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ATA DA 696ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
22 DE ABRIL DE 2019. 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Vice-Presidente: Patrizia Tommasini de Souza Coelho 
Primeiro Secretário: Claudio Vita Neto 
Segunda Secretária: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretária: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

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

 
 

4) EXPEDIENTE  

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de 

caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Propôs e foi aprovado voto de pesar e que fosse observado um minuto 
de silêncio em memória do Conselheiro Antonio Carlos Fiore, Membro da Comissão 
Financeira, recentemente falecido. Prosseguiu, propondo voto de pronto 
restabelecimento do Sr. Adahir Adami, pai da Conselheira Ana Paula Adami Serine e 
sogro do Conselheiro Rodolfo José Sanchez Serine, que havia sido submetido a um 
procedimento cirúrgico naquele dia; bem como voto de congratulações com a 
Conselheira Alessandra Pinheiro Fachada Bonilha, pelo lançamento do livro 
Empresas Familiares e Famílias Empresárias - Governança e Planejamento Jurídico 
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Sucessório, de sua autoria. Em seguida, propôs voto de louvor e prestou 
homenagem a atletas da Seção de Natação, tendo em vista que o Clube alcançou o 
18º título do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, Troféu Brasil – Troféu 
Maria Lenk, e o quinto consecutivo, sagrando-se então pentacampeão. Foram 
convidados para subir ao palco e aplaudidos pelo Plenário os atletas Renata Sander, 
Pedro Vieira, Pedro Spajari e o técnico Albertinho, que pronunciou-se em 
agradecimento pela homenagem, bem como os Conselheiros Arnaldo Luiz de 
Queiroz Pereira, Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação e José Ricardo 
Pinheiro Lima, Diretor de Esportes Individuais e Aquáticos, o Gerente de Esportes 
Claudio Castilho, o Presidente da Comissão de Esportes, Fernando Silva Xavier Junior 
e o Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano, tendo sido exibido o troféu 
conquistado na competição. Na sequência, submeteu ao Plenário e foram acolhidos 
os seguintes votos de louvor propostos pelo Conselheiro Luís Alberto Fiqueiredo de 
Sousa: 1) ao Associado Wilson Bronze Cotrim, que conquistou a medalha Abbott 
World Marathon Majors (Tókio/Japão – 03/03/2019); 2) aos Associados Marcelo 
Apovian, Daniel Mameri, Luis Guilherme Americano Magalhães, Marcia Cotelo e 
Carlos Alexandre de Lima, que participaram da Maratona de Boston (15/03/2019); 3) 
a todos os integrantes da atual Diretoria, presidida pelo Conselheiro Roberto 
Cappellano, pelos serviços prestados durante o mandato que se está se encerrando. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros para consulta na 
Secretaria, cartas enviadas pela Diretoria, informando alterações em sua 
composição no biênio 2017/2019, bem como encaminhando o Relatório de 
Acompanhamento Mensal, Boletim ECP e as Demonstrações Contábeis de março de 
2019. 
 
Presidente – Reportando-se às eleições previstas para o dia de 29 de abril, no que 
diz respeito à assinatura do Livro de Presença, enfatizou que a Lista de Presença será 
aberta às 18:30 horas, devendo cada Conselheiro receber uma senha eleitoral 
numerada em ordem crescente, que o qualificará para participar das eleições, e será 
encerrada, impreterivelmente, às 20:30 horas, fixando-se, neste momento, o 
quórum eleitoral definitivo. Pediu aos Srs. Conselheiros que atentem para o horário, 
para evitar quaisquer constrangimentos que os impeçam de votar. Esclareceu que o 
Os Conselheiros que estiverem presentes próximos à mesa de recepção de 
assinaturas, na hora do encerramento do Livro de Presença, ou seja, às 20:30 horas, 
receberão uma senha específica para poder assiná-lo, e, por consequência, 
participar da votação. Enfatizou que em hipótese alguma será permitido assinar a 
lista de presença após as 20:30 horas da próxima segunda-feira. 
 
José Manssur – Prestou homenagem póstuma ao Conselheiro Antonio Carlos Fiore. 
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Silvia Schuster – Propôs voto de louvor à Seção de Bolão, pela conquista do 7º 
Campeonato Brasileiro de Clubes, categoria sênior (Porto Alegre/RS – 12 a 
14/03/2019) e à seção de Boliche 10 Pinos, que vem crescendo, com muitos 
associados entrando da 1ª divisão, e a 2ª divisão conquistou um campeonato de 
Bowling realizado de 18 a 21 deste mês. 
 
André Perego Fiore – Associou-se à homenagem prestada à Seção de Natação, 
discorrendo sobre os resultados obtidos no Troféu Brasil Maria Lenke de Natação: o 
Pinheiros foi Campeão da 59ª edição do Troféu de Natação. Das 59 edições, foi 
vencedor em 18 delas, sendo que nos últimos 17 anos, isto é, as 17 últimas edições o 
Pinheiros venceu 13. O segundo clube com mais títulos, além do Pinheiros, é o 
Flamengo, com 13, e o Minas, com 9. Isto é, nós temos o dobro de títulos do 3º 
colocado. Isso demostra a força da Natação pinheirense no cenário nacional. 
Ressaltou que o Clube hoje conta com inúmeros destaques no cenário nacional, 
como no cenário internacional. Hoje temos vários atletas que são top 10 do ranking 
mundial da modalidade. Parabenizou os atletas convocados para o Campeonato 
Mundial de Natação que acontecerá dentro de dois meses na Coréia; dos 19 
convocados para a Seleção Brasileira, 10 são pinheirenses, entre eles: Breno Corrêa, 
Luiz Altamir, Marcelo Chierighini, Pedro Spajari, Gabriel Santos, Guilherme Guido, 
Caio Pumputis, João Gomes Jr., Felipe Lima e Leonardo Santos. Homenageou, 
também, os três treinadores convocados, Alberto Silva, André Ferreira e Tião 
Moreno. Registrou que da seleção de natação brasileira que vai disputar o 
campeonato Pan-Americano em Lima, 17 atletas e 2 técnicos são pinheirenses. A seu 
pedido, o Plenário homenageou a Natação com uma salva de palmas. 
 

 
5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - Apreciação da Ata da 695ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 25 

de março de 2019. 

Presidente – Não havendo manifestação contrária, declarou a Ata aprovada 
conforme apresentada. 
 
 
Item 2 - Apreciação do processo CD-05/2019, referente ao Relatório anual da 

Diretoria, balanço e demonstração das contas de receita e despesa do 

exercício de 2018. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o processado e abriu a discussão. 
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Ricardo Alberto Carneiro La Terza – ... Analisei a prestação de contas da Diretoria e 
me ative ao anexo da prestação de contas no parecer da Comissão Permanente de 
Obras, uma Comissão muito atuante aqui do Clube. No parecer da Comissão 
Permanente de Obras, às fls. 03, a Comissão apresenta um quadro com as verbas 
aprovadas pelo Conselho Deliberativo e as verbas efetivamente gastas com recursos 
do Fundo Especial de Investimentos. Da tabela apresentada pela Comissão de Obras 
a gente pode apurar o seguinte, que na lanchonete Alameda, na casa de máquinas, 
no Snooker, no Squash o Conselho aprovou R$ 4.804.000,00, o Clube gastou R$ 
5.481.000,00, e há um gasto não aprovado pelo Clube de R$677 mil. Gostaria de 
lembrar a todos que o Fundo Especial de Investimentos é responsabilidade do 
Conselho Deliberativo e a sua utilização só pode ser feita mediante autorização 
prévia deste Conselho, conforme determina o inciso II do Art. 152 do Regulamento 
Geral do Clube. O inciso II é claro: o Fundo Especial de Investimentos será aplicado 
exclusivamente em execução de obras, reformas, e outros, destinados às áreas ou 
modalidades esportivas, sempre com prévia autorização do Conselho Deliberativo. 
Fiz uma análise das últimas aprovações de contas e na reunião do ano passado o Dr. 
Francisco Collet, que ainda era Presidente deste Conselho Deliberativo, na fl. 25 da 
ata pude extrair o seguinte, Dr. Collet falando “É competência exclusiva do Conselho 
Deliberativo em processo específico instruído diretamente para aquele fim aprovar a 
utilização do Fundo de Investimento, não há possibilidade de ser ratificada numa 
mera prestação de contas”. O que ele está dizendo? Você não pode usar verbas do 
Fundo e depois vir na prestação de contas e querer aprovação no meio da prestação 
de contas. O que ele deixa claro? O Conselho Deliberativo não pode abrir mão da 
competência, que é exclusiva do nosso Conselho Deliberativo, que é aprovar e 
fiscalizar as verbas. Então, terminado isso aí gostaria de propor o seguinte, as contas 
têm que ser aprovadas, então, gostaria que fossem aprovadas, porém, com uma 
ressalva. Qual é a ressalva? Então, gostaria de deixar bem claro, hoje fui ao site do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, no item jurisprudência e lá pude auferir o seguinte: 
uma ressalva são falhas formais que não maculam a regularidade das contas 
apresentadas, porém, ensejam a sua aprovação com uma ressalva. Lembrando a 
todos, a Diretoria teve as reuniões de janeiro, fevereiro e março para regularizar a 
aprovação desses R$677 mil, ela não o fez. Então, assim, proponho que as contas 
sejam aprovadas com a seguinte ressalva: – Depois entrego ao senhor Dr. Célio – A 
Diretoria deixou de solicitar autorização prévia do Conselho Deliberativo para 
utilização de verba adicional do Fundo de Investimentos em um montante de R$677 
mil, para conclusão das obras da lanchonete Alameda, casa de máquinas, Snooker e 
Squash, conforme determina o Art. 152, inciso II do Regulamento Geral do Esporte 
Clube Pinheiros. É só isso que tinha para falar esta noite. Lembrando a todos que o 
Fundo de Investimentos é de responsabilidade do Conselho, a Diretoria ao utilizar o 
Fundo tem que pedir autorização a este Conselho, não pode fazer saques a 
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descoberto. E se fizer, tem que vir ao Conselho e regularizar esses saques, não vir à 
prestação de contas, colocar no bojo da prestação de contas valores que não foram 
aprovados pelo Conselho. Só isso que eu tinha. Boa noite. Obrigado.  
 
Andreas de Souza Fein – ... É sempre um prazer analisar as demonstrações 
financeiras do nosso Clube e o relatório da Diretoria. O nosso Esporte Clube 
Pinheiros nos inspira com suas realizações e pujança. No sentido de sempre 
perseguir o ótimo, garantindo o bom, eu faço apenas três observações: A primeira 
referente à utilização de verbas para execução de obras sem a aprovação prévia 
deste Conselho. O Conselheiro Ricardo La Terza, que me antecedeu, ele já se 
pronunciou sobre esse tema, embora eu tenha algumas coisas um pouco mais, um 
pouco menos diferentes, mas em linhas gerais estou totalmente de acordo com o 
pronunciamento dele. Sou favorável à ressalva que ele propõe, e não vou mais me 
alongar muito nesse tema, porque ele na minha visão já esgotou o que se poderia 
falar sobre isso, embora esses estouros de orçamento tenham sido reincidentes. E 
isso é uma prática bastante, eu diria deletéria para o acompanhamento do nosso 
orçamento. Então, realmente acho que é motivo de uma ressalva. A segunda 
observação que faço é o seguinte... Ah, só uma observação, complementando o que 
o Conselheiro La Terza comentou, não foi infringido apenas o Art. 152, inciso II do 
Regulamento Geral, mas também foi infringido o Art. 37, inciso II do Regimento 
Interno da Diretoria, que reza o seguinte: o Fundo Especial será aplicado 
exclusivamente na execução de obras, reformas e outras destinações ou aquisições 
de áreas para modalidades esportivas, sempre mediante prévia autorização do 
Conselho Deliberativo. Voltando a minha segunda observação, conforme estabelece 
o inciso II do Art. 57 do nosso Estatuto: compete ao Conselho Fiscal, eu cito: 
“Comunicar ao Conselho Deliberativo qualquer violação de lei do Estatuto, do 
Regulamento Geral, sugerir as providências a serem tomadas em cada caso”. Causa-
me realmente estranheza que o Conselho Fiscal no cumprimento de suas atribuições 
estatutárias não tenha em momento algum identificado essas infrações 
regulamentares e regimentais praticadas pela Diretoria, e mencionadas na primeira 
observação retro apresentada, não tendo visto nenhuma infração ao quanto 
disposto no inciso II, do Art. 152 do nosso Regulamento Geral. A terceira observação. 
O nosso Estatuto ainda estabelece em seu inciso III, do Art. 57, que compete ao 
Conselho Fiscal, cito: “Apresentar ao Conselho Deliberativo parecer sobre o balanço 
anual do Clube dentro do prazo estatutário”. Parecer significa indicar sobre a 
correção, sobre a adequação ao quanto disposto em nosso ordenamento. Eu já 
comentei em outras reuniões em que o relatório da Diretoria foi analisado, que não 
compete ao Conselho Fiscal ou a qualquer Comissão opinar pela aprovação ou 
reprovação do relatório da Diretoria. Compete indicar se o relatório atende ao 
quanto disposto em nosso ordenamento. Se as contas estão em ordem, se o 
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relatado corresponde ao real, etc. A aprovação ou não do relatório da Diretoria é 
atribuição exclusiva e indelegável do Conselho Deliberativo. Faço essas observações, 
Presidente, prezados Pares deste distinto Plenário, e proponho as seguintes 
recomendações. A primeira, acatar a recomendação do Conselheiro La Terza, de 
lançar essa ressalva na prestação de contas. Eu recomendo que a Diretoria se 
abstenha de efetuar despesas de investimento em excesso ao quanto aprovado 
nesta Casa. E que cumpra fielmente o disposto em nosso Regulamento Geral, 
notadamente no caso em seu Art. 152, inciso II, solicitando previamente ao 
dispêndio verba suplementar para conclusão de obras, sempre que o quanto 
solicitar à época da proposição da obra se revele o suficiente. A segunda, ao 
Conselho Fiscal, que atenda sua atribuição e competência, agindo em consonância 
com o disposto em nosso Estatuto, notadamente no inciso II, do Art. 57, 
efetivamente examinando e visando mensalmente os livros, documentos e 
balancetes do Clube, atentando adicionalmente o disposto no Art. 4º, incisos a e b 
do seu Regimento Interno, e informando ao Conselho de inconformidades 
estatutárias e regulamentares. E a terceira, ao Conselho Fiscal, que atente a sua 
atribuição e competência, agindo em consonância com o disposto em nosso 
Estatuto, notadamente no inciso III, do Art. 57, restringindo-se a seu parecer e 
abstendo-se de opinar sobre aprovação ou reprovação do relatório da Diretoria. 
Finalizo meus comentários, Presidente, cumprimentando a Mesa pela decisão de 
disponibilizar aos Conselheiros o relatório da Diretoria, em 26 de março de 19. A 
peça já estava disponível no Conselho em 19 de março, poderia ter sido entregue 
aos Conselheiros na reunião de 25 de março, mas já foi uma iniciativa meritória 
informar aos Conselheiros durante aquela reunião que o relatório já poderia ser 
retirado. É o que eu tinha a considerar prezado Presidente, prezados colegas 
Conselheiros. Muito obrigado pela atenção.  
 
André Franco Montoro Filho – ... Em anos anteriores compareci a esta tribuna para 
alertar a respeito da situação financeira do Esporte Clube Pinheiros, nunca aleguei, 
isso é importante que se diga, que havia dados falsos. Pelo contrário, sempre 
procurei utilizar os dados que nos eram fornecidos, no pressuposto, em minha 
convicção que a honestidade existe entre os quadros técnicos do Esporte Clube 
Pinheiros, assim como entre a Diretoria. Só iria fazer uma acusação se tivesse 
provas. Como nunca tive provas, como não tenho provas, confio naqueles números 
que nos foram indicados, inclusive que passaram por diversas auditorias. O que 
sempre levantei era a respeito da interpretação dos dados especificamente em 
relação à questão do superávit, isso porque o Esporte Clube Pinheiros tem uma 
peculiaridade que exige que todas as receitas decorrentes da venda de títulos, da 
transmissão de títulos tem que necessariamente ir para o Fundo de Investimento. E 
como foi aqui relatado, só pode ser utilizado com autorização expressa. Ocorre que 
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essa é uma norma interna do Esporte Clube Pinheiros, que não é aceita, ou não é 
usada na contabilidade geral. Com razões para isso, para empresas destinarem, 
criarem fundos ou reservas, etc., isso abateria do lucro, portanto, seria algo que 
reduziria o lucro da empresa. E, portanto, existem regras muito específicas a 
respeito da consecução dessas reservas dedutíveis para fins de imposto de renda. E 
claramente essa é uma destinação, uma orientação do nosso Estatuto para fins 
operacionais. Não choca com a questão do imposto de renda, porque o Esporte 
Clube Pinheiros não tem funções lucrativas, não almeja lucros. Mas a contabilidade 
que tem se utilizada não pode explicitar essa diferença. Então, o que sempre 
procurei fazer é trazer para discussão, especialmente para alertar a Diretoria e os 
Conselheiros de problemas que existiam na execução do nosso orçamento. E eu 
mostrava que na verdade, apesar dos relatórios apresentarem superávit, na verdade 
não tínhamos esse superávit. Por que isso? Isso podia haver, como vou mostrar aqui 
agora, em função do caixa, balanço do banco, os recursos que o Clube tem em caixa 
ou no banco. Então, esse valor dá o valor positivo e estão juntas todas as coisas, 
apesar de esses relatórios recentes darem alguma destinação. Mas desses recursos 
que estão em nome do Clube é preciso deduzir algumas coisas legais, dos 
patrocínios que o Clube tem específicos para a Lei do Esporte, mas tem que deduzir 
também o valor do investimento, das receitas de investimento, porque isso tem uma 
destinação específica. O que acontecia em vários anos anteriores? É que essa conta 
não batia, o Pinheiros tinha no banco um valor menor do que aquele caso todos 
esses recursos fossem assim definidos. Para dar um exemplo só numérico para ser 
bem entendido, por exemplo, o caixa é R$25 milhões, então, a situação está ótima. 
Tenho R$20 milhões para o Fundo de Investimentos, tenho que tirar esses R$20 
milhões. Ainda tenho R$10 da Lei de Esportes, então, na verdade o Clube está 
devendo R$5 milhões. Durante o exercício a Diretoria do Clube utilizou esse recurso, 
tomou emprestado esse recurso para financiar as suas atividades. Isso eu falei há 
uns quatro, cinco anos aqui, que finalmente, depois de uma Comissão, etc., foi 
reconhecido e chamou-se isso de insuficiência do capital de giro e, portanto, a 
necessidade da recomposição do capital de giro. Por quê? Porque exatamente esse 
mecanismo, esse procedimento era feito, estava-se avançando, aparentemente 
houve capital de giro naquilo que não se podia, que era um empréstimo sem ser um 
empréstimo. É claro, sempre procurei nunca ter uma visão pessimista, catastrofista, 
sempre falei que o Clube não vai precisar ir a bancos e levantar empréstimos a taxa 
de juros extorsivas. Não, tem um mecanismo interno. Mas era um alerta que fazia à 
Diretoria para que isso não se repetisse. Analisando e vou terminar agora, 
Presidente, analisando os dados de 2018 e 2017, que estão na página 130 do 
relatório da Diretoria, 1º volume, aí fica claro que hoje o Clube tem realmente um 
caixa positivo. Aqui está todo valor, por exemplo, 2018, são R$30 milhões total de 
caixa e equivalente de caixa sem restrição. Ou seja, já tirou a Lei de Incentivo ao 
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Esporte, o Comitê Brasileiro de Clubes, já foi retirado isso, tem R$30 milhões. O 
Fundo Especial de Investimento são R$18,900 milhões, portanto, são mais de R$12 
milhões que temos em caixa. Foi uma mudança substancial, além de se ter 
recomposto todo capital de giro. Em função disso, Presidente, gostaria de 
cumprimentar esta Diretoria, na pessoa do Presidente Roberto Cappellano, mas 
também gostaria de cumprimentar o Diretor da Área Financeira Fernando Rohrs, o 
Assessor de Planejamento Edmundo Miller e aqui gostaria, isso não foi só nessa 
posição, foi na anterior, gostaria de cumprimentar também quem me antecedeu 
aqui, o companheiro Andreas Fein, que também participou desse esforço. Acho que 
o Clube hoje tem indiscutivelmente uma situação financeira excepcionalmente boa. 
E mais uma vez cumprimento ao Presidente, a toda a Diretoria e a todos os 
funcionários que trabalharam com grande afinco e dedicação para que tivéssemos 
essa segurança financeira, que é tão rara hoje no Brasil. Muito obrigado, Presidente.  
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório (Pela ordem) – Diante da falta de inscrição e a 
plateia já estar suficientemente esclarecida, seria interessante neste momento 
ouvirmos o Presidente da Diretoria. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. Nos termos do Art. 24 do Regimento Interno do 
Conselho, foi requerido que o Presidente da Diretoria se manifestasse, o que é 
deferido. Não há mais inscritos, está encerrada a discussão. Se o Presidente puder se 
manifestar, ou indicar alguém, por favor. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – ... Com muito orgulho que venho 
explicar a minha prestação de contas, na verdade é uma prestação de contas de 
quatro anos, é uma prestação de contas, como foi dito pelo Conselheiro Montoro, 
todos os anos o Clube não teve nenhum déficit. Pelo contrário, a gente conseguiu 
equilibrar o Clube todos os anos e ainda conseguiu recuperar o capital de giro. 
Então, além de a gente não ter perdido dinheiro no Clube, conseguiu pagar a dívida 
que não era nossa, para poder deixar o Clube com essa situação financeira. Para 
quem não sabe, depois entro nos detalhes das perguntas dos Conselheiros, mas é 
importante também falar. Eu peguei o Clube com 0,73 de índice de liquidez e estou 
entregando o Clube com 1,34 de liquidez, com a compra do prédio do Centro 
Administrativo Operacional, ou seja, o que só colabora. Toquei o Clube nesses 
quatro anos com reajuste todos os anos menores que a inflação, todos os anos 
foram menores. Inclusive para quem quer acompanhar, esse ano que se passou, 
tinha proposto um reajuste de 2,69, se você pegar a receita que entrou pelas 
mensalidades o reajuste real que aconteceu na nossa receita foi de 1,32. Ou seja, a 
gente fez tudo isso que foi falado sem déficit e ainda recompondo com um reajuste 
menor que 2%. Isso é muito importante falar, para todo mundo ter essa ciência. 
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Outra coisa que é muito importante, o Fundo de Emergência de quando peguei para 
agora que estou entregando, aumentou em R$1 milhão, ele foi em torno de R$3,200 
milhões. Em nenhum ano entrei no Fundo de Emergência para fechar alguma conta 
que precisou, como já aconteceu no passado aqui no Clube. Terminei e ainda estou 
deixando R$1 milhão a mais no Fundo de Emergência. Também no Fundo de 
Investimento, além da compra do prédio, de todas essas obras que a gente fez, tem 
R$30 milhões: R$20 e os R$10 que estão entrando. E não deixei nenhum resto a 
pagar. Todas as obras que iniciei, terminei, exceto da cobertura, que está acabando, 
mas o valor é irrisório perto do montante geral do Clube. Então, não estou deixando 
nenhum rabo, nenhum rabicho para frente, não estou deixando nada, está tudo 
quitado, com dinheiro em caixa para poder seguir o Plano Diretor e a próxima gestão 
tomar as medidas que são necessárias para o Clube. Ou seja, não deixei nenhuma 
bomba relógio aqui no Clube. É importante dizer que nesses quatro anos, também 
para entender a magnitude nos números, quando vem até algum Conselheiro e fala 
“Passou R$50 mil, R$500 mil”, passou nas minhas mãos, com a Diretoria e nas mãos 
do Fernando Rohrs R$1,200 bilhão em quatro anos que a gente tocou este Clube. 
Não foi brincadeira, não é um lazer, é muito sério, é muito importante, a seriedade, 
responsabilidade que a gente teve e comprometimento com o dinheiro dos nossos 
associados. Isso tenho certeza que a gente cumpriu à risca esse dever e graças a 
Deus estamos trazendo aqui para vocês essa prestação de contas. Nós discutimos 
hoje a destinação de superávit e não como fazer para pagar déficit. Isso acho que é 
uma vitória, uma conquista para o Clube, que tem que ser falado para ser 
perpetuado. Outra coisa que queria dizer. Também em minha gestão continuei firme 
aos meus princípios, não fiz festa de Diretoria para agradar um ou outro. Sempre 
falava “Não, o título diminuiu, o título aumentou”. Na minha gestão o título está 
com o mesmo valor, um pouco a mais, até a demanda que tem para a gente de 
comprar títulos cada vez aumenta. Ou seja, nosso patrimônio valoriza. Fizemos 
diversos shows gratuitos, também não eram feitos, são todas despesas que a gente 
tem colocado. E também nessa dificuldade para tocar o Clube, é importante dizer 
que baixei o estacionamento em 2016, que tirei da receita fácil, da molezinha que 
está na receita do Custeio, quase R$2 milhões, que R$2 milhões a mais no Custeio é 
um grande advento. A gente reduziu o estacionamento e conseguiu depois dar esses 
ajustes ínfimos, sempre menores que a inflação, conseguimos tocar o Clube. Outra 
coisa que queria falar, que também foi muito cobrado nas outras prestações de 
contas – Infelizmente o Fiore não está mais aqui entre nós – mas ele sempre falava 
do contrato da Claro, que era um contrato de patrocínio, que a gente tinha tido um 
problema. E sempre falei que a gente ia contabilizar no momento que tivesse a 
solução. A gente conseguiu a solução no contrato. Ele aceitou as nossas multas, está 
pagando R$300 mil. Acho que a gente já recebeu R$120, ou seja, não deixo nenhum 
rabo. Até o que tinha dado errado a gente conseguiu corrigir e arredondar para o 
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Clube, para ter mais essa entrada. Outra coisa que queria falar e deixar bem claro, 
na nossa destinação do superávit fiz questão de destacar os R$2,900. Botei em todas 
as Revistas, em todos os lugares, para esse dinheiro não entrar amanhã no Clube, a 
gente foi tão prudente, botou no longo prazo, esse dinheiro ficara carimbado para ir 
para recomposição de caixa. Já está votado isso, porque amanhã, se não estiver 
votado, ele cai para o Custeio. No Custeio some nas coisas, entra como receita 
extraordinária. Então, respondendo até a pergunta da Comissão Financeira: entra 
agora R$69 mil. Depois os R$47 mil para o Fundo de Investimento e os R$ 2,900 para 
recomposição. Obviamente esse dinheiro que está depositado na conta do Clube, 
tem o número da conta, tudo, vai ter seus reajustes, seus acréscimos legais, juros, e 
essa pequena variação entra no Custeio, aí sim como receita extraordinária. Então, o 
motivo de trazer isso e botar para votar é exatamente para no futuro não ter a 
mudança da destinação desse valor. E aí a gente recupera o capital de giro em R$14 
milhões. É bom dizer, que quem acompanhou, entregou o RAM, que já foi até 
mencionado pelo Conselheiro Vita, este ano já pagamos, dos R$3 milhões, R$2,250 
milhões. Vamos pagar agora em 30 de abril mais R$750 mil. Vai fechar os R$3 
milhões. E no acompanhamento do Clube, que isso é muito importante para o 
próximo Presidente, para ele poder ter a liberdade, estamos R$2 milhões abaixo do 
Custeio, do que tinha sido orçado, já pagando essa quantidade que falei. E apenas 
R$300 mil acima do restaurante. Então, tem R$1,700 milhão neste momento no 
Clube a mais, ou seja, com uma variação positiva da nossa execução orçamentária, 
que dá uma tranquilidade para o próximo Presidente de não ter que correr para 
resolver algum problema, algum caso que estivesse acontecendo. Ele vai pegar o 
Clube, além de tudo que já foi dito, no orçamento corrente com mais tranquilidade 
ainda. Faço questão também de dizer, porque sei do esforço que a gente tem feito lá 
para poder entregar isso ao Clube. Com relação a uma pergunta que a Comissão de 
Obras fez, até uma colocação, quando se mencionou da revitalização do Salão de 
Festas, só um comentário que ela colocou, que não tinha sido pedido autorização 
para o Conselho. Ela se equivocou, por dois motivos, principalmente pelo segundo. 
Primeiro, foi feita uma resolução em 2016 pelo Presidente Collet, que tínhamos que 
fazer tudo para não tombar o Salão de Festas. Isso foi feito. A partir do momento 
que não deu mais para a gente fazer administrativamente entre nós, contratamos. 
Em 2017 foi aprovado o Plano Diretor, que revitalizaria toda aquela área, ou seja, 
obviamente o Clube não poderia estar tombado. Então, queria alertar a Comissão de 
Obras, até para ela ficar mais atenta nos próximos pareceres, que ela continua, que 
o Art. 152 do Regulamento Geral, inciso I, autoriza gastar o Fundo Especial para 
execução do Plano Diretor. Então, não precisa pedir aqui. Foi isso que foi feito. Não 
teve nenhuma infração estatutária, não teve nada. Basta ler nosso Regulamento 
Geral, Art. 152, inciso I, está lá muito claro, muito cristalino que você pode usar para 
o Plano Diretor. Isso foi feito. Também fiz questão de destacar esse valor na 
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prestação de contas. Por que fiz questão? Para a pessoa entender quanto que 
custou a brincadeira de ir lá pedir o tombamento do Clube, porque se você põe no 
Custeio, some e ninguém vai saber. E lá vai ficar para os anais do Clube e vai ficar 
para frente, todo mundo vai saber que o Clube gastou R$100 mil para consertar esse 
problema. E se algum Conselheiro, alguma Diretoria achar que deve pedir o direito 
de regresso para esses associados, pode encaminhar e pedir. Então, deixei bem claro 
para todo mundo saber quanto que a gente gastou, fora todo o problema de 
milhões, ou do Clube com esse problema do tombamento. Faço questão de dizer, 
faço questão que tenha na ata e que vocês aqui Conselheiros atuantes prestem 
muito bem atenção nisso, porque muito se fala “Ah, gastou isso, gastou aquilo, 
gastou isso, gastou aquilo”, mas R$100 mil para ter que resolver esse problema, fora 
o meu trabalho, do Fernando, do Miller, de todo mundo que ajudou ali é muito 
ruim. Ainda mais depois de ter tido uma resolução do Conselho Deliberativo, que se 
manifestou contrária a isso. Mas, enfim, cada um é ciente das suas ações e eu como 
Presidente tenho que explanar para vocês o porquê disso. Então, também não 
houve nenhuma infração estatutária. Pelo contrário, é só seguir o que está escrito lá. 
Gostaria apenas agora de falar sobre o que o Conselheiro La Terza colocou. É a 
mesma coisa que você colocou no ano passado e foi rechaçado pelo Plenário, 
mesmo com a colocação do Dr. Collet, foi rechaçada a opinião dele, o Plenário é 
soberano, não é nem o Dr. Collet, nem o Cappellano, nem o La Terza, nem o Dr. 
Célio, o Plenário entendeu, só para você ter uma ideia, o levantamento do problema 
no ano passado, só o Germânia tinha sido R$600 mil, que é tudo que você está 
somando nas quatro obras que você falou. Foi a mesma coisa que foi falada. Tem 
que deixar bem claro aqui, que quando aprova é uma intenção da obra. E 
obviamente que essas obras pequenas, você não vai parar uma obra, por exemplo, a 
gente botou para aprovar o CCR em outubro, ele foi para o Conselho em fevereiro. 
Você não vai ficar quatro, cinco meses com uma obra parada, esperando, quando o 
valor é pequeno. Quando o valor é grande, como do CAO, trouxemos aqui para 
poder ser apresentado. Mas foi muito discutido na última reunião da prestação e 
essa jurisprudência a gente pegou para adotar aqui, porque se tivesse sido 
rechaçado, perdido o ano passado, obviamente que este ano não poderia ter sido 
feito. Mas a certeza do que aconteceu no ano passado, e você pinçou que queria ler 
não resultado final, deu a tranquilidade dessas pequenas variações, que são 
variações de 10%, 14%, pequeniníssimas, um negócio de R$50 mil, ou seja, você está 
falando de R$50 mil, que o total dá o que você falou. Fora tudo isso, de ter que 
trazer o prazo para executar e a gente sabe que é muito maior, não existe em lugar 
nenhum do Estatuto que você não possa, até para sequência da obra, você 
continuar. Você não tem outro momento para trazer ao Conselho se não for este o 
momento. É uma balela dizer que tem que parar e trazer antes. Você tem que trazer 
aqui, a responsabilidade do Presidente é essa, e neste momento julgar se é 
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pertinente ou não isso. Não tem ressalva, não tem nada. No ano passado pediu a 
mesma coisa. Obviamente foi negado pelo Plenário e depois a gente foi e ganhou 
prêmio lá fora, dizendo da qualidade do nosso relatório de apresentação de contas. 
Então, precisaríamos achar outro motivo para querer alguma ressalva numa 
prestação de contas tão boa quanto essa. Falo de peito aberto e com muita 
tranquilidade. Mas não é só isso, quando a gente está falando dos orçamentos, faço 
até questão de dizer, das quatro obras citadas, o por que desses pequenos estouros. 
No Snooker, quando a gente começou a obra, para quem não sabe, tinha lá uma 
colônia de cupim, que a gente teve que fazer, não quis deixar a colônia lá para vir 
conversar aqui, e o contrapiso estava todo desnivelado. Foi esse o problema do 
Snooker. Do Squash, com o mezanino a gente teve que fazer as fundações que não 
estavam na planilha e obviamente que a gente fez as fundações para não dar um 
problema. Na outra obra citada, que foi a Alameda, a gente fez a drenagem ali e a 
pavimentação, que não estava, para resolver um problema de anos. As chuvas 
torrenciais que deram aqui, ali foram 8%, não teve problema nenhum. Foi uma 
decisão nossa, da Presidência, já que estávamos com o local interditado, de fazer. 
Uma obra feita em três meses e meio. Por último, que foi a casa de máquinas, que 
saímos do gás cloro para dar mais segurança e economia ao associado, quem 
acompanhou o serviço viu que a gente não interrompeu o funcionamento das 
piscinas. A gente montou uma miniestação ali para poder bombear e tratar a água. 
Essa miniestação deu esses R$200 mil e poucos, que foi um pedido de todos os 
associados. Imagina a gente esvaziando a piscina por três ou quatro meses e não 
podendo trazer neste momento para explicar ao associado por que a gente tomou 
essas decisões. Então, essas quatro, e temos 11 obras citadas nesse parecer da 
Comissão de Obras, e a gente está falando de quatro, que as outras sete não tiveram 
problemas. Teve a do Salão de Festas, já expliquei o motivo, que foi um equívoco na 
leitura do Regulamento Geral do Clube. Então, não teve violação estatutária 
nenhuma, foi tudo seguido, foi tudo pedido e foi tudo executado, inclusive foi 
também discussão do ano passado a Lei de Licitações, que tem muita gente aqui que 
acha que o Clube tem que seguir a Lei de Licitações. E a Lei de Licitações permite 
aditivos de até 25%, 50 para obras, 25 para execução. Tem mais, para quem também 
quer trabalhar com obra pública, existem esses problemas, existe a Lei Leiva. A Lei 
Leiva, pode ser que você não conheça, muitos não conheçam, mas é quando está 
executando uma obra e estoura algum quantitativo, algum valor, o Estado não vai 
parar a obra. Você faz uma medição justificando para a Lei Leiva, depois acerta. 
Então, está tudo certo, mais do que certo, porque a gente está explicando do que 
tem, quanto, que foi a mesma coisa que foi falado no ano passado. Só numa obra no 
ano passado eram R$600 mil. Este ano foi esse mundo de obras que a gente 
entregou. E não tem outro prazo se não esse para trazer ao Conselho. Falei no ano 
passado, repito este ano: tem que inventar uma regra nova “Para uma obra de três 
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meses, não para a obra”, invente uma regra. Aproveita que agora começou 
efetivamente a governança e compliance e coloca. Pequenas diferenças, óbvio que 
não vai parar o Clube, não pode parar, isso é um absurdo. Quem pensa desse jeito é 
muito retrógrado, é quem nunca tocou o Clube, quem não sabe como funciona esse 
transatlântico. Falar um negócio desses assim, jogar aqui no Conselho, não vou dizer 
que é irresponsabilidade, mas é falta de conhecimento técnico de como funciona o 
Clube, da burocracia que é o Clube e como a gente trabalha aqui no Clube. Até 
porque numa prestação de contas de quase R$300 milhões discutir isso, a gente está 
discutindo valores marginais da prestação de contas. E depois, como já disse, a 
gente vai lá fora, ganha prêmio. Sai da parte política, entra na parte técnica e 
sempre tem sucesso. Isso que me foi perguntado. Quero dar uma pequena 
colocação do relatório de prestação de contas, com os valores que a gente tocou o 
Clube – Já te dou um aparte – Antes, queria só informar a todos vocês, meu último 
pronunciamento como Presidente, dia 1º de maio a gente vai inaugurar o Centro 
Administrativo Operacional, que é um legado para o Clube, para os próximos 30, 40 
anos, onde estão ficando todos os funcionários. No dia 27, os equipamentos que a 
gente comprou, na verdade é parceria com a estação de reuso. No primeiro final de 
semana de maio, ou no segundo, vamos inaugurar o Remo, só para falar. Esgrima a 
mesma coisa, no primeiro ou no segundo, ou seja, terminando todas as obras, como 
já falei. E agora que terminou a obra do Squash, a obra da Alameda e a obra do 
prédio, que não entra mais grandes caminhões de concreto, tudo, felizmente vamos 
poder arrumar o piso do Clube, que a gente não arrumava para não ter desperdício 
de dinheiro. Arruma, quebra, arruma, quebra. Então, iniciou hoje ali atrás da sauna, 
vai vir atrás da sauna até o parquinho um piso intertravado, nos mesmos moldes do 
que está parado ali, que foi feito na época do estacionamento. Vamos puxar até 
aqui. É um serviço rápido e a gente também atende ao Ministério Público. Não sei se 
serei eu que assinarei o TAC com o Ministério Público, se vai dar tempo, se não o 
próximo Presidente vai assinar esse Termo de Ajuste de Conduta, para os problemas 
de acessibilidade que o Clube tem, para a gente evitar de tomar multas. E a gente 
tem defendido o Clube, acho que, modéstia à parte, muito bem, e não temos trazido 
nenhuma demanda que tenha algum impacto no Clube. Vou abrir o aparte, que 
depois quero fazer uns agradecimentos, La Terza. Fique à vontade.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Presidente, só gostaria de dizer o 
seguinte, o que falei na tribuna é que a reunião de hoje é específica para aprovação 
de contas. As reuniões extraordinárias, que são para aprovação do Fundo de 
Investimento foram as reuniões de janeiro, fevereiro e março. Tanto isso é verdade, 
que a Diretoria veio aqui no mês de fevereiro e pediu uma suplementação de verbas 
para o novo Centro Administrativo, e regularizou as verbas gastas lá. E deveria ter 
feito a regularização dessas verbas de R$677 mil, que não são R$50 mil: lanchonete 
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R$180 mil; casa de máquinas R$252; Snooker R$149 e Squash R$93. Então, a reunião 
de hoje é para aprovação de contas, como já havíamos dito no ano passado, você 
não pode querer aprovar as contas e jogar no meio das contas estouros de verba. É 
só isso que eu tinha. Obrigado, Presidente. 
 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – De nada, La Terza. Vejo que você não 
entendeu no ano passado e não entendeu este ano de novo, mas vou explicar pela 
segunda e última vez, que não sou mais Presidente daqui a 15 dias. No ano passado 
você falou exatamente a mesma coisa e ficou consignado aqui no Conselho que era 
assim que tinha que ser feito, porque não existe outra reunião para prestar as 
contas se não esta reunião. Quando o valor é significativo tem que ser trazido aqui, 
inclusive tem um parecer da Comissão de Obras muito bem feito, do CCR, que se 
tiver esse tipo de problema numa obra de R$11 milhões tem que ser trazido aqui. 
Em obras pequenas não existe nada no Regulamento que fale. Tem a sua 
interpretação, a interpretação do Plenário, do Presidente e a minha. Isso tem sido 
feito usualmente. Se tivesse sido feito no ano passado, a sua teoria tivesse sido 
aprovada, tivesse tido êxito, este ano eu estaria com um problema sim, porém, foi 
exatamente ao contrário, o Plenário no ano passado deu um entendimento na 
minha tese, de que pequenas variações são normais, porque também têm as 
variações para menos, que você não fala, então, a gente pode somar tudo. E essas 
pequenas variações o momento é esse para trazer numa obra de três, quatro meses. 
O CAO, como você falou, é uma obra que está há um ano e pouco, você tem tempo 
suficiente, isso já foi mais do que debatido. Entendo o seu raciocínio, discordo 
completamente, porque não é o raciocínio de quem está querendo que as obras 
andem, porque esses valores não são escondidos. Pelo contrário, são muito bem 
colocados na prestação de contas, exatamente para vir aqui e poder explicar, que ao 
contrário, não seria o correto na minha visão. Têm Conselheiros que acham que 
obras de até R$500 mil, R$600 mil nem tem que passar no Plenário, são obras tão 
pequenas no nosso orçamento, que também é uma coisa que tem que ser discutida 
pelo comitê de governança. Mas a sua teoria no ano passado não prosperou e 
também não prosperou nos anos anteriores, nos outros Presidentes que aqui 
tocaram o Clube. Então, esse ineditismo que você quer meu não dá para ter, e estou 
muito correto, muito ciente do que está sendo feito no valor dessa prestação de 
contas. Você já fez o aparte, La Terza, só pode um, por isso que te falei que precisa 
entender como funciona. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo (aparte) – ... Você tocou num ponto 
que achei bastante interessante, assim, falamos da onde estourou a verba, não 
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falamos da onde economizamos. Não sei se você tem esses números de quanto a 
gente gastou a menos do que previu em algumas obras. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Tem muita coisa, Renata. Por 
exemplo, a gente gastou pouca coisa a menos no Handebol. Deixe-me pegar o 
caderno que vou lembrando. Indo no raciocínio do Conselheiro: você tem 11 obras. 
Soma os valores das obras aprovadas e vai ver que está bem abaixo. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Queria saber se no global a gente 
gastou mais ou menos, se for pegar as 11 obras, como um todo, se a gente gastou 
mais ou menos. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Nessas 11 que estão aqui, se somar 
tudo vai gastar menos. 
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Ah, então, para mim está 
tranquilo. Obrigada. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – Nada. ... Para encerrar, agradeço ao 
meu companheiro Marciano, meu fiel escudeiro e parceiro. Fizemos uma boa dupla, 
Marciano, tocamos bem o Clube. Agradeço a todos os Diretores aqui presentes, 
principalmente neste momento o Fernando Rohrs, que segurou o rojão aí e fizemos 
também um excelente trabalho. A sua seriedade foi fundamental, quando você me 
apertava para a gente não escapar, e aos demais Diretores que me ajudaram.  
Agradeço ao ex-Presidente Manssur, com quem a gente conviveu um ano no 
começo. Nunca tivemos nenhum problema, pelo contrário, o senhor sempre foi 
muito solícito comigo, sempre me ajudou. Agradeço, que não está aqui presente, ao 
Dr. Collet, que ficou dois anos comigo também, exercendo a Presidência do 
Conselho. Agradeço ao meu grande amigo Célio Cássio por este ano de trabalho. Boa 
sorte para você na sua gestão. Agradeço aos demais Presidentes, que foram todos 
cordiais comigo, todos sempre estiveram muito apreço por mim. Quero nominar e 
agradecer ao Betinho por ter me aberto no Sindi Clube, me tratou muito bem, me 
pegou ali meio bobo, vai, meio cego em tiroteio e me encaminhou, juntamente com 
o Fasanaro, agradeço muito, porque não é fácil chegar sozinho e começar. Depois, 
logicamente tem o meu mérito, que sei me virar. Agradeço em especial a três ex-
Presidentes, Castanho, figuraça, gente boníssima, sempre me apoiando, sempre 
falando “Vamos para cima”. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Antonio Rudge, que 
desde Conselheiro, quando entrei, sempre me acolheu, sempre me deu boas dicas 
em nossos almoços, para quando o negócio ficava meio preocupado vinha um bom 
conselho. Agradeço ao Sérgio Lazzarini, que para mim é nosso grande líder. Cara 
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sério, o cara é bravo, mas é um cara muito sério, com uma visão política sensacional, 
um grande estrategista, só tenho que agradecer você ter me ajudado e me apoiado. 
Sérgio, muito, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Por último, quero 
agradecer todos os funcionários, na pessoa da Yara, não só da Yara, porque também 
está cedo, não tem problema, todo mundo que está aqui foi muito parceiro: Marcelo 
Caetité, Alberto, Nilson, Marota, Miltinho, Elis, Maria Helena, Simone – Você chegou 
atrasada, hein, Simone, não estava aí – Roberta, Franciene, Danilo, Edu, obrigado, 
além de tudo, Claudio Castilho. Muito obrigado a vocês todos, foram muito 
fundamentais para o sucesso da gestão, para dar tudo certo. Obrigado mesmo. E por 
fim, não sou piegas, mas quero agradecer a minha irmã e agradecer a minha mãe 
(Emociona-se), que me colocou aqui no Conselho.  Tenho certeza que ela tem muito 
orgulho de mim. E por último, foi uma honra poder ter colaborado com o Clube 
nesses quatro anos. Muito obrigado a todos. Valeu! 
 
- O plenário, de pé, aplaudiu o Presidente Roberto Cappellano. 

 
Presidente – Obrigado, Presidente Cappellano. Também foi um privilégio, uma 
honra poder trabalhar pelo Pinheiros juntamente com você nesse último ano. A 
manifestação do Plenário diz mais do que qualquer palavra. Parabéns, em nome do 
Clube, muito obrigado. Passemos à votação. O Regimento Interno do Conselho 
estabelece em seu Art. 68 que “Quando se tratar de matéria em causa própria, ou de 
assunto em que tenha interesse individual, o Conselheiro estará impedido de votar, 
mas poderá assistir à votação.” Nessas condições, estão impedidos de participar da 
votação, por terem exercido cargo diretivo no exercício de 2018, os seguintes 
Conselheiros: Aldegonda Aparecida de Moraes Matarazzo Silva; Ana Paula Adami 
Serine; André Riskalla de Miranda; Ivã Di Fiore Coimbra; João Vicente Roberto de 
Queiros Mattoso; Karim Christine Di Tommaso Latorre; Mario Montenegro 
Gasparini; Paulo Octávio Pereira de Almeida; Pedro Guilherme de Vergueiro Lobo; 
Renata Pinheiro Campos Guedes Azevedo; Ricardo Giossa Sasso e Rodolfo José 
Sanchez Serine. Peço, por favor, que os nominados fiquem ao lado, para que 
possamos fazer a votação. Primeiramente, como não há nenhum pedido de rejeição 
das contas, coloco desde logo a prestação de contas em votação. Aqueles que forem 
favoráveis ao relatório apresentado pela Diretoria referente ao exercício de 2018, 
permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram levantar-se.  Aprovação 
por ampla maioria. No ano de 2015, o Dr. Manssur, com o conhecimento jurídico 
que lhe é peculiar, e todos nós conhecemos, teceu algumas palavras sobre aquilo 
que é a recomendação. Recomendar, ensinam os léxicos, quer dizer, aconselhar, 
indicar, lembrar. O aconselhamento, a indicação, o lembrete está dado, e ele à 
época disse “Então espero que não só nessa gestão, como na futura que advir, os 
senhores levem em conta os preciosos argumentos e recomendação aqui lançados. 
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Desse modo, no que tange às recomendações formuladas, me sirvo, e até porque 
entendo de igual forma, como já inclusive falei ao ilustre Presidente Collet em 
algumas reuniões passadas, que entendo que não há necessidade de votarmos 
recomendações. Finalmente, e também nesse passo, considerando as observações 
ora feitas por mim e também a manifestação do Presidente da Diretoria, o Dr. 
Andreas Fein falou como recomendação a questão do estouro das verbas, mas o Dr. 
La Terza por sua vez, nos mesmos moldes do ano passado, fez como ressalva. O 
senhor mantém como ressalva ou aceitaria como a recomendação essa questão que 
o senhor levantou? 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (fora do microfone) – Sairia em ata como 
recomendação? 
 
Presidente – Ficará tudo, o que estamos falando ficará como recomendação. A sua 
recomendação ou ressalva seria exatamente ipsis litteris: A Diretoria deixou de 
solicitar autorização prévia do Conselho para utilização de verba adicional do Fundo 
de Investimentos em um montante de R$677 mil, para conclusão das obras da 
lanchonete Alameda, casa de máquinas, Snooker e Squash, conforme determina o 
Art. 152, inciso II do Regulamento Geral do Esporte Clube Pinheiros. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Desde que saia como recomendação na ata, eu 
concordo em mudar. 
 
Presidente – Pois não, fica como recomendação. O relatório da Diretoria de 2018 
está aprovado. Passamos ao próximo item. 
 
Andreas de Souza Fein – Presidente, com licença, por favor. 
 
Presidente – Pois não. 
 
Andreas de Souza Fein – Fiz três recomendações, não apenas uma. 
 
Presidente – Todas as recomendações foram recebidas, sem exceção. 
 
Andreas de Souza Fein – Obrigado. 
 
Registrem-se os seguintes votos apresentados por escrito: Conselheira Regina 

Helena Secaf: “Gostaria de consignar meu voto contrário à aprovação de contas do 

exercício de 2018, já que não foram respeitados os artigos 152 inciso 2 do 

Regulamento Geral, inciso II do artigo 57 do Estatuto, e finalmente o Art 37 inciso II 
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do Regimento Interno da diretoria. Não foram transparentes na gestão, inclusive 

quanto aos dados econômicos e financeiros, contratos, valores de patrocinadores, 

segundo a Lei Pelé. Diante do valor em caixa, ter aprovado milhões em obras futuras 

me parece temeridade. ... OBS: Apesar o presidente ter citado com efusão os gastos 

com o escritório de advocacia para o destombamento, poderia usar a nossa diretoria 

jurídica. Não vi em nenhum momento falar sobre as multas do Ministério Público em 

relação à piscina Mirtha. Não houve explicação sobre 2 licitações p/ a cabana.” 

Conselheira Ana Claudia Alves de Sá: “Gostaria de consignar meu voto contrário à 

aprovação de contas do exercício de 2018, já que não foram respeitados os artigos 

152, inciso 2 do Regulamento Geral inciso II do artigo 57 do Estatuto e o artigo 37, 

inciso II do Regimento Interno da Diretoria.”. 

 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Não havendo Conselheiros inscritos para falar nos itens “A Voz do 
Conselheiro” e Várias, informou o número de Conselheiros que assinaram a lista de 
presença e encerrou a reunião às 21:39 horas. 
 

 

 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 697ª Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 29 de abril de 2019. 
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