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ATA DA 719ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, PELO FORMATO VIRTUAL 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e quatro de agosto do ano dois mil e vinte e um, em primeira 
convocação, às dezenove horas, tendo participado cento e noventa e seis 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur 
Vice-Presidente: Guilherme Domingues de Castro Reis 
Primeiro Secretário: Ricardo Luiz Iasi Moura 
Segunda Secretária: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretária: Karim Christine Donatelli Di Tommaso Latorre 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Havendo quórum legal, declarou instalada a sessão em primeira 
convocação, desde logo determinando a execução do Hino do Esporte Clube 
Pinheiros, o que foi feito em seguida. Prosseguindo, relembrou detalhes sobre o 
funcionamento da reunião virtual. 

 
4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Eleitos e Suplentes convocados para a Reunião. 
Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro o Sr. Bruno Minioli, 1º Suplente 
do Grupo B da Chapa Pinheirenses, na eleição de 2016, que na forma do disposto 
no §2º, do Art. 24, do Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo 
assumirá a vaga pelo tempo remanescente do mandato do saudoso Conselheiro 
Antonio Avelino Luz Pessoa de Souza, até 2022.  
 

* * * 
 
Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo (pela ordem) – Entendeu 
prudente sugerir que a reunião fosse feita em caráter sigiloso, porque dependendo 
o que fosse discutido poder-se-ia estar antecipando alguma estratégia para a parte 
contrária do processo.  
 
Presidente – Rejeitou a sugestão de realizar reunião reservada, pela dificuldade de 
assim se proceder em se tratando de reunião virtual; Ademais, em face do 
disposto no Art. 28, que diz que com exceção dos casos previstos no Regimento do 
Conselho, serão realizadas reuniões secretas por decisão da Mesa ou quando 
assim for requerido por 20 Conselheiros no mínimo, cabendo ao Presidente deferir 
esse requerimento ou submetê-lo à discussão e votação do Plenário; bem como 
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pelo princípio da transparência de que fala o Art. 4º do Estatuto Social, não haver 
necessidade de reservar-se atos que são de domínio público, como tramitam as 
ações judiciais. 
 
Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo – Ponderou que como a 
exigência das 20 assinaturas tinha sido observada neste momento complicado de 
reunião virtual, isso talvez pudesse ser superado com 20 manifestações no CHAT. 
 
Presidente – Respondeu que o proponente haveria de compreender as razões 
pelas quais rejeitou a sugestão, pelo princípio da transparência e publicidade, não 
temos nada a segregar, nada a resguardar no sentido da boa cautela que colocara. 
 
Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo – Agradeceu. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 
Item 1 - Apreciação do processo CD-I-07/2021, referente ao pedido de 

autorização formulado pela Diretoria, com base no disposto no Art. 51, 
do Estatuto Social, para formalizar acordo, por meio de concessões 
mútuas e recíprocas, às finalidades de, força de conciliação, encerrar 
às demandas judiciais envolvendo as partes e, no campo contratual, 
resolver, de modo definitivo, a relação objeto de Contrato de 
Empreitada por Preço Global celebrado pelo Clube com a empresa 
Tetra-Base Engenharia e Construções Ltda., para revitalização do 
prédio do Tênis; cujos pareceres das Comissões Permanentes 
competentes, em razão da  matéria, serão encaminhados com 
antecedência. 

Presidente – Esclareceu que no dia 17 de agosto, a Diretoria oficiouu ao Conselho, 
comunicando sobre as tratativas extrajudiciais do Clube junto à empresa Tetra-
Base, construtora responsável pela execução das obras no prédio do Tênis. E que o 
valor acordado pelas partes, para encerramento definitivo, no atual estágio em 
que se encontra o contrato de Empreitada Global celebrado entre ambos, é de 
R$2.750.000,00 para pagamento em 15 parcelas mensais e sucessivas, atualizadas 
pelo INCC, considerada a data-base 1º de março de 2021. O ofício veio 
acompanhado de considerações da Diretoria de Patrimônio sobre a mencionada 
proposta de acordo, bem assim sobre os valores negociados, conforme nele 
explicitado. O indicado Ofício informa a existência de demandas judiciais em curso 
entre as partes contraentes, nas quais, naquelas em trâmite perante o Juízo Cível, 
discute-se a responsabilidade pela rescisão do contrato celebrado. Dessa maneira 
o Esporte Clube Pinheiros, visando a atender ao melhor interesse dos associados 
na continuidade das obras no local, houve por bem estabelecer tratativas 
amigáveis junto à empresa construtora. Nesse sentido, as partes estabeleceram os 
termos gerais do acordo a ser celebrado, firmando ambas instrumento a que 
denominaram “MINUTA DE ENTENDIMENTO ACERCA DAS CLÁUSULAS PARA 
FUTURO E EVENTUAL ACORDO JUDICIAL.” Referido documento e que acompanhou 
o Ofício da Diretoria e enviado a todas e todos ilustres Conselheiras e Conselheiros 
estabelece os parâmetros e condições para o encerramento definitivo da relação 
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jurídico-contratual, tendo sido estipulado o prazo de 30 de agosto de 2021 como 
termo final para conclusão e formalização do necessário instrumento de transação 
que será comunicado nos processos judiciais existentes entre as partes, para a 
devida homologação judicial, às finalidades de produzir os seus regulares efeitos 
legais. Leu o despacho que proferiu tão logo recebeu a correspondência da 
Diretoria, no sentido de que, consideradas as disposições contidas no Art. 45, XX, 
do Estatuto Social, que dispõe que compete ao Conselho Deliberativo autorizar o 
Presidente da Diretoria ou seu substituto legal a transigir em juízo ou fora dele, de 
acordo com o Estatuto Social e o Regulamento Geral, combinado com o Art. 51 da 
Lei Maior de nossa grande Instituição, Estatuto Social. Art. 51: a Diretoria fica 
investida de poderes para administrar o Clube e decidir sobre toda e qualquer 
matéria de interesse administrativo, não podendo transigir, renunciar direitos, 
alienar, compromissar, hipotecar, empenhar, contrair empréstimos, leasing, 
arrendar ou qualquer forma onerar bens sociais sem prévia autorização do 
Conselho Deliberativo. Verifica-se, portanto, que o ato jurídico solicitado pela 
Diretoria depende de prévia autorização do Conselho, por meio de Reunião 
Extraordinária, convocada na forma do Ordenamento Institucional do Clube. Nesse 
trilho, a Presidência do Conselho, presente a urgência e a relevância da matéria, 
designou esta Reunião, com base no Art. 39, II, “b”, do Estatuto Social por isso que 
a julgou necessária aos interesses sociais, considerado mais o disposto no Art. 40, 
§2º estatutário. No prazo preestabelecido manifestaram-se as Comissões Jurídica, 
Financeira e de Obras, cujos pareceres foram disponibilizados às Senhoras e 
Senhores Conselheiros. De igual modo, a Presidência e, no mesmo dia em que o 
recebeu – 19 de agosto de 2021 – enviou às Senhoras e Senhores Conselheiros o 
expediente nº DI. 600/2021, instruído com o Parecer do Escritório de Advocacia 
constituído pela Diretoria para representar, em Juízo, os interesses do Esporte 
Clube Pinheiros e que opinou a respeito da matéria. Outrossim, a Presidência 
cuidou de enviar, também, e no mesmo dia em que o recebeu da Diretoria – 20 de 
agosto de 2021 – Relatório da Diretoria de Patrimônio “sobre o planejamento a ser 
implantado para construção das obras de reforma e ampliação do projeto do 
Tênis”. Inicialmente, a teor do disposto no parágrafo único do Art. 41 do Estatuto 
Social, combinado com o Art. 24 e seu parágrafo único, do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo, atendendo ao pedido nesse sentido formulado, concedeu a 
palavra ao Sr. Presidente da Diretoria e a quem houve por bem designar para que 
sejam prestados os esclarecimentos correlatos cabíveis sobre a matéria em 
discussão. 
 
André Franco Montoro Filho (questão de ordem) – Disse que exatamente nos 
termos que o Sr. Presidente acabara de anunciar, fica muito claro que é 
competência do Conselho quanto a transigir, abrir mão de direitos. E que não viu 
na proposta nenhuma transgressão ou transigir em algo ou abrir mão de algum 
direito; o que está na carta do Presidente do Clube junto com o engenheiro da 
Tetra-Base é o acerto das coisas que são devidas, obras, medidas, tempo que o 
material ficou ali parado. Ficou muito claro que não abre mão de nenhum direito. 
Faltou dizer que estamos abrindo mão desse direito ou não existe direito que 
estejamos abrindo mão, é simplesmente um acerto de contas, que é um ato de 
gestão. 



4/36 

 
Presidente – Recebeu a questão de ordem, mas a rejeitou in limine, argumentando 
que o Art. 840 do Código Civil Brasileiro diz que é lícito aos interessados 
prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Referido 
dispositivo legal está albergado Código Civil Brasileiro  - Capítulo XIX, sob o título 
“DA TRANSAÇÃO” que é um negócio jurídico bilateral que implica em concessões 
recíprocas. E há concessões recíprocas, não constitui ato de mera administração, 
mas sim apenas e tão somente um acordo de vontade entre as partes, que está 
perfeitamente explicitado na minuta. Razão pela qual rejeitou a questão de ordem, 
com fundamento no disposto na natureza jurídica do ato pretendido, autorização 
para o Presidente celebrar um termo de transação à luz do Art. 45, XX, do Estatuto 
Social, combinado com o 51, caput, há necessidade expressa do órgão primeiro da 
vocação dos órgãos da Administração do Clube – Artigo 20 do Estatuto Social que é 
o Conselho Deliberativo, de prévia e expressa autorização. Concedeu a palavra ao 
Sr. Presidente da Diretoria. 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Gilberto Castaldi Filho – Salientou que o objetivo 
desta reunião era validar ou não o acordo com a construtora que estava fazendo a 
obra civil do prédio do Tênis. A Diretoria não estava solicitando acréscimo de 
numerário àquele que foi autorizado pelo Conselho em 12/2019. Em momento 
propício isso poderá ser feito ou não. Nossa grande preocupação é que 
consigamos dar continuidade quase que de imediato àquela obra que está parada. 
Não podemos ficar no imponderável, que seriam disputas judiciais, não dizendo a 
quem tem direito ou não. Não é para isso que estamos aqui, e sim para devolver 
ao associado aquele prédio que hoje está parado. Estamos tendo perda de receitas 
das seguintes formas: uma é o valor que não estamos dispendendo com relação à 
parte de investimento, cujo rendimento no banco que ele está hoje não 
acompanha os acréscimos dos insumos e dos commodities, dos materiais de 
construção. Outra, o próprio local, as taxas de locação de armário, a própria 
utilização do prédio, e para não falar no maior desconforto do que é um prédio 
parado. Voltou a dizer que isto é um acordo. Acordo sempre é bom. Que não 
estava dizendo se seria melhor para o Pinheiros ou para a construtora; era igual 
para os dois. Pediu que a parte política fosse deixada um pouco de lado, que se 
esquecesse da gestão e se pensasse no Clube Pinheiros, pois precisamos devolver 
aquele prédio para o convívio dos tenistas e dos demais pinheirenses. Aquela área 
representa quase um quinto do total do Clube, era o prédio mais antigo que 
tínhamos. Houve algum tipo de erro com relação à contratação? Acho que se 
houve, estamos aqui para melhorar, essa é a ideia. Foi feita uma licitação onde 
esteve num valor aproximado daquele que o Nakamura, que era o orçamentista já 
contratado pelo Clube em outras gestões havia dito, era em torno de R$10 
milhões, estamos falando isso em dezembro de 2019. Essa construtora ganhou 
num leilão, leilão reverso, ou outro nome que tenha, por R$ 9.800.000,00, e outras 
empresas ficaram numa esteira de R$10 milhões e poucos, segunda e terceira. 
Então, senhores, estava dentro do valor que entrou no edital. A partir do momento 
que vem o valor aproximadamente de 50% superior àquilo que estava já ganho no 
edital, isso nos leva uma preocupação. Não dizendo que não possa ser o valor dali 
para frente, aí sairia do preço fechado e iríamos aos preços reais de julho para 
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frente. Mas o que acontece? Como podemos chegar para o Conselho e pedir 50% a 
mais daquilo que já foi aprovado em 2019? Estaríamos transgredindo uma licitação 
que houve em outros momentos, houve segundo, terceiro e quarto colocados. 
Quer dizer, isso não seria possível. E mais, as demandas judiciais que houve, sem 
entrar no mérito de quem tenha razão, não é interessante. Temos o escritório de 
advocacia que trabalha há várias gestões aqui, que disse que sempre um acordo é 
melhor. Volto a dizer, o imponderável, não é saudável para o Clube. Vamos fazer 
um acordo, vamos abrir o coração neste momento, porque isso é importante para 
os associados. Neste momento somos todos pinheirenses, unidos, e isso é 
importante. Pediu a todos um voto de confiança em sua gestão, em todos os 
pinheirenses que participaram desse acordo. Perguntado, respondeu ao Sr. 
Presidente que anotaria eventuais questões, que responderia ao final, se 
permitido. Disse que falaria sobre o aspecto global da questão e os aspectos 
técnicos e numéricos seriam oportunamente abordados pelo Diretor de Área de 
Patrimônio, o Conselheiro Gerson Aguiar de Brito Vianna. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues – Referiu que a finalização desta obra o mais rápido 
possível é a vontade de todos associados, mas acima de tudo é obrigação do 
Conselho defender os interesses destes em todos os aspectos. Sua primeira 
pergunta foi constatada em razão do Ofício DI. 622/21, da Diretoria, em resposta a 
questionamentos feitos por ele e pelo Conselheiro Francisco Collet. Dentre essas 
perguntas, a primeira era: Qual o valor pago até a presente data à Tetra-Base? A 
resposta foi R$ 4.276.916,56, entretanto, o Ofício DI. 458/21, também da 
Diretoria, de 26/06/2021, informa “Listagem de pagamento das notas fiscais à 
Tetra-Base”, onde são apresentados número de nota fiscal, valor do pagamento 
realizado, de R$ 5.326.764,12; uma diferença de mais de R$ 1.000.000,00. A 
primeira pergunta é: Qual foi o valor efetivamente pago à construtora? Na 
sequência, qual dos ofícios encaminhados pela Diretoria vale, o de ontem ou o de 
26/6, que detalha todos os pagamentos, número de notas fiscais, etc.? Diante 
dessa duplicidade de informação, como foi consolidado o acordo sem saber 
efetivamente o valor pago? A segunda pergunta é: Perguntamos também naquele 
e-mail que veio a resposta desse Ofício DI. 622/2021, qual era o percentual 
executado da obra, conforme informação da gerenciadora contratada? A resposta 
foi dada baseada em cálculo me parece de acomodação, baseado num 
reorçamento que teria sido feito em janeiro de 2021, e que foi realizado pelo 
Clube para a obra, cujo valor agora seria de R$ 15.600.000,00, que dividido por 
aquele valor supostamente pago, que está sendo contestado de R$ 4.276.000,00, 
achou um percentual de 27,26%. Portanto, repergunto: Qual foi o percentual 
executado, aferido pela gerenciadora Concremat? A pergunta foi exatamente essa: 
Qual foi o percentual executado da obra pela gerenciadora Concremat? E veio uma 
resposta sobre o ponto de vista financeiro, baseado num reorçamento, e o valor 
pago que coincidentemente chegava a esse valor de execução de obra de 27,26%. 
Para um contrato por preço global não deveriam ser requisitos mínimos para 
apuração de valores da base negocial, os valores efetivamente pagos e o 
percentual realizado da obra ao invés de uma planilha com medições controversas 
e itens de pequena expressão? Terceira pergunta: Baseado neste novo orçamento 
de R$15.7 milhões, que por acaso é igual ao atual pleito da construtora, os 27,26% 
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informados no Ofício DI. 622/21 de realização da obra, que coincide com o 
pagamento de R$4.7 milhões informados, deduz-se que nada mais... (falha na 
gravação: 43:12). Assim a pergunta muito simples: Os R$ 2.750.000,00 do acordo 
que vamos deliberar é o nosso pênalti para a construtora desistir da ação e liberar 
a obra? A pedido do Sr. Presidente, esclareceu o termo “pênalti”, dizendo que a 
Diretoria entende que o novo orçamento que foi realizado e que coincide com o 
pleito da construtora atualmente, é de R$ 15.700.000,00 para a obra civil. Se você 
considerar esse valor e o valor que pagou, pelo menos aquilo que foi informado de 
R$ 4 milhões e 700 e alguma coisa, a dedução lógica e considerando que a 
Diretoria informa que 27.6 foi executado na obra, a dedução lógica é que tudo 
teria sido pago de construtora, não haveria mais nada a ser pago. Agora, pergunto, 
R$ 2.750.000,00 é um pênalti, ou seja, vamos liberar a obra, fechar os olhos e 
pagar os R$ 2.750.000,00 para que a construtora desista da ação e libere a obra? 
Esta é a pergunta. Enfatizou a importância de que quando se faz um acordo, 
principalmente para obras a preço global o mínimo é que se saiba quanto pagou e 
quanto foi executado. E parece que a Diretoria, como ela informa em outros dois 
ofícios encaminhados a ao Conselho valores diferentes, um deles inclusive recente 
e um de um mês atrás, com valor de quase R$ 1.000.000,00 de diferença, teria 
havido um desencontro de informações. Como se pode fazer um acordo, se não se 
sabe quanto efetivamente foi pago? 
 
Ana Claudia Alves de Sá – Salientar que os termos que recebeu para estudar para 
esta reunião não esclarecem o que aconteceu exatamente para que se possa 
concordar em rescindir. Que gostaria que a construtora viesse aqui esclarecer, 
porque não faz sentido gastarmos mais para mudar quem vai terminar a obra, se o 
mais adequado seria finalizar com quem já estava no processo.  
 
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo – Referiu que sua colocação vinha 
muito do momento que estamos vivendo de pandemia. Vivemos um 2020 
complicado, 2021 tende a ser mais complicado ainda, há falta de material, falta de 
insumos, inflação escalante, que está aumentando. Sabe-se que por aí se avista 
uma tempestade. Demonstrou sua preocupação em não fechar esse acordo e de, 
no ano que vem, com tantas incertezas, não se saber o que isso poderá virar e 
quais transtornos poderá trazer para o Clube. Também preocupa uma das 
propostas desse acordo, de pagar em 15 vezes com correção pelo INCC, porque 
não se saber qual é o susto que o INCC vai tomar. Como há bastante dinheiro em 
caixa, talvez até fosse mais interessante que o Clube pagasse logo de uma vez. 
Então, temos a parte da obra, há questionamentos em relação à obra, porém 
temos de pensar um pouco na questão financeira, porque tem muita incerteza no 
mercado brasileiro, no mercado global para que a gente encare uma demanda sem 
data para acabar. Disse que é sabido que como Assessora de Planejamento está 
elaborando a Proposta Orçamentária do próximo ano. E, recentemente, o Clube 
fez um pagamento da obra do estacionamento de custos legais superior a R$ 
900.000,00. E quantos anos já se passaram. Então, é preciso pensar nos prejuízos 
financeiros que isso pode trazer para o Clube. 
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Francisco Carlos Collet e Silva – Disse que o assunto é sobremodo importante, 
relevante e que devemos, sim, embora a reunião venha a ser demorada, debater 
esse assunto até que haja uma compreensão total dos Conselheiros do acordo 
proposto e dos méritos dessa proposta. Há uma informação, no seu modo de 
entender, equivocada da Diretoria. O acordo que se pretende fazer importa em R$ 
2.750.000,00. Tem um item em que ele menciona que a correção pelo INCC se 
daria a partir de 1º de março de 2021. Ora, fazendo atualização até julho pelo INCC 
desse valor de R$ 2.750.000,00 não se alcança o valor de R$ 2.960.263,00. Ou seja, 
um valor superior a R$ 2.750.000,00 para a data de hoje. E esse valor de R$ 
2.960.000,00 será incrementado, aumentado quando for divulgado o INCC de 
agosto, provavelmente vai passar de R$ 3.100.000,00. Ou seja, um número muito 
próximo daquilo que pretendia a Tetra-Base. Quer dizer, é incompreensível que a 
Diretoria não tenha informado esse número para esclarecimento dos Conselheiros 
e Conselheiras. Isso é muito importante, que altera a base financeira do acordo 
proposto, e pelo INCC R$ 2.750.000,00 atualizados de 1º de março de 2021 até 
julho de 2021 dão R$ 2.960.000,00, mais o mês de agosto que antecederá o 
pagamento da primeira parcela, que será no dia 1º de setembro, teremos 
provavelmente mais R$ 3.100.000,00. Outro aspecto que queria ponderar, não 
entendo bem a vantagem financeira em parcelar o pagamento desse valor em 15 
parcelas, porque todos nós temos assistido, é fato notório que o INCC por retratar 
preço de materiais de construção tem sofrido um incremento, uma variação 
importante a cada mês. Quer dizer, se o Clube aparentemente tendo esse valor em 
caixa poderia pagá-lo de imediato, não através de parcelamentos, pelo menos 
corrigidos pelo INCC. Acho que caberia uma vantagem financeira nesse sentido. 
Esse é o primeiro ponto que quero falar. O segundo aspecto é uma questão 
interessante. A Diretoria, em correspondência assinada pelo Sr. Gerson Vianna, 
ilustre Diretor de Patrimônio, diz que a ideia do Clube é prosseguir com a obra com 
a colaboração da empresa Concremat. Ou seja, o Clube entende que fazer 
diretamente com ajuda da Concremat. Acho que isso não é possível, em primeiro 
lugar não convém, porque o Clube não detém a expertise nem o know-how para 
fazer uma obra desse porte, acho que seria um equívoco tremendo, poderia 
implicar em problemas, inclusive de responsabilidade civil, inclusive gerar 
adicionais e fazer custos maiores do que contratar uma terceira empresa. ‘Esse 
aspecto é importante, seria mais ou menos como um mecânico que resolvesse 
construir um carro 0 (zero) quilômetro, evidentemente que para ele ficaria muito 
caro do que isso ser feito por uma montadora. 
 
Presidente – Interrompedu o orador, esclarecendo que a Concremat é a 
gerenciadora, e não a construtora. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Ponderou que até agora é a gerenciadora, mas há 
uma carta da Diretoria que está dito o seguinte: contando com apoio da mesma 
empresa de gerenciamento já contratada e que vinha participando das obras 
desde o começo das mesmas. Ou seja, ela deixaria de ser mera gerenciadora e 
passaria a ser copartícipe da ultimação das obras. 
 
Presidente – Disse que pediria à Diretoria que esclarecesse isso. 
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Francisco Carlos Collet e Silva – Respondeu que esse aspecto até precipitava na 
sua manifestação, porque não está no escopo, no objetivo do Clube a realização de 
obras. Ora, se não é seu objetivo social não lhe compete fazer obras, ainda mais de 
complexidade. Se fossem obras como acertar buraco ou erguer uma parede não 
haveria maiores problemas, isso é feito cotidianamente, mas uma obra de porte 
não há expertise e know-how como disse, não há conveniência que isso seja feito. 
Agora, para contratar a Concremat, veja que interessante, para deixar papel de 
mera gerenciadora para passar a ser copartícipe na execução da obra não poderia 
se prescindir do correspondente certame licitatório, porque haveria uma 
contratação nova, a Concremat para fazer outro serviço, não de gerenciadora de 
obras. E aqui é importante notar que para essa licitação não caberia a modalidade 
de pregão, porque pregão, conforme está no Regimento Interno da Diretoria, é 
para serviços comuns, serviços rotineiros, que podem ser descritos e precisados 
com facilidade no edital, não é o caso de obras em engenharia de porte, isso é 
serviço, é segmentado inclusive na jurisprudência. Lembro que quando se discutiu 
em Plenário a questão do pregão eletrônico que o Clube passou a adotar, inclusive 
por proposta minha, o Dr. Arlindo Virgílio Moura fez uma observação muito 
pertinente, que acatei, naquele momento já aquiesci, que excepcionava 
justamente essas obras de engenharia de porte. Ou seja, não é possível contratar a 
Concremat sem licitação. E essa licitação teria que se dar pela modalidade de 
concorrência. A Diretoria deve, sim, dar remédio, tem que observar o exposto no 
Art. 64, em especial o inciso III, parágrafo 4º, o parágrafo 9º e, também, a alínea 
“c”, inciso II do Art. 65, todos do Regimento Interno da Diretoria. Isso não é uma 
argumentação, isso é uma imposição normativa do Esporte Clube Pinheiros. Não é 
possível que se fechem os olhos à razão, a Diretoria contratar por qualquer valor, 
por qualquer documento, por qualquer instrumento a Concremat como 
copartícipe das obras tendentes a terminar a obra iniciada pela Tetra-Base. Queria 
fazer aqui também uma sugestão à Diretoria, evidentemente quando se vão fazer 
obras de porte temos de ter o projeto arquitetônico e o projeto executivo 
detalhado. Esse projeto executivo detalhado deve ser orçado previamente por 
terceira empresa, também um orçamento detalhado antes de se abrir o 
procedimento licitatório. Digo isso porque há empresas que participam de licitação 
com preços, por exemplo, aquém do mercado, como aventureiras, e isso acaba 
causando prejuízo ao Esporte Clube Pinheiros. Não estou me referindo à Tetra-
Base.  
 
Maurício Fanelli de Brito Vianna (aparte) – Observou que no ofício enviado pela 
Diretoria em nenhum momento a Concremat entra como copartícipe; ela 
continuaria fazendo trabalho de gerenciamento. E se valerá da contratação de 
pessoas capacitadas para fazer isso, seria capaz de tocar isso com a Concremat 
gerenciando? Essa é a pergunta que faço à Diretoria. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Aqui há uma redação que permite interpretações 
nos dois sentidos. A Diretoria há de esclarecer, porque dá impressão que com o 
apoio não se trata de gerenciamento, se fosse continuar como gerenciadora da 
obra não haveria necessidade de mencionar a Concremat. 
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Presidente – O senhor no seu substancioso parecer disse evidentemente que seria 
uma situação inédita. Quero dizer ao senhor, Dr. Collet, era Presidente na ocasião, 
que em 2013, o Processo é nº CD-13/2013, que cuidava da rescisão do contrato 
com uma empreiteira para construção do estacionamento. O ilustre Presidente de 
então encaminhara uma carta ao Conselho Deliberativo, comunicando o ato de 
resilição contratual e dizia que decisões análogas ao que está ocorrendo agora e 
estabelecia que o Clube juntamente com a gerenciadora estabeleceu novo 
cronograma para conclusão da obra, e temos assim o maior controle sobre seu 
cumprimento. É o ofício, Dr. Collet, está às fls. 114 dos autos, do Protocolo 
207/2013, em que na época da construção do estacionamento a douta Diretoria 
da oportunidade e na ocasião valia-se da mesma situação ou da mesma solução 
apregoada para este caso. Apenas para esclarecimento do senhor, mas a parte 
técnica esclarecerá. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Comentou que se recordava desse episódio ao 
qual o Sr. Presidente se referia, com toda a razão, mas convenhamos, posturas da 
Diretoria não caracterizam precedentes a serem seguidos, principalmente se 
chegarmos à conclusão que essa não é a melhor solução, pelo menos a solução 
que atende o Regimento Interno da Diretoria, norma substantiva do Esporte Clube 
Pinheiros. 
 
Presidente – Fiel ao princípio da adstrição, o pedido é autorização para celebrar 
uma transação e se estabeleceram condições. Se autorizada, passa obviamente a 
Diretoria a praticar um ato de gestão subsequente, se ela adotar o procedimento 
licitatório deverá voltar ao Conselho trazendo essas condições. O que não 
podemos aqui, princípio da adstrição, é alterar ou modificar a proposta, que é para 
solicitar autorização para celebrar um acordo nos termos da minuta apresentada. 
Se for autorizado pelo Conselho a celebração, os atos posteriores, como a Dra. 
Renata colocou, de verificar possibilidade de não se pagar em parcelas mensais ou 
fazer uma nova licitação, se subsume ao Art. 51, do Estatuto Social, que seria um 
ato de gestão. Vou solicitar à Diretoria no que concerne à sua parte técnica, que 
esclareça as suas demais considerações no que diz respeito à Concremat. 
Comentou que estudou minuciosamente todos os volumes dos autos e tinha 
condições de responder aos questionamentos formulados, mas por se tratar de 
matéria técnica, deixaria a resposta a cargo da Diretoria, todavia podia informar 
que a Concremat sendo gerenciadora contratada, não haveria necessidade de 
nova licitação; ela continuaria nesse trabalho e não de coparticipe em construção.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Disse entender que essa questão era 
umbilicalmente ligada à questão do acordo, porque é importante que os 
Conselheiros saibam o que será feito para verificar se querem que a Diretoria seja 
autorizada a Diretoria ou se não, apenas com uma letra, pois as letras de um 
contrato não comportam todas as questões realmente debatidas e relacionadas. 
Insistiu neste ponto, que embora não seja diretamente relacionado com o acordo, 
é importante. Se a Concremat não for dar apoio propriamente na obra, mas será 
simplesmente a gerenciadora, não vai dar apoio à consecução da obra 
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tecnicamente. Aliás, do modo que foi feito anteriormente, a que o Sr. Presidente 
se referiu, quer dizer, se ela vai prosseguir meramente como gerenciadora, sem 
fornecer pessoal técnico para execução e consecução da obra, que nessa hipótese 
não haveria necessidade de nova licitação, ela teria de ser remunerada 
evidentemente, do mesmo modo que vinha sendo, sabe-se lá qual é. 
 
Presidente – Reiterou que da leitura do processo depreendeu da Concremat como 
gerenciadora, a  modalidade que se está a pretender fazer é a mesma que se 
utilizou para conclusão da obra do estacionamento, na gestão Presidente Luís 
Eduardo Dutra Rodrigues, na sua gestão como Presidente do Conselho, e tinha o 
ofício em mãos, nos mesmos moldes. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Lembrou das palavras do saudoso professor 
Washington de Barros Monteiro, afirmando que vale mais um mau acordo do que 
uma boa demanda. E, nessas condições, realmente esse mau acordo que está 
sendo feito no momento ainda vale mais do que uma boa demanda, 
principalmente em função de todo esse tempo que os associados estão 
aguardando uma solução para esse problema. Na realidade causou um pouco 
estranheza de só após toda essa situação de correspondência, de ação proposta 
pela construtora, processo criminal contra o nosso Presidente, medida de 
reintegração de posse é que passamos a tomar conhecimento de alguma coisa que 
estava acontecendo. Anteriormente, até a data de maio, onde houve aquela 
rescisão unilateral, o Conselho e os associados desconheciam o que efetivamente 
estava ocorrendo e fomos obrigados a contemporizar com essa situação toda. E 
agora, somente nesses últimos dias é que acabamos tendo uma série de 
informações a respeito do que efetivamente ocorre. Observou que na verdade, 
temos um prazo a ser cumprido, atendendo àquelas colocações da construtora, 
que aguardaria até o dia 30 de agosto para deliberação. Na realidade, esse prazo 
estende até o dia 13 de setembro, porque foi celebrado um acordo, uma petição 
de possibilidade de composição dos três processos, então isso significa que 
teremos um pouquinho mais de tempo para uma definição. Isso por entender que 
alguns questionamentos serão apresentados por outros, e poder-se-ia até para dar 
um pouquinho mais de conforto para os Conselheiros, no sentido de apreciarem 
com mais tranquilidade, porque aqui estamos acabando numa situação de 
praticamente aceitar o que a construtora apresentou. Ela não apresentou termos 
de acordo, apresentou termos de capitulação, porque para quem anteriormente 
informava, e tivemos a informação de que o Clube não devia, as pessoas seriam 
discutidas e posteriormente seria comprovado inadimplemento da Tetra-Base, isso 
foi informado anteriormente. Os termos que foram colocados, as vigências são 
absolutamente violentos. Veja, para quem não devia nada, com toda essa dúvida 
da quantidade do que foi efetivamente construído, pagar esses R$ 2.750.000,00, 
tudo bem, vamos chegar a pagar esses R$ 2.750.000,00, sucumbindo as exigências 
da construtora, mas não dá para também passar a mão na cabeça e entender que 
estava tudo uma maravilha, que estamos fazendo o melhor negócio do mundo 
porque estamos aceitando. Se tivéssemos tido o cuidado anterior talvez as coisas 
não tivessem se estendido até o momento que estão. Então, até para dar uma 
oportunidade para a própria Diretoria esclarecer outros aspectos e também os 
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Conselheiros ficarem mais confortáveis, propôs que a matéria fosse retirada de 
pauta e inserida na Ordem do Dia da reunião prevista para a próxima segunda-
feira, dia 30 de agosto. E nesse ínterim a Diretoria apresentaria os esclarecimentos 
que certamente já devem vir e também justificaria um pouco mais por que deixou 
essa situação chegar neste momento. Por que motivo não foi dado ciência ao 
Conselho Deliberativo, oportunamente, dos problemas existentes? Tem uma série 
de colocações que tomamos conhecimento que acabam nos assustando. É um 
absurdo contarmos glória de que reduzimos de R$3 milhões e poucos para R$ 
2.800.000,00, quando estamos retroagindo no INCC para começo de março, 
trazendo esse valor praticamente quase que R$ 3.000.000,00 que vamos acertar 
nessa composição. Outra coisa, quer dizer, se eu tivesse o dinheiro iria bancar os 
R$2 milhões à vista, R$ 2.800.000,00 ou R$3 milhões para ter uma aplicação com 
INCC durante 15 meses, que é o que a construtora está recebendo neste 
momento. Então, são aspectos que devemos ponderar com um pouco mais de 
cautela. 
 
Presidente – Informou que obviamente submeteria a retirada do processo ao 
Plenário, entretanto, por dever de consciência ponderou que na minuta do termo 
de transação distribuída aos Conselheiros constou, sob a epigrafe da validade da 
presente: os termos do presente deverão ser validados pelas partes até 30 de 
agosto de 2021, e caso não ocorra sua formalização mediante o respectivo 
protocolo da petição de acordo, ficará sem nenhum valor, efeito jurídico, para que 
se possa fazer isso, se for afirmativa a solução, de se obter a prévia autorização. 
Então, para que tenhamos a possibilidade de prosseguirmos com a petição de 
comum acordo a ser submetida ao estado juiz e que por força do Art. 575, II, do 
Código de Processo Civil, se transforme em título executivo judicial, há 
necessidade, até 30 de agosto de 2021, de apresentarmos em juízo esta petição, 
na conformidade do que está no termo. Se ultrapassarmos esta data, como o 
termo de transação é um contrato bilateral de concessões recíprocas poderá haver 
da outra parte contraente o desfazimento sob alegação de que o prazo fixado não 
fora previamente respeitado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Entendeu estava-se tratando da obra mais 
relevante que há dentro do Clube hoje, que afeta a vida de todo o corpo 
associativo, impede o fluxo pelas alamedas, o conforto de utilização dos vestiários, 
o lazer de encontrar as pessoas naquele lugar tão agradável, que é perto da 
jaqueira. Então, isso é uma demanda de todo o corpo associativo que se acabe 
essa obra logo. Como um ponto que precisa ser esclarecido, é que parece que 
acordamos no meio de um pesadelo, porque até então a informação que recebia 
da Diretoria era de que 50% da obra estava concluída, que era o aviso que havia no 
site do Clube. Aí, não, resposta da própria Diretoria em relação à primeira carta, 
que, aliás, agradeceu publicamente ao Sr. Presidente do Conselho pela 
preocupação em dar transparência imediata a tudo que chegou às suas mãos. Isso 
é muito importante, deve ser levado positivamente. Então, todas essas 
informações que chegavam, primeiro uma carta do empreiteiro, aí houve uma 
resposta da carta da Diretoria. E o que vemos agora, essa pressa de fazer o acordo 
significa que estamos sendo desinformados, em relação a prazo e a tudo que 
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estava acontecendo. Houve uma reunião do Conselho, e a Diretoria não utilizou 
sequer do Expediente para nos trazer esse assunto. Isso então é uma coisa que nos 
traz aqui uma surpresa muito grande. É como ir ao médico, aquele que nos 
acompanha anos e anos, e ele nos diz que estamos com uma doença silenciosa 
que avançou numa velocidade incrível nessa última semana, desde à consulta 
anterior até agora. Perde-se totalmente a confiança nesse médico. Nós vamos 
fazer uma transição, e essa transição é muito importante, falamos aqui da 
gerenciadora. Imagine-se o seguinte: usualmente colocamos uma gerenciadora 
para gerenciar um terceiro que vem fazer a obra, para assegurar que ele está 
fazendo as entregas corretas, nas especificações corretas. Mas vou fazer isso por 
que não confio na minha equipe de execução? Esse é um ponto. Um Clube como o 
nosso precisa preservar o seu custo de uma maneira muito baixa e preservar os 
saldos de Fundo. Se vamos fazer com uma equipe interna, será que não estamos 
gastando dinheiro de uma maneira inadequada? É um esclarecimento que vejo 
muito importante ser trazido para nós Conselheiros, para quando falarmos com o 
corpo associativo, porque existem muitos engenheiros, construtores que precisam 
trazer para cá. Lendo todos os documentos colocados à disposição de todos, 
verifica-se que a obra originalmente era um valor de R$ 9.800.000,00. Desses R$ 
9.800.000,00 há em um dos documentos uma previsão de que a construtora 
aceitaria fazê-lo por R$ 15.700.000,00, ou seja, uma diferença de R$ 5.900.000,00 
a mais. Desses R$ 5.900.000,00 a mais nós estamos gastando R$ 2.960.000,00 para 
fazer acerto de conta. Com uma urgência muito grande o corpo associativo precisa 
ser esclarecido, o que foi essa urgência? A urgência é o processo criminal que dá 
esses 30 dias? A urgência é a questão do outro processo da reintegração de posse? 
Porque a obra, não estamos resolvendo, porque para resolvê-la precisaríamos 
minimamente saber quanto ela vai custar. Eu vou fazer uma conta que é uma regra 
de 3, se hoje temos 27% da obra, que custou R$ 7.000.000,00, se somarmos o 
valor pago que era dos R$ 4.276.000,00, mais os R$ 2.750.000,00 e mais esse 
reajuste do INCC, se isso equivale a 27%, estou fazendo uma conta que pode ser 
criticada, pode não ser correta, porque normalmente uma obra evolui na curva S, 
ela não evolui na curva reta. Então, pode inclusive ser diferente disso que estou 
falando, e para pior. Então, estamos falando que R$ 7.000.000,00 correspondem a 
27%, 100% corresponde a R$ 26.000.000,00, será que é disso que estamos 
falando? Precisaríamos resolver a obra dessa maneira? Pois como muito bem 
pontuou a Comissão Financeira e outros que me antecederam, este valor não está 
sendo considerado como uma liberação de verba adicional, ela está dentro daquilo 
que havia sido orçado. São questões que precisam ser esclarecidas para podermos 
tomar uma decisão de uma maneira adequada. Disse esperar que a Diretoria 
responda, porque na solicitação anterior a Diretoria não respondeu.  Chamou 
atenção para o Art. 6º, VI, do Regimento Interno da Diretoria, que estabelece que 
o Presidente pode dar poderes de assinar contratos e coisas a Diretores das 
respectivas áreas. Chamou atenção para o fato de que nos documentos 
divulgados, uma pessoa que não é da área de Patrimônio recebeu atribuição da 
Diretoria para negociar com a empreiteira e falou “Não, isso daqui é só comigo”. 
Agora, se isso fosse algo que não fosse permitido pela Diretoria deveria haver uma 
punição, e essa punição não houve. Como se permite uma transgressão de 
atividades como essa? Não pode, isso contraria os nossos ordenamentos. Então, 
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precisamos corrigir todas essas coisas para evitar que futuramente elas venham 
ocorrer e não pode fazer alguma coisa como essa de tomar a palavra, não foi um 
Diretor de Suprimentos, não foi um Diretor de Patrimônio e não foi um Diretor 
Jurídico, que seriam acredito que as pessoas mais qualificadas para se tratar em 
situações de resolver esse tipo de conflito. Não posso deixar de vir aqui exigir que, 
estamos trabalhando aqui que no futuro não se venha pedir mais verbas a 
descoberto. Essa transição é tão delicada, porque se dermos essa quitação total 
para a construtora não teremos como retroagir e poder falar “Olha, assumo o 
erro”, então, como a própria construtora colocou que ela teria interesse em 
concluir a obra, a R$ 15.900.000,00, pelo preço que estamos falando aqui e por 
essas interfaces futuras por que não se fez um estudo detalhado de apresentar as 
condições pelas quais não se vá prosseguir com a construtora? Disse que se aliava 
à proposta do Conselheiro Alberto Fasanaro, acreditando que daria mais tempo 
para termos conforto, não só de assumir a nossa decisão tecnicamente, mas 
também de poder compartilhar isso com o corpo associativo, que está muito 
interessado nessa obra e hoje manifesta também o seu desconforto.  Finalizando, 
rompeu o protocolo para congratular-se com o Vice-Presidente da Diretoria, o 
Conselheiro Carlos Alexandre Brazolin, que recentemente foi homenageado com a 
Medalha Officer, da Ordem Militar do Hospital de São Lázaro de Jerusalém.  
 
Presidente – Informou que não tinha tomado conhecimento da homenagem 
mencionada, mas que consignaria o voto de congratulações ao Dr. Brazolin. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – Explicou que havia se inscrito para 
apartear não o Conselheiro Luís Alberto, mas o Conselheiro Alberto Fasanaro, que 
se referiu à citação do honrado professor Washington de Barros Monteiro, de que 
mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, frase esta repetida pelo 
também eminente professor Agostinho Arruda Alvim. A propósito da retirada de 
pauta formulada, esclareceu que o escritório de advocacia contratado pelo Clube - 
Dr. Batalha e Dr. Pedrosa – acompanhou todo o desenrolar dessa licitação. 
 
Presidente – Interveio, informando ao Conselheiro Toloza que talvez fosse 
oportuno se manifestar no momento exato da inscrição. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Pediu licença apenas para concluir seu aparte ao 
Conselheiro Alberto Fasanaro, referindo que esse escritório de advocacia, 
comandado pelos eminentes juristas Batalha e Pedrosa, acompanhou todo o 
desenrolar desde o início do procedimento licitatório até o último dia, emitiu um 
parecer dando ênfase ao que o Sr. ex-Presidente Alberto Fasanaro acabara de 
dizer, que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. (O Sr. Presidente o 
interrompeu novamente). Concluiu, dizendo que fazia apenas uma consideração, 
para demonstrar a imparcialidade dos juristas do escritório de advocacia, 
informando que ele fora contratado na gestão anterior, pelo então Diretor 
Jurídico, o Dr. Fernando Chidiquimo.  
 
Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo (aparte) – Aproveitando a 
experiência do Conselheiro Luís Alberto como Conselheiro de sociedades 
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anônimas, que conhece bem o procedimento de aprovação de contas e sabe que o 
administrador da companhia é impedido de votar aprovação das próprias contas, 
comentou que se assustou ao assistir a um aparte do Diretor Jurídico, acreditando 
que este eventualmente tenha sido baixado para compor o Conselho, parecendo 
que pelo vídeo estava até na sala da Diretoria, ao lado do Presidente; situação essa 
que no nosso anfiteatro que acontece a reunião seria impedido, é afastado da 
Diretoria. Indagou se na opinião do orador, o Diretor Jurídico estaria habilitado a 
votar num acordo que ele participou da negociação, inclusive acabou de dar 
elementos sobre a história de advocacia, está muito por dentro de todos os 
bastidores da questão. Claramente o Diretor estava impedido de participar da 
reunião, e agora o Presidente Dr. Manssur havia dito que ele está inscrito. 
 
Presidente – Entendendo que o aparte era mais para ele, Presidente, que dirigia os 
trabalhos, manifestou-se antes do orador, senão poderia parecer que tinha sido 
omisso na constituição. Esclareceu que o Dr. Toloza, conforme lhe informou a 
Secretária, é Conselheiro, foi exonerado do cargo e retornou ao Plenário. Então, 
retornando ao Plenário, por força do Regimento ele pode participar da discussão, 
o Regimento estabelece, está no exercício de seu mandato. É determinação 
expressa, ele pode participar da discussão, poderia apenas e tão somente 
eventualmente estar impedido de votar, mas pode participar da discussão, porque 
ele retornou. 
 
Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo – Perguntou se ele estava 
impedido de votar. 
 
Presidente – Explicou que o Art. 68 do Regimento do Conselho diz que quando se 
tratar de matéria em causa própria ou de assunto que tenha interesse individual, o 
Conselheiro estará impedido de votar, mas poderá assistir à votação e, 
evidentemente, ele pode participar da discussão. E, no momento oportuno, 
verificaria sobre a possibilidade ou não de votar, ponderando que a matéria não 
era em causa própria, isso com absoluta certeza. Disse que no momento oportuno 
indagaria se tem algum interesse individual nessa questão. Dependendo da 
resposta, deliberaria, mas que ele pode, sim, participar da reunião, está no 
exercício do seu mandato e ele, Presidente, não poderia tolher a palavra do 
Conselheiro. Perguntou se o orador tinha alguma consideração a mais, 
esclarecendo que apenas quis colocar certa ordem nos debates para não parecer 
que foi um pouco negligente no sentido de permitir alguém que não pudesse 
participar da reunião, falasse. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Respondeu que nas mesas de reunião de 
conselho de empresas de capital aberto bem evoluídas em governança é super 
normal que em algum momento a diretoria entre e não fique a reunião inteira. Por 
que isso? Porque muitas vezes a reunião do Conselho trata de temas que afetam a 
própria composição da diretoria ou o próprio direcionamento que se quer dar. 
Visto isso, é usual, sim, que esse procedimento que o Dr. Paulo falou ocorra nas 
empresas de capital aberto de governança evoluída. Ou seja, se tenho em uma 
situação que se chama o comprimento dos braços - o termo que se usa muito são 
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os arms length, o alcance dos braços - seja ele porque há interesse econômico, 
seja ele porque há alguma relação familiar, seja ele porque alguma coisa 
caracteriza a não independência até mesmo intelectual, a pessoa não vota. Então, 
nos nossos ordenamentos podemos dizer que está legal, mas num ambiente de 
uma empresa de governança avançada seria imoral. 
 
Presidente – Aguardo uma eventual alteração. Enquanto estiver vigendo esse 
artigo, tenho que dar cumprimento a ele, isso é prática usual de Diretor que 
retorna ao Conselho e exerce na plenitude o seu mandato, não seria eu a tolher. 
Dr. Toloza, o senhor me pede aqui por ter citado seu nome. Mas a questão da 
citação do nome precisa ser bem explicitado: dar-se-á a palavra ao Conselheiro 
quando citado o seu nome de forma desrespeitosa ou de outra forma. O Dr. Paulo 
Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo referiu-se a V. Sa. com a maior lisura, 
com o maior respeito, razão pela qual não está tipificada a hipótese de lhe permitir 
o uso da palavra para redarguir o que ele falara. Mas o senhor terá, como inscrito, 
a oportunidade no exercício livre do pronunciamento, dentro do tema, por favor, 
de fazer a sua manifestação. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Dr. Manssur, me despeço e cumprimento pela 
brilhante condução que o senhor está tendo de temas tão complexos, tão 
delicados e com certeza eu espero que tenhamos respostas a todos esses itens que 
causam inquietação, que causam desconforto e que precisamos tê-los para votar. 
 
Presidente – Algumas perguntas iniciadas já pela ilustre figura do Dr. Collet foram 
apresentadas, posteriormente secundadas em parte pelo Dr. Alberto, agora pelo 
Dr. Luís, tenho que disciplinar esses trabalhos e vou observar o que o Dr. Collet 
falou, vou ouvir todos e depois, quando o debate já estiver praticamente finalizado 
iremos fazer uma consulta se necessário for, senão finalizaremos os debates e 
vamos ao voto. Poderemos ter esclarecidas várias questões, se porventura, 
ouvirmos a parte técnica. Eu as tenho aqui para responder, mas só o faria se, 
porventura, houvesse uma lacuna por parte da gestão, por parte da Diretoria. 
Razão pela qual vou, com base no princípio de que dirijo os trabalhos e nessa 
atuação tenho que ser o coordenador das discussões e buscar uma otimização e a 
melhor forma lógica de se disciplinar este tema difícil, importante em sede de 
discussão e solicitar ao Sr. Presidente que por si ou por alguém da área técnica 
possa prestar os esclarecimentos necessários com relação aos pontos já 
suscitados. 
 
Diretor de Área de Patrimônio, Gerson Aguiar de Brito Vianna – Tendo sido 
designado pelo Sr. Presidente da Diretoria, Dr. Ivan Castaldi Filho, para prestar os 
esclarecimentos de ordem numérica, passou a responder aos questionamentos 
levantados, iniciando pelo Dr. Francisco Collet, dizendo o que segue: Primeiro, o 
acordo de R$ 2.750.000,00 que tem de ser dito, que deste valor grande parte, na 
ordem de 80% referem-se a serviços executados pela construtora nos meses de 
dezembro, janeiro e fevereiro, mais 9% referem-se a reembolsos de materiais 
adquiridos pela construtora que vão ficar disponíveis no canteiro para nosso uso, 
também adquiridos nesta época. Os restantes 9% referem-se a reembolsos 
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solicitados pela construtora que se achou injustiçada por não poder recebê-lo 
porque a obra ficou paralisada por um tempo, que foi reconhecido por nossa 
parte, apesar de termos reduzido o valor. Quanto à gerenciadora talvez tenha sido 
escrito de uma forma duvidosa ou dúbia, porque a gerenciadora quando continua 
com apoio à obra continuará fazendo exatamente as mesmas funções que vem 
fazendo até hoje, funções de gerenciadora, que são funções de apoio a quem 
desenvolve a construção, isso está bem explícito em organograma que enviamos 
no dia 5 de agosto próximo passado para a Comissão de Obras, onde estava bem 
inserido a função da gerenciadora. Então, que isso não resta, acho que foi 
levantada uma questão por talvez um desentendimento, por uma falha de 
informação. Essa obra é muito simples de ser realizada porque é apenas uma 
coordenação de 8 a 10 fornecedores terceirizados, de fácil contratação, tem que 
ser somente fiscalizado pelo engenheiro ou mestre que estão dentro do nosso 
organograma. E claro que vamos ter o apoio constante, fiscalização, 
acompanhamento da Comissão de Obras sempre que necessário, tanto ela 
achando necessário ou de nossa parte. Também o Conselheiro Fasanaro, acho que 
fica claro que esses 82% do valor de R$ 2.750.000,00 que se referem a serviços 
realizados, não estamos cedendo nada, não estamos dando nada, não estamos 
trocando nada, estamos pagando serviços realizados em dezembro, janeiro e 
fevereiro. Ah, e antes que se diga por que não pagamos antes, porque desde 
março houve um embate de dúvidas entre a construtora e a gerenciadora quanto 
à forma da cobrança, então, foi sendo postergado a ponto de chegarmos a essa 
condição. Quanto ao que a Dra. Renata falou sobre INCC, que também outros 
Conselheiros se referiram. O INCC não foi imposto por nós, foi imposto dentro de 
uma negociação bilateral. Eles propuseram, vetamos outros e esse aprovamos. 
Então, por ser também parcelamento achamos razoável que houvesse uma 
correção, inicialmente pleiteada por eles, por índices IGPM, etc., que nesta 
negociação tinham outras pessoas envolvidas, nós rebatemos e acordamos com o 
INCC, que pareceu bastante justo. De qualquer forma, se houver possibilidade de 
negociação complementar com eles não há nada que nos impeça de conversar e 
propor, porque ainda teremos outros entendimentos, poderemos propor se assim 
o Conselho deixar consignado como alternativa viável. Quanto à colocação da Dra. 
Ana, por que não continuar com a construtora? É impossível por dois importantes 
fatos. Primeiro, que o contrato já está rescindido. Depois foi judicializado. Terceiro, 
com as condições apresentadas pela construtora, ela apresentou um pleito num 
valor de ações apresentadas pela construtora, ela apresentou um pleito num valor 
de R$ 15.700.000,00 para dar continuidade à obra. Este valor de R$ 15.700.000,00 
a partir data-base março, entre esse valor de R$ 15.700.000,00 e o valor do 
contrato dele de R$ 9.800.000,00, que ele tinha ganho no leilão, existiam oito 
empresas com preços intermediários. Como poderemos pegar alguém que ganhou 
com R$ 9.800.000,00, passar o contrato dela para R$ 15.700.000,00 e passar por 
cima de oito empresas sem justificativa? Isso é inadmissível, nunca podemos fazer 
isso num processo licitatório, independentemente de outros fatores. Quanto ao 
questionamento que o Dr. Dutra levantou, que recebeu dois relatórios com valores 
diferentes. O primeiro relatório que ele recebeu no valor de R$ 5.326 e alguma 
coisa refere-se a uma relação de notas fiscais de forma contábil que é enviado 
mensalmente pela nossa equipe de gerenciamento, dentro desse relatório existem 
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29 notas fiscais relacionadas. Dessas 29 notas fiscais, todas com numeração 
identificada, tinham três notas fiscais cujos números estão cancelados, os números 
delas estão identificados como 0000. Então, essas notas não foram pagas e devem 
ser excluídas dessa relação, isso faz com que o valor pago efetivamente chegue na 
casa de R$ 3.900 e poucos, que somado, isso foi base junho, que somado com os 
pagamentos de materiais pagos em nome da construtora, em nome da construtora 
não, em nome do Pinheiros, mas comprados pela construtora e debitados à sua 
conta, perfaz exatamente o valor que indicamos como o valor pago até hoje. 
Quanto ao percentual solicitado, de quanto é o valor efetivamente realizado da 
obra, só existe uma condição para você avaliar qual a evolução da obra. A evolução 
da obra é pelo aspecto financeiro e o aspecto financeiro nós mostramos. Dividimos 
o valor recebido pelo valor que temos do último orçamento confiável, que foi feito 
em janeiro. Se quisermos alterar esses valores, se tivermos certeza do 
denominador esses percentuais podem variar. Outra correção, se quiser podemos 
mandar isso, vou só abrir aqui. A obra hoje, para esclarecimento, está com a 
seguinte evolução: infraestrutura está 100% pronta fisicamente, não 
financeiramente; superestrutura 85% pronta; demolição 90% pronta; alvenarias 
82% prontas; chapisco 67%, emboço 57; estrutura metálica 83; instalações 
hidráulicas na parte de infraestrutura delas está por volta de 45% pronta e energia 
elétrica 65% pronta, isso é a parte física. A parte financeira foi isso que falei. Então, 
só reforço, porque talvez a parte mais importante do nosso entendimento, os R$ 
2.750.000,00 não são nenhuma condição excepcional que foi dada por negociação 
para nos deixar ingressar na obra, cancelar ações. Nada disso, R$ 2.750.000,00, 
82% disso é pagamento de medições físicas realizadas, reconhecidas pela 
gerenciadora, 9% referem-se a materiais adquiridos pela construtora, que estão no 
canteiro de obras e serão utilizados no sequenciamento da obra e 9% foram 
despesas extraordinárias que a construtora teve. Reivindicou um valor bem maior, 
mas achamos por bem reconhecer esses 9%, que é algo em torno de R$ 
180.000,00 ou R$ 190.000,00. Espero que com isso tenha esclarecido a todos. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Reportando-se à citação dos professores 
Washington de Barros Monteiro e Agostinho Arruda Alvim, de que mais vale um 
mau acordo do que uma boa demanda, manifestou-se totalmente favorável a que 
houvesse um acordo, inclusive antes mesmo de saber desse acordo, conversando 
no Clube já havia manifestado a vários amigos a ideia de que se não fosse feito um 
acordo, demoraria anos para completar essa obra. E não é possível pelo custo 
social que essa paralisação representa, como foi colocado pelo Luís Alberto 
Figueiredo e outros, inclusive o Sr. Presidente, com essa paralisação e com essa 
obra que adivinha pelo organograma inicial ter terminado agora em outubro, 
todos sofrem. É claro, são mais os tenistas, os frequentadores do Bar do Tênis, na 
alameda não se pode correr, outras pessoas têm o vestiário compartilhado, 
aqueles que frequentam o Bar do Tênis vão para outros restaurantes, então, todos 
os frequentadores do Pinheiros sofrem, têm desconforto, mais aqueles que estão 
mais ligados ao Bar do Tênis, menos aqueles mais distantes, mas todos sofrem. De 
acordo com uma análise econômica de projetos, que é uma tecnologia indicada 
pelo Banco Mundial, se procura estimar qual seria o custo financeiro desse 
desconforto. Uma pergunta: Quanto que esses mais de 2 milhões e meio de 
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frequentadores do Pinheiros durante o ano dariam para não ter esse desconforto? 
R$ 1,00, R$ 2,00. Claramente os tenistas dariam mais, aqueles menos afetados 
dariam menos, mas tenho certeza que podemos numa média estabelecer que para 
o frequentador médio cerca de R$ 3,00, R$ 4,00. Ou seja, um ano parado 
representa um custo social de quase R$ 10.000.000,00, então, quanto antes for 
feito esse ajuste e recomeçarmos as obras, melhor. Sobre outro aspecto essa 
paralisação, esse atraso de quase um ano está custando em termos sociais para os 
pinheirenses quase R$ 10.000.000,00. Então, precisa parar imediatamente. O que 
argumentei, Sr. Presidente, e continuo argumentando, é que esse não é assunto 
para o Conselho. Eu fiz aquela minha questão de ordem e agora estou querendo 
pegar o Estatuto. 
 
Presidente – É o Art. 51 que o senhor estava citando. 
 
André Franco Montoro Filho – Que no fundo todos eles estabelecem se houver 
abrir mão de direitos ou transigir, renunciar a direito, onerar. Dr. Gerson acabou 
de falar que não onera nada. Tenho aqui essa tabela da carta que foi encaminhada 
pela Diretoria, propondo esse acordo ou relatando esse acordo ao Sr. Presidente, a 
Carta DI 591/21, 17 de agosto de 2021. Está claro na Tabela 1, proposta da... (falha 
na gravação: 01:13:27), ...aferido pelo Esporte Clube Pinheiros, R$ 2.750.000,00. 
Tabela 1. Não se onera nada, então é ato de gestão. Se está certo ou está errado, 
se poderia ser melhor, se eles erraram na fiscalização é ato de gestão e eles serão 
julgados nas próximas eleições. Mas não cabe ao Conselho Deliberativo dar sua 
opinião a respeito disso, não temos elementos e não temos a competência 
estatutária para tal. 
 
Presidente – Conselheiro André, com maior respeito e acatamento, o senhor 
suscitou esse tema em questão de ordem e eu a resolvi. 
 
André Franco Montoro Filho – Já resolveu, eu poderia recorrer ao Judiciário, não o 
vou fazer. 
 
Presidente – Não, o senhor pode recorrer aqui mesmo. 
 
André Franco Montoro Filho – Tenho certeza que ganharia no Judiciário, mas não 
vou recorrer, estou apelando para a sua consciência, Sr. Presidente, que para mim 
é muito claro, ou senão esse material que nos enviou está equivocado. O que o Dr. 
Gerson acaba de falar é bem claro, foram as medições feitas, o material que eles 
deixaram lá, todas as coisas, não se abre mão, pela opinião da Diretoria. 
 
Presidente – Dr. Montoro, vou responder ao senhor em homenagem a sua 
ascendência, o senhor citou dois juristas. Apenas vou solicitar ao senhor, que é 
regimental, decidi a questão de ordem e está dito que após a decisão da questão 
de ordem não é mais possível retomar-se o mesmo assunto. Então, pediria ao 
senhor que prosseguisse, questão de ordem está decidida, se eu estiver 
equivocado o senhor terá os meios cabíveis no próprio Clube, ninguém pensou em 
outra Sede, para questionar. Mas posso dizer ao senhor que estava muito 
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preparado, porque é preciso ter um pouquinho de sensibilidade e eu sabia que 
essa questão de ordem viria, mas depois que terminar, leia o Art. 45, inciso XX do 
Estatuto Social, que talvez lhe esclareça melhor. 
 
André Franco Montoro Filho – Poderia, seria algo possível, diversos clubes já 
recorreram ao Judiciário. Não irei porque o Judiciário já tem muitas coisas, confio 
no seu discernimento, mas gostaria de deixar claro que não me sinto qualificado 
nem pelas informações que foram dadas nem pela competência que me dá, pela 
minha leitura do Estatuto e do Regimento. Então, nesse sentido eu apoio a 
proposta do Conselheiro Fasanaro, de retirada de pauta, mas não para voltar, a 
Diretoria resolva e toque essa obra o mais rápido possível para o bem e felicidade 
de todos os pinheirenses. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Entendo e sou extremamente favorável a que 
tenhamos uma solução rápida, seja pelo custo social, seja pelo incômodo, seja pelo 
que for, inclusive dentro da minha atividade profissional eu acredito que obra boa 
é obra rápida, daquela que é feita e resolve o problema para qual foi imaginada. 
Tivemos aqui uma sucessão de equívocos e estamos reunidos agora para chegar 
num acordo. Não sou advogado, mas é sempre bom que tenhamos um acordo e 
que isso possa ser resolvido. Fiz uma série de análises, milito na indústria de 
construção e realmente entendo que a posição nossa como Instituição Esporte 
Cube Pinheiros, analisando toda documentação que o senhor fez questão de nos 
enviar, agradeço muito, Dr. Manssur. Veja, analisei, vi as atas de reunião, li o 
contrato, realmente fiquei impressionado com a nossa fragilidade, Esporte Clube 
Pinheiros, como Instituição. Não tem uma ata de reunião em que se dê uma 
chamada no construtor porque ele está atrasando a obra, ou porque está tentando 
criar extras, etc., sempre existem cobranças de falta de projetos, de justificativas 
em cima disso, e tudo mais. Não existe uma multa aplicada. Tínhamos, foi 
rescindido o contrato, mais um motivo que me deixa abismado, uma cláusula 
nesse contrato, um seguro de performance. E lendo a documentação, que custou 
R$9 mil e poucos reais ao contratado. Nunca foi acionado, se ele não atingia a 
performance, o Clube deveria ter acionado. Esses são pontos que tornam nossa 
Instituição frágil nesse imbróglio todo, e lógico que nós temos que buscar um 
acordo. Agora, um acordo, entendo que deva ser para concluir, só não sabemos o 
que vai ser feito. Não consigo entender por que não se faz um acordo com a 
construtora, como falou a Ana Claudia, porque essa história: Não, o contrato está 
rescindido, não está. Veja, essa foi uma atitude unilateral da Diretoria e que pode, 
sim, ser levada de outra maneira, por quê? Porque a única empresa que 
efetivamente conhece e que já orçou como ganhar dinheiro e terminar a obra, que 
é o que importa a todos nós, queremos ter essa obra concluída, queremos utilizar 
– Eu tinha meu armário lá no Tênis, minha família frequenta, é muito chato aquilo 
estar parado dessa maneira – Mas por que não fazer com alguém que nos dê a 
segurança. Discordo do Dr. Gerson, é um grande construtor, tenho muito respeito 
por ele, mas discordo que seja uma obra fácil. (Neste momento houve queda na 
conexão do orador). 
 
Presidente – Ele tem seis minutos, aguardemos o seu retorno. 
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Célio Cássio dos Santos – Ouvi atentamente todos os ilustres Conselheiros que me 
antecederam e a única coisa que vem à cabeça é que tudo poderia ter sido evitado 
se desde o começo o Conselho, e não somente agora aos 48 do segundo tempo, 
fosse chamado para se manifestar com a faca no pescoço, Dr. Manssur. Nós não 
participamos da licitação, nós não assinamos o contrato, nós Conselho, né, não 
acompanhamos a obra, não fomos chamados para dar nossa opinião. E agora, a 
Diretoria traz ao Conselho um acordo, uma minuta, ainda nos dizendo que temos 
que concordar ou não até o dia 30. Entendo perfeitamente a ponderação do 
senhor que temos, enfim, analisar o que a Diretoria combinou com a construtora, 
só que o Conselho Deliberativo não tem nenhuma participação nisso e não é 
obrigado a concordar tampouco com o prazo e muito menos com os artigos que 
estão lá escritos. É lamentável que isso esteja ocorrendo. O Presidente falou, se 
houve erros. Houve muitos erros, houve erros terríveis, houve erros que estão nos 
custando R$ 3.000.000,00, com as devidas e eventuais correções pelo INCC. O Dr. 
Gerson, ilustre Conselheiro, querido amigo, convivemos muito bem e muito tempo 
no Sindi-Clube, ele assumiu agora há pouco tempo, e sempre de uma forma muito 
cordata e muito educada realmente me esclareceu uma dúvida que tinha. E a 
dúvida que tinha que foi esclarecida é a seguinte, é da absoluta necessidade da 
retirada de pauta dessa proposta para que brevemente retorne ao Conselho, ainda 
que depois do dia 30. A Diretoria e a construtora certamente vão avaliar uma 
forma de resolver essa questão se passar do dia 30. Garanto que a construtora não 
vai abrir mão de receber R$ 3.000.000,00 porque eventualmente para que este 
Conselho seja mais bem amparado com documentos, com informações, seja 
deixado para depois essa resolução. O Dr. Gerson está enganado, com todas as 
vênias, quando ele diz que desde lá de trás, que é devido. Talvez seja, não estou 
falando que não é, mas recentemente, muito recentemente, esse contrato foi 
assinado no dia 13 agora de agosto. No dia 11 de agosto, salvo engano no dia 11 
de agosto, dois dias antes, assim como também numa carta recente da Diretoria 
Jurídica, muito antes das datas citadas pelo Dr. Gerson, o Clube escreveu o 
seguinte: Não há absolutamente nenhum valor pendente a pagamento a favor da 
autora. Autora é a construtora. Pelo contrário, a autora com sua completa desídia 
deu causa rescisão do contrato firmado com o réu, causando-lhe severos prejuízos, 
sendo devedora do Clube em quantia a ser apurada na perícia em curso, bem 
como devedora de todas as multas contratualmente previstas e danos a serem 
cobrados pelo réu em ação própria. Não sei se o Clube, que disse isso faz poucos 
dias, praticamente no mesmo dia que assinou o acordo, não sei se o Clube tem 
razão ou não tem razão no que está dizendo, só que o que sei é o seguinte, 
quando estamos falando de pagar com o dinheiro do sócio R$ 3.000.000,00, R$ 
3.000.000,00 que não são nossos o mínimo que devemos fazer é exaurir todas as 
questões e todas as dúvidas que temos. Como é possível a Diretoria assinar um 
acordo, dizendo que deve R$ 2.750.000,00, mais correção pelo INCC e no mesmo 
dia, poucos dias antes ou anteriormente já numa carta da Diretoria, falando 
expressamente que nada deve. E mais, afirmando coisas gravíssimas, falando que 
o Clube estava sendo achacado por essa construtora que agora queremos pagar R$ 
3.000.000,00, como é que pode ser uma coisa dessas. Muito bem, essa é a 
situação que temos, quem honestamente tem a tranquilidade de despender R$ 
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3.000.000,00 do dinheiro do sócio numa situação dessas de afogadilho, de 
supetão. Não tivemos tempo de analisar as coisas com a devida pausa e 
necessidade. Aproveitando, Dr. Manssur, o senhor está de parabéns pela sua 
condução, o que lhe cabia, como sempre agiu de forma muito correta no sentido 
de ajudar, não a Diretoria, mas ajudar o Esporte Clube Pinheiros, Conselho que 
somos, a resolver um problema. Como falei no começo, infelizmente fomos 
chamados para apagar um incêndio. Incêndio que não causamos, isso é vital que 
seja dito, nenhum Conselheiro tem qualquer responsabilidade sobre essa situação 
que estamos vivenciando. Dito isso, Sr. Presidente, queria rapidamente pedir que a 
Diretoria respondesse, o Dr. Gerson, sempre com a gentileza que lhe é peculiar. 
Primeira coisa que gostaria de saber, objetivamente, qual é a garantia que temos 
que no futuro não venham a acontecer coisas como ocorreram agora, qual é a 
garantia? Vamos confiar, vamos abrir o coração, de peito aberto de novo e deixar 
rolar, para daqui e pouco eventualmente tenhamos que nos defrontar com uma 
situação como essa de novo. Esse é o primeiro questionamento que gostaria de 
fazer. Segundo questionamento, a Diretoria, o Dr. Gerson mandou um orçamento 
novo, não consta nesse orçamento as seguintes verbas que peço que ele esclareça: 
fundo de R$ 65.000,00 foram retirados do novo orçamento relativo aos 
elevadores. Não teremos elevadores, como fica a questão da acessibilidade? Nesse 
mesmo documento é dito que não seria... (falha na gravação: 02:29:44) da obra a 
qualidade, e tudo mais não seria modificada. Nesse orçamento enviado não temos 
elevadores. Outra coisa, do primeiro para o segundo R$ 558.000,00 de projetos 
foram retirados, não temos R$ 558.000,00 de projetos que tinha no primeiro 
orçamento. E temos também R$ 97.000,00 de paisagismo que deixaram de constar 
também nesse segundo orçamento. São questões, Sr. Presidente, que acho que 
devem ser evidentemente respondidas também, porque o escopo da obra foi 
modificado. Mais um questionamento: nos autos, em todas as manifestações do 
Clube até hoje, tirando esse acordo, como falei, foi dito que nada devíamos, muito 
pelo contrário, seríamos credores. Muito bem, tais afirmações são embasadas em 
relatórios da gerenciadora Concremat. Até o momento, hoje a Diretoria me 
respondeu, num ofício gentilmente encaminhado por V. Sa. lá para eles e eles 
responderam, que há contratos com essa gerenciadora no valor total de R$ 
1.218.000,00, sendo que até agora R$ 740.000,00 já foram pagos à gerenciadora. 
Muito bem, de duas, uma, a gerenciadora apresentou o seu relatório, dizendo que 
os valores cobrados pela empresa Tetra-Base não são devidos, como o Clube 
afirma nos autos. Muito bem, fez o seu trabalho. Por outro lado, se são devidos, ou 
seja, se até o que falamos até hoje está errado e na verdade são devidos os 
valores, como o Dr. Gerson acabou de dizer, para que houve o trabalho da 
gerenciadora? Essa é a pergunta que faço, para que vamos prosseguir com a 
gerenciadora se tudo que ela apresentou como relatório está sendo neste 
momento, com esse acordo, desconsiderado? Essas são as minhas questões, para 
respeitar o meu tempo, gostaria que a Diretoria esclarecesse. Última coisa. É uma 
questão de colocar no site do Clube a nossa capitulação, nós pedindo desculpas 
praticamente à Tetra-Base depois de tudo que foi dito no processo. É brincadeira, 
o Pinheiros capitular para alguém, um Clube de 120 anos colocar no site durante 
seis meses. É isso que queria dizer, é um absurdo total, e espero, não que não 
façamos acordo, o acordo realmente é melhor, mas vamos analisar esse acordo 
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com calma, vamos ter mais um tempo, vamos ter mais informações e aí o senhor, 
que sempre, não importa o que aconteça, faça chuva ou faça sol, faz o Conselho 
deliberar, certamente haverá de encontrar melhor solução para que possamos 
deliberar novamente, pouco importando os prazos da Diretoria e da Concremat, 
que não vinculam o Conselho Deliberativo, que é soberano. 
 
Presidente – Eu que tenho a honra de rever o senhor, é sempre um prazer. Dr. 
Célio também formula preliminar de retirada de pauta. Tomei nota de todas as 
perguntas, primeira, segunda, os elevadores, os projetos retirados, o paisagismo, 
os contratos da Concremat, o valor, a questão do trabalho, da diferença que ela 
apresenta e a publicação no site. Essas perguntas, Dr. Célio, as transmitirei no final 
ao Dr. Gerson, para que possa responder. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto (continuação) - ... estava comentando da minha 
discordância com relação aos comentários do Dr. Gerson, que é um grande 
construtor, extremamente respeitado no mercado, é um amigo meu, uma pessoa 
que me dou muito bem, mas essa obra que foi contratada na época por pregão, 
por R$ 9.800.00,00, não é exatamente a mesma obra que as outras empresas 
participaram. Todos os aditivos, mudanças de projeto e tudo aquilo que foi feito já 
caracteriza uma obra diferente. E isso poderia levar a uma composição com a 
empresa que já conhece, daria mais segurança para efetivamente terminar os 
serviços num acordo já no manto da justiça, que é o que está acontecendo. Outra 
coisa que discordo também e coloquei há pouco é quanto ao fato de não ter sido 
acionada cláusula de seguro de performance. Vi aqui comentário de alguém, não 
sei nem dizer quem era, dizendo que foi acionado. O seguro de performance se 
aciona quando começa a ter problemas, não se aciona quando rescinde, porque 
esse seguro é o que garante à empresa promotora, no caso o Esporte Clube 
Pinheiros de terminar a obra, ela tem um seguro que garante até X por cento do 
valor do contrato para reposição de empresa, etc., então, gostaria que fosse 
esclarecido o motivo pelo qual não foram cobradas as multas, que toda aquela 
história, aquele depoimento, nem vamos levar em consideração das negociações, 
próximo de eleição de Diretoria, etc., isso já não interessa, mas por que fomos 
rescindir sem cobrar multas, as medições todas que foram apresentadas no link 
não têm multas. Por que não foi acionada a companhia de seguro para que 
preservasse os direitos do Clube? O Clube se sentia prejudicado, como até em 
correspondência falada aqui pelo Conselheiro Efetivo Célio Cássio, dizendo que 
quem devia era a construtora, por que isso não foi feito? Por que não dar 
continuidade exatamente com a empresa que conhece? Porque não é simples 
fazer obra. Obra é complicado. Dr. Gerson é um grande construtor, sabe o quanto 
é complicado, o quanto é competente a empresa que ele dirige, mas o Esporte 
Clube Pinheiros não tem essa tradição, nós somos uma fábrica de esportes. O 
Esporte Clube Pinheiros sabe fazer esporte, sabe atender os seus associados, mas 
não é do nosso mitiê fazer obras. Fui Diretor de Patrimônio por quatro anos, temos 
uma equipe extremamente competente. Competente para aquilo que é necessário 
no Clube, mas não é do nosso perfil fazer obras. Então, gostaria dos 
esclarecimentos e me associo aqui ao Conselheiro Efetivo, Dr. Fasanaro, que esse 
assunto precisa ser melhor esclarecido, nós Conselheiros não participamos de tudo 
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que aconteceu, estamos sabendo por documentos e muitas vezes alguns 
documentos falhos. Mas precisamos de mais tempo para poder tomar uma 
decisão, se isso daqui vai acontecer dessa maneira ou não. Essa é a colocação que 
tenho, Dr. Manssur. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos os Conselheiros 
que estiveram aqui me ouvindo. Tentei ser o mais claro possível, vi inclusive o Dr. 
José Toloza, grande advogado, colocou o escritório do Dr. Batalha e Pedrosa, fez 
uma colocação de cláusula, incumbência, etc., mas antes de partir para uma briga 
nós temos que ter noção do que está acontecendo, nós do Esporte Clube 
Pinheiros. Não pode sair brigando com todo mundo, a toda hora, fazendo o que se 
quer. Depois vêm ações, até do livre exercício da vontade ou de alguma coisa 
assim, que é o processo criminal contra o nosso Presidente. Então, peço que sejam 
esclarecidos esses pontos. E mais uma vez, agradeço a todos e me associo ao Dr. 
Fasanaro nessa solicitação de que tenhamos mais um tempo e que seja retirado de 
pauta. Muito obrigado a todos. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – ... Ao longo dos anos, a seção do Tênis foi um 
pouco injustiçada. Tivemos reformas no Bar do Futebol, que ficou muito bom; do 
Bar do Boliche; no Bar da Piscina, recentemente no Snooker também, que foi uma 
obra boa. E o Tênis realmente estava há muito tempo desatualizado. Felizmente, a 
Diretoria resolveu encampar essa obra, começou a efetuar as obras ali e no 
decorrer da obra aconteceu, enfim, um problema com a construtora. Houve várias 
demandas judiciais, que aqui já foi mencionado e o Clube precisa resolver a 
questão. Hoje, nesta reunião, em que pese todos os argumentos aqui, 
absolutamente legítimos, os colegas Conselheiros, que alguns criticam a Diretoria 
na condução desse processo, mas acredito que nesta reunião, Sr. Presidente, salvo 
melhor juízo, pela nossa Ordem do Dia, é a discussão do acordo, se o Conselho 
Deliberativo, nos termos do Art. 45, inciso XX do Estatuto Social, e também o 51, 
que obriga também a Diretoria, o 45 a competência do Conselho Deliberativo para 
apreciar a matéria, e o 51 que obriga a Diretoria levar ao Conselho Deliberativo 
para deliberação acerca deste acordo. Então, esse é o foco desta reunião. 
Posteriormente, por ocasião de eventual pedido suplementar de verba para 
concluir a obra... 
 
Presidente – É que nós vamos discutir o demais. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Exatamente, claro, aí é absolutamente legítimo, 
o Conselheiro Miller que é da área, e outros que se manifestaram, inclusive ilustres 
ex-Presidentes da Diretoria e do Conselho, vão ter oportunidade de levar a sua 
opinião e realmente apontar críticas e também sugestões para que esse tipo de 
problema eventualmente não ocorra, se isso for possível. Mas me atendo 
realmente ao tema desta reunião, que é o acordo, eu quero aqui como 
Conselheiro, como associado, em que pese, tenho também minhas opiniões acerca 
de práticas, etc., em relação à obra, mas acredito que é absolutamente necessário, 
imprescindível que apreciemos e concordemos, autorizemos a Diretoria a celebrar 
esse acordo judicial para colocar, enfim, esses processos, mas principalmente para 
que a gente consiga continuar essa obra e entregar essa obra tão importante para 
a seção do Tênis. O Tênis realmente perdeu sua identidade. Outro dia, 
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conversando com um Conselheiro, a seção do Tênis perdeu sua identidade, a 
gente tem nossas quadras. Quando fizemos também uma obra importante, que foi 
o novo estacionamento, também a seção do Tênis, no caso perdemos várias 
quadras por determinado período, porque era necessário para concretização da 
obra. Novamente a seção do Tênis, num intervalo razoável de tempo coloca à 
disposição ao Clube e deixa seu Bar do Tênis e seu vestiário, acabam sendo 
prejudicados os tenistas em razão, claro que é necessário, mas é necessário 
também que continuemos essa obra, que pese oportunamente, quando a 
Diretoria, que acredito que enviará ao Conselho pedido suplementar de verbas 
para terminar essa obra, parece que isso será necessário, assim toda essa 
discussão sobre a questão da gestão da obra, etc., será extremamente relevante. 
Mas neste momento, Sr. Presidente, quero reiterar a necessidade de realmente 
nos atermos à Ordem do Dia e à discussão de autorização ou não à Diretoria para 
celebrar esse acordo. Encaminho o meu voto a favor, autorizando a Diretoria a 
celebrar esse acordo, posteriormente vamos discutir com mais profundidade toda 
questão envolvendo a obra.  
 
Antonio Moreno Neto – A gente escuta atentamente e acompanha o assunto, foi 
bem colocado pelo engenheiro Gerson que a fundação e estrutura foram 
realizadas e agora faltam os acabamentos e instalações. Quando se fala de uma 
obra de grande porte, desculpe-me, mas não é grande porte, agora temos só de 
fazer o término da obra, só para lembrar aos senhores, na época que fizemos o 
estacionamento optamos, que é uma obra mais bruta e não com acabamento, mas 
optamos para fazer uma administração direta, contratamos os empreiteiros de 
cada especialidade e contratamos uma gerenciadora. Na época, o BDI girava entre 
30 e 45%, o que daria um grande custo ao associado. E pelas informações que 
obtivemos, houve exaustivas reuniões até chegar a esse acordo, foi uma coisa 
difícil, negociada, que chegou a esse acordo. E desculpem-me os Conselheiros que 
me antecederam, não tem nenhuma condição de continuidade de ambas as 
partes, isso já foi rescindido e não adianta que isso não vai acontecer, porque 
ambas as partes não querem mais que isso aconteça. Presidente, a minha 
pergunta é a seguinte: Como retirar de pauta? Por que retirar de pauta? Todas as 
informações foram prestadas. Qual o objetivo, levar o assunto judicialmente? Já 
foi explicado que não pode ultrapassar o dia 30 pela exigência do nosso Estatuto. 
Então, Presidente, acho que isso aí é um ato político. Tivemos, fui Presidente da 
Diretoria, também tive meus erros, os outros que me sucederam tiveram os erros, 
aconteceram erros em todas as Administrações. Tenho relação aqui de obras que 
ultrapassaram, de um determinado período, R$ 4.200.000,00, está aqui em minhas 
mãos. 
 
Não vou entrar nesse mérito porque não interessa, o que quero dizer é que a 
gente está discutindo, como foi muito bem colocado pelo Conselheiro Cardia e 
também pelo Montoro, só estamos discutindo de anuir o acordo que foi firmado 
entre a Diretoria e o contratado, para atender um dispositivo estatutário. 
Qualquer outra coisa que se fale em minha opinião é política, estão discutindo 
problemas de obras. Teve grupo político que usou esse acontecimento para fazer 
campanha com comunicados a associados, para aterrorizar os associados e até de 
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uma maneira que nem parece pinheirense, que todos foram Presidentes, assinado 
por quatro ex-Presidentes, são coisas que não fazem parte do Esporte Clube 
Pinheiros, essa é uma atitude que devemos não realizar nunca mais, porque nos 
entristece e temos de pensar no Clube. O que queremos? Discutir na justiça mais 
três anos? Gostaria até de cumprimentar o Dr. Manssur e o Engenheiro Gerson, 
que se formou comigo, muito competente, pelo andamento desse processo, pela 
negociação e que conseguiram chegar a este termo. Temos de pensar no Esporte 
Clube Pinheiros. Vamos selar esse acordo e terminar essa obra o mais rápido 
possível, para que nós todos, os associados pinheirenses tanto do Tênis, para 
quem frequenta o local, tenhamos essa reforma pronta. Devemos pensar no 
Clube, não há um mau acordo, pode ser que o acordo não tenha sido ideal, mas 
não é mau acordo, como foi colocado, não estamos fazendo benesse coisa 
nenhuma, estamos fazendo um acordo que é o possível para a gente terminar esse 
assunto, continuar a obra e entregar ao associado. Essa é minha posição. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro (aparte) –só quero fazer um esclarecimento 
que acho que não fui bem entendido. O que acabei inicialmente propondo, agora 
depois ouvi principalmente a manifestação do Dr. Célio Cássio, vejo que realmente 
há necessidade de um esclarecimento maior, aqui não tem nada de política, não 
tem nada de interesse menor, já estou afastado do dia a dia dessa política, graças 
a Deus, somente sugeri o seguinte, temos uma reunião marcada para o dia 30 
agora de agosto, porque neste interregno não tenhamos melhores 
esclarecimentos por parte da Diretoria, é somente isso que estou colocando. 
Evidentemente que um mau acordo é melhor que uma boa demanda, já estou 
favorável, não tem nada nesse sentido, só que, veja bem, essa imposição do dia 30 
de agosto, na verdade o acordo foi celebrado numa perspectiva de acordo e nos 
autos está previsto até meados de setembro. Então, não vejo nada impossível se 
decidirmos no dia 30 de agosto, com tempo maior, são coisas apresentadas aí, que 
acabam assustando esses comentários que ouvi. Então, era somente nesse sentido 
e ninguém está pensando, queremos é resolver o problema que já deveria ter sido 
resolvido há muito mais tempo, se o Conselho tivesse sido cientificado 
anteriormente de todos esses problemas que estavam existindo. É somente isso. 
 
Antonio Moreno Neto – Reitero minhas palavras, que os esclarecimentos foram 
dados, inclusive teve Conselheiro que têm detalhes aí, impressionante, até de 
número não sei o quê, número de contrato, número da carta, tudo isso. Os 
esclarecimentos foram todos dados, repito, estamos só anuindo um acordo que foi 
feito da Diretoria, e ele está vindo ao Plenário só para cumprir o artigo estatutário. 
Não temos que decidir, porque essa é uma prerrogativa da Diretoria, não temos de 
fazer essa decisão. Pronto, Presidente. 
 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues (aparte) – Efetivamente não houve nenhuma 
intenção política, quatro ex-Presidentes, Cezar Roberto Leão Granieri, Luís 
Eduardo, Alberto Pascarelli Fasanaro e Francisco Carlos Collet pediram que 
houvesse transparência e formularam dez questões absolutamente para que o 
associado fosse informado do andamento da obra. Então, queria saber a razão, por 
que, Toni, você achou que essa manifestação de quatro ex-Presidentes 
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preocupados com a informação ao associado, à vista que poucas informações 
vinham ocorrendo, tenha sido uma manifestação política? Mas se me permite, 
Manssur, porque não tive oportunidade de responder... 
 
Antonio Moreno Neto – Afirmo que foi político, se quisessem esclarecimento 
vocês pediriam ao Conselho. O Conselho mandaria à Diretoria para explicar todos 
os acontecimentos ou as dúvidas que tinham, não precisava mandar carta ao 
associado, essa carta ao associado foi política. Essa é minha opinião e de várias 
pessoas. E hoje estamos vendo que foi um tiro no pé, porque as pessoas sabem 
que foi com essa razão que estou falando. Dutra, com relação ao estacionamento 
você teve o mesmo problema. Fez a rescisão, fez um acordo. Não levou ao 
Conselho porque talvez não tenha tido uma discordância ou litígio, você fez a 
mesma coisa. E me estranha muito hoje você colocar isso como sendo um 
problema maior. 
 
Roberto Cappellano – Primeiro, parabenizo enormemente o senhor, Dr. Gerson e 
Dr. Keyler de ter chamado a responsabilidade e ter ido conversar com o 
empreiteiro, poder resolver esse problema. Parabenizo o senhor por ter chamado 
a responsabilidade, porque a gente sabia que não estava tendo interlocução com o 
Clube, se o senhor não chamasse à frente a tratativa, juntamente com o Dr. 
Gerson e com o Dr. Keyler acho que a gente ainda estaria no mesmo imbróglio. E 
agora a gente está finalmente chegando perto de uma solução. O que quero 
pontuar é que, contrariamente ao Toni, não vejo nenhuma política aqui, acho que 
é o contrário, quando a gente não tem argumentos para o mérito vira tudo 
político. A gente sabe que houve problema, aí quando não quer enfrentar o 
problema é tudo político para poder não se entrar na discussão. É outra forma de 
ver, mas, tudo bem, respeito, mas não concordo. Queria dizer que o que 
aconteceu não foi por falta de aviso, Dr. Manssur, foram protocoladas N cartas à 
Diretoria, até antes da contratação da empresa, quando foi feita aquela demolição 
na correria e a gente teve que correr para escorar o prédio, não sei se o pessoal 
ainda se lembra disso. Mas foi se fazendo a demolição antes de ter o projeto 
definido, não tínhamos nem contratado a empreiteira, aí se vê que teve que correr 
para escorar e depois fazer todo o escoramento. Então, foi uma sucessão. Quero 
deixar bem claro para todos que estão nos assistindo, porque esse acordo não 
resolve o problema da obra, que é o mais importante, resolve o problema da 
empreiteira, que o próprio Gerson acabou de falar, há 20 minutos, meia hora, que 
vai pagar o que devia em medições. Ou seja, está resolvendo o problema da 
empreiteira e resolvendo o problema pessoal que o Clube acabou trazendo aí com 
essa briga. O Dr. Dutra foi muito feliz quando falou, o Dr. Gerson não contrapôs, 
então ratificou o que o Dr. Dutra falou, ele falou das notas, tudo mais, existem 
vários valores divergentes, principalmente com relação às datas-bases, as datas-
bases e seus reajustes. Tenho certeza absoluta, o leigo não está entendendo qual é 
o valor final hoje da obra, porque uma hora usa data-base março, outra hora data-
base setembro, outra hora usa data-base da licitação. Então, acho importantíssimo 
o Dr. Gerson fazer outro documento explicitando na data-base de hoje para fazer, 
porque até o próprio acordo dizer que teve 20% de desconto e vai ser reajustado, 
antes pagava 10% pelo INCC e o índice futuro vai ser maior que 10% é óbvio que 
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não teve desconto, então, acho importante ele colocar isso. Também, que acho 
importantíssimo colocar no que for mandado ao Conselho, ficou faltando os custos 
da demolição, ficou faltando o projeto que o Célio falou, elevadores, paisagismo. O 
que queria entrar mesmo no assunto é do acordo, como falou o Dr. Cardia. Acho o 
seguinte, a Diretoria pode fazer o acordo que quiser, se quer pagar 2, quer pagar 3, 
quer pagar 4, ela assume a responsabilidade do acordo, ela criou o problema, ela 
assume a responsabilidade, não transfere a responsabilidade do Conselho ser um 
chancelador, porque fica difícil de explicar ao associado porque a gente está 
validando ou não validando um acordo, que sequer tem a perícia executada. Como 
é que você vai fazer um acordo se não tem a perícia? O próprio contrato com a 
empreiteira, que são iguais a todos os contratos do Clube, que você pode fazer o 
encontro de contas, não precisa trazer para cá, porque a gente não traz ao 
Conselho recursos trabalhistas, recursos trabalhistas de monta muito grande. O 
que tem que trazer ao Conselho é quando tiver um problema com uma 
concessionária, um acordo de IPTU, um acordo com uma demanda tributária, 
acordo do dia a dia é complicado você trazer. Não é do dia a dia, mas é uma obra, 
serviço do dia a dia que a Diretoria deu causa de trazer, então, se quer fazer o 
acordo, ela faça, ninguém é contra a Diretoria fazer acordo e resolver, mas assuma 
a responsabilidade de se fazer esse acordo e não jogar ao Conselho, na minha 
visão, para o Conselho chancelar. Para finalizar, ainda acho interessante, não vejo, 
pagar INCC, paga à vista o empreiteiro, paga em duas vezes, 30 dias, para ele 
sumir, e tudo. A mesma coisa tem que ser com a gerenciadora. A gerenciadora 
deixou acontecer, não dá para o cara continuar, limpa todo mundo, é vida nova, 
vamos começar do 0 (zero) ou continua. Como não vai continuar, vida nova, limpa 
tudo, porque não pode deixar, um é bom, outro é ruim, ficou silente lá, um ano e 
meio a gerenciadora, agora ela acordou. Para também falar, assim, como acordo, 
acho que o Clube sempre pode fazer acordo indo ao Conselho para receber 
dinheiro, para pagar eu acho complicado, para mim o Clube é um órgão público, 
ele tem que ter uma sentença, isso é importante a gente colocar. Vou citar 
rapidamente dois casos. Quando era Presidente vieram uma vez “Irmãos Gomes 
tem um litígio, precisa pagar”, até conheci o pessoal. Você precisa ter a sentença 
para eu poder te pagar, porque se não tiver a sentença vão dizer que tenho um 
esquema com você porque estou te pagando. ... A mesma coisa, tinha uma 
demanda de um advogado por causa do INSS, o senhor se lembra da época do 
REFIS, e tudo, um monte de gente veio falar “Cappellano, faz um acordo, ele 
trabalhou, não é justo”, não me lembro se foi o Dutra ou o Toni que não chegou no 
acerto, e essa briga. Falei “Não posso fazer um acordo sem ter a sentença”, se o 
cara perdeu na justiça e o Clube não deveu nada”, e queriam que fizesse acordo, 
R$ 1.000.000,00 na época. Então, acho muito importante a gente ter esse 
parâmetro para se pensar como Instituição, como se faz acordo. Para receber, tem 
o risco de perder, então, vamos lá e fazemos acordo. Para pagar acho que o Clube 
tem que ter sentença, senão a gente vira uma fábrica de acordos. Acho muito 
perigoso ficar fazendo acordo sem ter sentença ou pelo menos perícia, porque vai 
ser sempre a nossa palavra contra a palavra deles. Não tem perícia, quem está 
falando a verdade, fica complicado, tem parte que todo mundo está falando com 
boa fé, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Para finalizar, acho que o 
prazo a gente tem, ninguém vai correr para receber R$ 3.000.000,00 por causa de 
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uma semana. ... ele está muito a fim de receber o dinheiro. Acho importante a 
gente sanar, na minha visão, a Diretoria inteira está votando, o Dr. Ney David que 
assinou o contrato está na sala da Presidência, Dr. Toloza que fez a primeira carta 
contra o empreiteiro, a Presidência aqui na mesma mesa, ou seja, isso é uma 
prestação de contas. A prestação de contas temos todos os precedentes, é uma 
prestação de contas da obra para se fazer um acordo. Prestação de contas no 
Clube, a Diretoria nunca votou, porque ela é a própria interessada, ele é um 
Conselheiro, participa dos debates, sabe tudo, mas não vota, porque isso na minha 
visão pode dar uma nulidade. Uma nulidade, a gente entra com recurso e posterga 
muito mais a decisão. Acho que isso, por ser uma prestação de contas e é de causa 
própria de quem está na Diretoria, quem fez o contrato, quem fez a rescisão, 
quem assinou, a governança que acompanhou ou não acompanhou, essas pessoas 
estarem votando. Nunca votaram em prestação de contas, por que vai votar hoje 
na prestação de contas? Ninguém é contra o acordo, mas a gente quer que seja 
feito da maneira mais transparente possível. Por isso que acho que a retirada de 
pauta é importante para a Diretoria esclarecer esses problemas, na minha visão 
esses problemas de Diretores votando, para não vir amanhã perturbar a decisão 
que for tomada pelo Conselho. Teremos uma reunião na próxima segunda, daqui a 
seis dias, a Diretoria já ouviu um monte de colocações que ela pode melhorar e 
muito esse acordo para o Clube e se livrar dessa grande coisa. E também nos dar o 
valor certo que vai custar a obra, porque está claro pelos números e pelas datas-
bases que foram colocadas que a obra não vai ser mais R$ 3.000.000,00, serão R$ 
5.000.000,00 ou R$ 6.000.000,00, está claro aqui. Não adianta tirar um serviço, 
dizer que é escopo, não é escopo, é tudo a mesma coisa, é tudo igual, é um valor 
total para se fazer a obra. Foi pedida uma verba para a obra e tem tudo isso. 
Então, Dr. Manssur, faltam 40 segundos, é isso, endosso as palavras, não vejo 
problema de prazo, a empreiteira vai adorar saber que está caminhando para o 
acordo, o senhor tem o contato, tem conversado, pode falar “Olha, estamos nos 
finalmente aqui”, mas a gente pode justificar para o sócio, fala: Pô, Cappellano, 
como é que você aceita um acordo sem sentença, por que amanhã vão perguntar 
para a gente quanto é que vai custar a obra. Resolveu, não resolveu? Não sei, 
porque não está correto, está com diferença de data-base. Era isso que queria 
falar, Dr. Manssur, endosso a palavra do Dr. Fasanaro, mas também proponho 
retirada de pauta, não tem nada de político, simplesmente estamos conversando 
para o Clube ter a maior transparência possível e ter a maior segurança jurídica 
possível de quem está votando e da forma que está sendo feito o acordo. Se 
retirar ou não de pauta e a Diretoria quiser fazer o acordo, ela faz e assuma. O 
Dutra fez o acordo da garagem quando deu problema, chegou e comunicou ao 
Conselho. O Dutra foi lá: Olha, eu assumi o problema, foi tanto, estou pagando 
tanto pelo problema, algumas vezes pediu o restante da verba no Conselho e o 
Clube sempre votou, porque sabe do interesse de terminar a obra e não pode 
prejudicar mais os associados. Mas na minha visão isso de a gente só aparece aos 
48 do 2º tempo para pagar o incêndio e transferir o problema não acho correto.  
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Incialmente, vejo que só tem o requerimento do 
querido ex-Presidente Alberto Fasanaro quanto à retirada de pauta. E para que 
não ocorra preclusão já deixo consignado meu requerimento de aprovação do 
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acordo no limite do valor pleiteado. Sr. Presidente, por que peço e requeiro que 
essa nossa proposta, esse parecer do escritório e a proposição de V. Exa., que 
encabeçou todo esse imbróglio, seja aprovado? Porque temos três demandas, 
honrado Presidente, e a que mais me preocupa é a ação de reintegração de posse 
e de reconhecimento de direito de retenção da obra. O senhor sabe que qualquer 
demanda jurídica é futura e incerta, por mais que eu tenha certeza que a nossa 
Instituição seria favorecida, o tempo corre contra os nossos associados, 
Presidente. E só para o senhor ter uma noção, também corremos o risco de uma 
sucumbência muito elevada, só de custas judiciais à Tetra-Base já pagou R$ 
32.000,00 só por conta dessas ações. O honrado magistrado fixou o serviço do 
perito judicial em R$ 82.000,00, só para os senhores virem os volumes, o que tudo 
isso está acarretando, Sr. Presidente, para todos nós, dos 38 mil sócios. A melhor 
solução realmente é fazer esse acordo, porque como disse o honrado Fasanaro, 
mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Presidente, queria fazer 
alguns registros. Primeiro, com relação ao eminente jurista Dr. Paulo Sergio Uchôa 
Fagundes, querido advogado, meu amigo, o nome de V. Sa. honra nossa 
Instituição, o senhor ocupa o cargo de Presidente da Subseção da Ordem dos 
Advogados de São Paulo, Seção Pinheiros, isso é uma honra para nós. Queria 
também fazer um registro ao nosso querido André Montoro, que se referiu ao seu 
digno pai, meu professor também, André Montoro, mas o senhor se esqueceu do 
seu querido irmão Eugênio Montoro, o professor mais jovem da Pontifícia 
Universidade Católica que ministrava aulas de Direito Constitucional. Queria aqui 
também agradecer as palavras do Engenheiro Miller, que foi muito educado com 
relação a mim. Agora, o que digo aqui, que é difícil explicar ao associado onde que 
gastamos R$ 900.000,00 de construção de um galpão na Cidade Universitária, 
como explicar aos associados que gastamos mais de R$ 900.000,00 em projetos 
que não foram executados, que estão arquivados em nosso Museu Hans Nobiling. 
Veja, só esses dois valores que estou citando aos senhores ultrapassam a metade 
desse acordo, que é extremamente relevante para nós. Para não tomar mais 
tempo, como disse, a decisão jurídica é futura e incerta e corremos o risco de, por 
mais que entenda que seríamos, vai até ao Supremo isso e a redução da obra vai 
causar enormes prejuízos aos nossos 38 mil associados. Agora, eminente 
Presidente, o senhor citou em resposta ao querido Dr. Paulo Sergio Uchôa 
Fagundes qual seria o meu interesse em participar desta reunião. O meu interesse 
é o mesmo dos 38 mil sócios. Frequento, sou associado desde 1953, sou 
Conselheiro desde 1976, repito, o meu interesse é dos 38 mil associados. Querido 
Paulo Sergio Uchôa, vinha aqui no Clube quando não havia 4 mil sócios, trazia 
espingarda de chumbo para matar ratinhos e ratazanas. Hoje tem muita ratazana 
no Clube, vínhamos aqui para matar ratinhos, mas a quantidade de ratazanas aqui, 
Dr. Paulo Uchôa, está excedendo, estratosfericamente uma quantidade enorme de 
ratazanas aqui em nosso Clube. Então, Sr. Presidente, perdoe-me esse desabafo, 
porque se não fizermos esse acordo a nossa Instituição, os nossos associados serão 
prejudicadíssimos com isso. Então, peço, que proposição do querido, honrado 
Conselheiro Alberto Fasanaro não seja acolhida, outros eminentes Conselheiros 
que pleitearam essa retirada de pauta, que ela não seja acatada e seja acatado o 
nosso pedido de aprovação desse acordo no limite que foi fixado. Agradeço, 
Presidente, como disse, quis ser breve, tinha muita coisa mais para explanar, mas o 



30/36 

que me preocupa é isso, são três ações, mas a que causa muita preocupação é um 
reconhecimento de direito de retenção da obra, que a gente não sabe onde pode 
parar isso. O senhor sabe muito bem, é um jurista, família Manssur, o senhor sabe 
o gabarito que a família do senhor e o seu conhecimento jurídico tem, por isso que 
assumiu, juntamente com nosso querido Diretor de Patrimônio, essa causa. Então, 
peço aos Conselheiros pela aprovação do acordo. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Confesso que pretendia exceder em muito o 
tempo, mas diante das colocações que foram feitas aqui e com a explicação muito 
clara, muito límpida do Diretor de Patrimônio, isso me facilitou, porque vejo uma 
unanimidade e nem poderia ser diferente, gostaria muito que pela união do 
Pinheiros, pela importância dessa sociedade que fosse mesmo unânime aprovação 
dessa, não foi nem solicitação da Diretoria, foi uma iniciativa sua, porque me 
recordo, permita-me uma digressão, eu me recordo que na minha Presidência nós 
fomos, alguns devem se lembrar desse fato, porque muitos eram Conselheiros, 
tivemos um ato violento contra a sociedade pinheirense, que foi a interdição do 
Clube. Por ausência de um para-raios. Mas fico pensando o seguinte, se isso fosse 
hoje, como Presidente estaria crucificado, quando na realidade foi um ato de 
violência contra a Instituição, a Instituição se uniu, lembro da posição do Conselho 
nas decisões que foram tomadas em relação a esse fato. Mas se fosse hoje eu acho 
que eu seria crucificado, da forma que se colocam as coisas hoje. Na realidade, 
este assunto é uma exigência para que se libere a obra, para que se continue a 
obra, para que se entregue a obra no menor prazo possível. Não sabemos as 
consequências de uma demanda, que, além de levar um tempo, não podemos 
cravar, mas podemos estimar algo em torno de um a dois anos, se não for mais, 
com recursos que sobem. Bom, então, o fato é, temos que atender ao corpo 
associativo e temos que concluir essa obra, esse é um aspecto. Na realidade 
estamos nos esquecendo, não vi nenhum dos brilhantes antecessores meus que 
tenha falado no regime que vivemos nesse período, um período de pandemia, 
onde tudo se modifica, os contratos sofrem desequilíbrio completamente, porque 
os insumos sobem além do reajuste que tem no contrato. O aço subiu mais que 
40%, concreto subiu mais que 30%, a mão de obra subiu mais que 30%, a 
produtividade baixou, porque você tem que atender as condições sanitárias 
necessárias para continuar e ninguém falou nisso, que nesse período a Diretoria 
teve comportamento exemplar, manteve o Clube em pé, com as suas finanças 
seguras e tocando a obra, uma das razões foi essa, você tinha um problema 
seriíssimo que estávamos vivendo e ninguém falou na pandemia. Como não falou 
na pandemia, isso mudou completamente o cenário. Pois bem, o que o Clube fez 
foi o seguinte, vamos sentar à frente das solicitações da contratada, muitas delas 
razoáveis, muitas delas certas por causa do problema do desequilíbrio do contrato. 
A Diretoria sentou com a construtora para negociar e negociou à exaustão. 
Quando você não consegue atender ambas as partes, quando não se chega a um 
acordo, isso é judicializado. É o que aconteceu, foi judicializado. A judicialização do 
processo foi até benéfica, se quer saber, porque levou as duas partes a sentar-se à 
mesa de novo e fazer um acordo. Todos aqui disseram, a judicialização é que levou 
a fazer um acordo. Quando você pensa de um lado, vai ficar com uma obra parada 
de um a dois anos, três anos, sei lá o quê, quando penso que o que tenho para 
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receber não vou receber nesse prazo, sento para negociar. É isso que fez o Esporte 
Clube Pinheiros, soberano com o contratado, respeitando os seus direitos, 
respeitando as suas reivindicações. Foi isso que aconteceu. Aconteceu, porque o 
processo foi judicializado depois de incansáveis reuniões para se fazer um acordo. 
O acordo está aí feito e o que reduziu muito a minha fala, Sr. Presidente, o que o 
engenheiro Gerson apresentou, só não ouve e não vê quem não quer, estamos 
com uma obra numa situação em que a maior parte dela, está com 85% feita, o 
que falta fazer, a parte mais complexa da obra já foi feita, são acabamentos que 
você pode contratar subempreiteiros e administrar, sim, ainda com a supervisão 
da gerenciadora, ainda com gerenciamento da gerenciadora. Então, pode fazer 
isso sim e vai fazer. ... o Pinheiros tem essa tradição. Fizemos isso no 
estacionamento também. Então, não venha com essa história: Ah, não, dá mais um 
prazo, mais 10 dias para mais detalhes. Que mais detalhes que precisam, o 
engenheiro Gerson colocou claramente o seguinte, desses R$ 2.750.000,00, 91% é 
devido ao contratado, 9% foi uma reivindicação que ele fez, foi reduzida à Casa de 
menos de R$ 200.000,00. Será que é preciso mais o quê? Você tem que pagar o 
que ele fez, é devido e 91%, a não ser que esteja enganado, o engenheiro Gerson 
pode falar novamente, 91% era devido a ele. Que acordo esdrúxulo é esse, que 
acordo desfavorável é esse, que falta de soberania do Clube é essa, quando você 
tem que pagar, honrar os seus compromissos e aceita um percentual que 
representa 9% dos R$ 2.750.000,00. Essa história de “Vamos analisar mais dados”. 
Que dados mais têm para se analisar, do que foi tudo colocado aqui? Então, é isso, 
Sr. Presidente. Muito obrigado, vou terminar dentro do meu tempo, porque teve 
essa unanimidade de que um acordo tem que ser feito. As explicações que foram 
dadas pela área de Patrimônio nos deixam bem tranquilos em relação à 
continuidade da obra com o nosso pessoal, com a contratação de subempreiteiros, 
de elétrica, de hidráulica, de acabamento, a parte complicada da obra já foi feita. 
 
Presidente – Vou declarar encerrada a discussão e indagar ao Sr. Presidente da 
Diretoria sobre a possibilidade de ele responder as indagações.  
 
Regina Helena Secaf – A minha pergunta é muito simples. Nós podemos avalizar 
um acordo onde não sabemos o que vai acontecer depois? Essa é minha pergunta, 
porque a nossa pauta é esta, vamos autorizar a Diretoria, vamos avalizar este 
acordo, mas qual foi meu parecer em relação a isso. Já houve a cotação de um 
engenheiro, ali está escrito, em todos esses papéis que li e tentei entender tudo, 
porque como uma vez o ex-Presidente Cappellano disse, quem não entende não 
vota, tentei entender. Me parece que vamos contratar empreiteiras para a parte 
elétrica, empreiteiras para a parte de encanamento. 
 
Presidente – Os demais serviços. O engenheiro Gerson vai explicar para a senhora. 
 
Regina Helena Secaf – A minha preocupação é, se formos contratar picado será 
que essas contratações virão ao Conselho? Tenho dúvida sim. A do engenheiro não 
veio e já foi contratado. 
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Presidente – Ele vai explicar para a senhora, com muita honra. Mas virão,  garanto 
para a senhora. 
 
Regina Helena Secaf – A do engenheiro não veio ainda, então, vamos ver o que vai 
acontecer depois disso. Não consigo avalizar e explicar isso ao associado que vota 
em mim. 
 
Diretor de Área de Patrimônio, Gerson Aguiar de Brito Vianna – Iniciando pela 
Dra. Regina iniciou, afirmando que não sabemos o que vai acontecer depois de 
aceitar o acordo. Sabemos o seguinte, se não fizer um acordo não tem depois, 
vamos ficar parados, segundo os nossos advogados um, dois a três anos, isso é 
inequívoco, o que sabemos é isso. Agora, se depois do acordo conseguirmos ... 
liberar a obra nós sabemos o que vamos fazer. Temos um bom projeto para 
executar e temos totais condições de executar, como já temos alinhavados os 
primeiros passos a ser dados na sequência, inclusive com prazo da ordem de cinco 
a seis meses a ser confirmada por um orçamento que vamos iniciar assim que 
liberar a obra. Em resposta ao que o Dr. Célio colocou, ... o contrato de 
gerenciamento da Concremat é um valor de mercado, que pode ser rescindido a 
qualquer tempo, com aviso prévio de 30 dias, se nos interessar será rescindido, se 
não interessar será seguido. É importante que saibam que a contratação de meta 
do Clube com os empreiteiros gera uma economia da ordem, como falei, de 25 a 
30%, os engenheiros sabem disso, que é não utilizar o BDI de uma terceira 
empresa, que tem inclusive o refaturamento, se ela contratar um fornecedor de 
vidro, ela paga 100 com o vidro, vai nos cobrar 130. Se a gente for fazer direto nós 
vamos pagar 100 o próprio vidro, talvez aí mais 3% envolva o trabalho da 
gerenciadora e da nossa equipe. Ou seja, é uma tremenda economia, não tem a 
menor dúvida que é muito econômico. É uma obra de contratação de sete ou oito 
empreiteiros que vai gerar essa boa economia para nós. Os elevadores, paisagismo 
não é escopo da construtora, não faz parte do escopo, vai ser contratado e 
executado posteriormente. Um termo que foi usado que acho muito forte, é 
capitular, não é um termo apropriado, uma vez que, primeiro, estamos pagando o 
que foi feito, vamos colocar no site o que foi combinado e o que foi realizado. Não 
entendo isso como uma capitulação, de forma alguma entendo isso como 
denegrindo a imagem do Clube de 120 anos de vida, é uma explicação. Quanto aos 
itens que foram colocados do acordo, o que coloquei agora há pouco, temos 82% 
dos R$ 2.750.000,00 referem-se a serviços executados pela construtora; devolução 
da retenção, que é um dinheiro da própria construtora, já é um dinheiro dela, 
apenas está conosco; 9% correspondem a reembolso de materiais e produtos que 
a construtora comprou, está na obra e vamos utilizar. É material nosso, vamos 
usar, ela comprou, pagou. Entramos no acordo, reembolsamos e vamos usar, e 9% 
são reembolsos de despesas, que ela pleiteou muito mais do que isso, pleiteou 
algo em torno de 150, que seria ressarcimento por equipes que ficaram paradas 
durante um tempo enquanto a obra estava parada. Não reconhecemos todo o 
valor por questão de encargos sociais que ela pediu. Renegociamos esse valor e 
acabamos em 9% do total. 
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Presidente – Engenheiro Gerson, esses percentuais o quanto representam dentro 
do valor do acordo? 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – 82%, aproximadamente R$ 2.000.000,00. 
 
Presidente – R$ 2.255.000,00, é o que fiz a conta aqui. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Muito obrigado pela ajuda. 
 
Presidente – Do material que o senhor não pôde ter acesso, quanto representa? 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Da ordem de R$ 180.000,00 mais ou menos, R$ 
210.000,00 mais ou menos e outro tanto referente ao reembolso das despesas que 
teria. 
 
Presidente – Vou fazer uma pergunta ao senhor, que é da ilustre Conselheira 
Maria Elisa Cappellano, Eis a pergunta: Gostaria de saber como foi feita essa 
negociação, como as pessoas que se colocaram para o acordo se colocaram 
tecnicamente, porque em qualquer acordo dessa monta, se eu tenho razão, que a 
priori é o caso do Pinheiros, eu jamais cederia numa mesa de negociação, 
perdendo, além de pagar um índice alto e desconhecido de reajuste. Sou da área 
de investimentos, quem em sã consciência e tendo dinheiro em caixa, faz uma 
dívida com índice futuro desconhecido? E ainda, maior do que o pedido 
inicialmente pela construtora? Todo acordo, se há expectativa de ganho de causa, 
e pressa de receber por parte da outra parte (construtora), o Clube deveria ter 
conseguido um bom desconto! 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Essa negociação teve início juntamente com dois 
técnicos da construtora, dois técnicos nossos, fiquei pessoalmente dentro dessa 
negociação, nunca com menos de duas a três pessoas no processo de negociação, 
culminando com a participação do Dr. Manssur e Keyler, que se sentaram junto 
comigo e o representante da empresa em oito a 10 reuniões que fizemos. A 
proposta inicial da construtora era quase da ordem de R$ 3.400.000,00, R$ 
3.500.000,00, depois baixou para R$ 3.300.000,00, que depois conseguimos que se 
chegasse a esse valor de R$ 2.750.000,00. O fato de a gente trabalhar com índice 
desconhecido, um índice razoavelmente previsível, da ordem de 1,5%, se tanto, 
né, pode ser que agora comece até a diminuir, porque já subiu muito, os índices de 
INCC devem baixar. Mas, de qualquer forma, como foi exaustivamente solicitado 
por vários Conselheiros, na sequência da negociação, que o Dr. Manssur solicita 
que esteja presente junto comigo e mais o nosso jurídico, vamos propor que seja 
pago à vista, se for interesse também do Clube. Será analisado. Pode ser que ele 
aceite, pode ser que não, seria conveniente que o Conselho deixasse essa 
alternativa por nossa condição. 
 
Presidente – Se eu for convocado, pelo amor que tenho a este Clube, com muita 
honra participarei, como participei das anteriores, Dr. Keyler e eu, porque 
recebemos uma missiva, que entreguei aos Conselheiros, que me foi entregue 
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pessoalmente, evidentemente encaminhei aos Conselheiros. Foi uma honra para 
mim, pelo amor que tenho ao Clube, como todos os senhores, é a minha alma 
mater, é a minha casa. O Dr. Célio está perguntando e ele fez essa pergunta: Não 
aprovamos um valor com elevadores? Como que ficamos, R$ 565.000,00 para 
elevadores? 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Esse valor do elevador é importante, claro, R$ 
565.000,00, mas vai ser objeto de todo reorçamento da obra que estará concluído 
dentro de 20 a 30 dias, assim que a gente tiver assinado o acordo. 
 
Presidente – Isso é importante que o senhor esclareça, em quantos dias após o 
acordo vamos retomar a obra? Está no termo da minuta que o senhor me 
apresentou. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Assim que protocolarmos. 
 
Presidente – Da data do protocolo, quantos dias? 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Eu acho que é de imediato, aí é a parte jurídica 
que vai dizer se posso. 
 
Presidente – Perfeitamente, é o que está aqui. É o tempo apenas de remover as 
coisas que estão lá. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Isso ele prometeu fazer em 10 dias 
aproximadamente. Após assinatura do acordo, a construtora vai retirar o que for 
de sua propriedade, dos artigos móveis que tiver na obra, vai retirar e nós 
tomamos posse do canteiro, imediatamente já temos engatilhada a retomada 
desses primeiros serviços. Já estamos iniciando até os primeiros contatos com 
fornecedores para fazer o reorçamento da obra, que deve estar concluído entre 20 
e 30 dias, onde será imediatamente apresentado à Comissão de Obras, analisado, 
discutidos os assuntos e remetido ao Conselho. 
 
Presidente – Isso é muito importante, quanto tempo o senhor estima de conclusão 
dessa obra? 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – De cinco a seis meses, dependendo dos 
entendimentos com os fornecedores, porque como o mercado está muito instável 
nós não sabemos em aço inox, as cozinhas, os próprios elevadores, ar 
condicionado, como é que estão os prazos de entrega. Se já estiverem 
normalizados, como a tendência está dizendo que vai acontecer, poderemos 
trabalhar com cinco meses. Se estiver muito complicado eu acho que no máximo 
em seis meses, talvez até antes, acho que cinco meses seria um prazo bem factível. 
O orçamento de 20 a 30 dias, que é o que preocupa a todos os Conselheiros. 
 
Presidente – Perfeito. Finalmente, o Dr. Célio pergunta sobre R$ 558.000,00 de 
projetos. 
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Gerson Aguiar de Brito Vianna – Os projetos já foram realizados, já foram pagos, 
... não entendi. 
 
Presidente – Na apresentação das contas vamos verificar isso, não tenha dúvida 
nenhuma. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Quando for apresentado o orçamento do Clube... 
 
Presidente – Vamos ter isso delimitado. 
 
Gerson Aguiar de Brito Vianna – Cada centavo. 
 
Presidente – A Sra. Maria Elisa falou, realmente vamos tentar buscar, 
posteriormente é um ato de gestão, estamos aqui na autorização. Depois que for 
autorizado evidentemente iremos buscar a melhor condição para o Clube. 
 
Presidente – Por solicitação do Conselheiro Rodolfo José Sanchez Serine, 
submeteu à votação o encerramento da discussão, tendo o Plenário entendido, 
por 142 contra 26 votos, que a matéria estava suficientemente esclarecida. 
Declarou, então, encerrada a discussão, passando imediatamente à votação. 
 
Votação / Deliberação: 

O Sr. Presidente submeteu à votação a preliminar arguida pelo Conselheiro Efetivo 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, de retirada do processo da pauta da reunião, 
tendo a mesma sido rejeitada por 96 contra 77 votos. 

A matéria de mérito à votação, tendo o Plenário resolvido, por 98 contra 73 votos, 
aprovar o pedido de autorização formulado pela Diretoria com base no disposto 
no Art. 51, do Estatuto Social, para formalizar acordo, por meio de concessões 
mútuas e recíprocas, às finalidades de, força de conciliação, encerrar às demandas 
judiciais envolvendo as partes e, no campo contratual, resolver, de modo 
definitivo, a relação objeto de Contrato de Empreitada por Preço Global nº 
131421, celebrado pelo Clube em 14/05/2020, com a empresa responsável pela 
obra de revitalização do prédio do Tênis 
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Ressaltou que o Plenário discutiu por aproximadamente 4 horas, 
podendo-se dizer que houve uma vitória, aquela do amor institucional, de ir em 
busca aos interesses maiores, que são dos associados que são representados pelas 
Senhoras e Senhores Conselheiros, que honram e dignificam seus mandatos. 
Acrescentou que é uma honra, um privilégio, é uma das alegrias maiores, se não a 
maior de sua vida neste momento difícil que passa, poder pertencer a este 
Colegiado e poder dirigir como coordenador os trabalhos de um Plenário 
consciente, ciente, responsável e, acima de tudo, de inconfundível e incomparável 
amor pelas coisas desta Instituição, que daqui a aproximadamente um mês 
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celebrará os seus 122 anos de vida. Recomendou que todos lessem a matéria que 
escreveu para publicar na edição de setembro da Revista Pinheiros: Quem o 
fundou, sonhou o sonho certo, quem o cristalizou em 1942 foi épico, foi um herói, 
por isso que seus dois nomes estão na história. “E os senhores que ao longo destes 
anos cristalizaram esta Instituição, os senhores são responsáveis, sim, mas, sim, 
vou dizer qual é a responsabilidade. Os senhores são responsáveis pela maior 
pujança da mais grandiosa Associação esportiva da América Latina, Esporte Clube 
Pinheiros, nossa alma mater, glória, altar da glória eterna de quem ama este 
Clube, extensão de seu lar.” Deu por encerrados os trabalhos às 23:00 horas. 

 
* * * 

 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 721ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 27 de setembro de 2021, com as alterações já dela constantes. 

 

 

 

 

JOSÉ MANSSUR 

Presidente do Conselho Deliberativo 

 

 

 

 

RICARDO LUIZ IASI MOURA 

Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 

 
 

 

 

 

 

mlf 

 


