Regulamento. 
 
Presidente – Meu interesse é que o Plenário seja esclarecido, não me interessa utilizar-me de regras que 
prejudiquem a perfeita compreensão dos assuntos.  
 
Agora, evidentemente isso encontra um momento em que tenho de intervir.  
Não achei que fosse a hipótese, por isso que não o fiz. Agora, se houver debate, uma discussão paralela 
desinteressante em nível baixo. Mas não é o caso, aqui estamos assistindo até agora esclarecimentos 
importantes.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Sr. Presidente, o admiro, mas acima da sua vontade, existe Regulamento, 
então, por favor, o Regulamento é claro, os Estatutos são claros, quando há o aparte, o aparteante faz a 
questão. Quem for o aparteador dá a resposta. Diálogo não é possível. 
 
Presidente – O senhor está dialogando comigo, mas o seu pensamento é cartesiano. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – É o que eu sigo. 
 
Presidente – O senhor tem esse pensamento cartesiano e não é maleável, o senhor não compreende que 
existe um interesse maior, que é o interesse coletivo, o esclarecimento do Plenário. Esse é meu 
posicionamento, agradeço sua intervenção. Por favor. 
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José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – Presidente, me referi a dois contratos, fui enfático que o contrato 
com o Comitê Olímpico foi maravilhoso para este Clube, o senhor merece todos os parabéns, que fiz questão 
aqui de frisar... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só um minuto, Dr. Toloza, precisa perguntar ao Dr. Décio 
Junqueira, nosso Conselheiro, se a gente pode tratar desse assunto, porque ele falou que não pode mais 
falar, a gente tem de obedecer ao Conselheiro. 
 
Presidente – Sr. Presidente, por favor, não vamos fazer esse tipo de observações referindo-se a 
Conselheiro. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Porque ele foi tão enfático na resposta dele. 
 
Presidente – Sr. Presidente, por favor, porque essa questão aí sim acaba virando... 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Então, está bom. 
 
Presidente – Por favor, Sr. Presidente. Conselheiro José Luiz Toloza faça seu aparte. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Obrigado, Presidente. Só queria lembrar o nobre Presidente da Diretoria, 
aqui estão as anotações e fiz questão de frisar o quanto foi importante para o Clube o contrato com o Comitê 
Olímpico Chinês, o que me causa um pouco de dúvida, não só a mim, como a Presidência do Conselho, os 
Membros da Comissão Especial é um contrato firmado posteriormente ao contrato do Comitê Olímpico. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sua pergunta é essa? 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Não, vou só explicar, Presidente. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Porque senão já respondo. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Se o senhor deixar explicar, só fugi um pouco, porque enfatizei e 
cumprimentei o senhor pelo contrato com o Comitê Olímpico. Não me referi ao contrato do Comitê Olímpico, 
me referi ao contrato de comissão elaborado 25 ou 27 dias após, o que não é comum na vida jurídica. Todo 
mundo que vende um imóvel, um bem, ou faz alguma contratação a comissão é firmada juntamente. Nesse 
caso o contrato de comissão com a empresa T & T foi firmado posteriormente. Uma comissão também que 
foge da praxe, ou é 10, ou é 15, foi 14. Ou seja, são U$500 mil dólares, o contrato com o Comitê Olímpico foi 
de U$3 milhões e meio de dólares, que representa 5% do nosso Orçamento, de R$220 milhões. Então, só 
perguntei o seguinte ao senhor: esse contrato de comissão não foi submetido ao Plenário, não foi submetido 
à Comissão Jurídica... 
 
Presidente – Conselheiro, qual é o aparte? 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – É só uma pergunta que vou fazer, o aparte é esse, é o contrato de 
comissão. E foi publicado na Revista quase um ano depois. É só isso, Presidente, queria só saber por que 
desses U$490 mil dólares? Estamos apurando uma Comissão Especial, Presidente, não sei se o senhor é 
responsável, se V. Sa. foi induzido a erro. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Ou acerto também. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Pode ter acertado, mas acho que é muito dinheiro, Presidente, o senhor 
me perdoe. Se o senhor permitir, faço parte de uma prefeitura... 
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Presidente – Conselheiro, já foi feito o aparte, vamos ouvir a resposta. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sua vida pessoal, onde você trabalha não me interessa, Dr. 
Toloza. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – As datas. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sua vida pessoal não me interessa, onde você trabalha, 
quero só responder à pergunta. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Nem a sua, Presidente. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Fico mais feliz ainda quando você levanta a bola para eu 
cortar, porque não quero ficar falando, mas você levanta e vou falar. Espero que você não volte, para ter de 
responder de novo. Primeira coisa, tem uma Comissão formada pelo Dr. Regina. E, agora, com posse de 
todos os elementos espero que ele vá até o final desta Comissão, gostaria que ele lesse todos os e-mails, 
todos os pareceres, todas as auditorias e enxergue nesta Comissão que está presidindo por que de todas 
essas coisas. Espero que ele traga aqui para o senhor vir e falar assim, ou em erros ou acertos: puxa, 
parabéns, Cappellano, você errou, você acertou. Deixe ele trazer, você não faz parte da Comissão. Mas 
respondo todas as perguntas com relação ao Comitê Olímpico Chinês. Primeiro, tem um equívoco, quem nos 
pagou foi a CMSG, não foi o COC. Seria a mesma coisa que Secretaria de Recursos Hídricos e Sabesp, 
quem nos pagou foi a CSMG, não recebemos um real do COC. Tanto é que o primeiro invoice, para quem 
não sabe é a fatura que é mandada, e está no processo, demorou para receber porque a gente mandou 
errado. Então, respondendo à pergunta do Chico, quem nos pagou foi a CSMG. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Perguntei data. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vai me deixar falar ou não. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Quero saber a data. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – A data está no contrato. 
 
Presidente – Dr. Toloza, vamos ouvir o Presidente, o senhor falou longamente em seu aparte. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Dr. Toloza, fico feliz de falar porque é muito tranquilo, é 
muito bom ao Pinheiros. Quando negociei e eu fiz o negócio, então, só eu posso ter feito, não adianta dizer 
que ia ou não fazer, ia pagar ou não pagar quem não fez. Eu fiz, eu paguei, quem não fez não pode pagar. É 
simples na vida, quem faz o negócio paga. Paga para vender o apartamento, paga para vender o carro. Eu fiz 
o negócio e paguei, quem não fez não pode dizer se ia ou não pagar. Esse é o primeiro assunto. Para 
proteger o Clube, já que você está versado na matemática, nós não pagamos 14%, pagamos menos. Por que 
pagamos menos? Porque fiz uma estratégia ao Esporte Clube Pinheiros, primeiro, de receber 90% na frente. 
Com 90% na frente não ia ter risco de o Pinheiros ter algum problema, porque eles só entrariam no Clube 
com 90% em nosso bolso e eles pagaram na frente. E o comissionado intermediário que nos arranjou, que 
tinham sete clubes, ele fala, espera chegar os pareceres da Comissão, você vai ficar estupefato, vai vir aqui e 
falar: não é possível, Cappellano! Espera chegar. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Virei elogiar o senhor. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Com certeza virá. Espera chegar. Quando cheguei e 
parcelei com o intermediário, parcelei em 4 vezes, depois que recebesse. Em 4 vezes iguais, porque tinha a 
última parcela de 10%, falei: se o cara me der tombo na última parcela de 10% não pago a última ao 
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intermediário. E a parcela dele era igual, de 1/4. Então, nessa jogada do câmbio, que recebemos 90% com o 
câmbio de quase R$ 4,00, e depois a última num câmbio de R$3, e o paguei de R$3, nós não pagamos 14, 
pagamos 13.6 mais ou menos, porque a gente ganhou no câmbio. Para você que gosta de fazer conta já dá 
uma diferença. Outro assunto que é bom colocar, você é do mundo jurídico pode ser que sirva só o que está 
no papel, eu tenho palavra e o pessoal acredita em mim, o que prometo cumpro, o que falo cumpro, tenho fio 
de bigode.  Cheguei para o intermediário e falei assim: o negócio é muito bom, esse é um negócio da China, 
vão entrar U$3 milhões e meio de dólares, vamos ter todo esse resultado, comecei a negociar. E tem e-mail 
dele mandando contrato em setembro, que já está de posse da Comissão, pode ser que você não tenha lido 
os e-mails. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – É sigiloso. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não está sigiloso, está em seu e-mail. Sei que você está 
sem tempo, que está trabalhando muito, mas dá uma lida, está em seu e-mail. ... Quando li esses e-mails, 
que mandei, cheguei e falei para ele o seguinte: não vou pagar. Ele queria 20, depois 15, fala com o Dr. 
Regina. A gente chegou e conseguiu em 14% com ele. Aí falei para ele o seguinte: Tadeu – Ah, tem um 
detalhe, não fiz uma reunião com o Tadeu sozinho, nenhum lugar, na piscina, sempre fiz na Presidência, com 
os Diretores e funcionários juntos, não o atendi nenhum momento sozinho – E desde que entrei, pode 
perguntar a qualquer funcionário aqui, qualquer reunião, e vou te falar, os U$3 milhões e meio de dólares é 
pequeno perto do restante do Clube? 
 
- Manifestação de Conselheira no plenário.  

 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não tem e-mail. 
 
- Manifestação de Conselheira no plenário: ata não é e-mail? 

 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sem dúvida que ata não é e-mail. Ata não é e-mail, e-mail 
não é ata, contrato não é e-mail, contrato não é ata, é tão óbvio isso. ... E os funcionários estão aqui de 
prova, que eles sempre participaram da reunião, e todos estão loucos para ir lá dar testemunho lá na 
Comissão, porque ponho todos à mesa para conversar. Mas aí, vou responder sua pergunta da data. 
Cheguei para ele e falei o seguinte: o dia que emiti o invoice, que é a nota fiscal vou assinar com você, 
porque só vou receber o dia que tiver o invoice. Simples. Emitimos o invoice, você deve ter estudado, teve 
um tempo. No dia 3 de dezembro ele me procurou: Cappellano, vocês vão receber agora dia 15, preciso 
assinar o meu. Falei com o Fernando Rohrs, Fernando Chidiquimo: pessoal, agora vamos receber, esse 
negócio vai funcionar mesmo, esse negócio existe, vão entrar U$3 milhões e meio de dólares no Esporte 
Clube Pinheiros. Vamos pagar o cara que trouxe. Assinamos, recebemos e pagamos. Foi isso. E estão todos 
os documentos a sua disposição lá. Acho que era isso. 
 
Presidente – Sr. Presidente, vou pedir aos Conselheiros e ao Sr. Presidente da Diretoria para nos atermos 
às contas, esse assunto vai ser objeto de uma reunião específica, ele não influencia aprovação ou não das 
contas. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Mas é bom deixar claro. 
 
Presidente – As contas aprovadas ou negadas também não vão influenciar o processo. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Dr. Collet, só um negócio, como foi colocado e está-se 
usando isso com outras finalidades, por causa de eleição, fiz questão de colocar a resposta. 
 
Presidente – Por isso, Sr. Presidente, que permiti, que na verdade falei aos oradores quando tocaram no 
assunto que não era propriamente o tema que está em pauta hoje, que é análise das contas. Mas como três 
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Conselheiros se manifestaram sobre o tema permiti que V. Sa. falasse também. Agora, peço aos 
Conselheiros e a V. Sa. para se aterem às questões suscitadas nos apartes. As questões já foram 
analisadas, aos eventuais apartes dos Conselheiros sobre os temas das contas. Por favor, Conselheiro 
Zuccari. 
 
Renato Bernasconi Zuccari (aparte) – Entendi sua recomendação dos R$8 milhões para Investimento, mas 
faço um apelo, que hoje o que o sócio reclama mais é que o Clube está caro. Não vamos entrar no mérito se 
está ou não, é o que a gente ouve por aí, momento de crise, enfim. Como a conta de Investimento acho que 
nunca esteve tão grande assim – É, quando teve no passado o estacionamento – Ano passado eram R$8 
milhões, este ano está em R$20, devem entrar mais R$15 este ano, ou seja, tem bastante dinheiro. Como 
você falou, a saúde financeira do Clube hoje é tranquila, por isso que propus ir uma parte para o Custeio, 
justamente para pensar no que vem, alguma coisa assim. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Eu topo, se quiser mandar R$4 para o Custeio vou adorar. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Você e o sócio, né? O sócio prefere hoje uma manutenção melhor do que 
mais obras, mas, enfim. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É complicado gerir. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – E a outra questão, que acho que não deu tempo de analisar, e tal, que tinha 
perguntado que tinha uma diferença de R$13 milhões a favor dos dois últimos meses do R.A.M. O R.A.M. de 
outubro projetava menos R$4 e meio, a gente chegou com mais R$8 e meio. Rapidamente você falou, R$4 
milhões e meio do Santander, que eu mesmo já falei na hora e mais R$2 milhões do marketing, então, são 
R$6 milhões. Faltam R$7. Não precisa responder agora, porque precisa fazer levantamento, e tal. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Foi a nossa engenharia financeira, apertei um pouco o 
Arnaldo nas viagens de esporte, a gente começou a segurar para poder sobrar dinheiro, ou deixar de faltar. 
 
...  
 

Renato Bernasconi Zuccari – Fiquei na dúvida só, ou o R.A.M. está falhando, não está acompanhando 
direito, que R$7 milhões em dois meses é muito dinheiro. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Tem que melhorar. 
 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva (aparte) – Sobre a destinação do aporte que sobrou, você já tem alguns 
projetos em andamento, que estão encaminhados? Gostaria de saber. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Tem. O que já mandamos ao Conselho e ainda não veio 
para cá para aprovar: a reforma da Sinuca e do Sports Bar – Não sei se o Conselheiro Dudu Malato está aí, 
que me cobra diariamente – está para cá. Está a cobertura do 5º andar do Poliesportivo, para tirar o problema 
das goteiras, que é um problema que tem há muito tempo. Estou falando coisas de maior monta. Tem uma 
reforma da Escolinha no meio do ano, que a gente precisa fazer para as crianças, que também está lá. E 
tem, que quero trazer agora, vamos ver o que vai acontecer, mas seria o projeto do Bem-Estar e o projeto 
aqui do CCR, da troca das cadeiras. Então, a gente imagina que o Bem-Estar, a gente vai trazer com número 
certo para não ter problema de estouro de obra, que faz parte do meu conceito, mas acho que vai variar em 
torno de R$14 milhões. Aqui a gente acha que vai variar em torno de R$8 milhões. E todas essas obras 
menores, que são também ligadas à manutenção, porque a gente acha que tem que fazer essas obras. 
Então, somando uma conta rápida, temos uns R$20 milhões, R$22 milhões para fazer. Esses R$8 milhões 
seriam para alguma coisa que está escapando. Ainda não mandei, que também é um pedido até do Brazolin, 
para melhorar o estacionamento da Tucumã, com acessibilidade, tudo, isso a gente não mandou ainda, com 
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sinalização, aquela luzinha que tem no Paulistano. Ia fazer por baixo do piso, mas fica muito caro, então, a 
gente está vendo por cima. Faltam esses detalhes assim, sem os projetos. E a gente também quer implantar 
a fase de estudos do PDD, da fase 4, que é ampliação do Poliesportivo e a fase de estudos também da 
revitalização da área 8 ali, que são áreas que envolvem o Salão de Festas, acho que são projetos que a 
gente precisa trazer aqui ao Conselho para discutir e ver. Então, a verba do Investimento dá. Não é que dá e 
sobra, mas dá para fazer todas essas intervenções se forem bem-feitas e de acordo com os Orçamentos 
apresentados. 
 
...  
 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt (aparte) – Dr. Cappellano, com todo respeito, uma coisa é óbvia, 
está escrita na prestação de contas e está na PO de 2016 também. Enquanto a gente ajustou a contribuição 
social em 7.88, ajustou as taxas em 10%. Isso significa que 16 mil sócios foram reajustados 2,12% acima do 
que é a contribuição social. E aí demos uma devolução, está certo, que no projeto que vocês apresentaram, 
inclusive eu tenho um projeto no Conselho complementando esse projeto, não sou contra o projeto, só que 
eu tirei de 16 mil e dei 4800. Esses são números que peguei do relatório que vocês apresentaram, não 
inventei os números. Então, sem querer criar polêmica, foi dado um aumento adicional em cima da taxa, e 
tirei de 16 mil sócios para dar para 4800. Obrigado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Só para responder, Jorge, somos só adversários políticos 
daqui a uma semana, somos sempre amigos, pelo amor de Deus. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Com certeza. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – E que vença o melhor, não tem problema nenhum. Só para 
te responder, é que você destacou a parte do programa de bonificação. Tem outra série de elementos que a 
gente colocou, por exemplo, que agora está no programa de bonificação os Veteranos. Tem uma proposta 
sua no Conselho também, que você quer dar 50% de desconto para Veteranos, que discordo, sou contra. E 
tinham descontos aleatórios para os Veteranos. Eu fixei desconto em 15% para atividades que tem professor 
e 30% para atividades que não tem professor. Nesses 16 mil associados, que forem Veteranos, eles também 
terão programa de bonificação, que, hoje está de 3, 6, 9, 12 e 15. E mandei, acho que não foi você que 
encabeçou, mas quem encabeçou, a gente está misturando um pouco de prestação de contas com previsão 
orçamentária. Mandei, dizendo que no 2º semestre, se der tudo certo com as previsões, que parece que está 
caminhando – A não ser que tenha uma bomba atômica semana que vem na Coreia do Norte, que a gente 
não sabe o que vai acontecer, torcer para não acontecer nada – de aumentar essa bonificação para poder 
aumentar esses R$500 mil. Exatamente, deu R$ 2,00, se a gente der 1% a mais pode ir para R$550, R$600 
mil. E aí tem uma série de outras coisas, tem a diminuição de estacionamento na previsão orçamentária, que 
tirei R$1 milhão e 700. Isso é um conceito, pegar e destacar de uma parte do Orçamento não dá, tem todo 
conceito junto, macro, das diminuições e das correções. É isso. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Agradeço sua resposta, não queria criar polêmica. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – É para a gente trocar uma ideia, você ficou oito anos no 
Planejamento, sabe de cor e salteado. Só estou há dois anos lá. 
 
Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Muito obrigado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – De nada.  
 
Presidente – Agradeço ao Presidente da Diretoria pela sua exposição, e também em nome dos Conselheiros 
que o apartearam aos apartes respondidos. Vamos dar início ao processo de votação. Não houve nenhum 
Conselheiro que encaminhasse pela rejeição das contas. Houve Conselheiros que apresentaram 
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recomendações, que deverão ser observadas pela Diretoria, caso aprovadas pelo Plenário. Nada obstante, 
sou obrigado a pôr em votação à aprovação do Conselho. Primeiro, vamos aprovar ou reprovar as contas, em 
seguida votaremos uma a uma das recomendações propostas. Então, acho que assim está claro, vou pôr em 
votação. Em primeiro lugar, há Conselheiros impedidos de votar. Estão nesta situação – Peço aos 
Conselheiros nominados que saiam da parte central do Plenário e ocupem uma das laterais – Estão 
impedidos de votar por ter participado da Diretoria os Conselheiros: Aldo Malagoli; Ana Claudia Alves de Sá; 
André Perego Fiore; Caio Luiz Avancine; Cenira Gonçalves Cardoso; Clovis Bergamo Filho; Elida Pugliezi de 
Bessa; Heitor Ferreira Tonissi; José Renato de Andrade Martinez; Maria Emília Alves Rocha dos Santos; 
Renata Mohallem Fonseca Torres; Renato Lazzarini e Rogério Arkie. Estou esperando os Conselheiros se 
movimentarem. (Pausa.) Muito obrigado. Então, vamos lá, aqueles que forem favoráveis à aprovação das 
contas apresentadas pela Diretoria, fiquem como estão; aqueles que forem contrários queiram se levantar. 
(Pausa.) Contas aprovadas à unanimidade.  Perdão, há duas Conselheiras que saíram antes da votação, não 
podem por isso votar e declarar voto. Conselheiras Aurea Lúcia Ferronato e Flavia Ferronato escreveram 
contrariamente à aprovação. Só estou falando para ficar consignado na filmagem, mas como elas se 
ausentaram antes da votação, evidentemente que esses votos não serão colhidos.  Agora, vamos votar as 
recomendações. Conselheiro Jorge Ehrhardt não fez nenhuma recomendação, perfeito? (Pausa.) 
Conselheiro Antonio Moreno Neto recomenda que a Diretoria procure diminuir o déficit de bares e 
restaurantes. Aqueles que forem favoráveis a essa recomendação, fiquem como estão; aqueles que forem 
contrários queiram se levantar. (Pausa.) Recomendação aprovada. Conselheiro Antonio Moreno Neto propõe 
que seja expedida recomendação à Diretoria para que incremente a captação, inste para incrementar a 
captação de recursos da CBC. Aqueles que forem favoráveis a essa recomendação, fiquem como estão; 
aqueles que forem contrários queiram se levantar. (Pausa.) Aprovado. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Sr. Presidente, há uma recomendação da Comissão Jurídica. 
 
Presidente – Vou perguntar à Diretoria se ela tem alguma objeção à aprovação de alguma dessas 
recomendações. Se não tiver, eu só preciso, Dr. Manssur lembrou bem... 
 
José Manssur (fora do microfone) – Tem também o segundo parecer do Conselho Fiscal. 
 
Presidente – Realmente, o Dr. Manssur lembrou bem... 
 
José Manssur (fora do microfone) – Da Comissão Jurídica e do Conselho Fiscal. 
 
Presidente – Dr. Manssur, a Lurdinha está vindo aqui para nos assessorar. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Está nas mãos, Sr. Presidente. A Comissão Jurídica diz: cumpre 
destacar por fim que em comunicado enviado ao Conselho Deliberativo, é o que dissera o Sr. Presidente, em 
14 de março de 2017, por meio do Ofício 140/2017, a Diretoria recomenda que o superávit apurado no 
Orçamento corrente, em decorrência da receita auferida com o contrato do Comitê Olímpico seja destinado 
ao Fundo Especial de Investimento. 
 
Presidente – Dr. Manssur, muito obrigado pela observação. Só estamos verificando aqui no processo. 
 
José Manssur (fora do microfone) – E há também, Presidente, uma recomendação do segundo parecer do 
Conselho Fiscal, que nos foi disponibilizado... 
 
Presidente – Posteriormente às erratas. 
 
José Manssur (fora do microfone) – ...posteriormente às erratas. O Conselho Fiscal, como o Presidente 
falou, recomenda a observância... 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário: microfone. 

 
José Manssur (fora do microfone) – ...de algumas regras de conformidade com o contrato. 
 
Presidente – O Dr. Manssur está referindo, para quem não ouviu, que há uma recomendação, além dessas 
que foram externadas à tribuna, há recomendações da Comissão Permanente Jurídica e do Conselho Fiscal. 
A D. Lurdinha está nos assessorando para encontrarmos a página onde está isso. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Sr. Presidente, apenas à guisa de esclarecimento, tendo em vista que o 
Conselheiro José Manssur levantou o parecer da Comissão Jurídica. De fato, fui Relator nesse caso, por isso 
peço licença a V. Sa. e aos demais colegas para fazer esse esclarecimento. Na realidade, essa 
recomendação não foi da Comissão Permanente Jurídica, apenas como Relator, como recebi de V. Exa., 
como Presidente da Casa, carta da Diretoria, coloquei aqui o Ofício DI 140/2017, onde a Diretoria 
textualmente informa que recomenda que o superávit apurado no Orçamento corrente, em decorrência 
justamente da receita auferida no contrato com o Comitê Olímpico Chinês seja destinado ao Fundo Especial 
de Investimento. Mas não foi uma recomendação da Comissão Permanente Jurídica. 
 
Presidente – Pessoal do Conselheiro e Membro dedicado da Comissão? 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Exatamente. 
 
Presidente – Essa questão é uma das recomendações, até por conta do Conselheiro Zuccari, porém, como 
já observado aqui pelo Plenário, não me lembro por quem, o Presidente da Diretoria na oportunidade que se 
discutiu o assunto disse que iria dedicar esses recursos à conta de Investimento. Pergunto ao Conselheiro 
Zuccari se a partir dos esclarecimentos, em aparte, entende que deve persistir a recomendação metade para 
o Custeio, ou se a gente podemos deixar para o Investimento, como já anteriormente. 
 
Renato Bernasconi Zuccari (fora do microfone) – Pode ser. 
 
Presidente – Pode ser. Então, o Conselheiro Zuccari retira a recomendação que havia apresentado 
anteriormente. 
 
José Manssur – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Dr. Manssur, aparentemente não há recomendação do Conselho Fiscal. 
 
José Manssur – Há sim, Sr. Presidente. Vou ler ao senhor: tendo em vista o assunto tratado nesta reunião, 
os Membros do Conselho Fiscal recomendam ao Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva a imediata 
adoção de uma política e programa de compliance, que permita prevenir práticas não adequadas à 
legislação. Notadamente, a Lei 128613, é o Estatuto Social e Regulamentos Internos do Esporte Clube 
Pinheiros. Como essa matéria foi discutida aqui... 
 
Presidente – Dr. Manssur, há essa recomendação... Dr. Manssur, o senhor quer pedir autorização para que 
prossigamos após à meia-noite? 
 
José Manssur – Já estamos em processo de votação, o senhor tem o tempo suficiente, porque estamos em 
processo de votação. 
 
Presidente – Processo de votação. Então, Dr. Manssur, essa proposta de adoção de práticas de compliance 
já integra uma das recomendações.  
 
José Manssur (fora do microfone) – Sim. 
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Presidente – Então, além do Conselho Fiscal, não me lembro agora, mas há um Conselheiro que... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: o Presidente está aí. 

 
Presidente – O Francisco Vassellucci entregou. Então, vamos prosseguir aqui. Conselheiro Toloza, o senhor 
não fez propriamente uma recomendação, mas queria que fosse retirado de pauta para aprovar ou não... 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Pode retirar. 
 
Antonio Augusto Brant de Carvalho – Com licença, Presidente Collet, um instantinho só? Acho que antes 
de entrar nessas questões das considerações seria importante finalizar aprovação do Orçamento com a 
destinação dos recursos, dos R$8 milhões, para completar, aí encerra esse assunto e se inicia essas 
considerações.  
 
Presidente – Posso dar primazia, mas, Conselheiro Antonio Augusto, fica um problema, porque tenho 
obrigatoriamente que apresentar a votação das recomendações propostas, não tem jeito. Mas se o senhor 
preferir, fará primeiro da destinação. 
 
Antonio Augusto Brant de Carvalho – Acho que sim, porque fecha aprovação do Orçamento. 
 
Presidente – A destinação dos R$8 milhões tinha uma proposta do Conselheiro Zuccari, que fosse dividida 
metade para o Custeio e metade para a Conta de Investimento. Ele retirou essa proposta, então, já ficou para 
o Investimento, conforme o Presidente em outra oportunidade disse aqui da tribuna. Então, essa matéria já 
está resolvida. 
 
Antonio Augusto Brant de Carvalho – Precisaria aprovação do Conselho. 
 
Presidente – O senhor acha necessário? 
 
Antonio Augusto Brant de Carvalho – É importante. 
 
Presidente – Então, vamos. A pedido do Conselheiro Antonio Augusto, para a matéria ficar clara, aqueles 
que forem favoráveis que a verba de R$8 milhões, oriunda do contrato com os chineses seja destinada à 
conta de Investimento, permaneçam como estão; aqueles que entendem que ela deva ser destinada a outras 
contas queiram se levantar. (Pausa.) Por unanimidade foi aprovado e a conta dos chineses deve ser 
destinada à conta de Investimento. Há uma recomendação do Conselheiro Clovis Bergamo, para que seja 
criado o índice de subsídio na área esportiva, pelos motivos que ele explicou da tribuna. Aqueles que forem 
favoráveis à criação desse índice, queiram ficar como estão; aqueles que forem contrários queiram se 
levantar. (Pausa.) Fica aprovada a criação do índice de subsídio. Conselheiro Bergamo, a Mesa está 
enfrentando uma dificuldade grande para entender a sua segunda recomendação: área de eventos superávit 
com área de eventos. 
 
Clovis Bergamo Filho (fora do microfone) – Retiro.  
 
Presidente – Retira. Muito bem, Conselheiro. Agora, há uma série de recomendações propostas pelo 
Conselheiro Francisco Vassellucci, acompanhado por mais 21 Conselheiros. (Pausa.) O Conselheiro 
Francisco Vassellucci veio aqui esclarecer que a primeira recomendação, ele, por certo representando os 
demais abre mão. Ele faz uma segunda recomendação para que em próximas negociações o Clube não se 
utilize do mesmo agente que a outra parte.  Aqueles que forem favoráveis a essa recomendação... 
 
José Manssur (fora do microfone) – É matéria estranha, Sr. Presidente. 



39/46 

 

 
Presidente – Dr. Manssur, o senhor acha isso, mas vou pôr em votação, por favor. Aqueles que forem 
favoráveis a essa recomendação, permaneçam como estão; aqueles que forem contrários queiram se 
levantar. (Pausa.) Foi rejeitado. A outra recomendação é que o Clube adote critérios mais conservadores 
para reserva de contingência para passivos jurídicos, principalmente na esfera trabalhista. 
 
- Manifestação de Conselheira no plenário: o que é isso? 

 
Presidente – É que o Clube seja mais cauteloso. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: indefere. 

 

Presidente – Fica indeferido, não tem nada a ver com contas. O item 2 aqui não é uma recomendação, 
Francisco, é uma crítica à questão do marketing.  
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (fora do microfone) – Já foi resolvido. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Sr. Presidente, uma das questões do Conselheiro Vassellucci é válida 
sim, essa em que ele diz para ter provisão para problemas trabalhistas. Isso está no Orçamento, foi 
considerado possível... 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (fora do microfone) – Remoto e moderado. 
 
Presidente – Conselheiro Arlindo, na verdade esse assunto, critérios mais conservadores não se sabe o que 
é isso. Em segundo lugar, essa perda possível, perda remota, o senhor sabe, é um empresário, isso quem 
informa são os advogados do Clube. E o fazem normalmente com cautela. Isso informa apenas um 
provisionamento, acho que não é o assunto. Como é que vou pôr em votação que se adotem critérios mais 
conservadores, Dr. Arlindo? 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho (fora do microfone) – Tem prática de mercado. 
 
Presidente – O que se faz é do mercado. Por favor, compreenda. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Não compreendo. 
 
Presidente – Já decidi, há margem para recorrer. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – É só o senhor ver. 
 
Presidente – Procurei esclarecer. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Mas não me peça para compreender. 
 
Presidente – É o meu entendimento. Muito obrigado. O segundo, Chico, é uma crítica. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Já foi esclarecido, Sr. Presidente. Para facilitar, o terceiro é só 
colocar de forma eletrônica os livros contábeis, os Conselheiros não têm essa situação hoje, eles têm que ir, 
pedir um horário e tentar averiguar um monte de coisas num período curto. Se o Clube puder trabalhar numa 
plataforma eletrônica seria interessante. 
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Presidente – Chico, você me desculpe, temos de entender o seguinte: esse assunto não foi discutido aqui 
em Plenário e a questão de você abrir todos os livros contábeis do Clube Pinheiros online é uma insensatez. 
Quer dizer, temos de ter cuidados.  Agora, o Conselheiro... 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – Eu não vou fiscalizar por conta disso, mas temos dois votos... 
 
Presidente – Se o senhor me permitir, embora isso já esteja regulamentado, já conste, que se faz uma 
recomendação para que a Diretoria aceite pedidos de Conselheiros; embora isso não haja necessidade. 
Exame de livros, desde que pontuais. Vejo nas redes sociais que não mostra os livros contábeis pessoas 
pedindo: “eu quero ver o livro diário”. Mas o Clube teria de trazer um caminhão por dia de documentos para 
disponibilizar para essa pessoa, que sempre pede isso em redes sociais. Aqui não é uma padaria. Então, 
acho que essa recomendação, que a Diretoria facilite o exame pelos Conselheiros dos lançamentos 
contábeis. 
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – A plataforma eletrônica facilitaria, mas, tudo bem. 
 
Presidente – Então, a recomendação é que a Diretoria facilite o exame pelos Conselheiros dos lançamentos 
contábeis. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão; os que forem contrários queiram-se 
levantar. (Pausa.) Aprovado.  
 
Francisco Antonio Vassellucci Filho – E, por último, Presidente Collet, como tinha dito, meu item 2, que foi 
rejeitado por maioria, que não consegui entender, na verdade é compliance, que é o que vai ser votado 
agora. Só estou pedindo para que a gente haja com compliance na contratação internacional. 
 
Presidente – Aqueles Conselheiros que forem favoráveis que o Clube adote práticas de compliance, criando 
setor específico, fiquem como estão; aqueles que forem contrários queiram se levantar. (Pausa.) Aprovado. 
Há três recomendações do Conselheiro Fiore, por favor, Srs. Conselheiros, um pouquinho mais de paciência. 
(Pausa.) O Conselheiro Fiore propõe a recomendação para que o valor recebido do Santander seja de 
imediato transferido para o Fundo de recuperação do capital de giro. Aqueles que forem favoráveis a essa 
transferência do valor recebido pelo Santander para o Fundo de recuperação do capital de giro, fiquem como 
estão; aqueles que forem contrários queiram se levantar. (Pausa.) Vou inverter: Aqueles que querem que o 
valor recebido do Santander não seja transferido para o Fundo de recuperação de capital de giro, ou seja, 
não seja transferido, fiquem como estão; aqueles que desejam que seja transferido queiram se levantar. 
(Pausa.) Ganhou que será transferido para o Fundo de recuperação de capital de giro. Que a Diretoria 
apresente até junho – Não vou pôr pauta aqui, Fiore, porque quem faz a pauta do Conselho sou eu, mas que 
a Diretoria apresente até junho. 
 
Renato Bernascino Zuccari – Dr. Collet, tenho uma dúvida agora. A gente votou que o dinheiro do 
Santander seja para o capital de giro, certo? 
 
Presidente – Certo. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Se vai tirar isso vai sumir o superávit, aí como é que fica? 
 
Presidente – Tem razão, desculpe-me. Zuccari, obrigado. Não é possível votar isso. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Collet, a partir do momento que aprovou os R$8 milhões, 
que tem o superávit, não dá para fazer isso. 
 
Presidente – Você tem razão, obrigado, Zuccari. Srs. Conselheiros, por favor, estou cansado, todos os 
senhores também... 
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Antonio Carlos Fiore – Sr. Presidente, é o seguinte: esse valor que está sendo solicitada a transferência 
para o Fundo de recomposição do capital de giro continua sendo uma receita de Custeio do exercício, não 
muda absolutamente o resultado do exercício, é apenas uma transferência de um dinheiro que está aplicado 
numa conta bancária, ele vai continuar sendo aplicado nessa conta bancária, só que dentro de uma conta 
chamada recomposição de capital de giro, ... 
 
Presidente – Outra destinação. 
 
Antonio Carlos Fiore – ... e que é uma conta de Custeio. Esse dinheiro é para ser usado no Custeio, só que 
ele compõe a recomposição do capital de giro, conforme foi o parecer da Comissão Especial Financeira e 
conforme foi aceito pela Diretoria. 
 
Plínio Luiz Kouznetz Montagna (pela ordem) – Presidente Collet, pela ordem? Já foram aprovadas as 
contas da forma como apresentadas, não dá para votar de novo.  
 
Presidente – Obrigado, Dr. Plínio. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – O que o Fiore está falando serviria então na proposta do 
Zuccari, que deixava R$4 no Custeio, para fazer o que ele quer, e R$4 vai para o Investimento. Agora, a 
partir do momento que você manda R$8 para o Investimento e fazer o que o Fiore quer fazer vai dar prejuízo, 
não tem como fazer isso, não dá para fazer. Desculpe-me, ou faz o que o Zuccari falou, e depois retirou, 
deixa R$4 para ir para o Investimento. A não ser que ele queira fazer em 2017, aí já complicou tudo, que a 
prestação de contas é de 2016, não tem como fazer isso, Collet, desculpe-me, porque você aprova um 
negócio, faz toda destinação. É aquelas coisas, o Custeio que ele quer – Só um minuto, Fiore – é o seguinte: 
a gente não tem R$4 milhões no Custeio, temos R$220 milhões, então, ele quer que reserve dos R$220 
milhões do Custeio, R$4 milhões desta receita, porque tem R$220, não são R$4 milhões que apareceram no 
Custeio, tem R$220 milhões no Custeio que foram administrados com mais e com menos. Ele quer que 
desses R$220 milhões, que tem os R$4 milhões que ele cita, sejam pagos da coisa. Sendo que a gente 
decidiu há três minutos que R$220 milhões do Custeio, que sobraram R$8 milhões do Custeio do chinês vá 
para o Investimento. Então, mando R$8 e volta R$4, não dá, Collet, não tem condições, porque não são R$4 
milhões, a conta do Custeio são R$220 milhões. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Já foi votado. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não tem como. 
 
Presidente – Já entendi, na verdade houve um equívoco, essa matéria não poderia ter sido posta em 
votação, porque já houve a destinação e apropriação, inclusive nessa demonstração de resultados da 
destinação dos recursos. Então, quer dizer, se adotarmos uma postura para que isso seja alterado 
estaríamos obrigatoriamente, ainda que a verba integra a conta de Custeio, alterando as demonstrações 
contábeis e de resultados da Diretoria. Isso não é possível, portanto, foi um equívoco meu, peço que os 
senhores me desculpem, é o adiantado da hora, eu pus em votação algo que não poderia ser votado, era 
impossível.  
 
Antonio Carlos Fiore – Presidente, mais uma tentativa, por favor. Esse é um assunto que acho que diz 
respeito a pessoas da área contábil e não da área de engenharia. É o seguinte, deixe-me tentar explicar: a 
receita de Custeio está contabilizada como receita de Custeio, não estou propondo que seja expurgada da 
conta de Custeio, só estou dizendo, dentro do grupo das contas do disponível do Clube: caixa, bancos e 
aplicações financeiras, esse valor seja transferido de uma conta do disponível para outra conta do disponível, 
só. 
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Presidente – Sei, mas se fosse a mesma coisa não haveria necessidade de votar isso, é porque não é a 
mesma coisa, há uma destinação diferente. 
 
Antonio Carlos Fiore – Está contabilizada de forma equivocada, está contabilizado como uma aplicação de 
Custeio, quando deveria estar dentro do Fundo de recomposição do capital de giro. Isso está escrito no 
parecer da Comissão Especial Financeira, que diz lá: no dia em que o dinheiro do Santander entrar, esse 
dinheiro será destinado ao Fundo de recomposição do capital de giro. 
 
Presidente – Mas a Comissão Especial não tem poderes de afetar a destinação de recursos. Na verdade, 
veja bem, Fiore, somos amigos. Tive certa experiência na questão de prestação de contas, até mesmo 
contábil, embora não seja contador, porque fiquei 20 anos na Procuradoria da Fazenda Municipal defendendo 
as contas da Prefeitura de São Paulo, das suas empresas, das suas autarquias perante o Tribunal de Contas. 
Então, para mim, entendo o que você está falando, o que estou lhe dizendo, quer dizer, embora ela esteja 
alocada na conta de Custeio, como outras, ela tem uma destinação diferente e também já aprovamos as 
contas. Nós teríamos de alterar sua rubrica, teríamos de alterar sua indicação. 
 
Antonio Carlos Fiore – Não estou pedindo para mudar o resultado do Clube, o superávit é o mesmo, tudo é 
igual. A única coisa que estou dizendo... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 
Presidente – Por favor, senhores, conclua, por favor. 
 
Antonio Carlos Fiore – O Fundo de recomposição de capital de giro é para ser utilizado para o pagamento 
de contas de Custeio, ele é de Custeio, é só isso. 
 
Presidente – Mas para sair da recuperação do capital de giro e voltar para uma liberalidade de Custeio não é 
tão simples, o senhor sabe que não é a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa não existiria nem o 
nome.  
 
Antonio Carlos Fiore – Encaminharei por escrito. 
 
Presidente – E também o senhor não estaria propondo isso. Então, fica prejudicada a votação anterior que 
fizemos.  
 
- O Conselheiro Antonio Moreno Neto manifesta-se fora do microfone. 

 
Presidente – Conselheiro Toni, aprovamos a conta. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Sr. Presidente, a menos que me engane, mas o costume da Casa não 
é votar recomendação. Recomendação não se vota, nunca se fez isso aqui, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Pois é, mas já vi recomendação ser votada em vários lugares, Conselheiro. As recomendações 
obrigatoriamente devem ser votadas... Conselheiro, estou falando com o senhor, por gentileza, ouça a 
resposta, quando o senhor falou olhei para o senhor. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Perdão, estava escutando. 
 
Presidente – As recomendações sempre são votadas, pelo menos as que vejo. Raramente uma 
recomendação não é votada, porque aqui quem tem poder de fazer recomendação à Diretoria, senão o 
Plenário do Conselho. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – E a Diretoria as acata. 
 
Presidente – O senhor tem uma recomendação, então, faz. Eu tenho outra, o Dr. Paulo outra, cada um faz 
uma recomendação? Não, a recomendação para ter uma efetividade, validade, ela tem que ser tirada do 
Plenário. Então, portanto, para ser tirada do Plenário não há outro sistema, Dr. Luís, que não seja a votação. 
Agradeço sua bondade de nos agraciar com sua manifestação, mas, agora, estamos com uma questão que 
tenho que decidir, porque embora tenha sido um erro meu, o Plenário se manifestou. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Dr. Collet, posso, é sobre esse assunto. 
 
Presidente – Então, por favor. 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Só relembrando, a gente tem um superávit no Custeio de R$8 milhões este 
ano, é o que está no relatório. R$2 milhões e 300 foi para recomposição de capital de giro, sobraram R$6 
milhões. A gente não falou nada sobre isso, se vai ficar no Custeio. 
 
Presidente – Pois é, não falamos nada, então, agora estamos com esse problema específico, não é, 
Zuccari? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – Uma recomendação do Fiore pegar, em vez de R$6 milhões e deixar no 
Custeio, R$4 milhões, vamos recompor o capital de giro mais cedo. 
 
Presidente – Mas sabe o que acontece, a Diretoria não pode ser tolhida, não essa, todas, já falei isso aqui 
de Plenário em outras oportunidades, na sua discricionariedade, porque senão como é que ela vai gerir o 
Clube? Por isso acho que a destinação desse recurso do Santander acho que a Diretoria tem que decidir 
como alocar.  Infelizmente, aqui na esteira de um monte de recomendações, acabei colocando que o dinheiro 
do Santander seja de imediato transferido. Mas essa possibilidade não existe, porque já foi alocado. Então, 
quer dizer, teria que haver uma desafetação da sua destinação, isso não é objeto de contas. 
 
José Manssur – Sr. Presidente, o senhor me permite, com todo respeito, se puder auxiliar. 
 
Presidente – Pode sempre, para mim é uma alegria ouvi-lo, principalmente nesses momentos tormentosos 
que enfrentamos aqui no Conselho Deliberativo. Muito obrigado. 
 
José Manssur – Eu é que agradeço e é uma honra, Presidente. Com relação especificamente ao que o 
Conselheiro Zuccari falara, vou ler para fins pedagógicos o parágrafo, do artigo 45, do Regimento Interno da 
Diretoria, para que V. Sa. e a digna Mesa verifique da procedência ou não, ou se resolve ou não essa 
discussão, que já se alonga. Diz o parágrafo 2º: em caso de superávit o resultado será remetido à reserva 
orçamentária, devendo os recursos respectivos serem aplicados integral exclusivamente na manutenção 
patrimonial e desenvolvimento dos objetivos sociais do Esporte Clube Pinheiros. Então, diz o Regimento 
Interno, que em caso de superávit o resultado há de ter obrigatoriamente essa destinação, de acordo com o 
parágrafo 2º, do artigo 45. Não sei se isso colabora com o encaminhamento da discussão. 
 
Presidente – Colabora, Dr. Manssur, mas como o artigo tem uma redação de difícil interpretação, à luz do 
que estamos falando fica difícil. 
 
Antonio Augusto Brant de Carvalho (aparte) – Collet, você me permite um aparte, rapidamente? O 
resultado nosso gerencial, que é o que é base para que a gente possa fazer essa formação do capital de 
giro, deu R$8 milhões e 242. R$8 milhões já destinamos em aprovação, então, não sobra mais recurso para 
ser destinado a capital de giro.  
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Antonio Carlos Fiore – O artigo 45, mencionado pelo Conselheiro Manssur, diz respeito à proposta 
orçamentária, não às demonstrações financeiras. 
 
Presidente – Srs. Conselheiros, a intervenção do Dr. Antonio Augusto Brant de Carvalho foi sobremodo 
esclarecedora. Se já destinamos o superávit de R$8 milhões para conta de Investimentos, de onde vão sair 
os outros R$4 milhões? 
 
Renato Bernasconi Zuccari – São dois superávits, a gente tem os R$8 milhões dos chineses, que esse a 
gente já destinou para o Investimento. Têm mais R$8 milhões e meio, tirando R$2.3, que vai para capital de 
giro, que a gente não destinou. Têm mais R$6 milhões que a gente não destinou, é isso. São dois R$8 
milhões. 
 
Presidente – O Conselheiro Célio vai se manifestar da tribuna. 
 
Célio Cássio dos Santos – Dr. Francisco, estou no microfone de aparte. O senhor corretamente colocou que 
as recomendações que todos os Conselheiros corretamente fizeram devem ser aprovadas pelo Plenário. É 
correto. O que quero ponderar é o seguinte, até como já foi dito por um Presidente no passado sobre as 
recomendações: são aconselhamentos que ficam colocados, mas a votação será das demonstrações 
financeiras tal como se apresentou. O que quero dizer com isso? Aprovamos as contas, o relatório da 
Diretoria tal como apresentado. Todas as recomendações feitas acho que podem ser submetidas em bloco 
para aprovação do Plenário, para que sejam encaminhadas à Diretoria, o que o senhor também colocou 
corretamente. Não precisamos, salvo melhor juízo, especificar e aprovar uma a uma, posto que quando 
chegar à Diretoria, essa vai ter a opção de utilizar ou não a recomendação enviada. Salvo melhor juízo, essa 
recomendação não é mandatória. 
 
Presidente – Ela é mandatória. As recomendações de natureza do Plenário, o nome é recomendação, mas 
na verdade a Diretoria não pode ignorar uma recomendação feita pelo Conselho Deliberativo. 
 
Célio Cássio dos Santos – Ninguém está falando de ignorar, Sr. Presidente, é apenas e tão somente que a 
Diretoria tem eventualmente a discricionariedade de analisar e implementar da forma que melhor lhe convier. 
Eventualmente a gente não pode, após já ter aprovado o relatório, fazer uma série de recomendações, que 
ao chegar à Diretoria, pela realidade dos fatos, pela realidade fática, podem eventualmente não ser nem 
possível de ser implementadas. 
 
Presidente – Essa é uma questão de possibilidade. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Dr. Collet? 
 
Presidente – Conselheiros, preciso me manifestar, agradeço todas as contribuições. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine (questão de ordem) – Só uma questão de ordem, rapidamente. Tudo que 
está sendo dito até agora com relação a essas recomendações, entendo a postura de V. Sa. com relação à 
maneira com que a Diretoria vai recebê-las ou não, mas vamos partir para o princípio que já temos uma 
aprovação do relatório da Diretoria, as contas foram aprovadas por unanimidade. Qualquer mudança nesse 
sentido agora de vinculação dessa ou daquela receita, ou deslocamento do dinheiro que está em superávit 
para Investimento, para essa ou aquela conta, engessa a gestão da própria Diretoria. Como o senhor bem 
colocou, a Diretoria tem discricionariedade para entender qual o melhor destino que ela fará desse dinheiro. 
O próprio Presidente já anteriormente destinou os R$8 milhões do Comitê para Investimento. Agora, esse 
superávit não tem como ficar se discutindo isso aqui no Conselho.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro, muito gentil. Na verdade, o que está acontecendo, o assunto é de 
natureza complexa, pode parecer para alguns que é muito simples, mas não é, o assunto é de natureza 
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complexa, quer dizer, falar em discricionariedade, e a discricionariedade diante de uma determinação do 
Plenário do Conselho, como é que faz? Então, são assuntos que tem que tomar cuidado como proceder. 
Falei aqui da Mesa da Presidência que as recomendações não seriam simplesmente uma sugestão jogada 
ao vento, que elas teriam que ter efetividade. E assim é o meu entendimento, senão vamos ficar numa 
situação, quer dizer, que todas as recomendações aprovadas, a Diretoria observa ou não observa, isso não é 
possível. Eu próprio vou me sentir mal, porque dei esse esclarecimento na oportunidade que Conselheiros 
estavam se manifestando da tribuna.  
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Dr. Collet? 
 
Presidente – Um minutinho, estou falando, não posso ser aparteado, Conselheiro Efetivo Rudge, só para eu 
concluir essa ideia. 
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Conclua. 
 
Presidente – Não vou fazer isso. Então, a minha palavra dada aos Conselheiros que ocuparam a tribuna 
retrata o meu entendimento acerca da recomendação, embora ela não tenha um caráter mandatório, ela 
guarnece efetividade, ela guarnece eficácia, foi tirada de uma deliberação de Plenário. Dr. Antonio Rudge, 
desculpe-me, mas quero ouvi-lo com atenção. 
 
Antonio de Alcântara Machado Rudge – Na base da minha experiência devo dizer o seguinte: aprova as 
recomendações. A Diretoria analisa e segue-as ou não. E no ano que vem, se não seguiu, pode ser cobrado 
pelo Conselho. O senhor tinha uma recomendação de baixar o déficit do restaurante, por que não baixou? 
Por causa disso, disso e disso. Então, acho que é uma recomendação que o Conselho por ocasião da 
aprovação de contas do ano que vem pode cobrar. Foi pedido que se fizesse isso e não foi feito. Foi pedido 
que se fizesse aqui e não foi feito. Agora, não pode agora a gente ficar discutindo o que tem que fazer. 
Recomenda-se. Recomendar é um negócio, obrigar é outro. Vamos ficar aqui discutindo a noite toda se 
obriga ou não. Recomenda, se não fizer, há uma nova reunião no fim do ano que vem para aprovar e se 
discute.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. O que eu quero dizer é o seguinte: não é mandatória, mas tem 
efetividade, tem que ser observado, como acontece com a assembleia de acionistas, assembleia de cotistas, 
em órgãos públicos e demais, é o nome que se dá à recomendação. Normalmente, ela não deve e não 
interfere em atos discricionários. Um ato, em meu modo de entender, de destinação de recursos para uma 
conta ou outra é discricionário, não há nenhuma previsão, exceto àquelas conhecidas, que vão para o 
Investimento, que são Custeio, enfim, não há nenhuma determinação nesse sentido. Disse também que 
essas recomendações são feitas a partir de um momento passado, quer dizer, as contas já foram prestadas, 
essas recomendações terão que ser observadas oportunamente. Neste caso não se trata de se observar 
oportunamente, futuramente, se trata de observar exatamente agora. Como no Orçamento não é possível 
alterar receita sem dar a contrapartida na despesa, entendo que agora também não pode se alterar a 
destinação de verba já providenciada pela Diretoria. Temos que tirar recomendações a partir da base atual 
para o futuro, não alterar agora. Portanto, para não haver alegação de nulidade da minha decisão, encareço 
que venhamos a repetir a partir desses esclarecimentos prestados, a votação anterior, fazendo empenho 
pessoal para que seja rejeitada essa recomendação. Então, peço aos Srs. Conselheiros, aqueles que forem 
contrários ao encaminhamento, pelos motivos que expliquei, não de mérito, mas pelo problema jurídico 
criado, peço àqueles Conselheiros que forem contrários à expedição de recomendação para que esses 
recursos sejam destinados ao Fundo de recuperação de capital de giro, fiquem como estão; aqueles que 
forem favoráveis queiram se levantar. (Pausa.) Foi rejeitada a recomendação.  Agradeço aos Srs. 
Conselheiros pela compreensão e boa vontade. Desculpem-me, que nesse episódio errei, mas procurei saná-
lo há tempo e modo.  
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Item 5 -  Várias. 

Não houve.  
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por encerrados os 
trabalhos aos trinta e cinco minutos do dia 18/04/2017. 

 
 

* * * 
 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 673ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 

dia 29 de maio de 2017, com as retificações já dela constantes. 
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