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ATA DA 679ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 

NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

 

 

1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de novembro do ano dois mil e dezessete, em segunda convocação, às vinte 

horas, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e dois 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 – Convidou para tomar posse o Associado Robert Metzner, Suplente do Grupo B 

pela Chapa Unidos pelo E.C.P.. 

 

 

5) EXPEDIENTE 

Presidente – Submeteu ao Plenário e foi aprovado voto de pesar pelo recente falecimento de 

dois importantes Conselheiros Edgard Ozon e José Geraldo Louzã Prado, Membro da 

Comissão Permanente Jurídica, tendo sido observado um minuto de silêncio em memória de 

ambos. Prosseguindo, consignou que os Conselheiros Pedro Paulo Salles de Oliveira e José 

Manssur falariam em homenagem aos Conselheiros Edgard Ozon e José Geraldo Louzã 

Prado, respectivamente. Referindo-se aos saudosos Conselheiros, assim se manifestou: “O 

Conselheiro Edgard Ozon conheço há muitos anos, desde que era criança, ele foi muito amigo 

do meu pai e era alguém que cumprimentava com reverência em qualquer oportunidade, em 
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qualquer circunstância, ainda que mais formais. Uma reverência em sinal de respeito por tudo 

que ele realizou não só no esporte, mas sobretudo como pessoa no Esporte Clube Pinheiros. 

Estou até me emocionando, lembrando desses episódios. O Dr. José Geraldo Louzã Prado, 

um amigo queridíssimo. Estudou comigo no São Luiz e posteriormente no Largo de São 

Francisco. Ele não foi só da minha turma, foi também, Dr. Manssur, meu colega de classe. E 

era o associado criminal do meu escritório: trabalho no cível, Dr. Louzã era o associado 

criminal. Então, são dois queridíssimos amigos que partiram e quero ouvir as homenagens 

que lhe serão prestadas pelos Conselheiros inscritos. Preferi falar desse modo a ler os 

respectivos currículos.” 

 

Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros os seguintes expedientes 

recebidos da Diretoria: informando alterações em sua composição para o biênio 2017/2019; 

encaminhando o Relatório de Acompanhamento Mensal – RAM, as Demonstrações 

Contábeis e o Boletim ECP, todos referentes a outubro de 2017. 

 

Presidente – Submeteu ao Plenário as seguintes proposições: 1) voto de pesar de iniciativa 

dos Conselheiros Helena Carvalho e Luiz Koji Ohara, pelo recente falecimento da Sra. Ruth 

Cleto, mãe dos tenistas Vera, Ana, Tereza, Ruth e Paulo Cleto; 2) votos de louvor de autoria 

do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, aos associados que carregaram as cores do 

Clube em maratonas internacionais, a saber: Maratona da Cidade de Nova Iorque, nos 

Estados Unidos da América do Norte, em 05 de novembro: Associado Paulo Macari; 

Maratona Di Guarda, na Itália, ocorrida em 17 de outubro: Associada Patrícia Amaral Bei. 

Continuou, dizendo: Srs. Conselheiros. A Presidência acredita que possa ter havido a 

utilização equivocada do termo “eliminação” ao invés de “exclusão” em algumas passagens 

daquela emenda que aprovamos recentemente, inclusive de alteração estatutária, que seria 

constituição daquela Comissão de Processamento e Julgamento, Dr. João Benedicto. Então, 

peço autorização do Conselho Deliberativo para não levar a registro agora a respectiva Ata, 

mas previamente ouvir a Comissão Jurídica sobre o assunto e se for o caso, se tivermos de 

fazer algum acerto, imagino eu que por ser uma questão meramente terminológica, que não 

envolve matéria de fundo ou de conteúdo de mérito, possamos fazer essa correção. Seria uma 

correção formal e não material. Então, peço autorização. Aqueles que ficarem sentados 

concordarão, estariam me concedendo essa autorização; caso se levantem não estaria sendo 

dada autorização. (Pausa) Autorização concedida. Muito obrigado.  

 

Pedro Paulo de Salles Oliveira – ...Carta aberta a Edgard Ozon, irmão. Meu caro amigo. 

Talvez esteja em dívida com você pois não tive energia para dizer algumas palavras ante o 

seu velório. Simplesmente me sentei naquela ampla sala onde o silêncio imperava e ali 

permaneci por seis horas fazendo companhia ao amigo de mais de setenta anos, irmão. Talvez 

o meu e o seu silêncio fossem as últimas chamas trocadas antes da sua partida, talvez. Como 

em vida, nos entendemos sempre, através de troca de olhares e sorrisos escondidos, quando 

uma fofoca clubística saltava de alguma boca sem cerimônia. Já vão longe as manhãs e tardes 

esportivas quando nos encontrávamos nas quadras descobertas e tentávamos jogar voleibol, 

baixinhos como somos os dois. Às vezes basquete, ao lado de companheiros que se tornaram 

campeões, tanto pela perfeição do jogo como pela estatura. Corríamos também na pista de 

atletismo em busca de alguma medalha que não veio. O Clube era muito restrito nas 
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comidinhas rápidas e as mais lentas não apareciam. Era um tempo em que, aos sábados, 

dividíamos um par de salsichas quentes acompanhadas de um chucrute mais ou menos. O 

guaraná fazia companhia pois a coca aind não existia. A “dureza” imperava e o Clube era 

para nós uma suculenta feijoada esportiva entre as quais o judô, que estava começando, e o 

futebol. Farejando outros esportes ancoramos nossa vida nesses dois interessantes jogos, se 

assim posso dizer. Sua vida no judô, porém, foi de grandes sucessos, sobretudo pela sua 

dedicação a essa modalidade esportiva. Eu vi tudo, de perto e de longe, eis que o trabalho 

para nós começou aos dezesseis anos. Ficávamos todos alegres, os do nosso grupo, quando 

sabíamos do seu sucesso, mas de repente surgiram em você os dotes de um professor de judô 

que, sem remuneração, cuidou das crianças judocas por cerca de trinta ou quarenta anos, 

cujos resultados ainda estamos a ver em gerações e gerações de jovens agradecidos. Na sua 

trajetória vitoriosa podemos citar a sua importante colaboração na criação da Federação 

Paulista de Judô, cujo Presidente esteve no seu velório colocando a bandeira dessa entidade 

ao lado da do Pinheiros, também lá levada pelo seu Presidente Roberto Cappellano. Mas não 

bastasse isso, você foi Conselheiro deste Clube desde 1958 sempre por eleição direta de 

associados. Decano do Conselho Deliberativo, com 95 anos, teve em todos esses quase 

sessenta anos de mandato que se encerrariam em 2018, uma conduta bastante importante. 

Presidente da Comissão de Esportes e depois Diretor de Esportes, foi chamado para ser Vice-

Presidente da Diretoria em 2003 e, reeleito, terminou o mandato em 2007. Mas não foi só o 

Clube que lhe homenageou. Pelos seus trabalhos para o judô o Japão lhe outorgou uma faixa 

vermelha de Novo Dan, honraria concedida a poucos fora daquele país. O kimono e essa 

faixa permaneceram ao seu lado na sua última cama como a querer continuar essa maiúscula 

homenagem mesmo na hora da despedida. Vi também muito feliz carregando a Tocha 

Olímpica fazendo os seus amigos mais uma vez felizes. Ozon, amigo irmão. Certamente Deus 

terá com você a mesma paciência que você teve ensinando as crianças. Fica conosco a 

saudade dos bons momentos que tivemos aqui no Pinheiros que devia se chamar Umuarama: 

lugar onde os amigos se encontram. E agora que você desparece na extrema curva do 

caminho extremo, quase que enxergo a sua figurinha miúda andando ou correndo, quase 

todos os dias, na pista de atletismo e uma cotidiana busca de superação. Tento acompanhar, 

mas não posso porque perdi você de vista. Paro e, cansado, olho para cima e vejo a nossa 

história hasteada a meio mastro prestando a derradeira homenagem a Edgard Ozon, pequeno 

grande homem. Nós, seus amigos, envolvemos você num enorme abraço emocionado 

enquanto todo o Pinheiros de pé lhe reverencia! Muito obrigado.  

 

José Manssur – ... Presidente, em nome de quem peço licença para cumprimentar todos os 

integrantes da Mesa, Sras. e Srs. Conselheiros, Srs. Diretores, pedir licença para 

cumprimentar a todos em na figura do Presidente, Engenheiro Roberto Cappellano, senhoras 

e senhores associados. Em momento vital, no qual a dedicação às Instituições ocorre mais por 

interesses pessoais de autopromoção do que, propriamente, por respeito aos princípios e 

valores às tradições da entidade a que se estima; Quando, em quadra contemporânea 

dramática, por todos vivenciada, em que jamais as normas de conduta ética estiveram tão 

relegadas a uma deletéria e injustificada inobservância; Perdem o Esporte Clube Pinheiros e 

seu Órgão maior, o Conselho Deliberativo, com o infausto passamento do Advogado 

Brilhante, seu colega de turma, Presidente – José Geraldo Louzã Prado, um Homem 

completo, simplesmente Modelar. Esta Associação a que tanto Dr. Louzã respeitou e serviu 
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deplora, comovida, a ausência irreparável de seu filho dileto, que tão alto soube sempre 

elevar as tradições inexcedíveis do Esporte Clube Pinheiros, um dos grandes amores de sua 

vida – e disto dou testemunho. Com absoluta certeza, Senhor Presidente, nas palavras 

emprestadas de Drummond, Poeta Maior, falta alguma coisa ao Esporte Clube Pinheiros, sob 

o prisma geral e, no particular, a este Egrégio Conselho Deliberativo, depois do domingo, 19 

de novembro de 2017, que se revelou inolvidavelmente triste. Falta aquele Homem 

Paradigmático, Amigo em essência, elegante no falar, discreto no agir, intransigente, sim, nas 

questões que diziam respeito aos princípios da reta conduta, firmeza que contrastava com 

aquele seu jeito permeado de mansidão, envolto em cativante ternura, que nas palavras do 

Poeta, assemelha-se ao óleo a se derramar lentamente. Falta, Senhor Presidente, com absoluta 

certeza, disto não tenho dúvida, e principalmente a este Colegiado do qual tanto se orgulhava 

e que já está a sentir sim a ausência sentida, os luminosos Pareceres Jurídicos que tanto 

auxiliou a Casa na resolução de intrincadas questões com as quais se vê sempre obrigada a 

enfrentar, no exercício pleno de suas maiúsculas atribuições. Doutor Louzã, honrado 

Presidente, era um dos nossos. Dr. Louzã, Dr. Collet, era um dos melhores dos nossos. Em 

todos os momentos de sua vida que se transformou no canto que encanta, podiam orgulhar-se 

todos os que tiveram o privilégio de com este grande Homem conviver. Modesto, Louzã não 

precisava alardear erudição para que lhe reconhecessem sábio entre os doutos, era primus 

inter pares. Justo em suas ações; resoluto na virtude; forte no amor à Justiça, que buscava de 

veias abertas, ardente nas amizades que cultivou, tinha na coragem, virtude sem a qual as 

outras perdem em importância, seu principal atributo. Prudente na análise dos fatos à luz da 

lei, por isso que ministrou lições dotadas de inigualável talento. Humilde entregou à 

posteridade que ora derrama lágrimas pela ausência que dificilmente poderá ser preenchida, o 

julgamento de seus atos, atos estes sempre impregnados de elevado valor e brilho, atos estes 

que hoje pertencem aos que se podem orgulhar dos exemplos que ele nos deixou. Dr. Louzã, 

Sr. Presidente, nunca necessitou elevar sua voz respeitada, para ser ouvido. Nunca se utilizou 

dos cargos que exerceu para impor, com sua presença altiva, respeito e reverência. Cultivava 

os valores ideais da Justiça e do bom Direito, ensinando, Professor que era, e disto V. Sa. bem 

o sabe, que a verdade faz-se sempre presente, que mister buscá-la, com esforço e dedicação, 

com energia e destemor. Sabia, oriunda a lição das fontes primárias do nosso Direito que 

Factum Oritur Jus. Dos Fatos é que nasce o Direito. Jamais conseguirei, Senhor Presidente, 

com absoluta certeza, esquecer a saudade de um amigo de todas as horas, de um amigo leal, 

muito embora saiba, Senhor Presidente, que saudade é a presença de uma ausência. Sou 

daqueles, Senhor Presidente, que entendem que certas pessoas há que não morrem, 

simplesmente se encantam, como bem acentuou em formoso imortal da Academia Brasileira 

de Letras. Vou concluir, Senhor Presidente, e o farei com as palavras de Vieira e com a 

poesia inigualável de Vinicius de Moraes. Para Vieira, quando nascemos, somos filhos de 

nossos pais, mas na ressurreição, que creio, após nossa morte, somos filhos de nossas obras, 

de nossa reta conduta, de nossa ética, pela qual não morrem aqueles cujas vidas encontram-se 

identificadas com as causas excepcionais que abraçaram e que, como legado maior, deixaram 

aos seus pósteros, como norte de vida a seguir, como a luz a clarear os caminhos dos que 

buscam, incansavelmente, o bem e a grandeza das Instituições. Doutor Louzã não passou 

despercebido, nada obstante a morte prematura que o alcança aos 58 anos. E na poesia de 

Vinicius de Moraes, que junto com você, Dr. Louzã, meu querido amigo, irei declamar, você, 

que era cultor das letras e das rimas, que nos momentos de alegria, em conjunto, quando 
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possível fazíamos, você, com a inspiração que Deus lhe deu, mas que partiu com a 

consciência do dever cumprido e a quem, doravante, podem estar certos, ao lembrar de você, 

Louzã, eu o chamarei daquilo que fostes durante a vida, PILAR DE FERRO. E aí vai a poesia 

em declamação literal, que ele certamente faria para todos nós.  

A morte vem de longe 

Do fundo dos céus 

Vem para os meus olhos 

Virá para os teus 

Desce das estrelas 

Das brancas estrelas 

As loucas estrelas 

Trânsfugas de Deus 

Chega impressentida 

Nunca inesperada 

Ela que é na vida 

A grande esperada! 

A desesperada 

Do amor fratricida 

Dos homens, ai! dos homens 

Que matam a morte 

Por medo da vida.” 

 

Presidente – Pediu aos oradores que apresentassem ambas manifestações por escrito, para 

que fossem enviadas às famílias dos Conselheiros Ozon e Louzã. 

 

Silvia Schuster – Propôs os seguintes votos de louvor: 1) à Seção de Bolão, pela conquista 

do Campeonato Brasileiro de Clubes Sub 14, realizado de 17 a 19/11/2017, com meninos a 

partir de 6 anos, com destaque aos atletas Diogo, Cristian, William, Nicholas e Luca; à Seção 

de Voleibol de Base, que hoje conta com cerca de 200 associados competindo, várias 

categorias disputando as finais da Série Ouro do Sindi-Clube, destacando o seguinte: 

categoria iniciantes e categoria pré-mirim – campeãs da bronze; mirim e infanto juvenil - 

vice-campeãs da série ouro. Informou que no dia seguinte a categoria infantil disputaria a 

melhor de três, também na série ouro. A segunda partida seria na sexta-feira, na sede do 

Clube, contra o Corinthians. Agradeceu à Diretoria pelo apoio que ambas Seções têm 

recebido. Votos aprovados. 

 

Presidente – Tendo excedido o tempo regimental, submeteu ao Plenário, tendo sido 

autorizada a prorrogação do Expediente 

 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Edgard Ozon foi meu professor de Judô. Tive um 

convívio com ele desde a infância, muito amigo do meu pai. Depois quando me elegi 

Conselheiro, ele já Conselheiro há tantos anos, trocávamos sempre ideias aqui a respeito do 

Clube. Comecei minha atividade política aqui no Conselho, em lados opostos com o Ozon e 

terminamos do mesmo lado. Mas sempre nos respeitamos e sempre ouvi seus conselhos. José 

Geraldo Louzã Prado convivi bastante também e recentemente mais ainda na Comissão 
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Permanente Jurídica, que integramos juntos. Recentemente inclusive tive um momento 

profissional, onde sou muito grato ao Louzã, quero aqui até tornar público. Um cliente nosso, 

um jogador de futebol, Dagoberto, que jogou no São Paulo – Muitos dos senhores conhecem 

– tinha o desejo de jogar futebol profissional nos Estados Unidos. Graças à intervenção do 

Louzã, tendo em vista que sua filha é uma das melhores executivas da liga profissional de 

futebol nos Estados Unidos, conseguimos que nosso cliente fosse transferido para o futebol 

nos Estados Unidos. O Louzã sempre foi muito solícito ao nosso pedido. Não pediu nada em 

troca e foi um amigo querido. Estive com ele poucos dias antes de seu falecimento, eu e o 

Presidente da Comissão Jurídica, Guilherme, notávamos sua alegria de visitar sua filha lá em 

Nova Iorque. Infelizmente, tão jovem, veio a falecer. Mas quero deixar aqui registrado minha 

gratidão a esses dois brilhantes Conselheiros e certamente o Clube jamais vai esquecer desses 

dois nomes que engrandeceram e ajudaram muito o Clube nesses anos todos. Muito obrigado, 

Sr. Presidente.  

 

Eduardo de Azevedo Marques Strang – ... foi muito emocionante ouvir o reconhecimento e 

a história que os dois Decanos fizeram aqui sobre os nossos associados que se partiram, mas 

gostaria de em relação ao caso do Dr. José Geraldo Louzã Prado adicionar o meu voto de 

pesar, pois como Conselheiro recente quero destacar o grande aprendizado que tive com ele 

quando participei de duas Comissões Processantes Especiais acerca de dois meses. Foi 

incrível ver uma atuação com foco no Clube, uma visão de buscar o melhor pelo Clube. A 

gente falou tanto de mediação em nossas últimas reuniões e o Dr. Louzã deu aula de 

mediação, de colocar temas complexos de uma forma muito prática. Gostaria de com isso, Dr. 

Collet, que essa diversidade de juntar essa experiência nas comissões junto com Conselheiros 

novos é muito importante. Achei isso um aprendizado, acho que isso pode ser sempre 

reforçado, seria uma forma de a gente conhecer pessoas que são de outras áreas, de outros 

grupos dentro do Clube e ter esse aprendizado com histórico de Decanos aí. Por fim, 

rapidamente, um voto de louvor ao Conselho Fiscal, Diretoria Financeira e Comissão 

Financeira pelo prêmio da ABRASCA, que é um prêmio de melhor relatório de transparência 

de informação para organizações não empresariais, que é uma conquista inédita que o Clube 

teve. Com isso, fico por aqui. Proposta aprovada.  

 

José Roberto Coutinho de Arruda – ... Propôs voto de pesar pelo falecimento do Associado 

Francisco Geraldo Grabenweger (Chico), esposo da Associada Fernanda Helena Nacarato 

Grabenweger e genro da Conselheira Anna Rocha Lima Nacarato, informando sobre o 

velório que seria no dia seguinte. Voto aprovado. Referindo-se ao saudoso Conselheiro José 

Geraldo Louzã Prado, disse: .... não iria me manifestar diante das palavras do Conselheiro e 

do seu depoimento pessoal, assim como o depoimento do Conselheiro Cardia a respeito do Zé 

Geraldo Louzã Prado. O que ele fez pelo Pinheiros já foi claramente dito aqui, amplamente 

dito, a figura incomparável do Louzã em todas as comissões que participou, em todos os 

comentários que fazia com relação ao Clube. Sabemos também o quanto ele sofreu e 

acompanhou durante o período de estado de saúde do sogro dele, Conselheiro Paulo Palo, até 

seu óbito. Conheci o Zé Geraldo Louzã Prado em sua tenra idade, tanto que o tratava como 

Zé Geraldo e não como Louzã, como era chamado aqui, o fato que me ocorreu mais distante 

foi há quase 50 anos e certamente já o conhecia há mais tempo que isso. Meu pai e pai dele, 

Dr. Fernando Cecchi Prado, conhecidos do nosso Conselheiro João Benedicto, eram colegas 
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de Ministério Público e foram ambos guindados ao Tribunal de Justiça pelo quinto 

constitucional do Ministério Público. E durante todo esse período convivendo com a família 

do Zé Geraldo, com Dona Maria Helena Louzã, com seus irmãos Eduardo e Maria Luiza 

sentimos realmente, fomos todos pegos de surpresa no domingo, não ontem, há oito dias, com 

essa morte súbita e totalmente imprevisível, fato totalmente inesperado como aconteceu com 

ele. Menciono como lembrança que há aproximadamente três anos, por ocasião do 

falecimento de minha mãe, ele foi um dos primeiros a comparecer ao velório. Da mesma 

forma que quando o pai dele faleceu já há muitos anos, nós, meu pai, minha mãe e eu fomos 

os primeiros a chegar à casa dele. Não falo isso para me gabar de ter sido amigo íntimo ou 

não, de frequentar a casa dele e ele frequentar a minha casa, isso para mim é motivo de 

orgulho. Deixo isso muito claro, porque para mim quem nos deixou não foi uma pessoa 

qualquer, não foi um Pinheirense qualquer, não foi um Conselheiro qualquer, não foi um 

amigo qualquer, para mim quem nos deixou foi um irmão, assim o considerava, como um 

irmão. Havia épocas em que falava mais com ele do que com meus irmãos de sangue, tal era 

nossa ligação. O trabalho dele num grande escritório de advocacia já foi mencionado, 

inclusive por V. Sa., Presidente, que teve o braço criminal do escritório na banca de 

advocacia do Zé Geraldo. Mas algumas vezes o Zé Geraldo me disse um não. Não vou dizer 

que fiquei triste, sempre respeitei a posição dele, queria de fato que ele, queria trazê-lo aos 

quadros da magistratura, ou por concurso ou pelo que chamamos do quinto constitucional da 

advocacia. Mas ele não me deu esse gostinho. Evidente, tive de respeitar a opção que ele fez 

pela profissão dele como advogado liberal. Então, Sr. Presidente, falar mais do Zé Geraldo, 

além de tudo que já foi dito aqui, é chover no molhado, mesmo porque pelo que percebemos, 

por ocasião da fala tanto do Dr. José Manssur quanto da fala do Dr. Cardia, aqui não havia 

adversários políticos dele, havia amigos que respeitavam como a pessoa que ele era, a pessoa 

boa que ele era, a pessoa competente que ele era. Vai se um irmão e sua presença realmente 

será sempre lembrada. E tenha certeza, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, que de onde ele 

estiver estará torcendo pelo êxito de todos nós e pelo êxito do Esporte Clube Pinheiros. Muito 

obrigado, Sr. Presidente.  

 

Maria Elisa Cappellano – ... Vou fazer um voto de louvor bem rápido, mas antes disso 

quero dizer que não poderia vir aqui sem dar meu voto de pesar ao Dr. Ozon e Dr. Louzã, 

porque se, nós, gerações novas, não louvarmos as pessoas que passaram aqui, o que será da 

gente se não entender o grande trabalho que todos os Conselheiros, Diretores e pessoas que 

passaram por amor ao Clube aqui, todos eles merecem nosso tempo. E acho que foi muito 

louvável inclusive o Conselho autorizar a continuarmos falando, porque pode parecer 

bobagem, mas não é. Todos que passaram, vocês que estão aqui sabem que todo mundo é 

finito, mas sabemos o amor que temos pelo Clube. E esse trabalho que a gente vem aqui 

segunda-feira, às vezes fica até 1h00 da manhã para ouvir é pelo nosso Clube e a gente tem 

de honrar as pessoas que passam por aqui. Então, antes do meu voto de louvor gostaria de 

falar isso que falei. Desculpe-me também o passar do tempo. Prosseguindo, propôs votos de 

louvor aos Diretores Raul Leite Mota e Silva, da Área o Social, e Afonso Ferreira de 

Figueiredo, dos Veteranos, pela excelente Festa dos Veteranos, no último 18 de novembro, 

elogiando o evento. Estendeu os cumprimentos aos funcionários e a todos os envolvidos na 

festa. Votos aprovados. 
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Andreas de Souza Fein – Associou-se ao voto de pesar consignado pelo falecimento do 

Associado Francisco Geraldo Grabenweger, comentando o seguinte: Francisco e eu fomos 

contemporâneos da Escola de Engenharia Mauá. Durante nossa vida acadêmica naquela 

instituição fundamos o departamento de pesquisas automobilísticas. Posteriormente, ele 

seguiu na trilha da engenharia mecânica e eu tomei a da engenharia química e aí nossas vidas 

acadêmica e profissional tomaram rumos distintos, mas a amizade permaneceu. Francisco foi 

um Pinheirense ativo, da equipe de boliche Bola Preta. No time de futebol Germânia Master. 

Além de muita saudade e muitos amigos, o Francisco deixa sua esposa, Fernanda, filhos 

Claudio, Daniel, familiares, irmãos, senhora sua mãe, sua sogra.  

 

João Benedicto de Azevedo Marques – ... Não poderia deixar de vir aqui à tribuna, depois 

dessas belíssima homenagem feita ao nosso querido amigo Ozon pelo Pedro Paulo. Sentava 

ali junto com Dulce Avancini, Wilma e eu. Fica aquele espírito do grande Pinheirense, amigo 

do meu pai e quantas vezes andávamos por essas alamedas do Clube. Uma coisa que nos unia 

muito era o amor incomensurável que ele tinha pelo Clube e pelo esporte, que é uma marca 

da família pinheirense. E José Geraldo, o Sr. Presidente sabe disso, hoje tivemos uma 

cerimônia maravilhosa no Anhembi, com mais de 10 mil advogados, 23ª Conferência 

Nacional dos Advogados, quando se homenageava os grandes advogados. E lá se lembrou de 

dois deles: Raymundo Faoro e Sobral Pinto e José Geraldo, que partiu tão jovem estava na 

linha destes grandes advogados e um grande pinheirense. Não poderia, como companheiro de 

Diretoria do Ozon e como colega de profissão do José Geraldo, deixar de vir aqui externar 

minhas saudades e a inspiração que esses dois Conselheiros servem para todos nós. Muito 

obrigado, Sr. Presidente.  

 

Antonio de Alcântara Machado Rudge – ... Sei que os senhores já devem estar cansados, 

mas não poderia deixar de vir aqui falar do Ozon. Tive a honra e o privilégio que poucos 

tiveram de ter o Ozon como meu Vice-Presidente durante quatro anos. Amigo de todas as 

horas, companheiro leal, sempre ao meu lado, sempre nas horas difíceis chamava: Ozon, vem 

cá, senta aqui. Ele sentava comigo e me ajudava muito. Sei que já foi dito muito bonito aqui 

sobre ele, mas não poderia amanhã me olhar no espelho se não tivesse falado alguma coisa do 

Ozon, grande amigo, grande Pinheirense, homem correto. Vivi com ele o drama do 

falecimento da esposa dele, mas ele se reergueu, como homem de muito caráter. Finalmente, 

acho que todos nós ficamos um pouquinho mais pobres com o falecimento do Ozon. Muito 

obrigado.  

 

Carlos Augusto Kodama Westphal – Propôs um voto de louvor ao Presidente da Diretoria 

Roberto Cappellano, pela sua eleição como Presidente da ACESC – Associação de Clubes 

Esportivos e Sócio-Culturais de São Paulo, que agrega importantes clubes como A Hebraica, 

Paulistano, Paineiras, entre outros. Voto aprovado. 

 

Presidente – Submeteu ao Plenário proposta da Conselheira Graziela Pedreschi Oraia 

Carneiro, consignando voto de louvor à Associada Marcela Rozo, pela participação na prova 

de Maratona Aquática 14 Bis, completando a distância de 24Km, nadado em 10:00 horas, 

sagrando-se vice-campeã da sua categoria. Voto aprovado. 
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Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – Propôs votos de louvor, primeiro, à Diretoria, que 

colocou essa premissa, e, mais importantemente, às Conselheiras Graziela Pedreschi Oraia 

Carneiro e Maria Elisa Cappellano, que propuseram há algum tempo um programa de 

bonificações. Esse programa de bonificações que foi premiado pelo FENACLUBES no 

Congresso Brasileiro de Clubes, ocorrido em no mês de novembro, como o caso de sucesso 

dos clubes do Brasil. Proposta aprovada. 

 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Primeiramente, associou-se aos votos de pesar antes 

consignados. Em seguida, saudou o Conselheiro Severiano Atanes Netto, que recentemente 

sagrou-se campeão de Xadrez, bem como cumprimentou o Sport Club Corinthians Paulista 

pela conquista do Campeonato Brasileiro. Aprovado. 

 

 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – Apreciação da Ata da 678ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 30 de 

outubro de 2017. 

Presidente – Referiu que era necessário corrigir para 158 o número de Conselheiros que 

compareceram à última Reunião; constou 159 porque a assinatura de um Conselheiro 

ultrapassou o espaço definido, parecendo que ele e o Conselheiro seguinte, que estava 

ausente, tinham assinado a lista. Apresentou retificações solicitadas pelo Conselheiro Luiz 

Eduardo Fernandes em seu pronunciamento no item 3 da Ordem do Dia, a saber: página 16, 

antepenúltimo parágrafo: substituir o termo parcialidade por imparcialidade e, na parte final, 

substituir Conselheiro por Conselheira; página 17, segunda linha de seu pronunciamento: 

substituir o termo Conselheiros por Conselheiras. Não havendo objeção, declarou a Ata 

aprovada com as retificações expostas. 

 

 

Item 2 - Apreciação do processo CD-34/2017, referente à Proposta Orçamentária 

apresentada pela Diretoria, para o exercício de 2018. 

Presidente – Entre os dias 1º e 3 de novembro distribuímos aos Srs. Conselheiros a Proposta 

Orçamentária 2018, acompanhada da carta DI.744/2018, tendo a Diretoria apresentado 

algumas alterações e ajustes no texto do exemplar impresso. Nesta reunião, o Conselho 

deverá deliberar a respeito da aprovação prévia das receitas e das despesas, objeto da proposta 

orçamentária proposta pela Diretoria para o próximo exercício, tornando-se autorizado o 

cumprimento das metas, após sua aprovação. A peça orçamentária deve ser analisada como 

um todo equilibrado, entre receitas e despesas, devendo ser observado o princípio de que os 

recursos arrecadados se destinam, somente, ao custeio das atividades e de serviços do Clube, 

sem oneração de seu patrimônio, como dispõe o Art. 45 do Regimento Interno da Diretoria, 

que versa sobre a Proposta Orçamentária e o Orçamento. Foram ouvidas as oito Comissões 

Permanentes e os Srs. receberam cópias dos respectivos pareceres com a convocação. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Gostaria de fazer um breve comentário sobre a 

proposta orçamentária para 2018. Vou falar sobre o orçamento de bares e restaurantes que 
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está descrito na página 93 da proposta orçamentária. Se a gente for acompanhar pelo RAM – 

Relatório de Acompanhamento Mensal o déficit do setor este ano deverá chegar a R$9 

milhões, até ultrapassar. De 2011 a 2017 o setor de bares e restaurantes deu um prejuízo ao 

Clube de R$50 milhões. Para o próximo ano o déficit inicial projetado é de R$4 milhões e 

900. Então, se a gente for olhar a partir da página 95 existe um quadro detalhando o setor. Ali 

a gente vai poder ver que o setor de restaurantes, que engloba o restaurante do CCR, do Lago, 

Germânia e O Ponto, eles são superavitários e que somente a churrascaria é deficitária. Então 

a gente vai poder ver que o setor de restaurantes vai ter uma receita projetada de R$21 

milhões e 500 contra despesas de R$19 milhões, um superávit perto de R$2 milhões. O 

mesmo ocorre com as lanchonetes do Clube, que tem uma receita projetada de R$16,8 

milhões e despesa de R$15,7 milhões, R$1 milhão de lucro. Aí os problemas começam a 

aparecer. Se a gente for à página 95, em quadros diversos uma série de despesas é lançada em 

bares e restaurantes como despesas administrativas. Estes valores montam a R$9,6 milhões. 

Então, é interessante, só de administração de restaurantes o Clube está lançando R$3, 6 

milhões. E administração central R$1 milhão. Mas não é a mesma coisa, R$1 milhão de 

administração e bares e restaurantes? É a mesma coisa, não é? Caixas R$2 milhões e 500, 

tudo isso é custo administrativo do Clube. Controle de materiais R$900 mil. Controle de 

qualidade R$500 mil. Confeitaria R$940 mil, quer dizer, a confeitaria está cobrando R$940 

mil e esses alimentos são vendidos nos restaurantes e nos bares, então deveria dar lucro. 

Então, fica claro aqui com essas despesas diversas que existe uma tentativa de maquiagem do 

orçamento de bares e restaurantes, seja para aliviar o custo direto dos bares e restaurantes, 

que devem ter seus preços calculados de forma errônea ou para encobertar problemas no setor 

de compras do Clube, com compras de materiais e bebidas mal negociadas. Ou, pelo que 

suspeito, para descarregar um déficit no orçamento de custeio, alocando em bares e 

restaurantes um déficit do custeio do Clube projetado para o ano que vem. Então, solicito que 

esse orçamento seja aprovado com ressalvas. ... Procurei na página do Tribunal Superior 

Eleitoral para ver o significado de aprovar com ressalvas. Aprovar com ressalvas significa 

que aprovação do orçamento de bares e restaurantes irá ocorrer, mas ficará a observação que 

há ressalva, que existe alguma irregularidade ou problema no setor. Embora esse não seja o 

caso de inviabilizar aprovação do orçamento do setor, correto, Dr. Collet? 

 

Presidente – Correto, se for esse o entendimento... 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Esse é o entendimento do TSE. 

 

Presidente – TSE – Tribunal Superior Eleitoral? 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – As contas eleitorais são aprovadas...  

 

Presidente – Não estamos aprovando uma conta eleitoral. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Mas é a proposta. 

 

Presidente – Calma, Conselheiro. Mas se tivermos o entendimento, isso o Conselho inteiro, 

que o termo ressalva significa apenas... 



11/50 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Observação. 

 

Presidente – Uma observação, então acho que não tem problema. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Posso fazer a ressalva? Presidente – Então vamos 

deixar como se fosse uma observação, deixe-me só completar, Conselheiro La Terza, uma 

ressalva poderia ser entendido que o orçamento estaria aprovado com uma ressalva, portanto, 

aprovado integralmente, exceto no tocante a determinado ponto. Agora, considerando 

ressalva como uma observação eu não vejo objeção. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto (pela ordem) – Salvo melhor juízo, o TSE aprova conta já 

gasta. Aqui estamos falando de orçamento. Não tem sentido isso.  

 

Presidente – Quero dizer o seguinte, por isso mesmo que observei... 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Dr. Collet, tenho aqui. 

 

Presidente – Dr. La Terza, só um minutinho, por gentileza, só para procurarmos entender um 

ponto importante, porque vai nortear votação e tudo mais. Concordo, por isso mesmo 

observei que a situação era distinta. Agora, o entendimento que o Conselheiro La Terza quer 

dar ao termo ressalva seria uma observação, portanto, se houvesse, ocorrendo aprovação do 

orçamento, haveria uma observação. Qual seria a observação? Se o Conselho aprovar, a 

observação seria no sentido de que o Conselheiro entende que teria algum problema. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Vou fazer a ressalva ainda, Presidente. 

 

Presidente – Conselheiro Terza, o termo ressalva, para não dar mal-entendido, vamos 

substituí-lo por observação. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Concordo. ... Então, minha ressalva, o senhor quer 

anotar, Sr. Presidente? 

 

Presidente – Quero ouvi-la, para compreender. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – “O setor de bares e restaurantes apresenta problema 

de controle financeiro sem que as devidas explicações técnicas sejam fornecidas ao Conselho 

Deliberativo. Existe a necessidade urgente de sanar o déficit do setor.” Essa é minha ressalva, 

é minha observação. 
 

... 

 

André Franco Montoro Filho (aparte) – Minha observação é que fiquei impressionado e 

queria saber se realmente é isso. O que V. Sa. colocou é que há uma falsidade aqui. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Como? 



12/50 

 

André Franco Montoro Filho – Que há uma falsidade ideológica nesse orçamento, o senhor 

colocou isso aqui, entendi dessa forma. Se entendi errado o senhor queira me explicar. O 

senhor falou que na verdade essa página 95 está errada, que para encobrir fatos ou má gestão 

passa para um lado, passa para outro. Isso é uma acusação, Sr. Presidente, a meu modo de 

ver, muito séria, porque isso passa pelo nosso Conselho Fiscal, pelo Conselho Financeiro, 

Diretoria, Auditoria. Acho que é uma acusação muito séria e acho que se for... Só queria 

saber se realmente o senhor mantém essa acusação. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Fica claro aqui que existe uma tentativa de 

maquiagem do orçamento de bares e restaurantes, seja para aliviar os custos diretos, que 

devem ter seus preços calculados de forma errônea, ou para encobertar problema no setor de 

compras do Clube, com compras de materiais e bebidas mal negociadas. 

 

Presidente – Pois bem, Conselheiro La Terza, o senhor ratificou, portanto, o termo maquiou, 

ok? Está tudo certo, respondeu ao aparte do Dr. Montoro. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – O senhor não me deixou terminar de falar. Ou seja 

para descarregar o déficit do orçamento de custeio, alocando em bares e restaurantes um 

déficit projetado para o próximo ano. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto (aparte) – Só compreender sua linha de raciocínio, que o 

senhor começou seu discurso, dizendo que historicamente, e é verdade, sempre essa conta 

tem déficit. O senhor aludiu que os orçamentos anteriores, o último deles, pelo menos o 

número que anotei eram R$11 milhões de déficit. E o senhor também apontou que neste 

orçamento o déficit apontado R$4 milhões. Então, não entendi se é uma crítica ou essa 

observação é um elogio, porque o senhor está dizendo que agora vai ter; o senhor não, o 

próprio orçamento está dizendo. Então, não entendi.  

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – O senhor não entendeu o que falei. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Por isso vim aqui. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – O que falei foi o seguinte: que para este ano 

tínhamos um orçamento projetado de R$6 milhões e 500 de déficit, vamos chegar a R$9 

milhões. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Mas aqui está dizendo R$4. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Se for no RAM – Relatório de Acompanhamento 

Mensal, o senhor vai ver. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – R$9 milhões, então é melhor. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – No próximo ano iremos ter um orçamento inicial 

projetado de déficit de R$4,9 milhões. Este ano tivemos um déficit projetado de R$6 milhões 
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e vamos chegar em R$9. Então, se está em R$4,9 deverá chegar provavelmente a R$7, R$8 

milhões. De 2011 a 2017 o déficit do setor chegou a R$50 milhões. A Diretoria tem de sanar 

isso rapidamente, seja melhorando sua administração ou aumentando os preços de bares e 

restaurantes. Não podemos é ficar ano a ano R$8, R$9 milhões de prejuízo, isso que estou 

falando. Isso é uma boa administração, não é chegando pelo Clube e colocando, dizendo 

assim “Olha, esse aqui é a melhor proposta orçamentária do mercado.” Não estou vendo onde 

está a melhor proposta orçamentária do mercado. ... Obrigado.  

 

Flavio Henrique Rosa Tatit – ... Na PO no que se refere a orçamento de investimento, na 

página 104 estão relacionadas listas de intenções das ações para 2018. Foram relacionadas 

ações referentes a projetos e despesas de atendimento à legislação, estando contemplado neste 

item o Plano Diretor; obras e reformas planejadas alinhadas com o Plano Diretor para 

atendimento à legislação, o que visa ampliar a vida útil e funcionalidade das instalações. E 

completando o orçamento de investimento temos as despesas com equipamentos e 

instalações. No que se refere a obras e reformas foram relacionadas 16 intervenções, 

incluindo algumas que possam ter sido iniciadas ainda em 2017. Das obras relacionadas 

várias já foram autorizadas pelo Conselho, como a reforma do Fitness; a reforma da cobertura 

do centro esportivo; a reforma do bilhar, snooker e recentemente a reforma da casa de 

máquinas das piscinas externas. Na página 105, as despesas do orçamento de investimento 

estão estimadas em aproximadamente R$36 milhões. Desse total R$24 milhões, ou seja, mais 

de 60% refere-se a obras e reformas. Como informado pela Comissão de Obras em seu 

parecer essas despesas não estão detalhadas para cada ação programada para 2018, ou seja, 

foram relacionadas 16 obras e reformas e estimado o valor total delas. Apesar de esse modo 

ser usual nas últimas POs, na previsão de despesa em obras e reformas elas devem ter seus 

valores discriminados individualmente e não apenas sendo apresentado o valor total. 

Portanto, para que haja mais transparência das informações obtidas na PO e para que fique 

mais claro para que os Conselheiros, associados, naturalmente Comissão de Obras entendam 

a importância relativa de cada intervenção, bem como analise seu valor individual, acredito 

que na apresentação da PO esse valor deveria ser mais detalhado. É o que tenho a dizer.  

 

Mario Britto Pereira – Só gostaria de ressaltar que devido às críticas colocadas, a nova 

pesquisa 2017 do Clube Germânia trouxe 85% de aprovação dos associados. E a anterior, do 

PDD, 61. Apenas isso, Presidente. Boa noite. Obrigado. 

 

Presidente – Muito bem, Conselheiro Britto. 

 

Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Fez sua exposição utilizando a projeção de slides, a 

saber: “Tem uma grande questão que sempre fica no orçamento, que é a percepção de que 

sempre tem essa discussão, não importa, todo ano é isso, quanto está custando ao Clube, 

quanto está pesando a mais, então, antes de a gente entrar propriamente na questão do 

orçamento a ideia é contextualizar um pouco sobre essa visão, que é uma visão que a gente 

tem de entender um pouco de onde vem. O que fizemos foi fazer um levantamento dessa 

pirâmide etária do Esporte Clube Pinheiros, então temos aqui uma tendência bastante grande 

de haver uma concentração nessa faixa etária acima dos 41 anos. Isso daqui tem uma 

representatividade bastante importante para nós, que vamos entender um pouquinho à frente. 
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Essa pirâmide etária, ainda vista de uma maneira diferente, mostra mais uma informação 

importante, que em nosso Clube temos maioria de associadas em relação aos homens. Essa é 

uma relação bastante importante para nós, porque no conceito brasileiro o provedor da família 

usualmente é o homem, 60% das famílias brasileiras têm no homem o provedor, 40% na 

mulher a provedora. Então, acreditamos que o Clube Pinheiros tem um reflexo semelhante a 

esse da sociedade, então temos aqui uma carga bastante colocada na minoria do nosso corpo 

associativo. Olhando essa pirâmide de outra forma, vemos aqui o gráfico da frequência 

acumulada, ou seja, temos 67% do nosso corpo associativo inferior a 60 anos. Mas veja que 

coisa interessante, temos 25% de associados não contribuintes, ou seja, temos associados não 

contribuintes entre 51 e 60 anos daqui para frente. E há uma coisa interessante, porque 

quando se faz essa comparação nota-se que a partir dessa idade de 50 anos a quantidade de 

mulheres fica maior do que a quantidade de homens. Por que estamos olhando isso, senhoras 

e senhores? A ideia é a seguinte, se olharmos que normalmente desta faixa para cá é onde tem 

o associado contribuinte e o tamanho da família média brasileira, medido pelo IBGE, de 3,62 

pessoas, temos 28 mil contribuintes em números redondos. Se dividirmos por 3,62 temos uma 

média, não peço que a gente tenha precisão nos números, peço que acompanhemos a estrutura 

do raciocínio, e na estrutura do raciocínio temos 7.700 responsáveis financeiros. Ou seja, o 

Clube é financiado por 7.700 responsáveis financeiros, que usualmente pagam o título para 

seu cônjuge e para seus filhos. Então, não é cada um dos sócios contribuintes que paga, mas 

sim o responsável financeiro a quem recai toda essa bagagem. Por que falei esse tipo de 

coisa? Por que esses dados estão sendo colocados aqui? Se compararmos historicamente o 

Clube, em 1994 existiam 30 mil associados pagantes, hoje nós temos 28 mil. Essa diferença 

de 1.567 associados corresponderia no valor da manutenção que a Diretoria está propondo a 

uma arrecadação adicional de R$8 milhões, R$7 milhões e 900, ou se não fosse uma 

arrecadação adicional, se fosse para ratear o valor do custeio, nossa contribuição mensal iria 

de R$ 420,00 para R$ 398,00. Isso é um dado, o Clube tem essa sensação porque temos uma 

menor quantidade de associados contribuintes. E temos aqui por este dado quantos acessos ao 

Clube, dá para notar a maior complexidade que tem o Clube, aqui estamos olhando num 

período menor, um período de 12 anos, temos 2.333 acessos diários a mais do que 

registrávamos àquela época, isso significa mais associado que está utilizando o Clube, isso 

significa maior número de atividades, isso significa maior número de pessoas para fazerem 

acompanhamento técnico e pessoas para fazerem gestão. Um bom exemplo para isso é o que 

antigamente era chamado o ginásio de halteres, onde por um tempo só entrava homem, não 

entrava mulher, comparado à complexidade hoje do que é nosso ginásio de Fitness. Olhando 

por esse lado, nesse mesmo período também vê se que a contribuição, o custeio do qual a 

contribuição faz parte cresceu de R$70 milhões, em 2006, para R$184 milhões, em 2018. Ou 

seja, cresceu uma média de 8,4% ao ano, enquanto a inflação no período foi de 5,4. Mas 

quando olhamos a contribuição social, ela cresce menos, porque representava aqui, em 2006, 

76% do custeio e hoje representa 70. Então, essa sensação de que realmente pesa, sim, ela 

procede. Por quê? Por razões, o Clube é mais complexo e temos menos associados 

contribuintes. Qualquer discussão que se queira fazer sobre isso tem de passar por discutir 

isso, que é uma discussão de longo prazo, não é uma discussão de curto prazo. Entrando 

diretamente no orçamento, repetindo aqui, já é conhecido dos senhores e das senhoras, o 

nosso sistema orçamentário é dividido, é o sistema em termos de orçamento de investimento 

e orçamento corrente, sendo que orçamento corrente engloba bares e restaurantes e custeio. O 
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que entra em custeio, no corrente? No custeio são as taxas e contribuições que financiam, em 

bares e restaurantes é tudo aquilo que consumimos e pagamos. E eles fazem conta dessas 

despesas indistintamente, tanto um quanto outro tem suas contas separadas, que pagam 

pessoal, serviços, mercadorias, equipamentos. Já no orçamento de investimentos é uma 

receita totalmente diferente, ou seja, investimento não onera, não encarece e não barateia a 

mensalidade, porque é outro dinheiro, dinheiro carimbado que vem de outro lugar. Vem dos 

editais quando são vendidos títulos e da taxa de transferência, sendo que a maior parte dos 

recursos vem das taxas de transferência. E há uma aplicação exclusiva, por isso se fala que o 

dinheiro é carimbado, de acordo com o sistema orçamentário do Clube não se pode gastar 

dinheiro de investimento para cobrir conta de custeio e nem se pode utilizar dinheiro de 

custeio para cobrir conta de investimento. O que notamos que na proposta orçamentária, 

entrando agora em 2018, é que respeita o Art. 45, ou seja, somando as receitas de custeio, 

bares e restaurantes temos uma equivalência com as despesas de custeio e bares e 

restaurantes, ok? Isso conforme está demonstrado na página 28. Quando se olha a proposta 

orçamentária para 2018 em relação ao orçamento de investimentos nota-se que 

numericamente a Diretoria previu que haveria uma receita de R$13 milhões para incrementar 

a conta de investimentos, sendo que o valor médio desses últimos anos que temos aqui foi de 

R$17 milhões. Ou seja, é uma previsão que ao julgar da Comissão Financeira é conservadora. 

Nesse sentido, como é que foi feita a elaboração desse orçamento? Tomamos bastante 

cuidado na Comissão Financeira, gostaria de agradecer aos sócios, aos Conselheiros que 

vieram tirar dúvidas previamente e agradecer também, todas as comissões permanentes 

atendem tanto Diretoria quanto Conselho. E quero agradecer também de público isso, o 

esforço que o pessoal executivo do Clube teve, os executivos tiveram para nos prestar 

esclarecimentos, principalmente em relação a essa metodologia chamada orçamento base 

zero, que é uma metodologia orçamentária que permite que se faça uma previsão eliminando 

o máximo possível de excessos. Então, não é uma previsão feita com base no histórico 

passado, é como se o Clube começasse este ano do zero e falasse o que preciso para 

funcionar. Então, essa previsão foi feita também, tomamos o cuidado de ver se o pedido que 

havia sido feito no ano passado, que era de comparar o real até setembro com o previsto entre 

outubro, novembro e dezembro, então, esse total do ano 2017 com o total do ano 2018. A 

Diretoria fez essa solicitação que o Conselho deixou aqui na reunião do ano passado e 

efetivamente o montante de 2017 é inferior ao montante de 2018, como os senhores puderam 

apreciar nos livros. Então, outra alteração que teve bastante significativa foi em relação às 

contas do pessoal. No ano passado como é que acontecia? Vinha o aumento, onde no mês de 

dezembro dava se 30% do INPC e depois no mês de março do ano seguinte dava se os 70% 

em relação ao que tinha anteriormente. Neste ano há uma alteração significativa no 

orçamento, coloca-se 100% desde dezembro de 2017, então, o ano entra já com o orçamento 

de pessoal carregado, não tem mais essa escadinha que existia aqui no ano de 2017, já entra 

plano aqui. Olhamos que essa conta de salários teve uma variação bastante grande, foram R$4 

milhões, basicamente essa conta de cargos e salários identificamos todos os pontos aqui e 

vimos que estão coerentes com a questão orçamentária. Detalhamos esses R$4 milhões, estão 

bem explicados principalmente na conta de salário, encargos. Outra coisa que vimos de 

diferente em relação ao ano passado, se as senhoras e senhores se lembrarem, no ano passado 

a recomposição do capital de giro havia sido orçado como receita e as despesas eram 

menores, portanto, gerava um superávit. Tanto que foi motivo no ano passado de esta 
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comissão fazer uma solicitação para que a destinação desse superávit fosse feita para 

recomposição do capital de giro. Este ano a recomposição do capital de giro está lançada 

como despesa, portanto, não há esse superávit da forma como foi lançada, porque ela lançada 

como despesa coloca-se aqui. ... E o valor foi lançado como despesa financeira, então, por 

isso que há uma variação de 200 e poucos por cento, que é decorrente disso. Quando se olha 

bares e restaurantes, muito importante, o Conselheiro La Terza que me antecedeu, existe uma 

coisa bastante interessante aqui, que é a questão do rateio. Sem entrar tecnicamente, mas acho 

que todo mundo já ouviu falar de rateio, dividir despesa. Todo critério de divisão de despesa é 

injusto – Para quem trabalha em empresa conhece isso – mas a maior injustiça é não ratear. O 

que acompanhamos aqui é que houve um rateio de caixa, o pessoal dos caixas registradores, 

que hoje estão integralmente colocados em restaurante e um rateio das utilidades, que antes 

não ocorriam. Então, toda despesa com energia elétrica, com água e com gás está lançada em 

bares e restaurantes, porque eles consomem esse tipo de utilidade, não tem sentido 

descarregar toda essa despesa em custeio se parte desse insumo é consumida por bares e 

restaurantes. Uma coisa que chama atenção é que da forma como está escrita a proposta 

orçamentária... .dá se a impressão que o ticket médio de estacionamento sobe de R$ 4,90 para 

R$ 5,29. Mas isso não é um efeito por preço, o reajuste de preço é de 3%, mas há uma 

estimativa de aumento no tempo de permanência. Então, quando se conjuga os 3% de tempo 

ou tempo de permanência sobe-se para R$ 5,29. Gostaria só de chamar atenção dos senhores 

em relação a isso. Na proposta orçamentária esse é um dado que compilamos na Comissão de 

Finanças, o valor da contribuição social está num patamar de 70,6%, ou seja, confirmando 

aqui uma tendência de queda, mas ligeiramente superior ao que foi em 2014. Isso significa 

que todas as outras taxas estão sendo cada vez menos subsidiadas pela manutenção, como já 

chegaram nessa aqui, na taxa de custeio, bem no passado. E agora ficam mais divididas em 

relação a quem as usa. Dessa forma então, acabando, com o tema que o Conselheiro Tatit me 

antecedeu, vimos também que a variação do fundo de reserva começa com um saldo inicial, 

dado a projeção que é colocada, que estimamos como conservadora de 13, poderia chegar a 

17. Tem despesas fixas que são consumidas pela área, vimos que equipamentos, instalações e 

mais as obras, todas essas que já foram aprovadas vimos que faz face a esse tipo de obras 

aprovadas. E a Diretoria pode comentar com vocês detalhes do que está em termos de 

cronograma das obras colocadas aqui, mas constatamos que dá para fazer as obras que estão 

aprovadas e uma curva de obras novas que vão iniciar, concluindo o ano de 2018 com saldo 

de R$14 milhões. Sr. Presidente, está encerrada minha apresentação, fico à disposição.  

 

Flavia Ferronato – Presidente Collet, eu vou ser bem breve, até iria me estender um pouco 

em meu pronunciamento, mas diante do adiantado da hora vou ser bem sucinta. Analisando a 

PO, na verdade não analisando a PO, estou um pouco acostumada inclusive pela minha 

profissão analisar prestação de contas e previsões orçamentárias, alguns detalhes chamaram 

atenção e por isso desde o ano passado a gente vem pedindo alguns detalhes relativos aos 

custos que constam da PO e da prestação de contas. No ano passado fiz a solicitação à 

Diretoria a respeito dos salários dos gerentes do Clube, quanto ganha os gerentes do Clube. 

Estranhamente obtive a resposta de que esses salários são sigilosos. Gostaria até de anexar em 

ata a resposta dada pela Diretoria sobre a gente não pode ter acesso aos salários dos gerentes 

do Clube. Outra questão é sobre as contingências jurídicas. Foi pedido pela Conselheira 

Aurea Ferronato e acho que pelo Conselheiro Fernando Xavier também, no mês de setembro 
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uma relação das contingências do Clube de judiciais, as contingências passivas. Até hoje esse 

relatório não chegou e já passou muito do prazo regimental de 30 dias. Já foi pedido, acho 

que o senhor recebeu a reiteração do pedido e a resposta até hoje não chegou. Por outro lado, 

houve o deferimento da exibição das contas do Clube aos Conselheiros na sala do Conselho, 

que ainda não foi feito e ao que parece será feito em breve, porque dependia de um parecer da 

Comissão Jurídica. Parece que esse parecer já foi dado, então, em pouco tempo a gente vai 

conseguir entender como são divididas as despesas em cada departamento, como é feito esse 

rateio, já que não veio na proposta orçamentária. Então, venho fazer um pedido de retirada de 

pauta com o congelamento das contribuições sociais. Entendo a implicação do pedido de 

retirada de pauta, entendo o prejuízo que isso poderia ter aos cofres do Clube, mas como o 

Luís Sousa bem explicou em seu pronunciamento anterior, o reajuste da mensalidade e o 

reajuste de estacionamento são todos inclusive abaixo da inflação prevista, são reajustes 

muito pequenos, então, entendo que uma retirada de pauta com o congelamento das 

contribuições e taxas nos valores que estão praticados no ano de 2017, até que a gente possa 

ter condições de analisar para poder aprovar a proposta orçamentária seria de muito mais 

prudência, inclusive porque a gente tem responsabilidade no que aprova. E não me sinto 

confortável aprovar uma proposta orçamentária no escuro. Muito obrigada.  

 

Presidente – Conselheira, só um minutinho, por favor. Queria dar um esclarecimento. O 

parecer da Comissão Jurídica necessário para efetivar abertura do exame, a Diretoria 

inclusive já forneceu os dados, foi dado recentemente parecer nesse sentido e a Comissão 

Jurídica também com competência elaborou um termo de responsabilidade. Então, quero 

comunicar não somente a Sra. Conselheira, mas a todo Conselho Deliberativo, que a partir 

acho que de quarta-feira, teria de confirmar com a Lurdinha, a sala do Conselho Deliberativo 

já estará aparelhada para receber as visitas dos Conselheiros que quiserem examinar 

lançamentos contábeis, inclusive o livro diário, que é sempre pontuado aqui nesta reunião do 

Conselho, a partir de quarta-feira isso já vai estar disponibilizado. E quanto aos 

requerimentos que são formulados pela Diretoria, se há algum requerimento não respondido 

naturalmente o Conselho Deliberativo, acho que a Conselheira sabe disso, ratifica essa 

informação. Me parece que em especial em relação a essa questão das contingências houve 

uma resposta, despachei hoje, mas me parece que é em relação ao requerimento do 

Conselheiro Fernando Xavier. O senhor fez algum requerimento nesse sentido? 

 

Fernando Silva Xavier Junior – Fiz. 

 

Presidente – Então é esse daí. Muito obrigado. Só queria dar esses esclarecimentos ao 

Conselho. 

O senhor vai fazer um aparte? 

 

Fernando Silva Xavier Junior (aparte) – Busquei hoje no RAM, existem mais 200 

processos trabalhistas contra o Clube. Queria saber se você tem conhecimento disso, sendo 

que um deles só alcança R$1 milhão e 500, referente a honorários advocatícios. 

 

Flavia Ferronato – Não, na verdade até estou com a certidão extraída hoje da Justiça do 

Trabalho, está havendo uma progressão de ações trabalhistas contra o Clube e a gente já está, 
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senão me engano, em 232 ações trabalhistas. Por isso que é importante a gente saber como foi 

contingenciada essa parte passiva. A gente tem uma ação de executivo fiscal de quase R$1 

milhão e 500. Temos uma ação movida por um ex-atleta do Levantamento de Peso cobrando 

do Clube mais de R$1 milhão. E temos uma ação de cobrança de honorários advocatícios 

também de mais de R$1 milhão. Tanto a do atleta quanto a de honorários advocatícios estão 

em fase de perícia. O que acho importante é a gente saber como é que a Diretoria pensou 

nesse contingenciamento. A gente sabe que as ações podem ser recorridas, podem ter vários 

desdobramentos, mas a gente precisa saber o que está se pensando, inclusive porque no ano 

passado foi contingenciado em R$1 milhão e 400 e este ano caiu para R$500 mil, sendo que 

as ações trabalhistas estão aumentando, as ações cíveis e os processos administrativos, tirando 

o caso da piscina Myrtha que o Clube perdeu. O Clube na verdade vem perdendo algumas 

ações importantes. Perdeu a do Diretor Bruno, que o contingente era um dinheiro que era para 

ser recebido, que o Clube contava com esse dinheiro e não recebeu. Ao mesmo tempo tem a 

questão do cabeleireiro, que o Clube tinha perdido em primeira instância e conseguiu 

reverter. Então, assim, o que falta é informação para a gente poder analisar para poder 

aprovar.  

 

Fernando Silva Xavier Junior – Obrigado. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – ... Venho falar, em cima de 28 anos de experiência 

como executivo o que mais fiz foi aprovar proposta orçamentária ou prestação de contas seja 

como executivo ou como membro de conselho de administração. Depois de todo debate 

travado na reunião para análise da PO 2017, esperei a PO de 2018 com uma expectativa 

muito positiva. Infelizmente me frustrei. Para não ficar em conceito, exemplifico os pontos 

que me incomodam: Dizemos sair de uma base zero, mas o conceito de base zero exige 

conhecer nossos custos na ponta do lápis. O Pinheiros não tem um sistema que permita este 

importante entendimento dos custos da análise do realizado ou projetado no ano, para que na 

análise de cada atividade em cada área, se possa corrigir eventuais erros do orçamento 

anterior ao aprovar os custos desta atividade para o ano seguinte. E sem isto, não há como 

dizer que foi base zero. Apesar de usar o realizado ou projetado de 2017 como base 

comparativa, este avanço solicitado há tempos acabou tendo um impacto pequeno nesta PO, 

para o nível de compreensão final do relatório. Isto ocorre porque a PO mudou toda a 

padronização da informação e sumiu com os quadros comparativos detalhados por área, onde 

trazia as diferenças entre o ano corrente e o seguinte. Foi apresentado apenas um resumo por 

departamento, com 7 linhas totalizadas... 

 

Presidente – Conselheiro, posso fazer só uma sugestão? o senhor poderia ler um pouquinho 

mais devagar para facilitar a compreensão, por gentileza. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Tudo bem. Foi apresentado apenas um resumo por 

departamento, com 7 linhas totalizadas, em uma nova nomenclatura. E não está claro o que 

entra em cada linha. Ficamos sem ter como comparar no detalhado as áreas de cada 

departamento, o que mudou ou ajustou de um ano para outro. Isto torna impossível uma 

análise das premissas e mudanças para cada área, entender impactos e incluir com um 

posicionamento que apoie a Diretoria ou sugira modificações. No orçamento de 
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investimentos não há detalhamento do que é previsto se gastar com cada obra, ação proposta. 

Só o total, e isso já é realmente há anos. Não há definição de quais são as prioridades de obra 

ou intenções reais da Diretoria. A quantidade de obras aprovadas há algum tempo e não 

executadas é enorme, e não há explicação para o que já foi aprovado, mas deixou de ser 

realizado. Não há estudo de impacto destas obras e reformas propostas, seja na receita de 

bares e restaurantes, enquanto os mesmos estiverem sem atividade, ou em gastos eventuais 

para promover atividades suspensas em outros lugares, ou em custos eventuais de atividades 

que ao serem suspensas e não acontecerem, acabem sem gerar a receita esperada ao Pinheiros 

enquanto as obras estiverem ocorrendo. No orçamento de bares e restaurantes fica a sensação 

de se enxugar gelo. Há seis anos estou no Conselho e o orçamento nunca indica uma luz no 

fim do túnel. Mais especificamente, não entendi a premissa usada pela Diretoria, para achar 

que vai reverter a tendência de diminuição da frequência do sócio para consumir os serviços 

de bares e restaurantes. Esta diminuição resulta da equação preço alto com qualidade de 

serviços baixa que temos aqui. Somada as diversas opções interessantes e competitivas que o 

sócio encontra ao sair do Clube e atravessar a rua. Está claro pela PO que os preços vão 

continuar a aumentar. Mas não está claro que os serviços vão melhorar. Afinal, teremos outra 

curva de aprendizado. Vamos sair do modelo terceirizado de garçons que entramos há alguns 

anos, para o modelo de contratação baseado na CLT, que exige treinamento e adaptação. 

Enquanto essa equação não voltar a mostrar um custo x benefício favorável ao sócio, me 

parece muito agressivo apostar em mudança de tendência para alcançar um prejuízo de quase 

R$5 milhões no ano. Há razoável espaço para outra surpresa negativa em 2018, como tem 

sido frequente, ano após ano. E não vejo nenhum plano de ação claro para mudar isso. A meu 

ver, sem deixar de reconhecer, e reconheço, os esforços do atual Diretor, já passou da hora de 

contratarmos um Diretor remunerado, especialista na área e com métricas de performance 

bem definidas, com a missão de colocar bares e restaurantes em uma relação favorável de 

custo x benefício ao associado. Por isso, como disse acima, se aprovada obra do CCR, ou do 

Tênis e Bem-Estar, não visualizei dentro do orçamento, o impacto resultante da suspensão 

dos serviços nessas áreas de bares e restaurantes durante as obras, ou despesas adicionais no 

custeio quando da reabertura das operações, conforme explicação dada para prejuízo a maior 

neste ano de 2017 com reforma do Restaurante Germânia. No detalhamento do orçamento de 

informática, apesar de reconhecer que veio muito mais informação, falta padronização que 

nos ajude a entender quanto custa cada investimento, projeto proposto, já que investimento é 

65% do orçamento da área. E principalmente o quanto disto é gasto com novos sistemas, 

equipamentos, atualização ou manutenção. Também não se entende com que critérios se 

definiu as prioridades de investimento. Fica para mim a frustração de não ver mais uma vez, a 

proposta para um sistema que nos permita entender na ponta do lápis os custos do Pinheiros. 

E como gastamos dinheiro em cada atividade por área e departamento do Clube. Um sistema 

assim nos permitiria melhorar eficiência e evitar gastos desnecessários, desperdícios no dia a 

dia de nossas áreas. Na parte de projetos e planos de ação, considerando que faço parte do 

PDD de Esportes, e tendo em vista que este Conselho aprovou em março de 2017, na 1ª fase 

do PDD, conforme advertido na época, um conceito renovado de Clube, que prevê um super 

CAD resgatando a proposta original da atividade e alinhado com as escolinhas para a 

formação das nossas crianças até 12 anos dentro de um mesmo gerenciamento de objetivos e 

avaliação de resultados, além de um modelo que volte a incentivar o sócio a praticar esportes 

quando vem ao Pinheiros, de forma saudável e ao longo de sua vida, sem ter de estar sempre 
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dentro de um modelo onde ele paga por qualquer atividade que faça, mas onde ele também 

possa se sentir convidado a chegar ao Clube e brincar com amigos ou familiares, de forma 

ocasional e eventual, como foi no passado para todos nós e não mais acontece hoje com a 

lotação quase completa dos espaços; me pergunto onde está o orçamento e o plano de ação 

para irmos nesta direção? E pela mesma lógica me pergunto, o que mais pode estar faltando 

nesta PO para o que foi aprovado nos demais PDDs setoriais? Afinal, deveríamos estar 

abraçando o PDD aprovado e seus objetivos, conforme escrito na mensagem do Presidente na 

própria PO e nas páginas 17 e 18, que falou sobre o PDD. No orçamento de esportes 

olímpicos e de formação não ficou claro com a informação disponibilizada quanto dos R$41 

milhões de orçamento final serão cobertos no final por projetos da LIE, convênios ou 

patrocínios. Quanto está em risco de não ser viabilizado e qual vai ser o impacto ao associado 

se a quitação não ocorrer? Precisamos classificar essas iniciativas em possíveis, prováveis e 

remotas, para entender melhor qual é a situação desse esporte olímpico e formação no 

Pinheiros. O eventual subsídio para esses esportes não é transparente ao corpo associativo e 

considerando a grave crise econômica e os problemas atuais para obtenção de recursos para 

esporte, essa é uma questão que precisaria estar melhor entendida e trabalhada ou nunca 

vamos discutir esse problema. O parecer da Comissão de Obras deixa claro que sem o 

entendimento melhor dos investimentos essa PO não estaria em condições de ser analisada 

pelo Conselho. E a Comissão Financeira após exaustivo trabalho para analisar a PO, diz que o 

documento está apto para ser analisado, mas ao lermos o parecer, está claro que ela não entra 

no aspecto do valor do relatório para análise. Entendimento e tomada de decisão por cada 

Conselheiro, pois seu trabalho se limitou a verificar números, caixa e aspectos financeiros. 

Ela não questionou a parte da análise da estratégia e plano de ação da Diretoria e nem as 

demais comissões abordaram isso. Precisamos melhorar para enfrentar os desafios que temos 

ou corremos sérios riscos com nossa maneira de decisão. Basta ver o aumento de 30% na 

frequência anual de associados nos últimos cinco anos, conforme quadro da página 9 da PO. 

E que só tende a piorar considerando a forma como geramos os recursos para investimentos, 

já que para cada aposentado ou sócio que vende título entra um novo sócio que maximizará 

seu alto investimento na aquisição do título, frequentando o Clube o máximo possível. Ou 

discutimos com seriedade e definimos prioridades em alinhamento com o PDD e conceito de 

Clube que queremos para os próximos 15 anos ou vamos ficar correndo atrás do rabo sem 

antecipar, sem planejar e com isso não conseguiremos ficar à frente das nossas necessidades. 

Ficarei muito satisfeito se caminharmos para lidar com segurança, transparência e 

sustentabilidade dentro dos conceitos de governança. Hoje isso são muito mais palavras, mas 

faltam ações mensuráveis e visíveis nesse sentido e não deixa de ser um alento perceber que 

pelo menos o tema entrou na pauta, só que esse relatório, no entanto, é uma prova do quanto 

ainda engatinhamos nesse assunto. Respeitar direitos e obrigações da Diretoria e do Conselho 

são para o Clube e corpo associativo uma questão de governança. A reunião da aprovação 

orçamentária juntamente com a da aprovação de contas, as duas únicas reuniões ordinárias do 

ano. Analisar e entender a PO e as contas para aprová-las e recomendar ressalvas ou 

modificações é o papel básico do Conselheiro. E apesar da importância dessa função a PO e o 

processo de aprovação ainda estão longe do ideal para que o Conselho cumpra seu papel e 

represente o associado. Terminando já, Presidente. As críticas que faço não são novas, são as 

mesmas há anos, não são pessoais e nem se dirigem a essa gestão específica, são um padrão 

de informação que vejo desde que ingressei no Conselho, em 2012. E que não é transparente 
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e completo o suficiente para que através dos relatórios que recebemos estejamos aptos a 

cumprir com responsabilidade o nosso papel de Conselheiro. O relatório da PO deveria nos 

permitir analisar os números e concluir se fazem sentido, como se comparam com a realidade 

do ano anterior ou do orçamento proposto no detalhamento por áreas, com suas curvas e 

tendências, desvios acima do normal, explicações, alinhamentos com estratégias específicas e 

investimentos já aprovados, comparando com o quadro de informação. Para isso é necessário 

manter uma padronização de conceitos, nomenclaturas, quadros comparativos em nível de 

abertura de informação da PO de um ano para outro, porém, todo ano temos mudança no 

relatório da PO, seja das alocações internas, seja no padrão de informação aberta, nos 

comparativos feitos, na nomenclatura usada e com isso fica impossível analisar e entender o 

orçamento, se o que foi proposto está plausível, se é conservador, se é agressivo ou está fora 

da realidade. Confirmar a estratégia e o plano de ação da Diretoria, que é uma coisa que 

adoraria poder fazer e dar os méritos é só por milagre. Assim perdemos a chance de 

aprofundar questões, antecipar problemas e reforçar conceitos em favor do Pinheiros. É claro 

que cabe à gestão administrar o Clube, mas cabe ao Conselho aprovar a estratégia e o plano 

de ação da Diretoria e não há como fazer isso se não conseguimos entender corretamente a 

PO. E se quem tem facilidade para ver quadros financeiros como eu não consegue, não se 

sente confortável, imagina um Conselheiro menos familiarizado com o assunto. A PO acaba 

tornando-se decorativa e é o debate aqui que vai ajudar sua decisão, só que nosso debate 

acaba sendo superficial ao invés de construtivo e colaborador em virtude do nível de 

informação prestada. Adoraria ver a discussão da PO em duas reuniões, para que toda dúvida 

pertinentemente levantada pudesse ser respondida com calma pela Diretoria. Analisada com 

calma pelas comissões e pelos Conselheiros e tendo um bom processo de decisão, isso 

reduziria a abordagem de situações políticas ou que torne a Diretoria refém e aprimoraria o 

processo. Mas infelizmente ainda não é assim aqui. As incertezas que ficam são muitas. 

Aprovar é dar um cheque em branco à Diretoria. Estamos há anos concordando com a gestão 

de bares e restaurantes e o resultado cada vez pior, qualidade pior a um custo e benefício que 

só afasta o associado e não há plano de ação para reverter isso. O orçamento de esportes 

olímpicos e alto rendimento precisa ser mais transparente e ter seu impacto ao associado 

melhor entendido, para evitar um subsídio por parte do associado que ele não sabe que dá, 

mas não é o que acontece. Não há custo estimado para cada iniciativa de investimento e nem 

quais são entre elas, as prioridades da Diretoria, por falta de clareza. E os valores de 

orçamento e a página de Projetos e Plano de Ação não estão alinhados com a aprovação feita 

em março, da 1ª fase do PDD, como a própria PO sugere que deveriam ser. Por tudo isso, não 

estou confortável em recomendar a aprovação ou rejeição do Orçamento proposto. E 

proponho a retirada de pauta e o congelamento das tarifas para não prejudicar a saúde 

financeira do Clube. Até que possamos apreciar uma PO com todas as informações 

necessárias. Essa proposta é coerente com o pedido de afastamento que fiz no ano passado, 

pelos motivos semelhantes. Já que a gente não consegue consertar o problema e produzir um 

relatório melhor, então tenho de ser coerente e me manter no conceito. Acho que está na hora 

da gente evoluir. Isso aqui não é uma crítica no sentido de ser político, não estou querendo 

atrapalhar ninguém, só quero que a gente possa exercer o papel de Conselheiro. Obrigado.  

 

Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – ... Parabéns pelo pronunciamento muito coerente, 

mas como mais ou menos especialista em planejamento queria fazer algumas considerações. 
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O déficit em restaurante, aqui não é um shopping center, o déficit em restaurante reverteu em 

favor dos sócios. É só para lembrar quando fala muito no déficit de restaurante. O elenco de 

obras, isso falei com você, não gostei do elenco, mas o elenco dá para ser definido ainda. E é 

bom que seja porque é um plano que evolui a cada mudança do contingente de sócio. Só isso.  

 

Regina Helena Secaf – Como o Chico Vassellucci falou agora, tenho uma dúvida específica, 

não de tudo, não sou economista, mas fiquei com uma dúvida realmente de nomenclatura, 

para que a gente possa comparar o ano passado com este ano. Então, não achei aqui uma 

forma de comparar no cultural, por exemplo, promoções artísticas e teatro, eventos externos. 

Não estou conseguindo saber o que é que engloba cada um desses itens. Outra questão é o 

seguinte, gostaria de saber especificamente se o salário do novo assessor da Diretoria Cultural 

sai do cultural e em qual item aqui, porque não está especificado se é para o ano que vem 

inteiro, se é para agora, se está aqui, se não está aqui, onde está previsto. É basicamente isso, 

acho que serve para tudo que o Chico falou e estou dando uma especificação aqui no cultural, 

por exemplo, não consegui comparar com este ano. É só isso.  

 

Antonio Carlos Fiore – Estamos aqui mais uma vez discutindo nossa PO, que é o norte de 

nossas ações para o ano de 2018. Então, ao analisarmos a PO hora proposta se faz necessário 

que tenhamos em mente que nosso orçamento é composto um orçamento de investimentos, 

um orçamento da Lei de Incentivo ao Esporte e um orçamento corrente. Esse orçamento 

corrente dividido em dois outros orçamentos, um para bares e restaurantes e outro 

exclusivamente para custeio. Aqui começam as preocupações. Como dito há pouco, no 

período de 2011 a 2018 o déficit e bares e restaurantes montou em cerca de R$50 milhões. (A 

partir deste momento, utilizou-se da apresentação de slides). Os senhores desculpem-me, mas 

o slide que resumia os resultados de bares e restaurantes por algum motivo acabou ficando 

fora da apresentação. Mas de 2011 a 2018 tivemos R$50 milhões de déficits acumulados em 

bares e restaurantes, isso significa o equivalente a 15 milhões de dólares. Estamos falando de 

muito dinheiro. Sei que são oito anos, mas 15 milhões de dólares é um dinheiro imenso. Acho 

que isso requer a atenção de todos nós a partir de ontem, se possível. Além disso, 

ultimamente tenho ouvido com muita frequência que o Clube goza de excelente posição 

financeira, então gostaria de tecer alguns comentários a respeito disso. Os números 

apresentados em nossas demonstrações financeiras precisam ser adequados e corretamente 

compreendidos para que possamos avaliar nossa situação atual e o que virá pela frente. A 

cobertura de todos esses déficits de bares e restaurantes de 2011 a 2018 tem sido feita 

mediante a utilização de recursos do nosso orçamento de custeio. Através dos superávits de 

custeio cobrimos esses déficits de bares e restaurantes nesse período todo. A continuar essa 

situação o que certamente ocorrerá é o esgotamento dos recursos de custeio, eles não são 

infinitos, exigindo que em breve, muito em breve outro plano de recuperação do capital de 

giro deva ser implantado, não por conta de investimentos neste momento, mas por conta de 

cobertura de déficits de bares e restaurantes. Para mostrar a veracidade desse raciocínio ou a 

lógica desse raciocínio acho importante analisarmos um pouquinho das nossas demonstrações 

financeiras o nosso índice de liquidez, porque a gente sempre ouve falar que nosso índice de 

liquidez está num patamar excelente. Ele efetivamente está num patamar excelente, ele é de 

1,29 agora em 30 de setembro e era de 1,49 em 31 de dezembro do ano passado, só que esse é 

o nosso índice de liquidez total, ele engloba dinheiro não carimbado e dinheiro carimbado. 
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Então, para que a gente tenha uma ideia efetiva de qual o nosso índice de liquidez de custeio 

se faz necessário que expurguemos desses totais os valores referentes a fundo de emergência 

de R$3 milhões, os valores aplicados, dinheiro carimbado para investimentos que montavam 

R$30 milhões, em 30 de setembro. E Lei de Incentivo ao Esporte, que tanto no ativo quanto 

no passivo circulante se encontra pelo mesmo valor, como deve ser feito efetivamente. Isto 

posto, vamos observar que nosso índice de liquidez de dezembro de 2016, que era de 1,49, ele 

é reduzido para 0,99 quando observamos apenas valores relativos a custeio. E em 30 de 

setembro ele vem para alarmantes 0,49. Por que diminuiu de 0,99 para 0,49? Porque de 

janeiro a setembro deste ano nós canalizamos dinheiros do custeio para cobrir contas em 

bares e restaurantes. Por isso que digo, a continuar essa transferência de recursos vamos ter 

sérios problemas pela frente. Dito isso, acho que agora a gente pode falar um pouquinho da 

nossa PO DE 2018. Não vou me ater a detalhes específicos porque tratei de analisá-la de uma 

maneira macro e acho importante que a gente relembre aqui que no orçamento corrente que 

engloba custeio e bares e restaurantes temos um superávit de custeio de R$4,9 milhões e um 

déficit de bares e restaurantes no mesmo montante. Somando esses dois temos equilíbrio 

perfeito. Se não houvesse esse déficit de bares e restaurantes nós poderíamos passar de 2017 

para 2018 sem nenhum aumento na contribuição social. O associado há algum tempo acho 

que está merecendo uma notícia boa, Não é? Se observarmos nós temos hoje 28.500 sócios 

contribuintes. Esses sócios em 2018 pagarão por mês R$ 12,00 a mais do que pagaram em 

2017 e se multiplicarmos 28.500 sócios pagantes por 12 meses e R$ 12,00 em cada mês 

temos uma arrecadação complementar de custeio de R$4 milhões e 100, que é exatamente o 

que compõe o superávit de custeio que servirá para cobrir o déficit de bares e restaurantes. 

Raras são as pessoas que conseguem aumento em seus ganhos anuais em taxas superiores a 

da inflação. Por isso, repito, vamos olhar um pouquinho pelo associado, o aperto é geral. 

Como a preocupação maior sempre foi o orçamento de bares e restaurantes eu olhei com um 

pouquinho mais de detalhe. 

 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 

Presidente – Conselheiro, só um minutinho. Peço para não haver manifestação em tom 

jocoso, principalmente quando há um Conselheiro companheiro, colega nosso da tribuna. 

Muito obrigado. Desculpe-me, Conselheiro. 

 

Antonio Carlos Fiore – Obrigado. Então, no período de 2011 a 2018 tivemos as taxas de 

inflação medidas pelo IPCA que estão elencadas na 2ª coluna: 6,50 em 2011; 5,84 em 2012 e 

assim por diante. Nesse período acumulou-se uma inflação de 60,86%. O valor de R$ 100,00 

em 31 de dezembro de 2010 tinha um poder de comprar que é equivalente agora em 2018 a 

R$ 160,86. A inflação de 2017 e 2018 indicadas nesse quadro foram obtidas através das 

projeções do Banco Central através do Boletim Focus. As nossas contribuições sociais 

também foram aumentadas nesse período nas taxas que estão apresentadas na 4ª coluna, 

começando em 8,43 e terminando em 2,91, média ponderada do próximo ano entre 

contribuições sociais e demais taxas. Acumulando-se ao aumento das contribuições sociais 

chegamos a 77,23%, que é um número um pouco superior aos 60,86 da inflação no mesmo 

período. Esse excedente da contribuição social versus a taxa de inflação equivale a 10,18% no 

período, isso significa dizer que a nossa contribuição social de 2018, de R$ 420,00, se os 
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aumentos tivessem sido exatamente iguais ao da inflação, ela poderia ser equivalente a R$ 

380,00. Então, de alguma forma o sócio sente isso no bolso. Então, voltando ao nosso caso de 

bares e restaurantes, onde temos um déficit projetado de R$4,9 milhões, eu acredito que esse 

número infelizmente no ano que vem vai ser maior. Na PO de 2018, essa que recebemos e 

estamos deliberando, na página 95, entre as receitas de bares e restaurantes há a inclusão de 

R$884 mil referentes à venda de cupom convidado ao longo do ano de 2018. Tenho sérias 

dúvidas se essa receita é de bares e restaurantes ou é de custeio. Às vezes a vejo em custeio, o 

próprio RAM de setembro mostrava isso e às vezes vejo em bares e restaurantes. Acho que a 

gente precisa de uma vez por todas ter uma posição definitiva do destino dessa receita, ela 

não pode circular entre os orçamentos, conforme a conveniência do momento. Estamos 

falando de quase R$1 milhão, que convenhamos não é pouco. Além disso, como dito pelo 

Francisco Vassellucci, as receitas do Restaurante do CCR para 2018 estão 12,3 superiores as 

de 2017. Como será possível isso com a alta de preço prevista para o ano de 2018 em 4,2% e 

com a perspectiva de esse restaurante ficar fechado em boa parte do ano? A mesma coisa 

serve para a lanchonete do Tênis, que tem uma polêmica reforma em pauta, o que obrigará 

seu fechamento por boa parte do ano. E mesmo assim projeta-se um crescimento de quase 

6%. Contrariamente às receitas, neste caso superavaliadas, as despesas de bares e restaurantes 

aparentam estar subavaliadas, conforme alguns exemplos que vou mostrar na sequência. Se 

olharmos a rubrica 4202, referente a conserto, reparos e serviços em geral de bares e 

restaurantes há um orçamento de R$69 mil para o ano de 2018. Temos cerca de 14 pontos de 

venda entre restaurantes, lanchonetes, bares, o que significa que teremos uma média de gastos 

de R$ 412,00 por mês em cada um desses pontos. R$69 mil divididos por 14 pontos, dividido 

por 12 meses, esse valor tenho certeza que não é suficiente nem para cobrir o custo com a 

troca de lâmpadas de cada um desses locais. Outro ponto mais importante e mais preocupante 

diz respeito, nesse mesmo quadro, a rubrica com despesas de treinamento, que é um dos itens 

onde mais ouvimos queixas a respeito de atendimento de bares e restaurantes. Atendimento 

não é bom. Para que melhore temos de ter treinamento. Então acho que a única forma de 

melhorar prestação de serviços é com treinamento. A verba para o ano de 2018 de 

treinamento é de R$20 mil para o ano todo. Temos em bares e restaurantes a projeção de 398 

funcionários para 2018. Com essa verba poderemos gastar com treinamento R$ 50,00 por 

funcionário no ano inteiro, o que não dá nem R$ 5,00 por mês. Como reclamar de 

atendimento ruim se não investir em treinamento básico? Esses pontos por si só que o déficit 

de bares e restaurantes em 2018 em muito superará os R$4,9 milhões indicados na PO. 

Exatamente como em 2017, a PO indicava um déficit de R$5 milhões e fecharemos o ano 

próximo a R$8 milhões, fazendo com que o custeio cubra um déficit maior ainda. Teremos 

caixa para isso? Não acredito. Como pude mostrar anteriormente, a liquidez de custeio está 

cada vez mais justa. ... Agora, uma dúvida, que é um fato curioso. No nosso orçamento de 

custeio para a sua elaboração foi calculado uma cesta de índices, demonstrada à página 15, 

demonstrada na nossa PO. Os gastos com pessoal estão estimados em terem um aumento de 

3% no ano de 2018, por conta dos acordos coletivos que vem sendo fechados. O quadro de 

pessoal para 2018 está muito estável em relação a 2017. Temos 1.529 funcionários contra 

1.522. Então, se aumento de dissídio, aumento de pessoal é de 3% e se o quadro de pessoal 

permanece estável, por que na página 41, quando é apresentada a soma das despesas de 

pessoal no custeio está indicado um aumento de 4,8% em 2018 sobre 2017? E o mesmo 

grupo de despesas para bares e restaurantes, onde haverá uma redução de pessoal de 412 para 
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398 funcionários, há um acréscimo de 21,2%. São perguntas que acho que valem a pena 

serem analisadas. ... Concluindo, queria dizer o seguinte, na PO do ano passado houve uma 

discussão a respeito do estabelecimento de uma contribuição para o associado temporário, 

que pelo nosso ordenamento jurídico deve ser equivalente a duas contribuições sociais. E no 

ano passado estava sendo orçada apenas uma contribuição social. Depois da nossa solicitação 

foi feita a correção e passou-se para duas. Neste ano, estranhamente na PO a contribuição do 

associado temporário está equivalente a quatro contribuições sociais, ou seja, o dobro do que 

é solicitado em nosso orçamento jurídico. Então, se no ano passado era metade, este ano foi o 

dobro. Ambos os casos tenho certeza que não é o que queremos, nós queremos os números 

corretos e adequados. Finalmente, nosso Estatuto em seu Art. 45, na seção que trata 

exclusivamente do orçamento, ele diz que o orçamento corrente preferencialmente deve ter 

equilíbrio entre receitas e despesas. Se houver déficit a PO tem de mostrar como esse déficit 

será coberto. E se tiver sobra tem de indicar também como será aplicada. E enquanto não é 

aplicada, ela fica numa reserva orçamentária. No nosso caso temos um déficit de bares e 

restaurantes de 4,9 e um superávit de custeio de 4,9. Acho que nosso Conselho, como é um 

Conselho Deliberativo deve, além de analisar a proposta orçamentária apresentada, decidir 

pela aprovação ou não da cobertura de déficit de bares e restaurantes com superávits de 

custeio. Isso tem sido feito no piloto automático e acho que não é o mais adequado para nossa 

instituição. Muito obrigado.  

 

Presidente – Obrigado, Conselheiro. ... Dr. Fiore, o senhor fez uma proposta. Poderia fazer a 

gentileza de ir até o microfone, pode ser o de aparte, para consignar com maior clareza. Acho 

que o senhor apurado pelo prazo exíguo para terminar sua manifestação não deixou a Mesa à 

vontade para apreciar o... 

 

Antonio Carlos Fiore – Minha proposta é que para atender o solicitado no parágrafo 1º do 

Art. 45 do Regimento Interno da Diretoria, seja deliberado e decidido por este Conselho a 

aprovação ou não da utilização de superávits de custeio para cobertura de déficits de bares e 

restaurantes no ano de 2018. 

 

Presidente – Ou seja, destinação do superávit de custeio para cobrir déficit de bares e 

restaurantes. 

 

Antonio Carlos Fiore – Exatamente. 

 

Presidente – Muito obrigado, Dr. Fiore. 

 
- O Conselheiro André Franco Montoro filho manifesta-se fora do microfone. 

 

Presidente – É a proposta dele. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Presidente, se não for aprovado isso tem de ter uma 

alternativa. 

 

Presidente – Dr. Eduardo, veja bem, agora não estamos em votação. 
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Eduardo Collet e Silva Peixoto – Sim. 

 

Presidente – Só pedi para ele esclarecer a proposta que fez para que a Mesa, Dr. Paulo e eu 

possamos no momento oportuno apresentar à apreciação dos Conselheiros a proposta feita 

por cada Conselheiro que ocupar a tribuna. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Entendi perfeitamente, apenas também para contribuir 

com seu trabalho na hora de colocar em votação, quis colocar o seguinte, se o Conselheiro 

que fez a proposta não quer sugerir qual seria a alternativa, nesse sentido. Se for aprovado 

que não sai do custeio tem de se propor de onde vai sair. A gente vai aumentar bares e 

restaurantes em R$4 milhões? Só isso. 

 

José Manssur (fora do microfone) – Se for aprovado que saia do custeio não é legal. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Dr. Manssur, justamente, quer dizer, se sai daqui alguma 

coisa tem de entrar no lugar, então, o que entrara? A gente aumenta o valor dos bares e 

restaurantes, é isso? 

 
- O Conselheiro José Manssur continua manifestando-se fora do microfone. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Por isso perguntei, queria entender a proposta do 

Conselheiro. 

 

Presidente – Dr. Eduardo, posso pedir um favor, com conversa paralela, não há um 

esclarecimento do Plenário. Ia pedir ao senhor ou algum outro Conselheiro para que ocupe a 

tribuna e cuide especificamente desse assunto relacionado à proposta do Dr. Fiore, para evitar 

que no momento em que houver a votação se apresente questões de ordem, solicitações. 

 

Eduardo Collet e Silva Peixoto – Só um aparte ao Conselheiro, Presidente, para que 

esclarecesse o que colocou em votação. 

 

Presidente – Mas o problema é que ele já saiu da tribuna, esse que é o inconveniente da 

questão. Acho que talvez se alguém ocupar a tribuna o Conselheiro possa ocupar o microfone 

de aparte, fazer uma solicitação, de modo que venha à luz. Mas por hora, como não há outra 

alternativa, vamos ver se alguém ocupa a tribuna e traz esse assunto oportunamente.  

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – ... Pudemos perceber durante a exposição dos 

Conselheiros que me antecederam que existe uma dificuldade muito grande no entendimento 

da PO 2018, acredito que em função de algumas alterações feitas na apresentação desta PO. 

Vou começar comentando um pouco sobre as taxas das atividades esportivas. Em 2018 está 

sendo proposta uma contribuição social reajustada em 2,69 e as demais taxas de serviços e 

esportivas em 3%, contra uma cesta de índices de 3.16. Ou seja, está se dando um aumento 

maior para taxas do que para contribuição social. O mesmo aconteceu em 2016, quando a 

contribuição social foi aumentada em 7.88 e as demais taxas em 10%, contra uma cesta de 

índices de 30.5. As taxas esportivas, em 2017, mostraram um projetado de R$18 milhões e 
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419 contra um orçado, de 2018, de R$19 milhões e 952. O orçado de 2018 contra o projetado 

de 2017 mostra uma variação de 8.32%. Se eu comparar isso com o orçado de 2017, a 

variação é de 9.83. Aqui já surge uma primeira dúvida, uma primeira dificuldade na 

avaliação. Apresentei o projetado, mas não mostrei o orçado, então, não consigo saber essa 

variação que vou mostrar mais adiante quando falar sobre marketing e outros negócios. Se as 

taxas vão ser reajustadas em 3%, por que a variação será de 9.83, ou 8.32, dependendo da 

comparação que faça, com o orçado de 2017, ou com o projetado? O principal pilar do Clube 

são os esportes, onde pudemos constatar, fazendo a comparação, receitas de 2018, essa parte 

de taxas vai ser em torno de R$20 milhões, contra despesas, que foi dividida em duas linhas 

encontra receita apresentada conjunta. Relações Esportivas vai ter uma despesa de R$7.3 

milhões e esportes associativos e competitivos R$6.7 milhões. Isso dá uma soma de R$14 

milhões de despesa contra uma receita de R$20 milhões. Ou seja, o Clube vai ter um 

superávit de R$6 milhões. Onde isso vai ser aplicado? E o sócio desembolsando que vai 

desembolsando diretamente no pagamento, junto com a contribuição social nas atividades que 

pratica e o Clube tem como um dos seus pilares a prática de esportes, incentivo do esporte. 

Então essa é uma dúvida que gostaria que fosse respondida pela Diretoria e se estiver errado, 

saber onde está errado meu raciocínio. Marketing e outros negócios. Em 2017 temos um 

projetado de R$5.9 milhões e o orçado para 2018 é R$6.5 milhões, isso dá uma variação 

positiva de R$582 mil, ou seja, 9,8% de variação. Mas se comparar o orçado de 2018 com o 

orçado de 2017 eu tenho uma redução de R$1 milhão, ou seja, estou diminuindo o 

investimento, a receita de marketing no Clube. E a comparação com o projetado e o orçado 

não está me dando a menor visibilidade disso, essas variações estão difíceis de entender. 

Então, perguntaria, como alguns outros que me antecederam, onde está a transparência dessa 

PO? Está muito difícil de entender, está muito difícil de avaliar. Aqui queria fazer uma pausa 

e dizer à Comissão Financeira, eles sabem a grande apreciação que tenho por eles, pela 

competência de todos, mas de acordo com o que está especificado nas considerações iniciais 

da Diretoria, a Comissão Financeira do Conselho Deliberativo acompanhou os trabalhos 

semanais do comitê de orçamento. Isto, em meu entendimento configura um conflito de 

interesses. A Comissão Financeira analisa e recomenda aos Conselheiros a avaliação da PO, 

quem participa não pode recomendar, desculpe-me, pois está comprometido com a proposta 

da PO. Trata-se de uma peça muito técnica e boa parte dos Conselheiros não está afeito a 

essas análises, ficando muito sujeito a recomendações das comissões. E na hora que tenho 

uma comissão envolvida diretamente na confecção da PO acredito que isso prejudica a 

recomendação feita pela principal comissão nessa parte de previsão orçamentária. A falta de 

transparência na apresentação das informações, conforme parecer da Comissão de Obras, por 

exemplo, a análise das informações está muito difícil, que comprometem uma recomendação. 

O discurso de governança corporativa não está de acordo com apresentação dessa PO. A 

governança é um modelo de gestão baseado na participação, na transparência e no 

compartilhamento das decisões estratégicas, muito distante do que estamos vivenciando. 

Vamos fazer as ações mais de acordo com o discurso. A PO fala de orçamento base zero e 

ganhos de produtividade. Os ganhos de produtividade nunca foram evidenciados, por quê? 

Onde estamos ganhando? Como estamos ganhando? Quanto que estamos ganhando? O 

orçamento base zero que está sendo falado trouxe redução de custos em que áreas? Em que 

áreas já foi usado? Essas informações são imprescindíveis para evidenciar transparência tão 

apregoada e necessária. O Esporte Clube Pinheiros não tem sistema de custo – Senão me 
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engano o Vassellucci que me antecedeu falou isso também – não tem sistema de custo e não 

está planejado nada para 2018, pelo menos não vi nada projetado em 2018 na parte de 

tecnologia nem na parte financeira. Como podemos falar em orçamento base zero sem o 

apoio de um sistema de custos? Como podemos falar em preços justos das atividades sem 

conhecer os seus custos de forma padronizada e com suporte de um sistema? Temos uma 

variação muito grande nas taxas esportivas e temos indicação de que o aumento seria apenas 

de 3%, já maior do que a contribuição social. Então, onde está a transparência, onde está a 

governança corporativa? Então, em função do que foi falado agora, em função de que outros 

oradores que me antecederam falaram, a nossa conclusão é, diante do exposto proponho que a 

PO 2018 seja retirada de pauta e reapresentada ao Conselho quando os pontos questionados 

forem equacionados. Para evitar problemas financeiros ao Esporte Clube Pinheiros 

recomendamos que as contribuições sociais, as taxas esportivas e de serviços sejam corrigidas 

pelos valores que estão recomendados na PO, até que uma proposta nova seja apresentada. 

Aqui tenho uma variação da proposta: ou elas sejam congeladas ou corrigidas pelos valores 

que estão propostos na PO, para evitar que a gente perca o recolhimento de antecipação em 

torno de 30%, que acontece nos meses de fevereiro, março e abril. E isso é muito importante 

para o fluxo financeiro do Clube. Então, evitando um prejuízo maior na parte financeira com 

a retirada da PO nós temos duas alternativas: ou congelamos ou corrigimos pelos valores que 

estão sugeridos na PO, que é 2.69 para contribuição social e 3 para as taxas de serviços. Esses 

dois valores somados dão mais de 80% da receita do Clube. Isso é o que tenho a propor. 

Muito obrigado. Boa noite. 

 

Presidente – Dr. Jorge, apenas uma observação, a Comissão Financeira por participar junto 

com a Diretoria em algum projeto, inclusive relacionado a PO, não merece nenhuma crítica, 

até porque a Comissão Financeira é um órgão que auxilia tanto a Diretoria quanto o Conselho 

Deliberativo, ela não é um órgão, quer dizer, que seja apenas voltado a dar pareceres sobre 

uma proposta ou outra da Diretoria. Quer dizer, é um órgão que atua em auxílio do Conselho 

Deliberativo e da Diretoria. Por isso que queria só observar essa passagem, não do mérito da 

manifestação de V. Sa., mas apenas desse aspecto que é importante para clareza para todos os 

Conselheiros. 

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Dr. Collet, gostaria de ressaltar que uma coisa 

é dar o suporte, é fazer avaliação, outra coisa é participar e depois recomendar. Na hora que 

participo me comprometo, passo a ser integrante da solução, passo a estar comprometido com 

aquilo que está sendo proposto. E é um assunto muito técnico, como falei, e na hora que boa 

parte dos Conselheiros depende dessa indicação da comissão e tenho uma indicação já 

comprometida, não estou criticando, não estou discutindo, acredito até que a Comissão 

Financeira deve ter feito um trabalho muito grande na ajuda desse processo, mas tirou um 

pouco e criou aí o problema do conflito de interesses, porque não houve a crítica, não houve 

melhoria, não houve uma sugestão de otimização dos conceitos apresentados. Isso, 

sinceramente é conflito de interesse, qualquer empresa que se trabalha, algumas empresas 

adotam o feito, conferido e autorizado, mas nunca sempre a mesma pessoa fazendo. 

 

Presidente – Aqui não é assim e a Comissão Financeira, também não pretendo polemizar, a 

Comissão Financeira cumpriu estritamente a sua competência. Não acho que o fato de ela ter 
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participado, orientado, auxiliado significa prejuízo quanto ao parecer que venha elaborar. 

Aconselhou e a Diretoria observou o que ela dizia. A Comissão Financeira, inteirada do 

assunto e na observância de sua competência, deu parecer favorável. 

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Então ela deveria ser Diretoria, Presidente, 

desculpe-me. 

 

Presidente – Dr. Jorge, qual comissão, que o senhor tão experiente Conselheiro... 

 
- Manifestação no plenário. 

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Acho que precisa ter um pouco mais de 

respeito a quem está falando, não é, Presidente? 

 

Presidente – É. Bom, Dr. Jorge, agradeço. 

 

Jorge Augusto de Albuquerque Ehrhardt – Muito obrigado.  

 

João Benedicto de Azevedo Marques – ... Li com atenção a peça orçamentária, estou 

ouvindo a participação dos Srs. Conselheiros, queria chamar atenção para alguns dados dessa 

proposta orçamentária que talvez tenham passados um pouco despercebidos, da grandeza do 

nosso Clube e bem como da dificuldade da gestão de um Clube com essa grandeza. À página 

9 verificamos que a frequência de associados ao longo de 2017 é prevista em 2.621.836 

pessoas, associados, convidados no Esporte Clube Pinheiros. E ao que me consta, Srs. 

Conselheiros, sem nenhum incidente da maior gravidade num Clube com quase 30 

modalidades esportivas. Outra coisa, Sr. Presidente, é nossa história. O Clube Pinheiros, 

Conselheiro Ozon sempre batalhou muito por isso, é um Clube marcado pelo esporte, então 

vemos também na página 16, outra coisa positiva, que temos 6.655 associados praticando 

essas 20 modalidades esportivas e um número razoável de militantes, pequenos militantes, 

demonstrando que o esporte é sem dúvida a alavanca e que os associados estão 

majoritariamente envolvidos com o esporte. Acho que houve um pequeno esquecimento, 

nosso Clube é tão grande e tão poderoso e a proposta orçamentária se esqueceu me parece 

que de um ativo muito importante do Clube e que precisa ter uma destinação, que até hoje 

não chegamos numa conclusão, que é o prédio da D. José de Barros. Existe até hoje, é um 

ativo importante, não se sabe hoje o valor imobiliário que isso representa e como poderemos 

trabalhar isso. Por outro lado, fico feliz de ver que no plano diretor de desenvolvimento do 

Clube alguns o custo do Clube, é claro que o custo do Clube está subindo, é um custo de 

todos os clubes esportivos do Brasil. Aliás, essa questão de bares e restaurantes, quem 

conhece clubes esportivos e sociais do Brasil, eu quero que aponte um clube esportivo ou 

social do Brasil que não déficit em bares e restaurantes. A verdade é que bares e restaurantes 

no Clube Pinheiros, eu fui Vice-Presidente Social deste Clube, há sempre um subsídio em 

benefício de quem? Em benefício do associado, ou então vamos ter um reajuste muito forte 

das despesas em bares e restaurantes. Acho que o orçamento está bem elaborado, equilibrado, 

poucas prefeituras do Estado de São Paulo tem um orçamento, as prefeituras médias, iguais 

em valores do Esporte Clube Pinheiros. Queria voltar a alguma coisa que defendo há muito 
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tempo aqui no meu mandato, em todos os mandatos, que é a questão de fontes alternativas de 

receita. O Clube precisa de fontes alternativas de receita e uma das fontes alternativas de 

receita futura do Clube sem dúvida nenhuma seria a requalificação, o Retrofit do prédio do 

Salão de Festas, porque isso poderia dar uma grande entrada de dinheiro ao Clube. Isso posto, 

Srs. Conselheiros, tenho uma visão mais otimista e mais esperançosa, ainda que ache que as 

críticas são sempre bem-vindas, mas quero dizer também outra coisa que notei. Um Clube 

que não está tendo um crescimento na parte de pessoal, o que significa um esforço de gestão. 

E tivemos uma pequena diminuição de pessoal, se os senhores verificarem a página 14, 

informa que em que pese algumas observações críticas, no meu modesto entendimento esse 

orçamento que deve ser aprovado, a questão de bares e restaurantes é muito difícil de ser 

equacionada, porque se quisermos equilibrar bares e restaurantes vai ser nas costas do 

associado, à custa do associado. Qual será a solução para o equilíbrio? Essa é uma questão 

difícil. Acho que de certa forma o serviço de bares e restaurantes do Clube mantém se no 

patamar razoável pelos preços cobrados. Quero dizer outra coisa que é um patrimônio deste 

Clube, que são os funcionários. Afinal, o Clube Pinheiros não paga salários milionários a seus 

funcionários e são exemplares no atendimento dos associados e do corpo associativo. Então, 

Sr. Presidente, minha posição é no sentido de que se aprove o orçamento e que a Diretoria 

não deixe de examinar a questão da D. José de Barros, que destino vamos dar àquele ativo da 

D. José de Barros, que está numa área da cidade que se encontra em processo de 

revalorização e o que faremos com aquele imóvel. E por outro lado, insisto na necessidade 

que a Diretoria prossiga no projeto de uma requalificação do Salão de Festas, que será uma 

forte fonte de alternativa de receita ao Esporte Clube Pinheiros. Muito obrigado, Srs. 

Conselheiros.  

 

Vice-Presidente – Obrigado, Dr. João Benedicto. Não há mais inscritos. Nos termos do Art. 

24 do Regimento Interno do Conselho, convido o Presidente da Diretoria, Engenheiro 

Roberto Cappellano, para se manifestar. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Acho muito importante essa reunião e 

acho que cada dia mais importante a gente ter a democracia que temos neste Clube e a 

oposição está participando. Graças à mudança que a gente fez no Estatuto recentemente 

consegue ter essa discussão e essa discussão engrandecer as propostas orçamentárias, que a 

gente viu num passado recente que quando tem uma maioria absoluta algumas coisas acabam 

acontecendo e depois a gente não consegue corrigir. Quando a gente tem esse equilíbrio 

próximo que tem no Conselho é muito bom, é muito importante. Por que digo isso? Porque há 

três anos estou vindo aqui e escuto esses discursos políticos transvestidos de discursos 

técnicos e todo ano a gente consegue fechar o orçamento, todo ano o Clube consegue, tal 

como vai ser este ano, equilibrado. E todo ano a gente melhora nosso índice de liquidez, este 

mês agora está 1,73. E todo ano são as mesmas questões que vão sendo colocadas: tira esse 

índice, tira aquele índice. E quando a gente sai daqui tem o reconhecimento de fora com os 

prêmios que recebeu da ABRASCA, caso de sucesso. Então, acho muito importante, a gente 

tem de entender. Vou falar primeiro do macro, depois entro no detalhe para responder todas 

as perguntas. Duas coisas interessantes, que achei meio surreal, meio inacreditável. 

Primeiramente, esses orçamentos que a gente tem feito, o pessoal confunde um pouco com 

prestação de contas. Não estamos falando de déficit, que a gente teve um déficit acumulado 
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de R$14 milhões, a gente está pagando R$11 milhões, ou seja, a gente deixou de perder e 

paga para trás. A demonstração da grandeza desse orçamento, ou seja, não tenho prejuízo que 

vinha sendo acumulado, como o próprio Conselheiro Fiore acabou de falar e estou pagando a 

conta do atrasado. A mesma conta, se não tivesse de pagar esse déficit não teria aumentado 

em R$11 milhões, seriam 11% no total. Quando também vai se justificar um aumento de 

contribuição social interessantemente a gente pega o índice de 2011 a 2018, não sei por que 

não pega dos últimos dois anos, é importante pegar uma amplitude maior para poder tentar 

equilibrar. Então acho que isso é superimportante dizer. Este ano, diferentemente do ano 

passado, não vi ninguém aqui vir falar de inflação futura, este ano ninguém falou nada, 

porque ela vai ser maior no ano que vem. No ano passado teve uma briga com a inflação 

futura, este ano passou batido, ninguém falou nada sobre inflação futura. Acho que é muito 

interessante, a gente tem de manter o discurso todo ano, não pode ser o discurso adaptado a 

cada ano, este ano não se falou de inflação futura. Vamos querer falar de inflação futura, 4%, 

5%, não se fala. Outra coisa que queria colocar, nosso reajuste de 2,69% é uma excelente 

notícia para dar ao sócio. Já que a gente está querendo comparar todos os anos, falando tudo, 

para quem é mais antigo ou mais versado aqui, vocês sabiam que desde o Plano Real, que 

antes do Plano Real não dá nem para falar porque é covardia, com a inflação que a gente 

tinha no país. Desde o Plano Real este é o menor aumento, reajuste de taxa e contribuição do 

Clube, isso tem de ser louvado aqui dentro, isso é um exemplo maravilhoso para falar. É 

impressionante esses esquecimentos seletivos de algumas partes para a gente poder fazer a 

política e não a parte técnica. Vou entrar ainda em todos os detalhes, mas volto a dizer, já que 

o pessoal confunde um pouco prestação de contas com orçamento. Quando assumi a 

Diretoria, em dezembro de 2014, nosso índice de liquidez era 0,73 e no mês passado ele 

fechou 1,73, que dá uma melhoria de 136%, não é 1, 2, 3%, são 136%. Outra coisa que 

gostaria de mencionar nesse orçamento, que acho tão justo, tão equilibrado, desculpe-me, 

estão falando de 2,69% de reajuste, minha opinião é que está muito bem planejado. Vou 

responder a todas as colocações dos Conselheiros, especificamente item a item para não 

pairar nenhuma dúvida, mas a gente tem de ter um pouco de responsabilidade também, não 

pode ser aqui, desculpem-me os Conselheiros que me antecederam, fala-se, fala-se, fala-se, 

mas não se fala nada objetivo, desculpe-me, nada assim: Estamos com um problema assim, 

vamos resolver esse problema. É tudo conceitual. Acho que está errado porque não foi 

aplicado o PDD. Acho que não, está errado porque o quadro que coloquei não está igual ao 

quadro que gostaria que estivesse. Pô, isso aqui é uma previsão orçamentária, precisa chegar 

e apontar o problema. O problema é esse, está reajustado errado, está cobrando errado aqui. E 

não pode se esquecer, que aqui é um negócio objetivo, que isso aqui é uma previsão 

orçamentária, o que vai acontecer vai ser no desenrolar do ano. Você pode ter problemas e vir 

aqui pedir ajuda ou não, está em nosso Estatuto, porque pelos discursos que estão tendo aqui 

é para aumentar mais o Clube, está todo mundo preocupado que vai ter um déficit maior. Pô, 

isso é um bom problema, deixa que a gente resolve. Não o contrário: Não, acho que você 

aumentou o dissídio. Desculpe-me, isso é uma previsão, a gente está prevendo para onerar 

menos possível o associado. Se não tivesse de pagar o déficit do caixa seria outra conversa. 

Infelizmente a gente está pagando, estamos contribuindo e estamos pagando. Vou entrar no 

detalhe de cada um e estou aberto a qualquer questionamento aqui para explicar. Primeiro, 

vou responder por ordem, acho que fica melhor assim. Primeira pergunta do Conselheiro La 

Terza, ele comete uma confusão, um equívoco. Primeiramente, aqui não é prestação de 
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contas, isso aqui é uma previsão orçamentária, a gente vai discutir o déficit que você está 

mencionando de R$9 milhões. E se você olhar o RAM ou o boletim, que é um informativo 

que a gente tem feito para melhorar, em 31 de outubro está R$6 milhões e 100. Para ir para 

R$9 milhões a gente tem perder R$1 milhão e 500 em novembro e R$1 milhão e 500 em 

dezembro. E nos próprios boletins apresentados a gente está falando em torno de R$6 milhões 

e 600 a R$6 milhões e 700. Está protocolado no Conselho, Dr. Collet tem. Então, isso é uma 

coisa. A sua colocação não tem nexo e não consigo entender quando fala o seguinte: Que 

estamos querendo cobrir déficit de custeio jogando o problema em restaurante. Se eu mando 

R$4 milhões e 900 do custeio para o restaurante, que déficit está querendo cobrir de custeio? 

É ao contrário, teria de deixar o dinheiro no custeio. Não tem nexo o raciocínio, não é lógico. 

Não dá, se quero cobrir um problema no custeio não tenho de tirar dinheiro do custeio, tenho 

de botar dinheiro no custeio, não ao contrário. É uma conta matemática, é simples. Com 

relação ao que o Conselheiro Tatit falou. Penso um pouco diferente de você e te explico por 

que. A gente sabe, se começar a colocar num orçamento os valores das obras, e sempre tem 

alguém mais esperto aqui no Clube que a gente, vai dizer que está sendo aprovada a obra 

neste momento. Então, acho que é uma energia desnecessária, até porque o orçamento de 

investimento do Clube quando é utilizado tem uma Ordem do Dia própria, para usar aquele 

valor, para ver como está o saldo, é uma energia desnecessária botar valores de obra aqui, que 

não sabe nem sequer se vai executar e vai incorrer num erro enorme, que pode estar com esse 

valor equivocado para mais ou para menos. Então, acho que o orçamento de investimento do 

Clube, como precisa autorização do Conselho para ser usado, ele tem de ser discutido no 

momento que é colocado aqui. Não assim, porque senão você apresenta uma lista de obras, 

põe os valores: Ah, não, já aprovei. Já vieram Conselheiros aqui falar que na previsão 

orçamentária tinha intenções de obra aprovada, a gente sabe por que está aqui. Então, acho 

muito perigoso, discordo do seu raciocínio de colocar valores das obras no investimento. Um 

bom motivo para a gente até mostrar o investimento, que a gente está partindo de R$40 

milhões. O Luís falou que a gente está conservador, R$36 e botou R$13 milhões, ou seja, 

vamos ter um orçamento de investimento de R$50 milhões. E com o que a gente está 

pretendendo fazer ainda estariam sobrando uns R$14 milhões no caixa. Isso é excelente ao 

Clube, isso é mais uma prova que a gente está com uma excelente saúde financeira, está 

podendo aqui se tiver algum problema discutir à frente. Já teve Presidente aqui que usou o 

fundo de investimento para recuperar custeio. Então, acho muito perigoso ficar colocando 

orçamento das obras nesta aprovação aqui, para mim ela não é correta, esse é meu 

entendimento. Com relação ao que a Conselheira Flavia comentou, ela fez três colocações. E 

aí que falo que a gente também tem de ter um pouco da responsabilidade para poder pedir 

retirada de pauta. Um motivo foi que ela reclamou que foi pedido, isso não é previsão 

orçamentária, é prestação de contas, se confundiu, no Conselho os livros contábeis que teriam 

de estar à disposição no computador. A Diretoria entregou ao Presidente Collet há uns 30, 40 

dias. Ele está organizando para poder entregar. A gente contribuiu, o que fez? Entregou antes 

dos 60 dias determinados, só que isso é para prestação de contas, não é para previsão, mas 

mesmo assim entregou. Com relação às contingências que foi colocada, a gente também 

respondeu essa carta no dia 22 de novembro, está protocolada no Conselho. O Presidente 

Collet falou muito bem. Despachou hoje, a gente tem a Secretaria do Conselho também e 

deve estar sendo entregue. Mas independentemente disso, no aspecto das contingências o 

Clube tem ido muito bem. Este ano, apesar dos números alarmantes que você coloca, que 
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todo mundo entra com ação, depois acaba não sendo exitoso e temos curto, médio e longo 

prazo, gastamos até o momento R$600 mil de contingências e estamos prevendo R$500 mil. 

E temos ganho muitas ações, você mesmo deve acompanhar que a gente tem ganho tudo, por 

exemplo, o caso do Santander, que no dia da eleição, até foi ocorrido daqui para lá que a 

gente tinha feito um fato que não poderia ter sido feito, aprovado. O juiz falou que está 

completamente correto e homologou o acordo entre Pinheiros e o Santander. Ou seja, aquele 

barulho todo, que foi falado que ia ter problema. Chegou na hora que sai dessa esfera política 

e chega onde está sendo toda hora procurado tem sido vitorioso. Outra coisa que você 

colocou que acho que foi importante e precisamos depois desta reunião conversar com o 

Conselho, com tudo, o caso do Bruno, a Conselheira Aurea Ferronato, assim como ela fez no 

Santander, ela entrou com um Amicus curiae no processo, indo contra o Clube, dizendo que o 

Clube não tinha direito aos R$100 mil, que ele estava pedindo de volta. O juiz indeferiu, 

afastou o Amicus curiae da causa. Deu ganho de causa ao Clube e falou que vai julgar e 

correr. Então, a gente tem de tomar muito cuidado quando fica entrando contra o Clube em 

esferas judiciais. E essas sentenças tem sido recorrentes favoráveis ao Clube, para a gente 

poder saber o que efetivamente está acontecendo. No caso do Bruno, foi mais um que se 

entrou contra o Esporte Clube Pinheiros. Quem tem acesso, é advogado, vou comunicar o 

Conselho, tem a sentença do juiz, o pedido do Amicus curiae. E foi rechaçado pela autoridade 

competente, então, é importante dizer. No caso da piscina Myrtha que você colocou, você se 

confundiu, que a piscina Myrtha, falando de balanço e previsão orçamentária, ela entrou 

como adiantamento da receita no orçamento de investimento. Foi uma obra aprovada no 

Conselho e que veio R$1 milhão e 200 do Ministério do Esporte, que entrou no investimento. 

Se esse dinheiro, e vamos lutar até o final porque entende que o Clube não deve pagar o valor 

integral, a gente acredita que o Clube deva, pode até ter uma multa, algum problema, alguma 

outra coisa, mas o objeto do convênio foi feito, foi executado, está lá na piscina e a gente 

entende que pode ter uma multa, mas não devolução integral. Mas contabilmente e 

financeiramente falando, esse dinheiro entrou como adiantamento de receita no investimento. 

Se devolver, esse dinheiro tem de sair do investimento, não sai do custeio, não entra nessa 

conta de contingência. Então, é uma série de equívocos que vão sendo somados e todo mundo 

tem o direito, por exemplo, os cabeleireiros a gente ia perder milhões. Ganhamos todas as 

ações. Quando entrei teve aquele problema da cooperativa, que foi colocado que a gente ia 

perder R$1 milhão por garçom, íamos perder R$40 milhões e resolvemos com R$40 mil. 

Então, é importante dizer que a gente tem um departamento jurídico extremamente 

competente, temos tido êxito em tudo e as contingências que a gente coloca são em função do 

que tem gasto e em função do que os advogados nos passam. Então, se for acompanhar, este 

ano a gente gastou R$600 mil. E o último que você colocou é com relação aos salários dos 

funcionários do Clube. Isso aqui é uma discussão muito mais ampla que numa previsão 

orçamentária, porque infelizmente não consigo enxergar em todos os associados a bondade de 

querer só saber quanto o funcionário ganha, infelizmente acredito e tenho visto que têm 

alguns associados que querem espezinhar, comentar, até saber o que o funcionário ganha, 

para dizer se ganha bem, ganha mal. Acho que a gente tem um corpo de funcionários muito 

bom, muito competente e quando puder vou protegê-los sempre para não ter esse tipo de 

problema. Continuando, a Flavia colocou só essas três questões, das contingências, que 

respondi; dos salários, que ela tem uma visão diferente da minha, que na verdade não sei nem 

se entra no orçamento e do computador com todos os dados contábeis, que a gente já 
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disponibilizou e colocou. Depois foi o Conselheiro Chico Vassellucci, estou indo pela ordem, 

o que consegui depreender, compreender de tudo que o Chico falou, algumas partes, para eu 

poder e depois a gente está aberto a qualquer tipo de discussão, não tem problema nenhum. 

Primeiro, ele me falou que estava muito desconfortável com o orçamento de investimento, 

porque tinham obras não executadas no Clube que estavam aprovadas. Gostaria que ele me 

explicasse qual obra que esta Diretoria aprovou, não executou e não está nesse plano de 

intenção de obras do Conselho, que está aqui para a gente na página, não sei de cabeça. 

Gostaria que ele me lembrasse qual a obra que não está. E também, diferentemente disso, no 

orçamento de 2013, o Chico até comentou que era o 2º ano de orçamento, ele faz uma 

proposta ao contrário dessa. Posso até ler a colocação. No orçamento de 2013, não sei por que 

da mudança, mas o Conselheiro Chico faz a seguinte colocação com relação a esse tipo de 

afirmação. Já acho, mas o resumo era o seguinte: você diz que as obras são da gestão e que 

não é porque todas as obras que estão aprovadas devem ser executadas, alguma coisa desse 

gênero, eu já vou achar e falo. Foi na aprovação da PO de 2013. Está aqui, página 33/39, você 

fala: isso aqui é um Conselho do mais alto gabarito – Era o Presidente Manssur. Francisco 

Antonio Vassellucci Filho: O ano passado nós aprovamos um Orçamento com várias 

intenções de obras, algumas foram realizadas, outras não foram realizadas, porque a gestão 

tinha o direito de ver as prioridades – Aquela gestão tinha, essa não tem – entender se cabe ou 

não cabe. Isso não significa que quando não é realizada que cabe um descalabro. Acho que a 

regra serve para inflação futura, serve para tudo, serve aqui também, a gente tem de seguir o 

mesmo raciocínio. Indo do que consegui entender também das coisas comentadas. Dos R$4 

milhões e 900 do orçamento de restaurantes que a gente está colocando, R$900 mil são para 

compra de utensílios, toalhas, essas coisas, que a gente teve esse problema sim este ano, você 

colocou perfeitamente, quando a gente inaugurou o Restaurante Germânia, a gente teve esse 

problema que não tinha previsto. Esse é um dos motivos, além da falta da receita, a gente 

também teve problema de não ter previsto. Com relação ao raciocínio que você fez, que acho 

que também a gente não pode gastar muita energia, porque essas obras ainda não estão 

aprovadas, mas só para dar um exemplo, se for aprovado para fazer uma obra, apesar que 

volto a dizer, o orçamento de investimento é a oportunidade vira prioridade, então é um ato 

de gestão que tem, volto a dizer, oportunidade vira prioridade. Oportunidade é você ter um 

bom negócio, ter dinheiro em caixa, ter tudo isso, isso vira prioridade. Mas, dizendo, se for 

prioridade, quando for executado o CCR a gente tem intenção de fazer só essa transferência, 

quem for fazer, você tem a churrascaria que pode usar para fazer a pizza, no CCR. E tem o 

Bar do Futebol, que atende o Bar do Boliche, você também conseguiria mais ou menos isso. 

E no Tênis, que acho que já responde à pergunta, agora não me lembro de quem, vou chegar 

na sequência, quem pegou o orçamento viu que o Tênis dá à lanchonete um orçamento 

deficitário, então você vai tirar um orçamento deficitário, é até bom que você deixa de ter um 

problema no Clube enquanto executar aquela obra. É só pegar na página que tem toda relação 

do orçamento, acho que 95 ou 105, tira um problema do Clube enquanto está fazendo a obra, 

tem menos prejuízo no restaurante. Com relação ao que você entende que seria importante o 

Clube fazer como sequência do plano e de governança, eu volto a dizer, o Plano Diretor foi 

aprovado agora em março. É um plano para 15 anos, não é para essa gestão. Essa gestão 

contribuiu já com a execução do Plano Diretor, um Plano Diretor multipartidário. E essa 

gestão está fazendo o que consegue. O que ela está conseguindo fazer? É outro assunto que 

precisava ter dado aqui, a gente fechou com a KPMG um extenso processo. Queria agradecer 
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a todos que participaram, para poder começar a implantar no Plano Diretor a governança e se 

Deus quiser no ano que vem estará melhor do que este ano. Isso é um processo lento que a 

gente tem executado e indo na sua linha perfeita da evolução do orçamento do Esporte Clube 

Pinheiros já começamos pela governança. A gente achou importante. Já contratamos e já está 

trabalhando. Vamos torcer para no ano que vem já ter o resultado disso. Os outros itens do 

Plano Diretor cada gestão vai colocando. Vamos ver o que a gente ainda consegue avançar. A 

gente não tem esse poder estatutário, que foi uma das suas colocações para retirada de pauta, 

que o orçamento seja em duas reuniões. Isso não depende da gente, depende do Estatuto do 

Clube. O que a gente tem feito e alguns têm participado são as reuniões do orçamento 

participativo para poder ter essa discussão. Foram feitas duas reuniões, nós que colocamos 

isso em prática para tentar melhorar isso, que você tem razão. E é o que a gente consegue 

fazer. Mais do que isso acho que a gente sai um pouco da realidade do Clube. Até você veja, 

hoje, que é uma reunião que todo mundo tem de ficar tranquilo, tem muita gente: Não, fala 

rápido. Hoje tem de ficar aqui até meia-noite, 1h00. Vamos conversar. Então, trazer duas 

reuniões assim, Chico, tenho dificuldade de ver se nossos Pares estão preparados. Então, a 

gente tem feito reuniões do orçamento participativo, que é o que a gente pode fazer na alçada 

da Diretoria para fazer essa participação, crítica. Todo mundo que manda, recebe a resposta e 

assim por diante. Foram essas suas colocações, as principais, não foi nada objetivo no sentido 

“Esse orçamento está errado, essa conta está errada, essa receita não vai ocorrer, essa despesa 

não sei o quê”, são mais colocações conceituais, que respeito. Fora aquela que em minha 

opinião só mudou o que você tinha falado em 2013 e agora. Mas em minha opinião não vejo 

motivo para retirada de pauta da previsão orçamentária com base nesses fundamentos. Depois 

de você, senão me engano, veio a Conselheira Regina Secaf. Ela fez dois questionamentos, 

senão me engano. Se o salário do assessor sai do cultural. Sim, sai do cultural, entra na conta 

dos PJs. A gente fala a parte boa ou ruim. E também tem a saída, que a gente demitiu no ano 

passado o gerente, o Jean, ganhava em torno de X, porque aqui se falava, não achava valor. 

Mas te garanto que o PJ que entrou, esse sim, porque já falou, a gente coloca na Revista, 

ganha R$9 mil. O antigo gerente que saiu com o seu CLT, era bem maior pelos encargos 

sociais do que o assessor que está aí. Ele sai do cultural, sim, ele sai daquele orçamento. Foi 

previsto para o ano todo, é um assunto que sei que é peculiar, já conversei com você 

pessoalmente, já falei também para outros. No final deste ano vamos conversar com o Diretor 

da área para mostrar o que trouxe de bom, o que trouxe de ruim, se vale a pena. Acho que 

todo Diretor tem o direito de contratar um assessor para melhorar a seção. Todo Diretor de 

Esportes tem direito ou não de contratar um técnico, faz parte da gestão, ele tem o direito de 

se cercar, tem um orçamento X. O que posso te dizer, que aí sim, isso estou em cima de 

qualquer Diretor, não foi dada nenhuma verba a mais para poder contratar esse assessor ou 

outro, seja jogador, atleta. Cada seção tem seu valor e ele tem de saber fazer essa conta. Acho 

que foi isso que você me perguntou. Apesar que acho, se você acompanhou, também quero 

fazer minha propaganda, o orçamento do cultural aumentou bastante em relação ao do ano 

passado, a gente tem dado esse foco. Agora, com a ACESC vou tentar ajudar mais ainda o 

cultural e o social. O teatro que é uma questão também muito comentada, quando a gente 

entrou tinham três peças adultas, hoje a gente tem quatro peças adultas. E a gente tem 

também tentado com as dificuldades orçamentárias, volto a repetir, nosso orçamento é 2,69 

de reajuste, acho que é difícil querer fazer tudo com 2,69 de reajuste. Depois acho que a gente 

chega ao Conselheiro Fiore, se estiver na sequência certa, se me esquecer de alguém a gente 
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conversa. Conselheiro Fiore entendeu que não acha que seja uma notícia boa dar 2,69 de 

reajuste, que faz tempo que os sócios não recebem. Acho que o sócio recebe muita notícia 

boa há muito tempo. Discordo completamente de você, Fiore, volto a dizer, desde o Plano 

Real o Clube nunca deu um reajuste tão baixo. 

 
- O Conselheiro Antonio Moreno Neto manifesta-se fora do microfone. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Óbvio que é a inflação, é só acompanhar. 

 
- O Conselheiro Antonio Moreno Neto continua se manifestando fora do microfone. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Fica tranquilo que ele só falou de 2011 

para 2018, ele nem falou de 7 a 11, ele não quis entrar nessa conta. Mas posso responder... 

 

Antonio Moreno Neto (fora do microfone) – Se quiser discutir de 7 a 11 discutirei com 

você. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sem problema nenhum, Toni. 

 
- O Conselheiro Antonio Moreno Neto continua se manifestando fora do microfone. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Perfeito, é isso aí, vamos manter a boa 

educação. Indo nessa linha do Conselheiro Fiore, ele fez a seguinte afirmação: se não tivesse 

o déficit de restaurante, que existe, como bem ele mesmo colocou e outros colocaram, em 

todas as gestões, ele fez o número de R$50 milhões, a gente não precisaria ter aumento do 

reajuste. Se não tivesse de pagar o déficit também. Por que serve para um e não serve para 

outro, então vamos fazer a conta justa, não pode ser uma conta dirigida. Quando a gente fala 

do cupom convidado, Fiore, e outros assuntos que foram colocados aqui, antigamente, você 

acompanhou por um bom tempo, teve a chance de fazer todas as alterações que solicita, a 

gente fez o seguinte, a gente tinha o valor contábil do restaurante, e o resto, diversas despesas 

eram custeio. Os caixas estavam em custeio, despesas de água, luz, telefone estavam em 

custeio. As receitas do cupom convidado estavam em custeio. Quando a gente entrou na 

Diretoria e tem procurado fazer isso, a gente tem procurado evidenciar onde estão os 

problemas de bares e restaurantes. Têm clubes aí que tem uma política diferente da do 

Pinheiros, não sei se é certo ou correto, isso já discuti com o Toni do custo social de bares e 

restaurantes, o Paulistano percentualmente, como o Pinheiros, coloca muito mais dinheiro 

nesse custo social dos bares e restaurantes. A gente tenta colocar menos. Se você pegar, isso é 

matéria de prestação de contas, não de agora, mas só para fazer a previsão, pegamos o que a 

gente conseguiu no segundo semestre e chegou nesses valores que está colocando. Se você 

pegar os últimos anos e tem R$50 vai ver quanto um déficit foi em 2011, gerencial, somando 

tudo, 2012, 13, 14, 15, 16 e quanto vai fechar este ano, que em nosso entendimento vai 

fechar, se não tiver nenhuma aberração, em torno, diferentemente dos R$8 milhões ou dos 

R$9 milhões, em R$6 milhões e 600, R$6 milhões e 700. E depois esse relatório a gente vai 

mandar de novo para a ABRASCA, como mandou este ano, como mandou no ano passado e 

torcer para conseguir manter o nível de qualidade que conseguiu lá. Ele foi eleito o melhor de 
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todos de organizações não governamentais. Só um detalhe, que aumentou um pouco na conta 

e pode ser que tenha passado despercebido aumento das receitas, foi porque agora também 

está englobada a taxa da gorjeta. Antigamente essa conta não entrava, hoje entra, por causa da 

nova legislação todos os 10% entram. O Clube fica com 33% disso, 67% são distribuídos nos 

pontos. Já teve uma pequena rebelião, um acerto entre eles, que a gente estava dividindo 

equânime no Clube e os funcionários nos pediram para rever isso. Isso é importante para o 

atendimento dele, para estar feliz, satisfeito, para te trazer uma cerveja. E agora a gente divide 

por ponto de venda. Fizeram uma pontuação o que é cozinha, o que é atendimento e é 

dividido assim. Então esse é um dos motivos que aumenta a receita acima de qualquer coisa, 

porque você tem agora também isso. Treinamento que você perguntou, é verdade, a gente 

começou treinando, este é o primeiro ano. Até perguntei à Yara, a gente fez uma parceria com 

o SENAC. Estamos começando e se precisar alguma outra coisa ajusta com o andar, por isso 

se chama previsão e depois na prestação de contas a gente consegue comparar o que previu 

certo e o que previu errado, mas a gente também acha que está nessa linha. Volto a dizer que 

tanto as taxas, que são 3%, e o restaurante vai pegar inflação do período, praticamente não 

vamos ter reajuste. Quando você me pergunta da cesta de índices, que você comentou que 

está com 3,16, depois 3% dissídio. A gente coloca, eu não me lembro de cabeça as páginas, 

mas a gente botou para a conta de 2,69 do reajuste do Clube 2% de dissídio – O Luís até se 

equivocou quanto botou 30 e 70, era 70 e 30 – Este ano deverá ser tudo 100%, agora do 

INPC, que vai bater praticamente isso e meio por cento para reposição salarial, ajuste. Toda 

hora vem um Diretor “Pô, aumenta esse técnico, aumenta esse engenheiro, aumenta esse 

gerente”, então a gente tem de ter uma margem para poder fazer essas reposições salariais e 

também premiar a meritocracia aqui no Clube, que a gente sabe que nem todos são iguais, 

têm uns que são melhores do que outros, então, nessa conta de 2,5 que a gente colocou que dá 

o 2,69 que você colocou. A sua colocação no final, acho que o resto foram as tabelas, que 

quando for na prestação de contas a gente conversa de novo, que graças a Deus tem sempre 

dado certo. 2015 foi equilibrado; 2016 o orçamento também foi equilibrado e 2017 vai ser 

equilibrado, mesmo com o déficit um pouco maior em restaurantes. Quando a gente percebe 

que vai ter começa a segurar em outros locais para poder equilibrar, para não ter o que 

aconteceu num passado recente, você voltar aqui e fazer um pedido para recomposição do 

déficit de caixa. A gente não quer que aconteça isso em hipótese alguma e fica na unha, toda 

vez que vai escapar a gente segura para não escapar. 2017 nós vamos fechar de novo 

redondinho e vamos para 2018, que é meu último orçamento. Depois, 2019, quem fizer. E sua 

proposta que você colocou do superávit do custeio não ser destinado para o restaurante. 

Desculpe-me, em meu entendimento carece do básico, se não for isso como que vai cobrir? 

Tem de ter a contrapartida. Isso aqui o Dr. Manssur cansou de dar aula para a gente nas 

aprovações de orçamento, que toda vez que você tira uma receita tem de ter a contrapartida da 

despesa e vice-versa, não dá para fazer em meu entendimento, Dr. Collet vai ver, mas até pelo 

gabarito que você tem, Fiore, uma proposta dessas, dizendo “Tira de lá e depois vamos ver”. 

A gente precisaria ter a colocação. Como não foi feita entendo que não pode prosseguir. Aí 

chego a Dr. Jorge Pernambuco, entre suas colocações, ele também faz em minha opinião 

nenhuma objetiva, são somente colocações conceituais. E o Dr. Jorge tem muita 

peculiaridade, porque ficou muito tempo lá na Assessoria de Planejamento. Quisemos fazer 

este ano uma mudança, a pedido do Conselheiro Zuccari, acho que o Conselheiro Chico, 

outros pediram. Se não está bom a gente vai melhorando, vamos lá. Mas acho que isso é 
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muito, em minha visão, muito pequeno para tirar uma proposta de pauta. A gente colocou os 

orçados, que é uma complicação enorme, você sabe da dificuldade, porque a gente tem o 

valor até setembro. De setembro a dezembro a gente faz tudo no projetado, então, a gente 

chega a novembro aqui com uma variação complicada, dos 12 meses a gente prevê quatro. 

Foi um pedido colocado, se quiser vamos conversar depois com o maior prazer. Se quer 

voltar com a coluna do realizado mais o projetado e do que a gente quer fazer não tem 

problema. Logicamente que todo ano vai ter suas variações, não tem como não ter. Por 

exemplo, em sua conta que você fala que as taxas, e tudo, tiveram superávit no esporte, que 

você pegou os esportes recreativos e associativos, você se esqueceu do outro esporte, que tem 

a escolinha da Esgrima que é gratuita; o Polo Aquático que é gratuito; Saltos Ornamentais 

que é gratuito. Todos os nossos esportes que nossos associados praticam, as categorias de 

base, Vôlei, que alguém pediu voto de louvor, é gratuito, Basquete gratuito, sai desse 

superávit, o superávit paga a conta. A conta do esporte não é essa que você falou, é muito 

maior, você seccionou dois departamentos no esporte. O esporte tem outras coisas que são 

obviamente subsidiadas, a gente faz uma conta global sobre o esporte. Quando você 

questiona onde está o ganho de produtividade, além do incremento da tecnologia a gente 

enxerga, em nosso entendimento, todo ganho de produtividade quando a gente consegue fazer 

o que fez hoje e todas as outras vezes, que é aumentar o Clube, ou reajustar o Clube menos 

que a cesta de índices. Como a cesta de índices pega o orçado até aquela data que a gente 

pode fazer, e ela faz as previsões, toda vez que a gente consegue aumentar menos que aquilo 

nós estamos tendo um ganho de produtividade. Se eu não tivesse ganho de produtividade 

aumentaria mais, ou aquilo. Se consigo aumentar o Clube menos do que as contas 

matemáticas, e foram vocês que criaram a cesta de índices, a gente consegue ser mais baixo 

que essa cesta, que é uma excelente ferramenta para controle, a gente aprimorou algumas 

coisas, botou outras contas, energia, luz, água, que antes não tinham todas, porque são 

oscilantes: bandeira vermelha, e tudo, ela faz isso. Então, toda vez que a gente baixa isso 

enxerga o ganho de produtividade. A resposta que posso te dar quando você fala da 

governança, que é um fato novo, todos nós estamos buscando. Tivemos a felicidade de estar 

agora na gestão para poder fazer e estamos começando a fazer. Não foi feito antes, mas agora 

está começando. Acho que estamos avançando, tem muita gente participando. Até, Dr. Collet, 

me esqueci de te falar. Mandei um ofício hoje, a pedido da KPMG, para selecionar as 

pessoas, para isso ser um programa do Clube, programa muito maior da governança, e eles 

entendem isso, para o senhor mandar sete representantes de chapas para participar do 

Conselho e dois ex-Presidentes, um da Diretoria e um do Conselho, para participar desse 

processo, para esse processo ser o mais transparente possível e a gente poder chegar num 

denominador comum. Isso faz parte da governança, isso que a gente está conseguindo 

também colocar. Depois disso acho que veio o Dr. João Benedicto, que teceu algumas 

considerações e elogios. Acho que foi tudo colocado. Me coloco à disposição para responder, 

mas volto a dizer que estou muito contente com o que a gente está apresentando, que neste 

momento de crise, prestigiando nosso associado dando um aumento de 2,69, vai aumentar R$ 

11,00 a mensalidade. Se você pegar no ano, R$ 11,00 por mês, bem, não vou nem entrar no 

detalhe, cada um sabe o bolso que tem aqui. Mas acho que a gente está num caminho muito 

bacana para o Clube, uma previsão orçamentária consistente, com as mudanças que a gente 

enxerga que o Clube tem de ter, que é uma evolução, o Clube de hoje não é o Clube de 10 

anos atrás, não é o Clube de 15 anos atrás, a demanda do sócio é por outras atividades, a 
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gente tem incrementado, por exemplo, totem no estacionamento para baratear custo de mão 

de obra. O próprio programa de bonificação, para quem usar o site, por isso que isso também 

tem de ser um ato da gestão, não pode engessar o Conselho. A gente dá 10% de desconto ao 

sócio que usar o site, para ele ter uma economia e a gente conseguir diminuir o número de 

atendimentos na central. São todos esses itens que a gente tem. Fala, Tatit. 

 

Flavio Henrique Rosa Tatit (aparte) – Fazer rapidamente duas colocações. No que se refere 

ao meu pronunciamento você disse que não concordou com minha colocação no sentido de 

que na PO as despesas de obras fossem mais detalhadas. Deu seus motivos. Só quero 

esclarecer o seguinte, quem levantou isso não fui eu, foi a própria Comissão de Obras, apenas 

endossei o comentário deles. Você partiu de uma premissa, parto do seguinte princípio, todo 

Conselheiro sabe que aprovação é uma carta de intenções, ou seja, inclusive como a 

Comissão Financeira muito bem detalhou, aprovação da peça orçamentária não implica em 

aprovação automática dos investimentos listados. Aprovação de investimentos será feita obra 

a obra, mediante solicitação prévia da Diretoria ao Conselho. Ou seja, parto do princípio que 

a maioria dos Conselheiros tem esse conhecimento, você parte do princípio que o Conselho 

pode entender que tendo o valor da obra, a obra está aprovada, é válido seu raciocínio, só que 

acho que não é... 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Gostaria que todos os Conselheiros fossem 

prudentes, é um elogio porque é verdade, e inteligente como você, mas não é todo mundo que 

pensa assim, Tatit. 

 

Flavio Henrique Rosa Tatit – Muitos. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Mas pode ter alguém que não. Em minha 

visão é gastar, até porque também nunca foi feito, é gastar energia demais, por exemplo, a 

gente chega aqui e fala que vai custar... 

 

Flavio Henrique Rosa Tatit – É uma carta de intenção. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Mas uma carta de intenção que você põe 

valor. Depois vai falar: Ah, orçou errado, você me enganou para aprovar o orçamento. Tatit, 

desculpe-me, não é todo mundo que é como você. Discordo, só isso. 

 

Flavio Henrique Rosa Tatit – Obrigado. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Tem mais algum aparte? 

... 

 

Regina Helena Secaf (aparte) – Quando você fala que nosso novo assessor substitui o Jean, 

na verdade quem substituiu o Jean foi o Danilo. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – São salários diferentes, Regina. 
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Regina Helena Secaf – Sei que são salários diferentes, mas o novo assessor é uma pessoa a 

mais, ele não está substituindo o Jean. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Vou te explicar o que a gente fez no 

cultural, é uma discussão maior. O cultural era apartado, estava na mão do Jean e o social na 

mão da Maria Helena, com seus respectivos Diretores. Para ter uma economia, que a gente 

entende que tem muita atividade similar, tem muita atividade até encavalada, a gente quis 

fundir o cultural com o social. Nessa fusão, por exemplo, o que a gente fez? Tinha a Márcia 

lá de secretária da Presidência. Achei que três secretárias para a Presidência – Hoje me 

arrependo – achava que era muita gente na Presidência. Falei: Márcia, vai para o social para 

ajudar, principalmente na parte de eventos e cerimoniais, porque a demanda aqui para o 

cerimonial é todo dia, para melhorar, que a gente vinha sofrendo críticas. E em relação ao 

cultural, que também teve suas mudanças. Uma das mudanças que o Jean fazia tudo, aí ficaria 

praticamente com dois gerentes iguais junto com a Maria Helena. Chegou o Danilo para 

ajudar, numa outra categoria salarial e mais para fazer a parte administrativa. E o assessor 

cultural para fazer mais uma parte cultural, digo na parte intelectual do departamento. 

Estamos testando, ele entrou em junho ou julho. Respeito sua opinião, se for essa de não 

concordar com a contratação dele, mas a gente está trabalhando com ele e depois a gente vê 

se está certo ou errado. 

 

Regina Helena Secaf – Legal, isso aí é ponto de vista, mas, enfim, ele trabalha três vezes por 

semana, diferente dos outros funcionários. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Sim, ele é um PJ, não tem férias, não tem 

13º. 

 

Regina Helena Secaf – O que não pode é prejudicar em relação aos outros. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Ele é outro tipo de contratação, não é um 

CLT. 

 

... 
 

Francisco Antonio Vassellucci Filho (aparte) – Adorei seu pronunciamento porque para 

mim é uma constatação do que tentei falar aí, mas talvez não tenha sido entendido e a gente 

praticamente está alinhado em tudo. Você disse aí que está cansado de vir aqui na PO, já é a 

terceira vez no seu mandato e a gente vem sempre com as mesmas críticas, pa, pa, pa, e que 

deveríamos estar batendo palmas porque você está conseguindo administrar o Clube bem, 

melhorar, pagar, repor o caixa, que você precisa repor. Concordo tanto com isso que até onde 

sei as suas prestações de contas têm sido aprovadas unanimemente e com aplausos. É que 

aqui não estamos falando disso, você também está se confundindo, estamos falando aqui de 

aprovação da sua estratégia, do seu plano de ação para enfrentar 2018. E para que eu possa 

aprovar a sua estratégia e plano de ação de 2018, essa é uma reunião que requer que eu e os 

outros Conselheiros entendamos tudo que você quer fazer. Eu, não sei onde está minha 

limitação, porque tenho 30 anos disso, mas não consigo entender quando analiso a PO do 
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Pinheiros qual é a estratégia e plano de ação, quais são os desvios. Essa foi minha crítica. 

Outra, quando falo isso não estou falando por mal, se a gente pudesse ter essa discussão seria 

muito melhor à Diretoria e ao Clube.  

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Tem mais alguma pergunta? 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Não, só quero pontuar o que você falou, que você 

tem razão em tudo. Então, quando você me diz que não faço críticas objetivas e que minhas 

críticas são conceituais, é verdade, estou dizendo aí: não consigo nem aprovar e nem rejeitara 

PO, porque não consigo entender a PO. Você tem total razão. Mas também disse que essa 

crítica de que essa PO é opaca não é uma característica da sua gestão, eu disse aí que desde 

que entrei no Conselho, em 2012, é o padrão de informação que a gente recebe. Até entendo 

que seja assim, porque a Diretoria quer guardar todas as possibilidades de armamento para 

usar com atos de gestão do jeito que quiser e ela passa o mínimo de informação necessária 

para tentar aprovar, por causa do esquema político que tem no Pinheiros, é onde todo mundo 

perde. Então, entendo que se a gente tivesse uma discussão mais aberta, se a gente pudesse ter 

mais transparência, se a gente pudesse fazer críticas mais construtivas e pudesse 

objetivamente dizer para você onde está errado, se é que vai estar errado, pode ser que esteja 

tudo certo, seria muito melhor ao Clube. Então, não tem discordância. Nem naquilo que falei 

em 2013, porque quando disse em 2013 que a Diretoria poderia decidir se queria aprovar ou 

não, e fazer, porque era ato de gestão, você continua tendo a mesma prerrogativa. Não estou 

pedindo isso, estou pedindo para entender por que algumas obras que foi pedido aprovação, 

seja da sua gestão ou das gestões anteriores estão entrando em todas as POs não são 

executadas, deixam de ser prioridades. E quais são as novas prioridades, para eu entender. 

Não precisa nem dar o valor quebrado, entendi o que você falou. Só para encerrar. Você me 

pediu um exemplo. Aprovamos há um ano, um pouco antes, porque foi antes da aprovação da 

PO, uma obra do Fitness, com tudo, não foi só o projeto, a gente aprovou tudo. E não foi 

feito. Como também tem aprovado desde que entrei aqui no Clube, no Conselho foi um 

pouco depois, a Cabana do Pai Tomás, que entra e sai todo ano e nunca é feita. Vai ser feita 

agora, acho. Mas pode ser que daqui a um ano a gente descubra que não foi feita de novo. 

Então, o que estou pedindo é explicação por que deixou de ser prioridade, ou por que vai 

voltar a ser prioridade, é só isso. Espero que não ofenda ninguém. Só gostaria de alinhar que 

não discordei de nada que você falou, estamos totalmente alinhados e foi por isso que minha 

crítica foi desse jeito, porque acho que sua demonstração de dizer que você tem feito uma 

ótima gestão e por isso a gente não pode fazer crítica, para mim é ao contrário, aqui é uma 

questão que a gente precisa entender. Se a gente não consegue entender, a crítica vem, e ela 

vem conceitual, não pode ser objetiva porque a PO não é transparente. Só isso.  

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Deixe-me te responder suas colocações. O 

que me, não sei se a palavra é incomoda ou perturba, é vir aqui e fazer um cenário do caos... 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Mas não fiz cenário do caos. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não estou dizendo você, calma, Chico! 

...fazer um cenário do caos e depois a gente, com o passar do ano e com o término dos 
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exercícios não era nada daquilo que foi colocado. Como todo ano é o mesmo sistema, mesmo 

modus operandi, isso é um pouco cansativo. Por isso quis colocar bem claro porque é sempre 

da mesma forma. Com relação as suas colocações, se a gente está de comum acordo, como 

você falou, vai ter de aprovar a PO. Quando você me fala, por exemplo, das partes 

conceituais, Chico, acho o seguinte, a representatividade ou a importância que a gente tem de 

balizar de um plano de ação para um orçamento, quando você tem as contas – Sou engenheiro 

civil – entendo que os números são mais fortes, são superiores a qualquer plano de ação. Que 

o plano de ação você pode escrever tudo que quiser ouvir e depois não fazer nada, porque o 

plano de ação você escreve, depois fica: Não, veja bem. Quando você põe número, mais, 

menos, o reajuste é tanto, é obrigado a fazer. Então, plano de ação que você entende, acha que 

é tão importante, ou até mais importante que os números, não enxergo dessa forma. Ao 

mesmo tempo, essa vontade que você está de colaborar, todo mundo sabe que sou super 

aberto, é só ir lá e falar comigo. Agora, chegar sempre no mesmo modus operandi numa 

previsão orçamentária e pedir para retirar de pauta com essa argumentação que você colocou 

eu não concordo. Como respeito sua opinião e espero que respeite a minha. 

 

Francisco Antonio Vassellucci Filho – Respeito. E só para pontuar, finalmente, você tem 

total razão, inclusive até ontem quando estava escrevendo esse pronunciamento não sabia 

como ia finalizar, porque realmente pedir retirada de pauta de uma PO que vai aprovar um 

aumento de 2,69 não é fácil. Mas esse é meu último ano de mandato. Fui às reuniões 

participativas de três anos atrás e de dois anos atrás. Não fui às deste ano porque escrevi as 

mesmas recomendações para os mesmos pedidos e até hoje não aconteceram. Então, me senti 

na obrigação, sendo meu último ano de mandato, e sinceramente, se você me perguntar hoje, 

vai ser meu último ano de mandato porque não tenho mais paciência de vir aqui e nada 

mudar. Então, sinceramente, quis deixar uma coerência. E pedi retirada de pauta porque 

entendo que a PO nesse tempo todo continua opaca. Mas entendo seu ponto de vista, respeito 

também, está tudo bem. 

 

... 

 

Presidente – Só um minutinho, Sr. Presidente. Vou interferir, estou permitindo que haja certo 

debate entre o aparte e o Presidente, tendo em vista a natureza da nossa reunião, que é uma 

reunião ordinária, questão de orçamento, uma questão técnica, uma questão que demanda 

certa discussão, que muitas vezes nos estritos limites de um aparte, uma resposta não é 

possível. Mas não vou concordar com excessos. Ou seja, ainda que permita em caráter 

excepcional, Conselheiro Badra, neste momento, tendo em vista a natureza da reunião que 

está posta, vou ter de pôr certo limite. O microfone de aparte não é para fazer um discurso, é 

para pedir um esclarecimento ou fazer alguma ponderação se foi citado durante a 

manifestação do Presidente da Diretoria, mas sem excessos. Acho interessante, sempre apoio 

a discussão, o debate, que acho que daí que vem a luz, vem o entendimento para todo 

Plenário. Mas até para que a reunião seja produtiva e os esclarecimentos sejam de fato 

prestados é preciso ter certa ordem. Era isso que queria falar. 

 

... 
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Luiz Eduardo Fernandes (aparte) – Sr. Presidente, é rápido. Só queria entender, em 

outubro do ano passado foram aprovados R$220 mil, porque não vi a resposta, é bem rápido, 

menos de 10 segundos. A Diretoria encaminhou para cá a expansão do Fitness. Todas as 

comissões aprovaram e é uma das poucas propostas que vi ser aprovada por unanimidade. Já 

faz um ano e não aconteceu. Queria que o senhor esclarecesse, por gentileza.  

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Foi bom você ter lembrado isso, porque 

responde à pergunta que o Chico colocou. Acho que numa previsão de R$225 milhões, 

quando a gente fala de uma obra de R$200 mil também tem de pensar assim: Acho que não 

impacta muito nos valores do nosso orçamento. Com relação a sua pergunta, Conselheiro 

Ado, a gente aprovou e quando foi para colocar começou uma briga saudável entre os vários 

departamentos do Fitness e até hoje eles não conseguem se acertar para a gente fazer o que 

quer lá. Como não se acertam a gente não está fazendo a obra. Gostaria que tivessem se 

acertado que já ia lá e fazia, mas eles não conseguem se acertar. Então, a gente vai ver se 

conseguem se acertar para poder resolver. Mas por enquanto o pessoal do Spinning não se 

acerta com o pessoal do peso, que não se acerta com quem usa os aeróbicos e a gente não 

consegue fazer essa reforma de R$200 mil, que você falou brilhantemente que foi aprovada 

no ano passado. Mas estou com fé que agora a gente vai conseguir desatar esse nó e fazer 

essa obra. 

 

Aurea Lucia Ferronato (aparte) – ... Venho aqui ao microfone porque meu nome foi citado 

e venho pedir para constar em ata que as mentirosas afirmações que o Presidente Cappellano 

fez envolvendo meu nome considero injuriosas e gostaria que ele esclarecesse por escrito, 

endereçado a todos os Conselheiros a justificativa das afirmações que ele fez. Boa noite. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Respondendo ao aparte, Conselheira, vou 

mandar ao Conselho inclusive as sentenças, não só o que está falando. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Gostaria... 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Agora é minha fez de falar. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Gostaria que mandasse o que eu escrevi a respeito do Clube 

Pinheiros. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Exato. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Manda o que eu escrevi. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Mas sem dúvida nenhuma. 

 

Aurea Lucia Ferronato – Porque não escrevi nada a respeito do Clube Pinheiros. A primeira 

manifestação eu falei sobre competência funcional. E a segunda manifestação eu falei sobre o 

descumprimento de regra estatutária. Só isso, nada contra o Clube. 
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Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Temos 215 Conselheiros que sabem ler, 

sabem compreender textos, será encaminhado ao Conselho tanto sua entrada nas ações contra 

o Clube, como Amicus Curiae no caso do Santander e no caso do Bruno. E a resposta que o 

juiz deu, a sentença, é pública, é um processo público e o Conselho vai decidir se a senhora 

está correta ou se o que estou falando está correto. Se for o caso, a gente tem um Estatuto que 

tem um monte de cláusulas, infrações disciplinares que podem ou não ser colocadas. Isso está 

tranquilo.  

 

Aurea Lucia Ferronato – Sr. Presidente, gostaria de saber se as infrações disciplinares 

envolvem mentiras faladas pelo Presidente a respeito de uma Conselheira. 

 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Presidente – Agora vamos esperar um pouquinho. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Dr. Collet, só para finalizar, rapidinho, pelo 

amor de Deus! Não sou eu que julgo, Dra. Aurea, quem julga é o Conselho. Vou mandar os 

documentos, quem vai fazer esse juízo é o Conselho.  

 

Presidente – O Conselho Deliberativo vai receber o documento que será encaminhado pelo 

Presidente Cappellano e fará sem nenhum comentário, sem nenhuma conotação, a 

distribuição a todos os Conselheiros acerca do que foi dito. Quanto ao que foi dito na reunião 

tanto do microfone de aparte quanto do microfone da tribuna será transcrito na ata. Todos 

terão acesso para avaliar se houve expressão injuriosa de lado a lado ou se não houve. Isso vai 

constar, inclusive mesmo sendo editada a ata, até porque se não ficaria um caderno de 1.500 

páginas, é editada, mas há, como os senhores e senhoras sabem, o vídeo, não é verdade, Dr. 

Manssur, e as notas taquigráficas, que a nossa amiga procede aqui com clareza. Então, vai 

constar da ata o máximo possível acerca desse diálogo. E os documentos que forem 

apresentados de lado a lado serão distribuídos sem nenhuma conotação de mérito ou 

julgamento por parte da Mesa do Conselho Deliberativo. E se houver algum tipo de 

solicitação específica que demande apreciação do Conselho Deliberativo esse assunto será 

trazido à pauta após a devida instrução, Dr. Guilherme Reis. Muito obrigado. 

 

Sergio Lazzarini (aparte) – Sr. Presidente, vim me dirigir ao nosso Presidente porque fui 

pego de surpresa com uma afirmativa aqui neste Conselho de que existem Conselheiros que 

foram eleitos para representar os interesses de associados, todos aqui somos representantes 

dos nossos associados, que tem entrado em processos na justiça contra o Esporte Clube 

Pinheiros, chamados de Amicus Curiae, é uma expressão latina, para quem não conhece, 

Amicus Curiae é o amigo de um que está demandando no processo. Agora, o Amicus Curiae 

entra no processo como um terceiro entre autor e réu e vai participar de um processo. Penso 

eu, Sr. Presidente, acho que o senhor que se notabilizou por uma carreira jurídica de 

Procurador, que quando um Conselheiro que é eleito para representar os interesses do 

associado vai a juízo e ingressa nesses processos como Amicus, ou amigo não sei de quem, 

está cometendo uma infração no mínimo ética, ou de patrocínio infiel dos seus interesses de 

Conselheiro dos associados do Esporte Clube Pinheiros. Portanto, Sr. Presidente, fiquei 
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surpreso ao receber essa notícia, quero requerer ao nosso Presidente, a V. Sa., Presidente da 

Mesa, que mande fazer um levantamento para saber se temos Conselheiro participando de 

processo defendendo interesses contrários ao Esporte Clube Pinheiros. Já tivemos uma 

Conselheira aqui que era especializada em entrar com ações contra o Clube Pinheiros sendo 

Conselheira. Foi demitida deste Conselho por patrocínio infiel, por defender interesses, foi 

eliminada do Clube Pinheiros. Portanto, quero requerer, Sr. Presidente, ao Presidente do 

Conselho um levantamento se existem Conselheiros ou Conselheiras agindo contra os 

interesses do Clube Pinheiros.  

 

Flavia Ferronato – Presidente Collet, gostaria de aproveitar a oportunidade e também 

requerer, se é possível, se é uma infração ética, se é uma infração do Estatuto o Diretor 

Jurídico da nossa Entidade ser patrono de uma ação representando o Esporte Clube Pinheiros. 

O Dr. Fernando é advogado patrono da ação de executivo fiscal – Tenho aqui o extrato da 

ação – em nome do Clube Pinheiros. Ele é o advogado da ação como prestador de serviço. 

 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Ele é Diretor. 

 

Flavia Ferronato – Ele não é Diretor. Inclusive porque o Clube tem advogados próprios e 

quem está patrocinando a ação é ele. Minha pergunta é pode, não pode? 

 

Presidente – Conselheira Flavia, acho que não há restrição, ele é Diretor Jurídico, evidente 

que pode representar o Clube. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra – Sr. Presidente, pela ordem dos serviços. 

 

Flavia Ferronato – Minha dúvida é exatamente essa: Pode? 

 

Presidente – Dra. Flavia, pelo que entendi do que a senhora falou, o Dr. Fernando 

Chidiquimo é Diretor do Clube. Ao mesmo tempo... 

 

Flavia Ferronato – Não remunerado. 

 

Presidente – Não remunerado. Ao mesmo tempo, ele defende os interesses do Clube. 

 

Flavia Ferronato – Contra, então vai contra o Estatuto da Ordem, que não permite que um 

advogado não seja remunerado pela sua prestação de serviço, salvo em casos pro bono, onde 

a parte que está sendo representada não tenha condições de arcar com o custo do advogado. 

 

Presidente – Mas, veja bem, talvez não seja o caso, porque o Dr. Fernando Chidiquimo, 

como Diretor Jurídico pode evidentemente como advogado, se constituído para tanto pelo 

Presidente Cappellano... 

 

Flavia Ferronato – Mas ele é constituído, não é um prestador de serviço? 
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Presidente – Mas ele pode fazê-lo. Agora, evidentemente se houvesse remuneração, qualquer 

coisa, teria de se ver. Muito obrigado. 

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

Pedro Antonio Lousan Badra (pela ordem) – Pela ordem, Sr. Presidente. Estamos numa 

decisão de proposta orçamentária. Esse assunto é Várias, por favor.  

 

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (pela ordem) – Sr. Presidente, meu pronunciamento 

era nesse sentido de que, finalmente vamos dar prosseguimento e encerrar esse assunto. É 

matéria importantíssima que foi levantada pela Conselheira, mas tem de ser o local 

apropriado. Agora já se discutiu e temos de partir para votar. 

 

Presidente – Obrigado, Dr. Fasanaro. 

 

André Perego Fiore (aparte) – Queria fazer uma pergunta ao Presidente. Presidente 

Cappellano, agora eu acho que com os ânimos um pouco mais calmos, uma pergunta relativa 

à PO, não é um assunto jurídico e de questões pessoais. Presidente, isso não consta na PO por 

razões óbvias, é claro, mas em relação à adequação da MP da reforma trabalhista, o Clube 

está se adequando a ela? De que forma? E se no ano que vem a gente vai conseguir alguma 

isenção de taxa sindical, se vai desonerar o Clube em relação a isso? 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Primeira pergunta sua, os ânimos não estão 

nenhum pouco exaltados, Fiore, simplesmente a gente fez uma colocação, que foi perguntado. 

E o problema é que algumas pessoas não estão acostumadas a trabalhar de graça, 

voluntariamente para o Clube, só isso, então, causa um espanto. Com relação a sua pergunta, 

a reforma está começando agora, ainda está se consolidando, vão ter muitas melhorias acho 

que para a parte do empregador. E a parte que o sindicato que você está falando é o sindicato 

dos funcionários, quem decide não é o Clube, é o funcionário, se vai querer ou não ter aquele 

dia descontado do salário. 

 

André Perego Fiore – Mas tem alguma taxa sindical paga pelo Clube ou não? 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Essas são as patronais, não está na reforma, 

as que estão na reforma são do funcionário. 

 

André Perego Fiore – Mas vão passar a ser obrigatórias. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Não tenho certeza absoluta do que estou te 

falando, mas acho que continuam iguais. 

 

André Perego Fiore – Não. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – A que tem a dos funcionários vai ser coisa. 
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André Perego Fiore – E as patronais também. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Patronais não sei te falar, Fiore, não tenho 

essa informação. Pelo que entendi nas palestras que fui essas não mudam nada. Se você tem a 

informação melhor. O que puder não pagar eu não pago, fica tranquilo.  

 

Presidente – Gostaria de falar uma coisinha. Essa discussão que houve... 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Posso sair daqui, Dr. Collet? 

 

Presidente – Não sei, por mim sim. Muito obrigado, Presidente Cappellano. 

 

Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Agradeço a todos. Só para finalizar em 

minha despedida, peço que todos nós tenhamos um pouco mais de responsabilidade, política 

é política, orçamento é orçamento, vamos refletir aqui, que com esses índices que a gente 

falou acho que estamos chegando. Desculpe-me, Dr. Collet, precisava falar antes, porque faz 

parte. Também fiz um comparativo com todos os outros clubes de nosso porte, é importante 

dizer, Hebraica, Monte Líbano, Sírio, todos estão variando de 3 a 4%, estamos mais barato, 

melhor. Cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seu índice de liquidez, mas estamos na 

média baixa dos clubes neste ano, que tive todas as informações na última reunião da 

ACESC. Muito obrigado e boa noite.  

 

Presidente – Obrigado, Engenheiro Cappellano. Sras. e Srs. Conselheiros, tenho de fazer 

algumas observações. Acontecem discussões que independem da vontade da Mesa. 

Evidentemente que após a discussão alguém ir ao microfone de aparte, falar: Olha, por favor, 

vamos votar a PO. Acontece que hoje tivemos manifestações graves e de relevância e que foi 

solicitada da Mesa uma decisão. Houve um requerimento do Dr. Sergio Lazzarini, houve um 

requerimento da Dra. Aurea Ferronato, então a Mesa antes de dar início vai decidir essas 

questões. Como houve um pedido comum da Dra. Aurea Ferronato e do próprio Presidente da 

Diretoria, Engenheiro Cappellano, que tudo isso venha à luz, que toda a documentação 

relacionada a processos judiciais no interesse do Esporte Clube Pinheiros que tenha 

eventualmente a Conselheira Aurea Ferronato funcionado como Amicus Curiae, se foi 

admitida, se não foi, e qual seria a decisão e entendimento do juiz, a Mesa do Conselho, 

recebendo essa documentação da Presidência da Diretoria, eventuais outros documentos da 

Conselheira Aurea Ferronato, divulgará a todos os Conselheiros para que todos tenham 

conhecimento do que foi dito aqui. Quer dizer, não apenas a Conselheira Aurea Ferronato e o 

Engenheiro Cappellano, Presidente da Diretoria, tenham conhecimento, mas já que isso veio 

a público todos os Conselheiros. Em seguida, a partir de um requerimento específico, acho 

que a partir deste momento poderá ser providenciado o requerimento que o Dr. Sergio 

Lazzarini fez da tribuna. Já está feito, mas acho que deve ser precedido desta apresentação de 

documentação, para depois do exame, se ratificado, dar-se início a processo de natureza 

político punitivo, porque não se trata aqui de uma questão meramente disciplinar, Dr. 

Guilherme Reis. Então, teríamos de dar início, já houve aqui no Clube um processo de 

natureza político punitivo. Eram esses esclarecimentos e essas decisões que eram importantes 

dar a todos os senhores para que isso não passasse in albis. Vamos dar início então agora à 
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questão da votação da proposta orçamentária. Peço autorização do Conselho Deliberativo 

para dar prosseguimento à reunião. Todos que permanecerem sentados, estão favoráveis à 

prorrogação. Muito bem, muito obrigado. Primeiramente, há necessidade de votarmos uma 

questão prejudicial, prejudicial ao mérito, se vai ou não ser aprovado o orçamento, que é o 

pedido de retirada de pauta da proposta orçamentária. Esse requerimento foi apresentado pela 

Conselheira Flavia Ferronato, pelo Conselheiro Francisco Vassellucci, pelo Conselheiro 

Antonio Carlos Fiore e pelo Conselheiro Jorge Ehrhardt. Antonio Carlos Fiore não, Jorge 

Ehrhardt sim. Então, temos uma questão prejudicial que deve ser votada antes do mérito. Já 

vou apresentar, todos assistiramas devidas manifestações, as respectivas manifestações e vou 

pôr em votação de uma maneira muito clara, muito simples. Aqueles que forem favoráveis à 

retirada de pauta da proposta orçamentária, permaneçam como estão; aqueles que forem 

contrários, queiram se levantar. 

 

Flavia Ferronato – Presidente, acho que é a mesma dúvida, porque foram feitos dois 

requerimentos, para retirada de pauta com o congelamento das taxas e contribuições e... 

 

Presidente – Veja bem, vou esclarecer. Foi feita a votação, por ampla maioria foi rejeitada a 

proposta de retirada de pauta. Dra. Flavia Ferronato, apenas para dizer, a questão de 

congelamento seria uma consequência da retirada de pauta, não era outra proposta. Muito 

bem, então vamos dar prosseguimento. A proposta do Conselheiro La Terza teria de ser feita 

posteriormente à aprovação do orçamento, porque só faz sentido na hipótese de aprovação. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Peço aprovação da PO, com a 

ressalva que li. 

 

Presidente – Ressalva não, concordamos que não seria usado o termo, mas sim uma 

“observação”. 

 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Observação. 

 

Presidente – E há a proposta do Conselheiro Antonio Carlos Fiore de utilização do superávit 

do custeio para cobrir o déficit de bares e restaurantes, confere, Dr. Fiore, é isso que o senhor 

requer? É. Queria fazer uma observação... 
 

...  

 

André Franco Montoro Filho (pela ordem) – ... No Art. 45 do Regimento, que diz que a 

proposta orçamentária (orçamento ordinário) deverá estabelecer, sempre que possível, o 

equilíbrio entre receitas e despesas, observando o princípio de que os recursos arrecadados se 

destinam, somente, ao custeio das atividades e de serviços do Clube, sem onerar o seu 

patrimônio. Em caso de déficit previsto é para justificar, indicados os meios. Está claro que 

na verdade orçamento de custeio e de restaurantes é o mesmo, que é o ordinário. Então não 

tem sentido a proposta que foi apresentada, que, aliás, é tradição aqui no Clube, desde que 

estou aqui, há 12 anos, todos os anos sempre foi feito isso automático, porque é um 

orçamento só. Então não vou pegar o déficit do Futebol, aí vou decidir que o déficit do 
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Futebol vai ser lançado como saldo positivo na Natação. São partes do mesmo todo, como 

está bem claro no Art. 45. Então, acho que nesse sentido a proposta está prejudicada.  

 

Presidente – Dr. Montoro, outro dia dei a palavra ao senhor e o senhor falou “Doutor, não 

preciso falar porque o senhor já disse o que iria dizer”. Hoje não me deu tempo, havia até 

anotado aqui que o orçamento corrente, o orçamento ordinário é um só, e ele engloba o 

orçamento de bares e restaurantes e orçamento de custeio. Quer dizer, é uma coisa una, não 

há em meu modo de entender, possibilidade de se proceder da maneira que pretende o Dr. 

Fiore. Até porque haverá uma oportunidade futura em que se isso se concretizar, ou seja, que 

se houver realmente um superávit, o parágrafo 2º, Dr. Montoro, do Art. 45 diz: em caso de 

superávit, o resultado – portanto, estamos escapando um pouquinho, exatamente, estamos 

falando já em resultado, estamos escapando um pouquinho da seara da previsão – será 

remetido à reserva orçamentária ou a outras destinações, a juízo do Conselho Deliberativo, 

mediante proposta da Diretoria. Então, há um esclarecimento aqui, um aposto, quer dizer, a 

juízo do Conselho Deliberativo, mediante proposta da Diretoria. Ou seja, se houver o 

superávit, se o resultado for conseguido, alcançado, os recursos decorrentes poderão ter uma 

destinação distinta, além daquela da reserva orçamentária, a juízo do Conselho Deliberativo, 

mediante proposta da Diretoria. Até porque, convenhamos, sou Conselheiro já há algum 

tempo, sou Presidente do Conselho, eu sou Presidente dos Conselheiros. De quem? De todos, 

e posso dizer aos senhores com franqueza e clareza, me parece que a questão de gestão de 

recursos realmente tem de ficar a cuidado da Diretoria. Parece até evidentemente, quer dizer, 

se houver esse superávit virá ao Conselho Deliberativo uma proposta da Diretoria. Se a 

Diretoria quedar-se inerte não faria o menor sentido. Mas admitamos que houvesse essa 

hipótese, aí sim um Conselheiro poderia suprir essa inércia fazendo alguma proposta 

específica. Então, por essas razões entendo que estaria prejudicada a proposta do meu querido 

amigo, brilhante Conselheiro Antonio Carlos Fiore. Agora, temos de passar diretamente à 

aprovação ou não da proposta orçamentária, para a partir deste resultado apresentarmos à 

votação a proposta do nosso companheiro Ricardo La Terza. Então, vamos apresentar à 

votação a proposta orçamentária. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da proposta 

orçamentária, permaneçam como estão; aqueles que forem contrários à aprovação, queiram se 

levantar. Aprovada por ampla maioria. Resta apenas votarmos, Srs. Conselheiros, a proposta 

do Conselheiro La Terza, que é da observação. O Conselheiro La Terza quer que conste uma 

observação à proposta orçamentária, no sentido de que o setor de bares e restaurantes 

apresenta problemas de controle financeiro, sem que as devidas explicações técnicas sejam 

fornecidas ao Conselho Deliberativo. Quer dizer, ele quer a proposta orçamentária aprovada, 

mas com esse adendo, com essa observação, Dr. João Benedicto, com esse plus. Então, 

aqueles que forem favoráveis... 

 

José Manssur (fora do microfone) – Qual é a observação? 

 

Presidente – A observação é no seguinte teor, Dr. Manssur: o setor de bares e restaurantes 

apresenta problemas de ordem técnica, razão pela qual deve ser estancado déficit da área, 

perfeito, Conselheiro? Ok, então, o que pretende o Conselheiro La Terza, Dr. Manssur, que 

aprovado o orçamento, como de fato foi, deveria ser inserto em algum lugar essa observação, 
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não implicaria em nenhuma ressalva à aprovação do Conselho, apenas uma observação que 

poderia constar “o Conselho aprovou com essa observação”, é isso. 

 

José Manssur (fora do microfone) – Nada obstante o Art. 51 do Estatuto Social? 

 

Presidente – O que diz o Art. 51 do Estatuto Social? 

 

José Manssur (fora do microfone) – Pede à Diretoria para fiscalizar e tomar as providências 

administrativas. 

 

Presidente – Dr. Manssur, não seria o caso da aplicação do Art. 51, por favor, quer dizer, 

acho que apenas uma observação. Então, Sras. e Srs. Conselheiras e Conselheiros, antes de 

irmos todos felizes com o dever cumprido para casa nos resta esse último suspiro, esse último 

esforço. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da proposta do Conselheiro La Terza, 

permaneçam como estão; aqueles que forem contrários, queiram se levantar. Rejeitada por 

ampla maioria. Não deixem, senhoras e senhores, de comparecer ao jantar do Conselho 

Deliberativo na próxima sexta-feira. Vai ser muito bacana e é a festa nossa; festa dos 

Conselheiros. 

 

 

Itens 3 e 4 - “A Voz do Conselheiro” e Várias. 

Não houve, devido ao adiantado da hora. 

 

 

ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 

encerrados os trabalhos aos quinze minutos do dia 28 de novembro de 2017. 

 

* * * 

 
Obs: esta Ata foi aprovada na 680ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 18 

de dezembro de 2017, com as retificações já dela constantes. 
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