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P A L AV R A  D O  P R E S I D E N T E  D O  C O N S E L H O  D E L I B E R AT I V O

Caros Pinheirenses,

Um dos órgãos mais atuantes e relevantes de nosso Clube 
é o Conselho Fiscal.

Totalmente independente e autônomo, conta com 
Regimento próprio e é composto por três membros efetivos 
e três membros suplentes, todos obrigatoriamente associa-
dos do Clube há mais de cinco anos, sendo certo que, nos 
termos de nosso Estatuto Social, dois terços (2/3) de seus 
membros devem ser técnicos em contabilidade, contadores 
ou economistas.

Dentre suas competências regimentais e estatutárias, 
cabe ao Conselho Fiscal examinar e visar mensalmente 
os livros, documentos e balancetes do Clube, verificar a 
adequação da prestação de contas ao orçamento apro-
vado, apresentar parecer sobre o Balanço anual do Clube, 
fiscalizar o cumprimento da legislação em matéria de sua 
competência, propor à Administração ou ao Conselho 
Deliberativo medidas econômicas ou financeiras que julgar 
convenientes, dentre várias outras atribuições. 

Ademais, caso seja necessário ao fiel cumprimento de 
seu mister, o Conselho Fiscal conta com dotação orça-
mentária própria para a contratação, a sua livre escolha, de 
auditorias e pareceres técnicos independentes.

As reuniões ordinárias do Conselho Fiscal ocorrem men-
salmente, mas podem ocorrer extraordinariamente, quando 
for necessário, mediante convocação de seu Presidente, 
do Presidente do Conselho Deliberativo ou da Diretoria 
e, ainda, mediante requerimento firmado por, no mínimo, 
100 associados.

Atualmente, o Conselho Fiscal do Esporte Clube 
Pinheiros é presidido pelo Doutor Keyler Carvalho Rocha, 
sendo também membros efetivos os Drs. José Luís de 
Oliveira Camargo Junior e Ademir José Scarpin, além dos 
três membros suplentes, Drs. Alencar Severino da Costa, 
Wilson Roberto Tadeu Bernardelli e José Roberto de Araújo 
Cunha Junior. 

Todos são profissionais valorosos e extremamente res-
peitados em seus respectivos ramos profissionais de 
atuação, o que engrandece ainda mais o árduo e voluntário 
trabalho que realizam em benefício de nosso Clube. 

Por fim e como sempre faço, convido todos os associa-
dos a prestigiarem as reuniões do Conselho Deliberativo, 
que ocorrem no Auditório do CCR na última segunda-feira 
de cada mês, com início às 20 horas, as quais são transmiti-
das pela internet no site do Clube. 

Um forte abraço a todos. 


