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ATA DA 720ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA 
NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, PELO FORMATO VIRTUAL 
 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta de agosto do ano dois mil e vinte e um, em primeira convocação, às 
dezenove horas, tendo participado cento e setenta e sete 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, prestou esclarecimentos a 
respeito do funcionamento da reunião virtual. 
 
Presidente – Esclareceu que a lista de presença com o ingresso na plataforma seria 
encerrada às 20:30 horas. Então, o Conselheiro que não tivesse acessado a 
plataforma até este horário, somente poderia tomar parte nas discussões, sem 
direito a voto; bem como que aqueles que pretendessem se inscrever para falar 
deveriam clicar no desenho da MÃO; para apartear, clicar na palavra APARTE, no 
canto superior direito da tela; e, exclusivamente para falar pela ordem ou arguir 
questão de ordem, utilizar o chat. Prosseguindo, a seu pedido foi exibido um vídeo 
para atualizar as normas técnicas e facilitar o acesso dos Conselheiros à reunião 
virtual. 
 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Eleitos e Suplentes convocados para a Reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro os seguintes Suplentes 
convocados para esta reunião: Eduardo Luiz Di Pietro, da Chapa Participativa e 
Delmo Sergio Vilhena, da Chapa Pinheiros Sempre. Foram também convocados, 
mas não compareceram, os Suplentes Paulo Amaral Amorim, da Chapa 
Participação Viva, Fernanda Lopes Freixosa, da Chapa Pra Frente Pinheiros e Ana 
Isabel Arruda Pereira de Oliveira, da Chapa Sou + Pinheiros.  
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Homenagem aos Atletas e Comissão Técnica que participaram dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio/Japão, realizados no período de 23/07 a 08/08/2021 

Presidente – Prestou homenagem aos pinheirenses que participaram das 
Olimpíadas de Tóquio, no Japão, a seguir relacionados, tendo muitos deles, 
inclusive, participado virtualmente desta parte solene da reunião, a saber: 
Atletismo: Aldemir Gomes da Silva Junior, Alison Brendom Alves dos Santos, 
Altobeli Santos da Silva, Andressa Oliveira de Morais, Augusto Dutra da Silva de 
Oliveira, Clodoaldo Lopes do Carmo, Daniel Chaves da Silva, Darlan Romani, Derick 
de Souza Silva, Eliane Martins, Erica Rocha de Sena, Felipe de Siqueira da Silva, 
Gabriel Oliveira Constantino, Geisa Rafaela Arcanjo, Henrique Camargo Martins, 
Jorge Henrique da Costa Vides, Laila Ferrer e Silva, Mateus Daniel Adão de Sá, 
Paulo André Camilo de Oliveira, Rosangela Cristina Oliveira Santos e Vitoria Cristina 
Silva Rosa; Judô: Eduardo Yudy Brito Santos, Eric Gomes Takabatake, Gabriela 
Shinobu Chibana, Larissa Cincinato Pimenta, Maria Suelen Altheman Gagliardi  e 
Rafael Carlos Silva; Natação: Alberto Silva, Ana Carolina Vieira, André Luis Simões 
Ferreira, Breno Martins Correia, Caio Rodrigues Pumputis, Felipe Ferreira Lima, 
Gabriel Silva Santos, Giovanna Tomanik Diamante, Guilherme Augusto Guido, 
Guilherme Dias Masse Basseto, Marcelo Chierighini e Pedro Henrique Silva Spajari; 
Esgrima: Nathalie Marie Moellhausen; Ginástica Artística: Arthur Nory Oyakawa 
Mariano, Cristiano Magnonn Albino e Francisco Carlos Barreto Junior; Comissão 
Técnica: Claudio Machado Pinto e Silva, Dr. Leonardo Hirão, Dr. Tiago de Campos 
Cosenza, Doutora Raquel Mugnaini e Samie Elias. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

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

Presidente – Submeteu ao Plenário, que aprovou fossem consignados votos de 
louvor e observado um minuto de silêncio em memória de pinheirenses falecidos 
recentemente, a saber: Conselheiro Edgard Crosato; Associada Maria Elisa Mendes 
Vita, que em 1981 fundou o Departamento de Assistência Social do Clube, 
tornando-se sua primeira Presidente, viúva do ex-Presidente da Diretoria e ex-
Presidente do Conselho Deliberativo Dr. Claudio Borba Vita, avó do Conselheiro 
Claudio Vita Neto, ex-Primeiro Secretário desta Casa, do Atleta Benemérito Lucas 
Pereira Vita e do Diretor Adjunto de Boxe, Conrado Vita; Ator Tarcísio Meira, voto 
este subscrito pela Conselheira Patrizia Tommasini de Souza Coelho, em nome do 
Núcleo de Teatro do ECP; ex-Conselheiro e ex-Diretor Luiz Eugênio de Jesus 
Espoladore; Associado João Carlos Della Manna, ocorrido hoje, fora primo do 
Conselheiro Marcelo Della Manna, Membro da Comissão de Obras; e, Associado 
Silas Angelucci, esposo da Associada Maria Carolina do Amaral Cardia e cunhado 
do Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia, Membro da Comissão Jurídica. 
Prosseguiu, apresentando ao Plenário os seguintes votos de louvor, que também 
foram aprovados: 1) de iniciativa do Conselheiro Paulo Eduardo Blumer Paradeda 
propõe voto de louvor ao associado Luís Felipe Sandoval, tenista de destaque do 
nosso competitivo infanto-juvenil, recentemente campeão sul-americano por 
equipes e, agora, convocado pela CBT para o Torneio Mundial por equipes - 
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categoria 16 anos, a ser realizado na cidade de Antalya, Turquia de 27/9 a 03/10 de 
2021, voto extensivo ao Head Pro Eduardo Eche; 2) de autoria do Conselheiro Luiz 
Eduardo Fernandes propõe voto de louvor ao atleta Ítalo Ferreira, medalha de 
ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2021; 3) proposto pela Conselheira Maria Angélica 
Leite de Souza, ao Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes e sua Família, pela criação 
do instituto Rede dos Sonhos, junto à Fundação Rede dos Sonhos, voltado à 
benemerência social; 4) de autoria da Conselheira Patrizia Tommasini de Souza 
Coelho, ao teatro do Clube, pelo árduo trabalho que trouxe tanta alegria para 
nossas crianças, em especial ao diretor Carlos Mira e os respectivos elencos das 
peças infantis "Super Fantástico" e "O Museu da Emília", a saber: O Museu da 
Emília - 21, 22, 28 e 29/08/2021: Cintia Turella Di Stasi, Francisco José Souza 
Prianti, Heloisa Herchcovith Castro, Heloisa Fonseca Montagna, Marcela Sabino 
Mitidieri, Maria Carmo Bottino e Murilo Prudente T. Siqueira Sorrentino; Super 
Fantástico - 07, 08, 14 e 15/08/2021: Ana Lúcia Freitas Schmitt Côrrea, Antonio 
Cruz Granziera, Edgar Schizzi Cambiagh, Henrique Cesarino Pessoa, Lucia Surian 
Moreira, Renata Castro Parodi Netto, Theo Quinta Cunha Martins e Carlos Roberto 
Mira Santos.; e, 5) proposto pela Mesa do Conselho, ao time masculino de 
Handebol do Clube, que pela recente conquista do título de Campeão do Sul-
Centro Americano, garantindo vaga para representar a América do Sul no Mundial 
de Clubes que acontecerá em outubro, na Arábia Saudita, a saber: Atletas: Fábio 
Lima Marques, Marcos Antonio da Silva, Philipp Seifert, Cauê Ceccon Baptista, 
Vitor Gabriel Valeriano Gomes, Mateus Cristian Nascimento Martins, Guilherme 
Valadão Gama, Arthur Flosi Alexandre Peão, João Guilherme Perbelini Ribeiro, 
Edney Silva Oliveira, Tarcisio Freitas Oliveira, Diogo Kent Hubner, Gabriel Silva dos 
Reis, Felipe  Venancio Santaela, Lucas  Benedito Candido, Breno Vilhena de Toledo 
Andrade, Marcos Paulo dos Santos e Hugo Bryan Monte Dos Santos, ; Comissão 
técnica: Técnico: Alex Lucio Archivaldo Aprile, Auxiliares Técnicos: Sidiney Alves de 
Souza, Rodrigo Tavares de Melo Franzin e Valter Costa; e, Fisioterapeuta: Bruno 
Theodoro Diniz. 
 
Primeiro Secretário – Comunicou que a Diretoria enviou cartas ao Conselho, que 
estão à disposição para consulta na Secretaria, comunicando nomeações, mudança 
de nomenclatura de cargos, alterações e exonerações de Diretores, estando assim 
constituída até maio de 2023: Assessoria de Planejamento - Renata Pinheiro e 
Campos Guedes de Azevedo, Diretoria Área Administrativa - João Luís Gagliardi 
Palermo, Diretoria de Área Financeira - Antonio Augusto Brant de Carvalho, 
Diretoria de Área Cultura - Vera Maria Patriani Marinho Gozo, Diretoria de Área 
Social - Raul Leite Mota Silva, Diretoria de Área de Comunicação - Ana Paula Adami 
Serine, Diretoria de Área de Marketing - Roque Antonio Horta de Ferreira Mendes, 
Diretoria de Área de Operações - Dante Boccuto Junior, Diretoria de Área de 
Esportes Coletivos e Diretoria de Área de Esportes Individuais e Aquáticos - Fabio 
Prado Ferraro, Diretoria de Área de Relações Esportivas - Ney Roberto Caminha 
David, Diretoria de Área de Relações Sociais - Ricardo Luís Sacardo, Diretoria de 
Área Jurídica - José Luiz Toloza Oliveira Costa, Diretoria de Área de Património - 
Gerson Aguiar de Brito Vianna, Diretoria de Área de Suprimentos - José Alípio de 
Barros, e, Diretoria de Área de Restaurantes - André Novaes Patury Monteiro. 
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Presidente – ... Março de 2020, a humanidade foi surpreendida com a mais trágica 
pandemia dos últimos cem anos, e como dissera aos senhores em outras 
oportunidades, considerada por uma das maiores, senão a maior estadista do 
século XXI, como uma tragédia maior após a Segunda Grande Guerra Mundial. O 
sofrimento foi enorme para todos, mas graças à ciência, à medicina e a verdade, 
como dissera há pouco ao ilustre médico que acompanhou a delegação, estamos 
pouco a pouco a superar este vírus cruel e que tanta tristeza trouxe à humanidade. 
Nesta linha, tenho estudado muito, tenho me orientado com pessoas do porte do 
Dr. Celso, nosso Presidente da Comissão de Saúde, tenho me orientado com 
pessoas de minha família ligadas à área, a permanecer o ritmo vacinal e a evolução 
desta doença nefasta e cruel, estou cogitando com a Mesa já para setembro, dia 
27, mês de aniversário de nossa gloriosa Instituição, de realizar uma reunião no 
formato híbrido. Digo híbrido porque esta plataforma virtual, como o jornal O 
Estado de São Paulo noticiou, no dia 15 de agosto, domingo, a plataforma, ou o 
modelo híbrido, é visto como caminho sem volta. E enquanto eu estiver aqui 
presente não retrocederei. Coloquei na minha mente quando tive a honra de 
iniciar o meu mandato, em 30 de novembro, mandato de um ano e meio em razão 
da pandemia, de que conservaria o que fosse para conservar, mas que iria 
promover a transformação, e ainda virão outras transformações, que pouco a 
pouco irei dizendo às senhoras e senhores, aquilo que pudesse transformar eu 
transformaria. Andamos muito, o Colegiado maior não interrompeu suas 
atividades e,  agora, com auxílio da Diretoria de Tecnologia, com apoio das 
Conselheiras e Conselheiros que são versados na área e, sobretudo, desta Mesa 
extraordinária e operosa que tenho. Acabamos hoje uma reunião, iniciada por 
volta das 17:00 horas. Terminou dois minutos antes desta reunião e deliberamos 
que iremos fazer a reunião de setembro no formato híbrido. Os que 
permanecerem home office, ou melhor, em suas casas ou seus escritórios poderão 
permanecer, os que vierem até o Salão de Festas em forma presencial terão 
garantidas toda a segurança e higienização, com máscaras e com gel. Já idealizei 
com o Dr. Celso Luiz Borrelli, o Dr. Severiano Atanes Netto vai me ajudar, Maria de 
Lourdes, o salão é amplo, não manterei a distância de 1 metro e meio, mas, talvez 
de 4 metros de uma cadeira para outra. Apenas que aqueles que comparecerem 
na reunião presencial deverão observar nas votações, de forma temporal, aqueles 
que estão em casa, a mesma plataforma tecnológica de voto. Aqueles que estão 
em casa votarão como votam hoje, votaram ontem e anteontem, pelo sistema que 
está aqui. E os que estiverem presentes nós iremos distribuir um equipamento 
chamado Kiped. Parece um controle remoto, têm duas teclas, claro que com cores 
diferentes. Uma tecla será votação de uma forma, outra será votação contrária 
àquela forma. E os senhores terão esse equipamento. Aqueles que comparecerem 
e receberem este equipamento automaticamente estarão desmobilizados, já vou 
me adiantando – Estou aprendendo tecnologia aqui com meus pares – vão estar 
desmobilizados da plataforma virtual, que ficará restrita àqueles que estão em 
casa. Dessa forma, iremos fazer todas as reuniões do Conselho doravante híbridas. 
Posteriormente, parece que temos algumas leis que estão surgindo aqui recentes, 
vamos examinar de acordo com essas leis recentes o que poderemos fazer para o 
futuro em termo de transformação. Então, esta era a primeira comunicação que 
gostaria de fazer aos senhores. A caminhar, como está caminhando a questão 
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deste vírus cruel e seu combate heroico, histórico que estamos todos a 
empreender, espero, no dia 27, mês de aniversário do Clube e de pessoas por 
quem temos muito respeito, no mês de setembro iremos realizar, respeito e 
estima,  a reunião no formato híbrido. Esta é a primeira comunicação que faço aos 
senhores. Mas oportunamente eu os mandarei por escrito. A segunda 
comunicação importante, eu a recebi hoje, às 17h47, protocolada no Conselho, 
ofício da Diretoria nº tal. Já determinei a imediata juntada aos autos para consulta, 
endereçada a minha singela pessoa. Referência Acordo Tetra-Base. Obra Tênis: 
Prezado senhor. Em cumprimento à Resolução nº 22/2021, tendo por objeto 
assunto em epígrafe, peço licença para informar as Sras. e Srs. Conselheiros que na 
última sexta-feira, 27/8 concretizamos o termo de transação com a Construtora 
Tetra-Base, visando ao encerramento de ações judiciais e consequente liberação 
do canteiro de obras da reforma do prédio do Tênis, sendo que as respectivas 
petições, deste acordo obviamente, já foram devidamente protocoladas nos 
processos em curso, nos quais requerida a extinção com resolução do mérito. 
Sendo o que nos cumpria informar, ficamos à disposição para outros 
esclarecimentos. Saudações.” a) Ivan Caltaldi Filho – Presidente da Diretoria. 
Então, comunico aos senhores que a resolução obtida na reunião extraordinária do 
dia 24, recebo a comunicação de que ela foi integralmente cumprida e obviamente 
nos termos absolutamente fixados na respectiva resolução, como só ia acontecer. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 
Item 1 - Apreciação da Ata da 718ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 

26 de julho de 2021. 

Presidente – Não havendo objeção, declarou a Ata aprovada, conforme 
apresentada. 

 
Item 2 - Apreciação do processo CD-49/2018, referente à segunda discussão 

e votação de proposta formulada pela Mesa do Conselho 
Deliberativo, endossando projeto elaborado por Comissão Especial 
constituída pela Resolução conjunta das Presidências do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria nº 01/2018, de 27/11/2018, visando à 
alteração dos incisos II e VI e do §10º e de criação do §11º, no Art. 
6º e do inciso I, do Art. 124, todos do Regulamento Geral, bem como 
do inciso I, do Art. 16 e do “caput” e §2º, do Art. 19, do Regimento 
Interno do Departamento Esportivo, que tratam dos critérios para a 
concessão dos títulos de associado Honorário e de Atleta 
Benemérito e do ingresso de atleta como Associado Contribuinte, na 
classe Individual, independentemente de aquisição de título social, 
aprovada em primeira discussão na 718ª Reunião Extraordinária, de 
26/07/2021; e deliberação sobre a redação final, se confirmada 
aquela decisão. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria. Antes de abrir a discussão, 
agradeceu aos Conselheiros Ana Lucia Freitas Schmitt Corrêa, Dr. Fernando Silva 
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Xavier Junior e Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio, pela colaboração nos 
trabalhos da Comissão Especial de Redação.  
 

Rodolfo José Sanchez Serine – Para manter a padronização redacional, propôs que 
fosse mantida a mesma redação do §10, do Art. 6º do Regulamento Geral, no §2º, 
do Art. 19, do Regimento Interno do Departamento Esportivo. 
 
Fernando Silva Xavier Junior (em aparte) – ... Estranhou, imaginando que a 
Comissão de Redação tinha repetido exatamente a redação do Regulamento, mas 
o Sr. Presidente verificou que o quadro conferia com o projeto apresentado pela 
Comissão. 
 

Votação / Deliberação 
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu o seguinte: 
 
1) QUANTO AO REGULAMENTO GERAL, APROVAR, em segunda discussão, 
integralmente, a decisão tomada por ocasião da primeira discussão e o projeto de 
redação final proposto pela Comissão Especial de Redação; 
 
2) QUANTO AO REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO, 
APROVAR, em segunda discussão, o projeto de redação final proposto pela 
Comissão Especial de Redação, com emenda redacional apresentada pelo 
Conselheiro Rodolfo José Sanchez Serine, atribuindo ao §2º, do Art. 19 a mesma 
redação do §10, do Art. 6º do Regulamento Geral, 
 
3) FICANDO assim redigidos os dispositivos regulamentares e regimentais objeto 
desta alteração: 
REGULAMENTO GERAL 
“Art. 6º - (...) 
II – Honorários – Os que, estranhos ao quadro social, hajam recebido ou venham a 
receber esse título em virtude de serviços de excepcional relevância prestados ao 
Clube ou ao esporte no país; 
(...) 
VI – Atletas Beneméritos – Os que, há oito (8) anos ininterruptos, no mínimo, 
tenham permanecido inscritos no Departamento Esportivo, com exemplar 
comportamento, e participando de competições oficiais em modalidades 
esportivas competitivas olímpicas, defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira, e 
nesse período, obtido um dos seguintes feitos esportivos:  
a) medalha em Jogos Olímpicos, organizado pelo Comitê Olímpico Internacional 
(COI); 
b) Medalha em Campeonato Mundial, na categoria de adultos, organizado pela 
respectiva Federação Internacional da modalidade, reconhecida pelo Comitê 
Olímpico Internacional (COI), em modalidades e/ou provas incluídas na última 
edição dos Jogos Olímpicos, respeitadas as especificações das instalações 
desportivas; 
c) Medalha em duas edições dos Jogos Pan-americanos, organizado pela 
Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA) ou sua sucessora; 
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d) recorde mundial na categoria de adultos, desde que obtidos em condições 
idênticas às das provas da última edição dos Jogos Olímpicos e homologados pela 
Federação Internacional da modalidade, reconhecida pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI); 
e) o atleta que, comprovadamente, for punido por doping, perderá o título de 
Atleta Benemérito, após o trânsito em julgado da referida decisão. 
(...) 
§10 – Em caráter de exceção, respeitadas as exigências da parte inicial do inciso VI 
deste artigo, inclusive quanto ao tempo de inscrição do atleta no Departamento 
Esportivo e ao exemplar comportamento, o Conselho Deliberativo poderá 
conceder o título de Atleta Benemérito ao atleta que conquiste:  
a) uma medalha de ouro em Jogos Pan-americanos em modalidade e gênero em 
que nunca tenha sido conquistada no Clube medalha superior à prata; 
b) medalha de prata em Jogos Pan-americanos em modalidade e gênero em que 
nunca tenha sido conquistada no Clube medalha superior ao bronze; 
c) ou em modalidade e gênero nas quais nunca tenham sido conquistadas 
medalhas em Jogos Pan-americanos. 
§11 – O título de Associado Honorário previsto no inciso II deste artigo, não poderá 
ser concedido a atletas militantes ou pré-militantes.” 
 
Art. 124 – Por proposta da Diretoria ou de cinquenta (50) Conselheiros, no 
mínimo, poderá o Conselho Deliberativo conceder o ingresso como associado 
Contribuinte, na classe Individual, independentemente da aquisição de título, ao 
Atleta que: 
I – atuando no Departamento Esportivo há oito (8) anos ininterruptos, com 
exemplar comportamento e participando de competições oficiais em modalidades 
esportivas competitivas, defendendo o Clube, conquistando medalha de ouro em 
campeonatos brasileiros, na categoria de adultos; 
(...) 
§5º – O atleta que, comprovadamente, for punido por doping, perderá o título de 
associado contribuinte, após o trânsito em julgado da referida decisão. 
 
REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO 
“Art. 16 – Por proposta da Diretoria ou de cinquenta (50) Conselheiros, no mínimo, 
poderá o Conselho Deliberativo conceder o ingresso como associado Contribuinte, 
na classe Individual, independentemente da aquisição de título, ao Atleta que: 
I – atuando no Departamento Esportivo há oito (8) anos ininterruptos, com 
exemplar comportamento e participando de competições oficiais em modalidades 
esportivas competitivas, defendendo o Clube, conquistando medalha de ouro em 
campeonatos brasileiros, na categoria de adultos; 
(...) 
 
§5º - O atleta que, comprovadamente, for punido por doping, perderá o título de 
associado contribuinte, após o trânsito em julgado da referida decisão. 
(...) 
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Art. 19 - Atletas Beneméritos – Os que, inscritos no Departamento Esportivo, com 
exemplar comportamento, e participando de competições oficiais em modalidades 
esportivas competitivas olímpicas, defendendo o Clube ou a Seleção Brasileira, há 
oito (8) anos ininterruptos, no mínimo, tenham, nesse período, obtido um dos 
seguintes feitos esportivos: 
a) medalha em Jogos Olímpicos, organizado pelo Comitê Olímpico Internacional 
(COI); 
b) Medalha em Campeonato Mundial, na categoria de adultos, organizado pela 
respectiva Federação Internacional da modalidade, reconhecida pelo Comitê 
Olímpico Internacional (COI), em modalidades e/ou provas incluídas na última 
edição dos Jogos Olímpicos, respeitadas as especificações das instalações 
desportivas;  
c) Medalha em duas edições dos Jogos Pan-americanos, organizado pela 
Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA) ou sua sucessora; 
d) recorde mundial na categoria de adultos, desde que obtidos em condições 
idênticas às das provas da última edição dos Jogos Olímpicos e homologados pela 
Federação Internacional da modalidade, reconhecida pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI); 
e) o atleta que, comprovadamente, for punido por doping, perderá o título de 
Atleta Benemérito, após o trânsito em julgado da referida decisão. 
(...) 
§2º - Em caráter de exceção, respeitadas as exigências da parte inicial do inciso VI 
deste artigo, inclusive quanto ao tempo de inscrição do atleta no Departamento 
Esportivo e ao exemplar comportamento, o Conselho Deliberativo poderá 
conceder o título de Atleta Benemérito ao atleta que conquiste:  
a) uma medalha de ouro em Jogos Pan-americanos em modalidade e gênero em 
que nunca tenha sido conquistada no Clube medalha superior à prata; 
b) medalha de prata em Jogos Pan-americanos em modalidade e gênero em que 
nunca tenha sido conquistada no Clube medalha superior ao bronze; 
c) ou em modalidade e gênero nas quais nunca tenham sido conquistadas 
medalhas em Jogos Pan-americanos. 
§3º - O atleta que, comprovadamente, for punido por doping, perderá o título de 
Atleta Benemérito, após o trânsito em julgado da referida decisão.” 
 
Presidente – Cumprimentou novamente os Conselheiros que fizeram parte da 
Comissão Especial de Redação, Ana Lucia Freitas Schmitt Corrêa, Fernando Silva 
Xavier Junior e Marcelo Minhoto Ferraz de Sampaio. 
 
 

Item 3 -  Apreciação do processo CD-08/2021, referente à primeira discussão e 
votação de proposta formulada por cinquenta e sete Conselheiros, de 
criação de um terceiro parágrafo, no Artigo 85, do Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo. 

Presidente - Prestou esclarecimentos sobre a proposição e abriu a discussão. 
 
Rodrigo Ferreira Lara – ... Minha exposição é bastante rápida, na verdade é só um 
pequeno esclarecimento, que essa alteração no Art. 85, versa qualquer proposta 
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de alterações de Estatuto e Regimento que os Conselheiros proponham. E o 
objetivo dessa proposta nossa, desse novo parágrafo é que isso tenha um prazo 
limite. Hoje, da forma como o nosso Regimento está montado, uma Presidência do 
Conselho, caso queira pode indefinidamente não apresentar ao Conselho uma 
proposta que foi formulada por Conselheiros. E o que a gente entende que seja 
uma governança é que passe a ter um limite. Nós propusemos 90 dias, obviamente 
o Conselho é soberano, mas a ideia é que se qualquer Conselheiro de qualquer 
chapa teve a proposta cumprindo todos os Regimentos, com 50 assinaturas, 
passaram nas Comissões. Quer dizer, esse tema que foi colocado tem o direito de 
ser deliberado pelo Conselho, ele não pode ficar parado na Mesa e não ser 
apresentado. Então, a nossa proposta é bastante simples, que essa proposta vai 
ter um prazo limite a partir dali, o Presidente do Conselho pode ter uma ou duas 
reuniões para poder, já com o restante da pauta, onde possa segurar e não 
apresentar, mas vencido esse prazo passa a ser pauta obrigatória na reunião 
seguinte. Todos os Conselheiros passam a ter o direito de propostas, validadas, 
assinadas por 50 Conselheiros e revista pelas Comissões, que vão ao Conselho. Era 
muito breve o que tinha a expor, só esse pequeno esclarecimento, conto com o 
apoio dos Conselheiros e um voto favorável a essa alteração, que a gente acredita 
ser de boa governança para o Conselho. 
 
Claudio Vita Neto – ... Dr. Manssur, antes de entrar no tema propriamente dito eu 
peço licença para de viva voz aqui, em público agradecer ao senhor pela bela 
homenagem feita a minha avó, nas palavras dirigidas ao meu avô e a mim 
também. Saiba que a recíproca é verdadeira.  
 
Presidente – Os senhores são patrimônio do Esporte Clube Pinheiros. 
 
Claudio Vita Neto – Muito obrigado. Indo ao tema agora, com todo respeito aos 
Conselheiros que subscreveram essa proposta, me parece que ela vai de encontro 
a uma regra fundamental da organização nas Casas Legislativas, que é justamente 
a prerrogativa do seu Presidente de pautar os temas a serem colocados em 
votação. Salvo melhor juízo, Dr. Manssur, desconheço alguma Casa Legislativa que 
funcione de forma diferente. Para mim é muito claro que o Presidente que é eleito 
está mandatado a organizar e a conduzir os trabalhos da Casa, e dentro dessas 
atribuições têm elaboração da pauta. Para não ficar aqui só no exemplo de uma 
Casa Legislativa, valendo-se de outra situação, por exemplo, no STF, que é um 
Tribunal que está muito em evidência hoje em dia. Toda vez que uma matéria de 
competência de votação do Plenário da Casa é sempre o Presidente que coloca o 
tema em pauta, ele tem essa competência. Então, voltando aqui ao nosso Clube, 
Dr. Manssur, me parece que é o Presidente do Conselho Deliberativo o único 
competente para, de acordo com o interesse maior do Clube, saber qual tema 
deve ser pautado ou não para uma próxima reunião, o que é mais relevante para 
ser votado naquele momento. Me parece, Dr. Manssur, que isso já seria suficiente 
para, de novo, com todo respeito aos colegas que subscreveram a proposta, para 
afastá-la. Mas dá para a gente também trazer um exemplo de ordem prática. Toda 
vez que tem alguma proposta, as Comissões são chamadas a se manifestar, 
dependendo do tema mais de uma, duas, três, quatro Comissões. E todas elas que 
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trabalham voluntariamente, muitas vezes dependendo da complexidade do tema, 
elas precisam de mais tempo para se manifestar, para analisar a causa. Muitas 
vezes elas esperam outras Comissões se manifestarem primeiro para poder 
deliberar sobre o assunto. Então, me parece que muitas vezes esse prazo proposto 
de 90 dias ficaria até difícil de se atender por circunstância das causas. Não vejo 
razão nenhuma para ter esse engessamento. Me parece adequado a gente 
estabelecer uma norma, que cada vez que vier uma proposta tenha que relativizá-
la para entender se aquela proposta pode fugir à regra dos 90 dias ou não. A gente 
acaba caindo no casuísmo e acho que isso não é interessante. Têm outros aspectos 
que poderia citar, Dr. Manssur, mas acho que esses são suficientes já para mostrar 
que não cabe esse engessamento aqui, que é de competência do Presidente da 
Casa estabelecer a pauta das reuniões. ... Muito obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – ... Indo direto ao aparte, quero deixar 
uma pergunta ao Dr. Lara, respeitosamente, o motivo dessa pergunta é o seguinte, 
as chapas só existem no momento da eleição para o Conselho e também existem 
outras chapas no momento da eleição, quando se forma a eleição da Presidência 
da Diretoria e da Presidência do Conselho. Ouvi atentamente o pronunciamento, 
muito eficaz, muito direto do grande amigo Rodrigo Lara, percebi que ele havia 
falado o Conselheiro de qualquer chapa. Entendo que esse pronunciamento não 
tem sentido no que diz respeito ao nosso funcionamento, então, minha pergunta 
ao Dr. Lara: Se ele concordaria eventualmente retificar o texto que irá para a ata? 
Retificando somente para qualquer Conselheiro, só tirar a palavra chapa para que 
não fique equívoco. Entendo, sim, ser um equívoco, perdão, se eu estou 
equivocado, mas entendo que tenha sido um equívoco do nobre Lara, no 
momento que ele colocou chapa .... Seria somente esse aparte que faria a ele. 
 
Presidente – É questão de redação, mas bem colocado. 
 
Rodrigo Ferreira Lara – Querido colega, Dr. Luís Sousa, muito oportuna a 
intervenção dele. De fato o sentido é que qualquer Conselheiro que fizer a sua 
proposta possa ter direito a que sua proposta seja levada a Plenário. De fato as 
chapas deixam de existir, uma vez que o Conselho está em funcionamento, 
atuamos todos em favor do Esporte Clube Pinheiros, mas o sentido da nossa 
proposta... 
 
Presidente – É bom que isso fique bem claro, o que o senhor falou é de uma 
procedência solar. Eu pediria que todos observassem, vertentes só existem para 
eleição e para finalidade de suplência, posteriormente só temos uma vertente, que 
é aquela Bandeira que está ali, Esporte Clube Pinheiros. Desculpe-me interromper, 
o senhor pode prosseguir, Dr. Rodrigo. 
 
Rodrigo Ferreira Lara – Precisamente, Dr. Manssur, o seu aparte sempre brilhante. 
 
Presidente – É bom que fique claro, às vezes é bom lembrarmos. 
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Rodrigo Ferreira Lara – Mas o sentido da proposta é exatamente esse, que todo e 
qualquer Conselheiro, como Casa maior aqui, que coloque uma proposta, passou 
por 50 assinaturas, passou pelas Comissões, ela tem direito a ser apreciada pelo 
Plenário. Queria só aproveitar, talvez até oportunidade de responder ao aparte do 
Luís Sousa, rapidamente pontuar. Também muito grato pela contribuição do 
colega Claudio Vita, entendo a questão dele do funcionamento da Casa. É que hoje 
em nosso entendimento essa proposta melhoraria um pouco, ou seja, faria com 
que uma proposta que venha de Conselheiro, passou por 50 assinaturas e passou 
pela análise das Comissões, que ela tenha que ter um prazo limite para ser 
apresentada ao Plenário. Essa é a ideia da proposta. Muito obrigado. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – ... Primeiramente, Sr. Presidente, 
agradeço os votos de pesar pelo falecimento do marido da minha irmã, o Silas, 
infelizmente outra vítima dessa doença difícil, Covid, externar aqui também de 
público os meus sentimentos pelo falecimento da avó do Conselheiro e meu amigo 
Claudio Vita, a Maria Elisa Vita, uma senhora extremamente educada e que foi 
muito importante do Clube durante a gestão do Claudio Borba Vita enquanto 
Presidente da Diretoria, fez toda aquela decoração bonita que tinha na Sede Social 
do Clube. 
 
Presidente – Primeira Presidente do DAS. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Exatamente. Mas, rapidamente, Sr. Presidente, 
para não tomar muito tempo da reunião, queria me associar à manifestação do 
Conselheiro Claudio Vita, no sentido de que realmente cabe ao Presidente do 
Conselho, em que pese toda a boa intenção dos subscritores da proposta que 
estamos discutindo, mas sem dúvida concordo, minha opinião vai ao encontro do 
que bem salientou o Conselheiro Claudio Vita Neto. De fato, a competência é do 
Presidente da Casa, seja de qualquer Casa Legislativa, as câmaras municipais, as 
assembleias legislativas dos Estados, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, 
Senado, mesmo nos tribunais também é competência dos Presidentes das 
respectivas Casas de pautar realmente as reuniões e votações. Portanto, acho que, 
logicamente há casos em que a Mesa do Conselho e das Casas Legislativas no 
geral, há muita reclamação de que às vezes alguns projetos importantes ficam 
“engavetados”, mas no geral, até no Clube, de uma maneira geral, o nosso 
centenário Clube, o Conselho Deliberativo, os Presidentes, independentemente de 
lados políticos, os Presidentes do Conselho sempre agiram com muita 
responsabilidade de maneira geral na pauta das reuniões do Conselho. E, claro, 
quando há algum assunto que algum Conselheiro realmente queira que a Mesa 
paute, certa urgência, claro, ouvindo as Comissões Permanentes, enfim, 
respeitando todos os ditames legais interna corporis do Clube, do Conselho, 
evidentemente o Conselheiro pode requerer em reunião ou mesmo através de 
ofício. Portanto, apenas para externar minha concordância com a boa colocação 
do Conselheiro Claudio Vita Neto. 
 
Claudio Vita Neto – Agradeço o aparte do Conselheiro Cardia, de fato o 
pronunciamento dele converge com o meu. Só para dizer, por exemplo, a gente 
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tem que pensar nas hipóteses práticas, eventualmente se ultrapassasse os 90 dias, 
aí não é mais uma prerrogativa do Presidente, a cargo de quem ficaria a pauta? Se 
houvesse dez propostas, por exemplo, a gente tem que imaginar, se dez propostas 
fossem apresentadas concomitantemente certamente a gente não teria tempo 
hábil para avaliar todas pelas Comissões, qual deveria ser colocada na pauta, qual 
não? Ou seja, de novo cai naquela situação de casuísmo. Então, a gente acaba 
estabelecendo uma regra para corriqueiramente ficar relativizando. Por isso acho 
que não cabe esse engessamento do regramento. Era isso, Dr. Manssur. Agradeço 
de novo pelo tempo. 
 
Andreas de Souza Fein – ... Dr. Manssur, só preciso fazer alguns comentários 
breves sobre a análise que foi feita da minha emenda. Basicamente, ela diz que da 
leitura da proposta de emenda tempestivamente formulada pelo Conselheiro 
Andreas de Souza Fein, conforme consta nos autos ora examinados e transcrito 
abaixo, não é possível afirmar que a redação está clara, sintética ou em harmonia 
com os dispositivos do Regimento Interno, e continua. Leio com muita surpresa 
essa frase, Dr. Manssur, pergunto: Como que não está claro? Lendo a proposta vê-
se que ela é perfeitamente clara, pode-se entendê-la sem a menor dificuldade, 
todos o podem ver, está aqui no quadro sinóptico que o senhor preparou. 
Portanto, não aceito essa afirmação e peço que seja demonstrado onde falta 
clareza. Da mesma forma, onde falta o sintetismo? Uma brevíssima consulta ao 
nosso ordenamento, Dr. Manssur, permitirá não apenas o alinhamento sintético 
da redação ao nosso padrão, como permitirá também encontrar diversos 
dispositivos de relação muito mais complexa que a da emenda proposta. Além 
disso, a aprovação se dá em duas reuniões, como acabamos de verificar aqui, 
discutimos longamente o item 2 da pauta, justamente para que a Comissão de 
Redação possa melhorar os termos da ideia proposta, caso necessário. Aqui, antes 
de qualquer coisa, nós discutimos a ideia, Dr. Manssur, a proposta. Como disse já 
um ilustre jurista: “Nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir”. 
Continuando na análise, essa frase, diz aqui: propõe a criação de obrigações 
onerosas e inócuas que causam mais confusão sobre os assuntos do que promove 
a transparência. Inicialmente, li essa afirmação, fiquei em dúvida por causa do 
sentido que se queria dar aqui, então, fui confirmar com nossa fonte, fui lá ao 
mestre Aurélio ver e quero fazer uma ponderação. Inócuo, conforme Aurélio, vem 
do latim e significa não nocivo, que não faz dano. Ora, se não faz dano, se não é 
nocivo, por que não informar aos associados? Por que essa negação? Por acaso 
somos censores, isso aqui não é uma característica desta Casa, o senhor sabe 
muito bem disso, aqui não existe censura. Já que nos referimos a origens latinas e 
a noção de nocivo, lembro, Dr. Manssur, sem querer extrapolar, mas uma citação 
famosíssima, quod abundat non nocet, o que é demais não prejudica. E informação 
nunca é demais. Na sequência, não posso concordar com duas alegações, no que 
se refere, quando ele fala aqui que é criação de obrigações onerosas e inócuas. 
Quais são as obrigações onerosas? Publicar no sítio eletrônico do Clube, no site do 
Conselho? Publicar na Revista do Clube? Para que servem esses meios, Dr. 
Manssur, se não seja para informar os associados. Além do mais, para alegar 
oneração nós temos que quantificar, dizer simplesmente que informar ao 
associado é oneroso questiona tudo aquilo que nós fazemos nessas nossas 



13/42 

 

reuniões, se a mera reunião, veiculação no site é muito onerosa, o que significaria 
uma reunião como essa que estamos fazendo? Com o máximo respeito, essa 
afirmação de que a veiculação proposta é por demais onerosa na minha visão é 
completamente equivocada, incompleta e, portanto, descabida. Finalizando, Dr. 
Manssur, como é que as obrigações onerosas e inócuas podem causar mais 
confusão do que promover a transparência? É muito preocupante essa afirmação. 
Em plena vigência do nosso estado de direito de liberdade de expressão uma 
afirmação como essa para mim é muito, mas muito preocupante. Emana dessa 
afirmação que não se deve dar publicidade a temas em discussão nesta Casa 
porque podem causar confusão. E quem determina o que se deve publicar e o que 
não se deve publicar? Pretendemos aqui novamente implantar censura, liberando 
apenas informação que um ser supremo permite ou julgue necessário? E quem é 
que vai instituir esse ser supremo? Por acaso os associados são um bando de 
incapazes, inimputáveis, a tal ponto que não tem direito nem discernimento para 
tomar conhecimento do que se discute nesta Casa? São esses meus comentários 
sobre análise da emenda, Dr. Manssur, não estou entrando no mérito, a proposta 
está sendo discutida aqui por outros colegas muito mais competentes do que eu, 
estou me restringindo à emenda que eu apresentei. Era só esse o meu comentário, 
Dr. Manssur. Muito obrigado. Boa noite a todos. 
 
Paulo Eduardo Blumer Paradeda – Minha opinião a respeito desse assunto é 
muito clara. Com a devida vênia e máximas escusas, não posso concordar com a 
comparação feita anteriormente de que o nosso Clube, vanguardista que é, seja 
comparado a Casas Legislativas do Brasil. Casas Legislativas do Brasil, em sua 
grande maioria são vergonhas nacionais, Rodrigo Maia, STF, STJ, as forma de 
pautar, não pautar, pautar o que interessa, só os poderosos. Os que são advogados 
aqui sabem, um poderoso é preso hoje, amanhã tem uma liminar deferida no STF. 
Seja um de nós preso hoje para ver quanto tempo demora para chegar ao STF, se é 
que chegará um recurso nosso no STF ou no STJ. Então, de tudo isso que ouvi, 
realmente me causa espanto que 2021 ainda tenhamos a ideia de que uma pessoa, 
um Conselheiro como nós, que por um período de tempo é eleito o Presidente do 
Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros possa decidir aquilo que 50 ou 
mais assinaram, que as Comissões aprovaram e somente a vontade dele valerá 
para que isso vá à votação de todos os colegas. Então, isso é uma coisa que me 
causa realmente espanto, fico boquiaberto com esse tipo de colocação. Uma 
matéria poderá nunca ser colocada em pauta, pode vir um, pode ser reeleito, pode 
ser outro, até que tenhamos uma pessoa que um dia vá resolver colocar aquilo em 
pauta. Então, sinceramente, a matéria proposta é perfeita, não tem o que se 
discutir a respeito disso, ela está colocada de forma atual, onde todos nós 
brigamos. E não queremos ver um STF que não pauta aquilo que nos interessa...  
 
Presidente – Dr. Paulo, vamos nos limitar, por favor, até por preceito estatutário,... 
 
Paulo Eduardo Blumer Paradeda – Sim, senhor. 
 
Presidente – ...a ficarmos no Regimento. 
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Paulo Eduardo Blumer Paradeda – Vou ficar. 
 
Presidente – Só para evitar qualquer comentário. 
 
Paulo Eduardo Blumer Paradeda – Como foram mencionadas anteriormente as 
Casas Legislativas eu tenho obrigação de exemplificar para as pessoas. Então, o 
que entendo é, nós temos que ter o direito de apresentar as propostas. As 
propostas têm que passar pelas Comissões, têm que ir à Mesa. E da Mesa têm que 
ser votadas num período razoável de tempo. Isso para mim é ponto pacífico, não 
tem como aceitar outra questão. E a questão da publicidade, também parece 
absolutamente cabível, o sócio tem o direito de saber aquilo que está pendente de 
votação, aquilo que foi apresentado por todos os meios existentes no Clube, sejam 
nos totens, seja na Revista, seja no site do Conselho. Essa é minha opinião.... Muito 
obrigado. 
 
Rodolfo José Sanchez Serine – Queria dizer apenas o seguinte, pedindo licença aos 
colegas que me antecederam, primeiramente, aproveito para me associar aos 
esclarecimentos endereçados pelo Dr. Vita e gostaria de completar com algumas 
assertivas que entendo pertinentes ao tema. Ao aprovarmos alteração sobre 
análise estaríamos a transmutar o poder discricionário e o poder vinculado. 
Explico, o poder discricionário, que é aquele no qual é permitida a prática de 
certos atos com liberdade de escolha, sempre pautada na conveniência e 
oportunidade estaria transmutado no poder vinculado. Ou seja, aquele que a lei 
prevê a conduta e todos os detalhes a serem praticados, sem dar liberdade de 
escolha ou outra forma de agir, enfim, que se entenda necessária. Na minha 
humilde opinião, se aprovada a alteração proposta é justamente o que faremos, o 
Presidente do Conselho perde o poder discricionário hoje garantido e passa a ficar 
vinculado a uma conduta engessada e que poderá causar diversas situações não 
previstas pela alteração, inclusive como bem colocou o Dr. Vita, e ele citou apenas 
uma hipótese. Imagine no protocolo de dezenas de propostas simultaneamente, 
como que se faria para colocá-las em pauta no prazo exíguo de 90 dias, como dito, 
sem se apreciar e sem se sopesar a oportunidade e conveniência dessas propostas, 
que hoje estão ao arbítrio discricionário do Presidente do Conselho. Então, por 
essa razão, encaminho meu voto pela rejeição da proposta de alteração. Muito 
obrigado. Boa noite. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro Serine. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Ele falou algo que acho inadmissível, Sr. 
Presidente, um ataque às instituições democráticas do Brasil, não posso deixar 
passar... 
 
Presidente – O senhor viu que eu interrompi na hora. 
 
André Franco Montoro Filho – ...me surpreendi que V. Sa. não tivesse cassado a 
palavra e censurado,... 
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Presidente – Eu esperei o término. 
 
André Franco Montoro Filho – ...que acho ataque antidemocrático, não 
condizente com este Conselho. Era isso que gostaria de falar, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Dr. André, esperei o término, mas talvez não tenha sido ouvido pelo 
senhor, mas não usei essa palavra que o senhor usou porque não a adoto, mas 
tomei a relembrança de que, até pelo Art. 5º, do Estatuto, senão me falha 
memória, não é possível esse tipo de comentário. Mas fiz, Dr. André, se o senhor 
me permitir, eu fiz esse comentário, já está superado, mas agradeço a lembrança 
do senhor, mas a fiz no momento, esperei terminar a fala, mas a fiz, peço licença 
ao senhor. 
 
André Franco Montoro Filho – Obrigado. 
 
Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo – ... Dr. Manssur, queria pegar 
carona na manifestação do Claudio Vita, que até me sucedeu na Primeira 
Secretaria do Conselho e acho que essa experiência é importante também para a 
gente trazer um pouco como funcionam os trabalhos da Mesa do Conselho, até da 
definição das pautas de reunião, e assim por diante. É muito complicado a gente 
colocar prazo neste tipo de situação, dizer como colocar um prazo para que um 
juiz confirme uma sentença ou um tribunal julgue um recurso, têm muitos trâmites 
no meio que definem que um prazo específico pode trazer mais tumulto do que 
resolver a questão. E aqui, a proposta que já foi votada uma vez, foi tirada de 
pauta por imprecisões técnicas. Volta, e me parece que também esse prazo de 90 
dias não ficou muito clara a pertinência dele. Vou explicar por que, Dr. Manssur. 
Primeiro, recebemos a convocação com cerca de 15 dias de antecedência, então, 
esse prazo já passa para 75 dias, porque a pauta é sempre definida antes da 
convocação. A convocação sai com 15 dias. Se a gente considerar, Dr. Manssur, 
que uma proposta será entregue no mês de outubro, ela não terá tempo para 
entrar na pauta da reunião de outubro, não será possível ouvir as Comissões, fica 
incabível. Em novembro ela também não entra, porque aí novembro é sobre 
orçamento, é uma pauta fechada. Em dezembro não temos reunião, temos só 
nosso encontro de confraternização. Janeira já terá passado os 90 dias. Então, 
torna-se impossível cumprir o prazo de 90 dias. Além de tudo que foi colocado, 
não se ateve a essa questão, esse prazo de 90 dias não se sabe da onde foi tirado, 
a razão que foi feita, então, seria muito mais razoável colocar questões como 
duração razoável da proposta, um tempo relativamente oportuno, como a 
legislação hoje em dia trabalha, como a gente chama de cláusulas abertas, mas 
não definir um prazo que pode tornar inexequível a função da Presidência do 
Conselho. A mesma situação seria no mês de março. Apresenta em março, abril 
seria a prestação de contas, não daria para colocar essa questão em votação, maio 
é reunião para eleição seja do Presidente do Conselho, seja do Presidente da 
Diretoria, aí entra no mês de junho já estourados os 90 dias. Aí posteriormente vão 
falar “Ah, mas quando for assim adequa”. Bom, a gente vai fazer um projeto para 
cair no casuísmo, se já foi colocado aqui anteriormente, já foi justamente falado 
para se evitar esse tipo de questão. Então, parece que, além das impertinências já 
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colocadas, muito bem colocadas aqui em relação a esse projeto, existe também 
essa impertinência clara em relação a esse prazo, que não há qualquer justificativa. 
E que coloquei aqui dois bons exemplos do funcionamento da nossa Casa, que 
torna esse prazo inexequível, é impossível cumprimento. Acho que isso traria um 
transtorno muito grande ao Presidente do Conselho, ao Presidente. Foco muito na 
pessoa do Presidente, mas o trabalho é compartilhado, traria aí um problema a ser 
gerido pela Presidência do Conselho e que não traria benefício nenhum em prol 
dos Conselheiros e das votações encaminhadas pelos assuntos. Era isso, Dr. 
Manssur. 
 
Presidente – Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, declarou 
encerrada a discussão e submeteu a matéria ao Plenário. 
 
Votação / Deliberação 
A proposta foi rejeitada por 82 contra 36 votos. 
 

 
Item 4 -  “A Voz do Conselheiro”. 

Carlos Edmundo Miller Neto – ... Vou tentar ser bastante breve para tratar de 
alguns assuntos, como falou há pouco o Dr. Manssur, são de interesse do Clube. 
Primeiro deles se refere a um problema que alguns amigos e eu temos detectado, 
que é o problema da limpeza das mesas no Restaurante Alameda. Tenho visto, 
vários colegas vêm falar comigo, fui lá e constatei o mesmo problema. O que 
acontece? A Lanchonete Alameda abre às 7h30, quando os usuários chegam 
depois do horário, 8h , 8h e pouco, essas mesas ainda estão sujas e sabe, Dr. 
Manssur, com garrafas de cerveja, copos com restos de cerveja, pratos com resto 
de alimentos, é uma imundice. Então, o que seria necessário, os associados todos 
querem, é que precisa antecipar a limpeza. Como bem disse o Dr. José Luiz Toloza 
em nossa última reunião, o Clube anda infestado de ratazanas, com esse resto de 
cerveja e alimentos vamos ter ratazanas gordas, que passa a ser inclusive um risco 
maior com relação à COVISA. Então, os associados entendem até essa contenção 
de despesas, o número de atendentes é menor, tem diminuição de porções, etc., 
mas não podemos fazer isso em detrimento do atendimento de regras de higiene e 
saúde básicas. Por isso, peço aqui à Diretoria que disponibilize pessoal para 
limpeza das mesas que são utilizadas no período noturno naquele local, antes da 
abertura no dia seguinte. Esse é o primeiro ponto, Dr. Manssur. Segundo ponto, 
alargando já os pontos de venda de alimentos do Clube, eu tenho recebido de 
vários associados reclamações, inclusive aqueles que têm crianças, que se revise a 
política de preços, especial esses pratos Kids que foram lançados recentemente. 
Aliás, de muito bom gosto, vi o material, até a propaganda, de muito bom gosto, 
está de parabéns, Dr. Patury, a Diretoria de Bares e Restaurantes, mas os preços 
não correspondem ao que se espera para pratos Kids. Solicitaria um estudo, por 
favor, a nossa Diretoria, que possa levar à frente e tenha preços que sejam 
compatíveis para alimentação das nossas crianças. Outro ponto que os associados 
vêm abordando, não sei se da Diretoria ou do próprio Conselho, o assunto tem a 
ver com o acordo recentemente aprovado com relação à obra do Tênis, e é a 
possibilidade de se buscar o regresso em relação ao administrador. Todos vimos na 
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semana passada, foi uma situação provocada pelo Clube, que nunca cobrou uma 
multa da construtora, endossou correspondências que diziam que o Clube era 
credor da construtora, o nome já nem lembro. Mas depois foi lá e propôs um 
acordo de pagar quase R$ 3.000.000,00. Os associados que me procuram, 
principalmente o grupo dos bares que frequento, Lanchonete ali da piscina, 
querem saber, que foi feito esse acordo, como bem definiu o Dr. Fasanaro, é uma 
omissão. E queremos saber, nós que representamos os associados nesta Casa, é 
uma pergunta deles, poderão de alguma forma buscar esse regresso, mesmo que 
seja através dos seguros que o Clube mantém em nome para as ações de seus 
dirigentes, parece que tem um seguro chamado D&O, que é Directors & Officers. 
Não sei, eles querem saber se isso será possível. E, por último, também querendo 
ser bem rápido, que a gente ouve muito nas alamedas, nos bares, nas quadras, na 
pista de atletismo, como esse acordo não foi feito para acabar a obra, mas para 
que se retirasse, aliás, veio a correspondência da Diretoria um pouquinho antes de 
começar a reunião e o senhor teve oportunidade de esclarecer, quanto vai 
efetivamente custar essa obra. Associados vêm me perguntar, fala: Quanto vai 
custar, você que é engenheiro? Falo que não sei, não tenho a menor ideia, porque 
os dados, enfim, não estão claros. Então, quanto vai custar para encerrar essas 
obras, incluindo tudo, mobiliário, projetos e tudo aquilo que tem, esse acordo que 
foi feito, os R$ 3.000.000,00 e tudo mais? Outra pergunta que ouço muito, sou um 
sujeito de planejamento de obras, falam: Miller, quando é que vai acabar? Desde 
janeiro de 2020 a gente não pode frequentar o Tênis, não podemos sentar 
embaixo da jaqueira, quando é que a gente vai poder usar aquele local? Então, a 
pergunta é: Quanto e quando ficará pronta? São esses pontos que trago dos 
associados. ...  
 
Fabio Rogério Moreira – ... A minha colocação aqui vem em algumas requisições 
que recebi de associados. Em primeiro lugar, referente a essa obra do Tênis, que 
eles me perguntaram o que tinha sido apresentado. Então, venho solicitar à 
Diretoria que disponibilize não somente a mim, mas aos outros Conselheiros 
também os contratos que foram firmados e as respectivas planilhas que foram 
base do acordo realizado na última reunião, onde se aprovou essa verba, porque 
tem uma série de dúvidas, então, gostaria de esclarecer isso aos associados. 
Segundo ponto que coloco é em relação à iluminação do 4º andar do Poliesportivo. 
Fiquei sabendo que está em estudo uma troca da iluminação e recebi de um 
associado, Claudio Perrini, um detalhamento de alguns pontos básicos que 
precisam ser levados em consideração, porque hoje a iluminação do jeito que está 
é bastante deficitária. Vou encaminhar ao Conselho os documentos que me foram 
enviados. O terceiro pedido que tenho é em relação a uma solicitação que já fiz há 
duas reuniões, o senhor falou que ia encaminhar, mas não recebi nenhuma 
resposta da Diretoria em relação aos casos de Covid que foram detectados no 
Clube por funcionários, atletas, e outros, que até agora a gente não sabe como que 
está essa situação. Gostaria, inclusive, de complementar essa informação: Como é 
que o Clube vai se posicionar em relação ao passaporte da vacina, que foi 
decretado pela Prefeitura, se nós como associados vamos...  
 
Presidente – Fazer a comprovação da vacinação das duas doses. 
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Fabio Rogério Moreira – Como é que isso vai ser feito. Também em relação ao 
abaixo-assinado que pedi. Foi enviado um abaixo-assinado à Diretoria em relação à 
superlotação das quadras de areia, também não recebi nenhuma resposta. 
Gostaria de ter essa informação recebida até a próxima reunião. . 
 
Marcelo Giordano Beyruth – ... tenho dois assuntos para comentar aqui na Voz do 
Conselheiro. Primeiro, é uma solicitação de vários frequentadores da seção do 
Tênis, pedindo que o Clube volte com o trabalho dos pegadores de bola nas 
quadras, por dois motivos, Presidente José Manssur. O primeiro é que tem o lado 
social desse trabalho no Clube, de apoio a esses jovens, de apoio às famílias deles, 
que eles ganham alguma coisa com isso, ajudam as famílias no momento de sair da 
pandemia. O segundo motivo é pelo próprio apoio aos jogadores das quadras de 
Tênis, ... O que acontece é que hoje eles têm reserva de 45 minutos a 1 hora e 
passam o jogo, parte ali, alguns me falaram que em torno de 15, 20 minutos 
pegando bolinha nas quadras e acabam jogando menos. Então, seria um ponto 
positivo tanto para esses jovens que dão suporte ao Clube e aos sócios do Clube 
que frequentam o Tênis. O segundo e último assunto, Presidente, vários sócios que 
frequentam o Boliche me pediram para solicitar ao Clube, parece que nesta 
semana passada ou na outra, acabei não recebendo a informação completa, foi 
colocado um quiosque de açaí na frente da prainha do Boliche. Com a colocação 
desse quiosque, Sr. Presidente, os sócios disseram que foram retiradas algumas 
mesas. Já é um local pequeno, retirando mesas para o pessoal sentar, porque eles 
gostam de sentar ali na frente do campo num dia de sol, fica almoçando, tomando 
lanche, alguma coisa, e diminuiu o espaço. Depois veio outra informação, Sr. 
Presidente, talvez colocar uma bicicleta de açaí, até seria uma ideia boa, porque 
pegaria um espaço menor da prainha do Boliche. Então, o que eles pedem é que se 
forem colocar alguma coisa, Sr. Presidente, coloque em algum lugar para não 
atrapalhar, não tirar as mesas do pessoal sentar, almoçar ou jantar, que coloque 
em algum lugar mais afastado também para não atrapalhar a passagem de todos 
os sócios ali. 
 
Regina Helena Secaf – ... Gostaria de voltar a um tema que já foi falado várias 
vezes aqui no Conselho, a pedido dos associados, que são os bicicletários. 
Gostariam que os bicicletários ficassem mais protegidos, tivesse um 
distanciamento maior entre o local do estacionamento das bicicletas. Tivemos 
inclusive proposta de uma empresa que tomaria conta, que levaria essas bicicletas 
para conserto, enfim, que a Diretoria olhasse isso com um pouquinho mais de 
atenção, porque acho que cada vez mais o associado vai usar esse meio de 
transporte, pensando talvez até, não digo no estacionamento da Tucumã, mas no 
estacionamento da Faria Lima, que foi construído depois da lei, que temos que ter 
espaço para bicicletas nos estacionamentos. Outra coisa que gostaria de pedir à 
Diretoria é o retorno dos funcionários de bares e restaurantes, inclusive no Bar da 
Piscina, que estamos com uma área sem atendimento, estamos com um veranico 
aí bastante forte e acho que a volta do associado ao Clube agora que foi liberado 
pelo Governador, acho que vai aumentar pelo menos nos finais de semana, que a 
gente tenha esse atendimento dos antigos funcionários, que eles possam retornar.  
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Item 5 -  Várias. 

Andreas de Souza Fein – ... O tema que trago hoje aqui se refere à governança e 
compliance. A preocupação com a governança e o atendimento as nossas normas, 
também é conhecido como compliance, é um tema cuja relevância aumenta a 
cada dia, provavelmente pari passu com o crescimento e desenvolvimento da 
nossa Instituição. Trago à discussão hoje um caso que ilustra perfeitamente todas 
as oportunidades de melhoria que o nosso proceder oferece. E o apresento como 
estudo de caso e assim deve ser entendido, com a isenção que caracteriza análises 
técnicas e desapaixonadas. Eu me refiro aqui ao reparo do telhado do 
Poliesportivo. Esse caso foi trazido ao Conselho, pois havia necessidade de reparos 
na cobertura do Poliesportivo devido ao grande número de vazamentos ali 
verificados. A Diretoria da época foi notificada pelos usuários dos problemas e 
procedeu a estudos e levantamentos para embasar o pedido de verba para 
execução das obras de correção, manutenção e reparo necessários. Por se tratar 
de um estudo de caso farei apresentação do mesmo por etapas, a saber: Primeira 
etapa, solicitação de verba. A verba foi aprovada em 26 de junho de 2017 pela 
Resolução 17/2017, para a troca da cobertura do conjunto desportivo, pois o 
mesmo, conforme já informado, apresentava vazamentos. O valor solicitado pela 
Diretoria, totalmente aprovado pelo Conselho naquela reunião foi R$ 
3.441.122,96. Desse total, apenas R$ 2.160.312,00 se destinavam ao reparo da 
cobertura propriamente dita, sendo que o saldo de R$ 1.280.310,96 seria 
empregado, conforme ressaltado pelo parecer da Comissão de Obras da época, em 
serviços complementares de limpeza de fachada, substituição de coletores e 
descidas de águas pluviais, adaptação do sistema de combate a incêndio e de para-
raios, troca de iluminação de quadras esportivas, entre outros serviços. Em 
princípio não há problema algum, pois a Diretoria poderia ter resolvido, aproveitar 
o momento de interdição do prédio para executar obras que em algum momento 
do futuro próximo seriam necessárias. Na reunião de aprovação dessa verba a 
Diretoria não indicou a data prevista para o início das obras, mas salientou que sua 
necessidade era urgente face aos vazamentos que, além de desconfortáveis, 
traziam risco às atividades dos associados e adicionalmente há desconforto 
térmico, que também deveria ser sanado. Etapa 2, contratação da construtora e 
início da obra. A obra foi contratada apenas em 17 de janeiro de 2019, um ano e 
meio após autorização do Conselho de uso da verba. E foi contratada pelo valor de 
R$ 3.890.575,26. O escopo do contrato se restringiu à cobertura, sendo que os 
serviços complementares que constavam da solicitação não foram contemplados 
no contrato com a construtora vencedora do certame, a Construfer. Além de não 
haver qualquer esclarecimento quanto ao lapso temporal decorrente da aprovação 
do uso da verba e o início da obra, que pelo que os usuários reportavam e 
demandavam e conforme se verifica nos esclarecimentos da Diretoria na ata da 
reunião de 26 de julho de 2017, era urgente, verifica-se que o valor do contrato já 
na assinatura, e ainda antes do início de qualquer serviço superava em 80% o valor 
autorizado pelo Conselho aos serviços contratados. Não houve sequer 
comunicação ao Conselho a esse respeito, quanto menos solicitação de verba 
adicional, sendo que o contrato foi assinado sem nova solicitação de verba ao 
Conselho. No decorrer da obra surgiram gastos que somaram a esse valor, sobre 
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os quais falaremos mais adiante, que resultou num custo final à obra 
significativamente superior ao autorizado. Adicionalmente a Comissão de Obras 
observou que o critério de seleção da construtora diferiu daquele especificado no 
edital lançado para escolha do prestador de serviço a ser contratado, conforme se 
verifica no anexo 7, do relatório daquela comissão. Se me permitir, que projete a 
Tabela 1. ... Esse é o critério de seleção que havia sido informado que seria 
observado no edital que foi lançado no mercado para contratação da prestadora 
de serviço. É um critério bastante claro, bastante equilibrado e bastante seletivo. O 
que acontece é que o relator da Comissão de Obras, não está aqui, não estou 
projetando porque é bastante extenso, identificou que a construtora foi escolhida 
numa ata de reunião e que não foi levado esse critério de ponderação. Não estou 
dizendo que foi mal escolhido ou não, só estou dizendo que o critério que tinha 
sido estabelecido não foi observado. Muito bem, nessas duas etapas já se 
identificam quatro inconsistências procedimentais, listadas abaixo. Inconsistência 
nº 1: não observância da urgência da obra. Inconsistência nº 2: assinatura de 
contrato com valor superior ao daquele autorizado pelo Conselho, sem a 
correspondente solicitação de verba adicional. Inconsistência nº 3: os serviços 
complementares que correspondiam a 37% do valor aprovado não estavam no 
escopo contratado e se restringia aos itens de cobertura. Inconsistência 
procedimental nº 4: para seleção da construtora não foi considerado o critério de 
avalição definido no edital lançado para contratação do fornecedor de serviço. 
Muito bem, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa do nosso estudo de 
caso se refere ao andamento da execução e cumprimento de seus prazos. Quando 
da reunião de 26 de junho de 2017, que autorizou uso da verba, o prazo de 
execução da obra foi estimado em seis meses e meio. Logo do início da obra, 
inquirida por Conselheiros, a Diretoria da época informou que a obra estaria 
pronta em meados de junho de 2019. Verificando que a obra não fora concluída no 
prazo previsto, os Conselheiros solicitaram a partir de 26 de agosto de 2019 
informação sobre o andamento da obra e esclarecimentos sobre a razão do atraso, 
impactos no orçamento, etc. Etapa 4 do nosso caso. Esclarecimentos. O prazo para 
atendimento dos esclarecimentos acima referido, definido regularmente em 30 
dias, foi sistematicamente desrespeitado pela Diretoria. A Comissão de Obras, 
instada a se manifestar já em 26 de junho de 2019, nem recebeu o pedido por 
parte do Conselho, as informações começaram a ser recebidas apenas a partir de 
fevereiro de 2020. Registra-se aqui duas novas inconsistências procedimentais, a 
de nº 5: não encaminhamento à Comissão de Obras e solicitação de 
esclarecimento feita por Conselheiros. E a de nº 6: descumprimento de prazo por 
parte da Diretoria em responder as solicitações de esclarecimento feitas por 
Conselheiros. Etapa nº 5 do nosso estudo de caso. Relatório da Comissão de Obras. 
Como não poderia ficar alheia ao que estava ocorrendo, a Comissão de Obras 
quando finalmente convocada pelo Conselho, solicitou documentos à Diretoria, fez 
diligências no local, reuniu-se com Diretores envolvidos, projetistas, empresas 
contratadas, etc. Em 3 de agosto de 2020, uma vez recebidas as informações e 
franqueado acesso à Comissão de Obras ao processo e ao local físico das obras, a 
competente, diligente e operosa Comissão Permanente de Obras concluiu um 
completo, detalhado e extenso relatório em que se apresentou a sequência de 
decisões, eventos e suas consequências aos cofres de nossa Agremiação. Trata-se 
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do Parecer 4/2020. Infelizmente a pandemia impediu apresentação desse 
magnífico trabalho em data anterior a de hoje. Bom, antes tarde do que nunca. 
Esse extenso relatório, por sua importância e nível de detalhamento, ele deve ser 
franqueado não apenas aos Conselheiros que solicitaram informações, 
notadamente os Conselheiros Regina Helena Secaf e Rodolfo José Sanchez Serine e 
eu, mas ...  
 
Presidente – Me permita, Dr. Fein, o seu tempo de 10 minutos se esgotou. De 
acordo com o Art. 50, do Regimento Interno do Conselho, estou por minha conta 
lhe conferindo mais cinco minutos, posteriormente, se precisar mais eu consultarei 
o Plenário.  
 
Andreas de Souza Fein – ... Muito bem, então, eu estava dizendo que esse 
relatório, pela sua importância, ele deve ser franqueado a todos os Conselheiros, e 
aí o senhor vai me permitir, Dr. Manssur, uma sugestão, que ele seja distribuído 
não apenas digitalmente, mas também na forma impressa. É um relatório grande, 
são 80 e poucas páginas, mas que não tem problema, o Clube gasta 75 milésimos 
por folha, isso vai dar um custo para cada relator de R$ 6,00 ou R$ 7,00 para cada 
cópia, é um custo irrisório, considerando a importância desse estudo de caso que 
temos aqui. 
 
Presidente – É o parecer da Comissão de Obras? 
 
Andreas de Souza Fein – Parecer da Comissão de Obras, Parecer 4/2020. Essa 
informação, o custo é ínfimo para uma obra de R$ 4.000.000,00, que é importante 
para nossa Instituição. Então, continuando, entre os achados deste relatório que 
estudei, destaco os seguintes. Achado 5.1: preliminarmente à substituição da 
cobertura foi contratada empresa especializada, Tarnoczy Engenharia Estrutural 
para elaboração de projeto estrutural e projeto básico para troca da cobertura do 
Centro Esportivo. O detalhamento do projeto básico foi contratado da própria 
empresa vencedora da licitação para execução da obra, a Construfer, em cuja 
contratação ficou esclarecido que o projeto final deveria ser revalidado pelo 
calculista Tarnoczy antes da execução. Esse projetista reprovou os desenhos do 
projeto final, cuja verificação ele priorizou, ao saber que elementos estruturais 
metálicos já haviam sido fabricados. Registra-se aqui uma nova inconsistência 
procedimental, a de nº 7. Embora o Clube talvez não tivesse possibilidade de 
interferir na programação de compras dos elementos para a construtora, o 
contrato deveria ter salvaguardas ao Clube, que deveria poder interferir na 
autorização dessas encomendas, pendente da aprovação do projetista. Etapa 5.2. 
Em meados de maio de 2019, a Diretoria foi procurada pelo Engenheiro Tarnoczy, 
que relatou ter enviado relatórios sobre problemas estruturais existentes na 
estrutura metálica. Na ocasião foi contratado o Escritório Técnico Kurkdjian & 
Fruchtengarten Engenharia, para análise do projeto apresentado pela Empresa 
Construfer. O relatório dessa empresa, de junho de 19, concluiu que para 
sobrecarga normatizada de 25 quilogramas força por metro quadrado, 
dimensionamento das tesouras estavam em geral adequado, sendo necessário 
apenas reforços nas emendas do banco inferior, porém, a sobrecarga especificada 
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e contratada, que foi aquilo que o Clube comprou, que era de 50 quilogramas 
força por metro quadrado, o dobro da norma, seria necessário o reforço das terças 
de extremidade e as internas junto ao vazio, bem como reforço também de grande 
parte das mãos francesas. Adicionalmente, a Empresa Construtora INOSERVICE, 
contratada para verificar as soldas e controlar a qualidade de execução dos 
serviços aponta em seu relatório a constatação de irregularidades nas soldas, de 
parafusos sem apertos, de irregularidades na estrutura, de desalinhamento de 
terças e correntes rígidas, etc. Ressalte-se, Dr. Manssur, que se não fosse essa 
empresa contratada esses problemas não teriam sido detectados, o que faria o 
Clube incorrer em reais e sérios riscos de acidentes graves, não apenas 
patrimoniais. Registra-se aqui uma nova inconsistência procedimental, de nº 8: por 
que não houve acompanhamento para verificar a qualidade dos serviços 
entregues? A contratação de equipe para esse serviço de controle de qualidade 
deveria constar do orçamento inicial, apresentado ao Conselho quando da 
solicitação de autorização para uso da verba. Etapa 5.3. Na elaboração de seu 
trabalho, por mais de uma vez Membros da Comissão de Obras vistoriaram o local, 
inspecionando a nova cobertura, verificando os esforços realizados e obtendo 
documentação fotográfica. O item 17 do parecer da Comissão de Obras informa 
que na ocasião os serviços estavam sendo considerados concluídos e a Diretoria 
era pressionada pela Construfer para devolver as retenções contratuais, que 
importavam em 10% do valor contratual ou R$ 389.000,00. Nessas vistorias, a 
Comissão de Obras constatou “A existência de algumas inconsistências, 
alertando...  
 
Presidente – O senhor me permite, Dr. Fein. ... O senhor nos honrou com 10 
minutos e de acordo com o Art. 50, do Regimento, foi-lhe concedido mais cinco 
minutos. O senhor precisaria de quanto tempo mais para concluir? Porque o 
assunto é da maior relevância, então, nós temos que ter aí o interesse de ouvir as 
coisas importantes, muito importante este assunto, então, quanto tempo mais o 
senhor precisaria, Dr. Fein? 
 
Andreas de Souza Fein – Tenho ainda aqui duas, três páginas, acredito que talvez 
mais uns sete minutos. 
 
Presidente – Se alguém se manifestar no CHAT, de acordo com o Regimento eu 
ponho para votar, mas acredito que todos estão acompanhando com interesse. O 
senhor prossiga, Dr. Fein. 
 
Andreas de Souza Fein – Muito obrigado, Dr. Manssur. Muito bem, eu estava 
dizendo...  
 
Presidente – O senhor fez um estudo muito minucioso, temos que ouvir, pode 
prosseguir. 
 
Andreas de Souza Fein – Dr. Manssur, esse estudo que estou apresentando aqui, 
se me permite só um comentário. 
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Presidente – Por favor. 
 
Andreas de Souza Fein – São observações que fiz no estudo que, esse sim é o 
estudo importante, da Comissão de Obras. 
 
Presidente – O senhor pode prosseguir, é uma honra ouvi-lo. 
 
Andreas de Souza Fein – Vou prosseguir. Muito bem, então, nessas reuniões a 
Comissão de Obras constatou, abre aspas, como dizia “A existência de algumas 
inconsistências, alertando a Diretoria das não conformidades constatadas”. 
Conforme indicado no parecer daquela Comissão foram constatadas as seguintes 
inconsistências: Etapa 5.3.1, serviços realizados em desacordo com o contratado. 
As telhas empregadas estavam em desacordo com a proposta e a planilha 
contratual, pois deveriam ter sido empregados telhas zipadas, tipo sanduíche, ou 
seja, telhas sem parafusos e não telhas fixadas com parafusos, como constatado 
pela Comissão de Obras. Essa telha zipada, Dr. Manssur, garante muito melhor 
estanqueidade, sendo recomendada quando se deseja minimizar a probabilidade 
de vazamentos com o decorrer dos anos. Essa alteração do escopo aponta 
existência de mais duas inconsistências procedimentais, a saber: a de nº 9: por que 
se autorizou essa substituição, tendo sido utilizado um tipo de telha de qualidade 
técnica inferior à contratada? E a de nº 10: por que se pagou por um material 
empregado em desacordo com o contratado? Vamos para a etapa 5.3.2 do nosso 
estudo de caso. Serviços realizados contra a boa técnica da engenharia. Conforme 
informado no item 21.3.2, do parecer da Comissão de Obras, no meio da viga calha 
de concreto foram “Instalados pilaretes metálicos com escoamento d’água”. Essa 
instalação identifica nova inconsistência procedimental, que vou comentar, mas 
antes pediria que fosse projetada a foto nº 1, por favor, Dr. Manssur.  
 
Presidente – Por favor, a fotografia de nº 1, Sr. Jorge. (Pausa) Aí está a fotografia, 
Dr. Fein, está na página 60 do parecer da Comissão de Obras, que se encontra no 
processo para consulta pelos interessados. 
 
Andreas de Souza Fein – Veja bem, Dr. Manssur e caros colegas, não sei se consigo 
mostrar aqui, podemos observar a calha na foto da esquerda e essa coluna branca, 
esse é um dos pilaretes a que me refiro. Aqui temos oportunidade, do lado direito, 
outro ângulo, um novo pilarete. Essa parte preta aqui no fundo é a calha, essa 
parte branca é o pilarete. Aqui nós podemos ver que está apoiado em cima da 
calha. Isso aí prejudica o fluxo de água. E aí fomos para a inconsistência 
procedimental nº 11: por que se permitiu a instalação desses pilaretes metálicos 
no meio da viga calha? Aqui tem uma observação, a Comissão de Obras solicitou 
fosse obtido um laudo técnico, atestando que a subestação não terá reflexo 
significativo para escoamento da água na viga. E ela não sabe ainda se esse laudo 
foi realizado e o que fica informado, fica aqui a questão para que seja levantado 
isso.... Vamos para a próxima etapa, de nº 5.3.3. Impossibilidade de remoção da 
antiga cobertura. O item 21.3.4.2, do parecer da Comissão de Obras “Foi 
comentado que o projeto apresentado pela Construfer foi modificado, sendo 
aproveitada a viga calha de concreto existente”. Com essa nova concepção, se 
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forem removidas as telhas antigas, como previsto no projeto do contrato, poderá 
ocorrer entrada d’água no prédio. Queria que fosse projetada a foto de nº 2, por 
favor. ... Aqui, Dr. Manssur, nós podemos verificar, esta é a parede existente, e 
aqui temos a calha antiga, que é essa calha mais branca e aqui em cima temos a 
calha cinza. Podemos verificar claramente aqui que se tirarmos a calha branca vai 
ficar um espaço vazio aqui, que permitirá a entrada de água. Bom, essa situação, 
pode retirar a foto, Dr. Manssur, evidencia uma nova inconsistência 
procedimental, de nº 12. Se o escopo do contrato da Construfer era efetuar a troca 
de cobertura do Centro Esportivo, por que se permitiu fosse realizada uma 
concepção que impede a remoção das telhas antigas, como estava previsto no 
contrato, pois que caso o sejam, ocorrerão vazamentos dentro do prédio? Já estou 
chegando próximo da conclusão, Dr. Manssur. Etapa 5.3.4 do nosso estudo de 
caso. Serviços contratuais não realizados. Em seu parecer, a Comissão de Obras, no 
item 21.3.6, informou que serviços contratuais no valor de R$ 267.289.80, 
instalação de platibanda, cimentícia e remoção de telhas foram pagos, apesar de 
não terem sido realizados. Essa constatação aponta novamente a existência de 
outra inconsistência procedimental, resumida no nº 13: por que se pagou por esse 
serviço se eles não foram executados? Se esses serviços não eram necessários, por 
que não foi realizado o aditivo contratual esclarecendo essa supressão? A Diretoria 
tinha conhecimento desse fato? Vamos para a etapa 5.3.5. Necessidade de 
reforços. No item 21.3.7, de seu parecer, a Comissão de Obras informou que na 
viga calha foram instalados 14 pilaretes metálicos, que, além de obstruírem 
escoamento d’água, no caso dos consoles... transmitem esforços para os quais a 
laje da viga calha não está dimensionada. Informou a Comissão de Obras a 
necessidade que seja “Estudado um reforço, alteração nos consoles da viga calha”. 
Essa necessidade reitera a existência de nova inconsistência procedimental, 
resumida abaixo, nº 14: como a Diretoria informou que foram tomadas 
“Providências jurídicas”, esses reforços só serão realizados quando a ação transitar 
em julgado? Ou estão sendo tomadas outras providências para que esses reforços 
sejam realizados antes? Se demorarem para ser executados será que daqui a 
alguns anos alguém se lembrará da necessidade desses reforços? Etapa nº 6, e 
última etapa do meu pronunciamento, Sr. Presidente. Desenvolvimentos 
posteriores... 
 
Presidente – Dr. Fein, esse parecer da Comissão de Obras está datado de que dia? 
 
Andreas de Souza Fein – Não posso dizer com precisão, mas senão me engano é 3 
de agosto de 2020, Dr. Manssur. Posso levantar aqui para o senhor, só um 
segundo, estou abrindo aqui. Dr. Manssur, 3 de agosto de 2020 foi a data do 
parecer, não sei que data foi protocolado, mas deve ter sido há um ano. Muito 
bem, a etapa nº 6. Desenvolvimentos posteriores, situação atual. Embora não haja 
mais trabalhos em andamento, a obra tecnicamente ainda não foi entregue, e para 
correção dos problemas identificados foram tomadas providências jurídicas 
cabíveis. Finalmente, os problemas que motivaram a solicitação de verba, em 26 
de junho de 2017, desconforto térmico,... e vazamentos diversos não foram 
sanados. Adicionalmente, no telhado antigo, que no escopo original do contrato 
deveria ser retirado, não o pode ser por causa da solução técnica que foi 
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implementada no decorrer da obra, ao arrepio do especificado em edital, 
contratado e pago pelo Clube. Veio na conclusão do relatório da Comissão 
Permanente de Obras: no que se refere ao comprometimento financeiro da obra 
nós podemos resumir esse desenvolvimento e a situação atual na seguinte tabela. 
Peço que seja projetada a Tabela nº 2, por favor. (Consultado, esclareceu ao Sr. 
Presidente que estava se pronunciando como um Conselheiro). 
 
Presidente – Perfeito, vou mandar a questão à Comissão Financeira 
imediatamente, mas, por favor, prossiga, Dr. Fein. 
 
Andreas de Souza Fein – Muito bem, aqui podemos ver, Dr. Manssur, um quadro 
bastante resumido da situação final. Então, temos aqui, na Resolução 17/2017, do 
dia 26 de junho, o Conselho aprovou a soma... 
 
Presidente – R$ 2.160.312,00, serviços complementares... 
 
Andreas de Souza Fein – R$ 1.280.310,96. 
 
Presidente – Serviços contratados R$ 3.890.000,00. 
 
Andreas de Souza Fein – Serviços contratados, veja bem que na coluna da 
esquerda, aquilo que realmente aconteceu, na coluna da direita aquilo que não 
aconteceu. Então, não foram contratados serviços complementares. Logo ao início 
da obra, a Comissão de Obras identificou, foram contratados serviços... então, 
aqui, base da grua, geradores, proteção do campo, projetos complementares, etc., 
são serviços perfeitamente necessários, estão listados no parecer da Comissão de 
Obras, na página 23, que totalizaram R$ 498.754,00. Posteriormente, com 
andamento da obra, mais para frente, listados na página 75, têm outros serviços 
diversos, que totalizaram um valor relativamente pequeno, R$ 78.213,56. Todas 
essas rubricas somadas, Dr. Manssur, totalizaram R$ 4.467.723,92, que foram 
alocados na obra de cobertura do Poli. Veja que nos serviços complementares 
nada foi feito. De tal sorte que o total aprovado de R$ 2.160.000,00 se 
transformou em R$ 4.467.000,00, sendo que foram gastos sem o conhecimento do 
Conselho R$ 2.307.411,93, que é um pouco mais que o dobro daquilo que foi 
aprovado. Vejo aqui, Dr. Manssur, que temos, realmente gostaria que isso aqui 
fosse visto como um momento de reflexão para pensarmos nos procedimentos, 
porque isso são fatos que se repetem.  
 
Presidente – Mas o senhor não tenha nem dúvida, vou encaminhar isso amanhã 
para a atual Diretoria tomar conhecimento do inteiro teor do seu pronunciamento 
e demais providências, dependendo do que houver necessidade de se fazer. 
 
Andreas de Souza Fein – Vou pedir então agora, estou quase concluindo, Dr. 
Manssur, que seja substituída essa Tabela 2 pela Tabela 3, que é o resumo da 
situação atual. 
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Presidente – Para concluir, por favor, depois vamos ouvir o Dr. Luís Alberto, Dr. 
Roberto Cappellano, Dr. Bório, pela ordem de inscrição, mas, dependendo do 
assunto vou consultar, para não perder a sequência do que o Dr. Fein está falando. 
 
Andreas de Souza Fein – Esse é o resumo da situação atual. 
 
Presidente – O senhor já está com essa tabela de serviço atual? 
 
...  
 
Andreas de Souza Fein – Então, há o resumo aqui dos serviços complementares. 
 
Presidente – Situação atual após gastos, depois vem obra da cobertura não 
terminada. 
 
Andreas de Souza Fein – Exatamente, serviços da cobertura não terminados, 
cobertura antiga não pode ser retirada e os vazamentos continuam. Essa situação 
atual eu pediria que, por favor, pode tirar essa tabela, agora irei para as conclusões 
finais. Dr. Manssur, prezado Plenário, colegas, concluo, primeiro com uma 
observação. No momento que houve esse questionamento sobre a cobertura do 
Poliesportivo, também foram feitos questionamentos sobre a obra daquela 
alameda lindeira à Rua Angelina Maffei Vita. Esses questionamentos ainda estão 
na fase, respostas preliminares e quero deixar consignado aqui neste momento, 
Dr. Manssur, que houvesse o parecer da Comissão de Obras sobre essa obra, 
reitero o pedido, que seja feita uma análise semelhante a essa, análoga a essa, 
para aquela obra, que ali também eu vejo que temos oportunidade de 
aprendizados muito importantes naquela obra. E concluo com uma pergunta... : 
que providências a Diretoria tomou ou está tomando para que sejam sanadas as 
inconsistências e irregularidades apresentadas? E a proposta é a seguinte, Dr. 
Manssur, que haja um envolvimento da Diretoria de Área de Governança e 
Compliance para que tomem conhecimento do que ocorreu na reforma da 
cobertura do Centro Esportivo, para identificar as providências necessárias, a 
melhoria do atendimento das nossas normas, notadamente, para que se evitem 
inconsistências dos tipos identificados nesse caso, a saber: 1 – inobservância de 
autorizações, alçadas e prazos. Inconsistências de nºs 2, 3, 10 e 13. 2 – 
inobservância de procedimentos e especificações. Inconsistências 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 13 e 14. Dr. Manssur, antes de finalizar, digo que na próxima reunião, no 
Expediente, vou propor um voto de louvor para a Comissão de Obras pelo 
magnífico trabalho que foi feito. Essas eram minhas considerações, Sr. Presidente, 
meus prezados colegas, agradeço a paciência. 
 
Presidente – Dr. Fein, me permita, o parecer da Comissão de Obras já está aqui em 
minhas mãos. Como disse, sou um coordenador dos trabalhos e um colega dos 
senhores. O pronunciamento do senhor será entregue para a atual Diretoria 
apresentar a manifestação com relação a esses pontos, como coordenador, anotei 
aqui, pediria que o senhor me fizesse, por favor, amanhã, um requerimento 
solicitando o parecer da Comissão de Obras sobre aquela questão da alameda. 
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Andreas de Souza Fein – Sim. 
 
Presidente – Que vou solicitar, como órgão de assessoria do Conselho 
Deliberativo, que ela também me dê um parecer, o senhor, por favor, 
tecnicamente, coloca. E todo esse seu pronunciamento, até me indagaram aqui, a 
senhora taquígrafa está anotando, está gravado, se o senhor tiver por escrito 
melhor ainda, eu encaminharei juntamente com o parecer da Comissão de Obras 
que está aqui. Dona Maria de Lourdes já imprimiu, veja como ela é operosa e 
zelosa. Para os senhores terem uma ideia, Sras. e Srs. Conselheiros, são 87 folhas, 
já está em minhas mãos, com esse seu requerimento, estão deferidos os pedidos e 
encaminharei à atual Diretoria para responder. 
 
Andreas de Souza Fein – Muito obrigado, Dr. Manssur. 
 
Fabio Rogério Moreira (aparte) – ... Quero ser conciso. Queria apenas informações 
a respeito desse relatório que não vi que estava assim bem esclarecido, se puder 
me esclarecer. Em relação à estrutura metálica que também não foi retirada, 
existe algum impedimento nessa obra? E se existe algum caso de segurança? Existe 
alguma possibilidade de alguma falha em decorrência de todas essas modificações 
que foram feitas desde o começo, do que foi projetado e do que foi 
implementado? Obrigado. Entendeu, Sr. Fein? 
 
... 
 
Andreas de Souza Fein – Agora ouço bem. Pois não, Dr. Moreira. 
 
Fabio Rogério Moreira (aparte) – São dois pontos. Um é em relação à estrutura 
metálica hoje existente, que deveria ser retirada, não vi alguma menção, não sei se 
perdi, se o senhor poderia me dizer, porque pela informação que tinha isso deveria 
ser retirado. E se existe algum perigo em relação a todos os associados que 
utilizam aquela área em relação a todas essas modificações que foram feitas de 
acordo com o projeto original? 
 
Andreas de Souza Fein – Dr. Moreira, primeiro, sobre a estrutura metálica eu sei 
que a cobertura antiga deveria ter sido retirada. Sobre a estrutura eu pediria que o 
senhor analisasse no parecer da Comissão de Obras e também verificasse no 
projeto. Eu não tenho condições de responder essa sua pergunta. 
 
Presidente – Esse parecer da Comissão de Obras estará à disposição dos senhores 
a partir das 23h de hoje. Aliás, já está à disposição. 
 
Andreas de Souza Fein – Sua segunda pergunta, se há riscos. 
 
Fabio Rogério Moreira – Se há risco de segurança. 
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Andreas de Souza Fein – Exato, eu creio que não haja mais riscos por causa da 
ação daquela Empresa INOSERVICE, que identificou os problemas que estavam 
mais graves, mas, novamente, peço que o senhor, por favor, pegue mais detalhes 
no parecer da Comissão de Obras. Também se houver mais perguntas técnicas, eu 
acredito que o Presidente da Comissão de Obras esteja no Plenário, não sei se 
ainda está, mas se não estiver, ele com certeza vai poder atender o senhor. 
 
Presidente – Ele deve estar, sim. 
 
Andreas de Souza Fein – Que eu saiba, muito risco que existe é se há necessidade 
no futuro de se fazer reforço daqueles pilaretes excêntricos que estão apoiados 
sobre a calha. 
 
Presidente – Dr. Fein, inclusive estou vendo o Dr. Tatit, está presente, parece que 
está se inscrevendo. Volto e reitero, o parecer da Comissão de Obras está à 
disposição das Sras. e Srs. Conselheiros a partir de hoje aqui na Secretaria, se já 
quiserem examinar a partir de hoje ou de amanhã. 
 
Andreas de Souza Fein – Era isso aí, Dr. Moreira, espero que tenha conseguido 
explicar ao senhor, está atendido? 
 
Fabio Rogério Moreira – Vou consultar todo o relatório e qualquer coisa 
reencaminho à Comissão de Obras. Muito obrigado. 
 
Presidente – Perfeito, pode me oficiar e consultar a partir de amanhã. ... Dr. Fein, 
agradecemos o seu minucioso trabalho. 
 
Andreas de Souza Fein – Muito obrigado. Até logo. Boa noite para todos. Obrigado 
pela paciência. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Tenho um conjunto de coisas muito 
importantes, mas tenho certeza que depois de um pronunciamento... tenho um 
tempo a mais para conseguir expor tudo que tenho. Então, vejo que esse relógio 
de 10 minutos é orientativo, mas gostaria de ter a calma de poder trabalhar com 
todos os assuntos que também tenho, que acredito ser de vital importância para o 
Clube. 
 
Presidente – Claro. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O primeiro tema que trago aqui à discussão, 
Dr. Manssur, eu acho que numa questão voltada à transparência, as atas das 
reuniões de Diretoria estão muito bem detalhadas, queria inclusive parabenizar a 
Diretoria pela última ata colocada em relação ao nível de abertura que ela traz, 
porque ela permite que se tenha uma noção muito clara de como que as reuniões 
gerais da Diretoria estão acontecendo. Essas reuniões gerais que tem como 
principal função, disseminar informação, alinhar a Diretoria, e na qual podem 
participar não somente os Diretores quanto os convidados que a Diretoria achar 
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que vale a pena. E a última reunião traz um relato muito amplo, muito completo 
de um conjunto de situações bastante amplas que o Clube enfrenta. E chama 
atenção, Dr. Manssur, nesse aspecto, que desde a nossa apresentação da PO 
houve um conjunto de recomendações para o qual se incumbiu um grupo de 
trabalho, não vou chamar de comissão, mas um grupo de trabalho, de trabalhar 
junto com a Diretoria para apresentarmos uma nova PO. Esse grupo conseguiu 
apresentar um conjunto de recomendações, mas até hoje nós não temos uma 
nova PO. Já estamos em agosto, na hora de fazer a PO do ano que vem, inclusive 
fazendo agora com uma nova metodologia, que foi proposta pela Assessora de 
Planejamento. Fazendo um requerimento à Diretoria eu recebi uma planilha Excel 
de 12 colunas, com janeiro até dezembro, onde se apontava que ao final do ano o 
nosso orçamento corrente, que é composto pelo somatório dos orçamentos, pela 
consolidação, mais que somatório, consolidação dos orçamentos de Custeio e de 
Bares e Restaurantes, apontava para um déficit de R$ 4.600.000,00. Já tem 
possivelmente dois meses que foi feito esse questionamento à Diretoria e acho 
que esse é um questionamento do Conselho, não é de um Conselheiro, porque foi 
aprovado pelo Presidente do Conselho, pela Mesa do Conselho, ele passa a ser um 
questionamento do Conselho, sobre o fato de ter um déficit de R$4,6 milhões, a 
preocupação é de onde vem esse dinheiro. Nós vamos tomar emprestado do 
Fundo de Obras? Nós vamos pedir empréstimo em banco? Nós vamos fazer uma 
cobrança extra do associado? Nós vamos reverter provisões? Alguma resposta tem 
que ter. E essa resposta deveria ser rápida, não ao Conselheiro que fez, mas ao 
Conselho que perguntou. Pergunto isso, Dr. Manssur, porque vemos no RAM que 
existe um superávit em Custeio, que é totalmente drenado pelo déficit de bares e 
restaurantes, um déficit que precisamos trazer esclarecimentos ao corpo 
associativo, ao Conselho também, para que se possa comunicar ao corpo 
associativo, sobre qual o motivo que está tendo um déficit tão grande neste ano, 
sendo que os restaurantes de maior movimento estão parados, o Germânia, a 
Lanchonete do Tênis que não está funcionando. E os serviços de alimentação que 
foram feitos na pracinha, perto das quadras de Tênis, eles são terceirizados. Ou 
seja, eles pagam uma taxa ao Clube em função do que vendem. Nós não temos 
esse esclarecimento, gostaria que o senhor pontuasse, assim como um primeiro 
ponto essa questão voltada à PO, quando nós teremos uma PO? É uma pergunta 
de Conselho, não é de Conselheiro. Como que se vai fazer com esse déficit de 
R$4,6 milhões previsto no orçamento corrente? E o que está se fazendo em bares 
e restaurantes? Em bares e restaurantes, também fiz uma solicitação dos estudos 
que foram feitos para sanar o déficit. Recebi como resposta a lista de ações, que 
foi a mesma apresentada pelo Sr. Fabiano, funcionário do Clube, em uma das 
reuniões deste Conselho, das reuniões virtuais. Dr. Manssur, respondi a esse ofício, 
que a Diretoria encaminhou com a lista de ações, novamente fazendo a questão, 
queria entender quais foram os estudos feitos, as ações são tomadas em cima de 
resultados de estudos. Os estudos são orientativos das ações, se tomamos ação 
devíamos ter tido um estudo. Se não tivemos estudo como que a gente toma 
ação? A gente compra alguma coisa na alta, vende na baixa? Como é que 
funciona? A gente vai a favor do mercado? A gente toma decisão em função do 
vento? Não podemos ter essa dúvida, temos que ter os estudos e até o momento 
não foram apresentados. Essa questão já tem mais de dois meses que foi 
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perguntada, novamente, não é uma pergunta de um Conselheiro, é uma pergunta 
do Conselho. Vejo isso, Dr. Manssur, pelo seguinte, fico percebendo e acho que é 
uma percepção que pelo que converso, tanto pelos sócios quanto com 
Conselheiros, é que não podemos dar a impressão ao corpo associativo que está se 
fazendo teste de limites, estamos testando limites, porque a gente faz tudo na 
tentativa e no erro. Não podemos fazer isso, Dr. Manssur. E vejo que talvez uma 
das coisas que possa ajudar nisso seja ter atas de reunião da Diretoria que 
mostrem ao Conselho quais são as deliberações feitas. Vejo e acompanho as atas, 
acho muito bacana a transparência das atas estarem todas disponíveis no site do 
Clube, mas não se vê decisão tomada. Nós vimos o caso da obra agora recente que 
tivemos, não tinha nada na reunião de Diretoria, até então nem na reunião de 
Diretoria se discutiu ou se informou que ia ser rompido o contrato. Puxa, coisas 
tão importantes, tão relevantes como essa não estão sendo tratadas. A questão de 
bares e restaurantes não está sendo tratada de uma maneira a trazer soluções ou 
sequer pedir ajuda. A última reunião de Diretoria em termos de participantes, 
tinham mais de 30 participantes, porque estavam todos os assessores, todos os 
Diretores. Eu acho muito bacana o Presidente ter essa iniciativa de trazer mais 
gente, mas se ele traz mais gente é que ele quer mais colaboração. Mas não tem a 
solicitação de colaboração. Temos tantas cabeças que pensam, tantas cabeças 
importantes que estão colocadas lá nos nomes dos participantes, essas cabeças 
conseguem dar solução, Dr. Manssur. E vejo da seguinte forma, nós precisamos 
trabalhar de uma forma muito mais adequada para evitar essas idas e vindas. 
Então, o que está acontecendo, nós estamos tomando decisão por tentativa e 
erro. Olha o que aconteceu no xadrez, vamos tomar uma decisão. Vem a pressão 
dos associados que chamam atenção a um ponto que não foi visto, retorna-se. 
Gastamos tempo, estressamos o corpo associativo e não se produziu um efeito 
prático. Da mesma forma, Dr. Manssur, vejo a organização do Tênis, que está 
dando tanto debate entre se está certo, se está errado, me parece que não foi 
pensado adequadamente. Temos também a questão do Ginásio azul, que a 
Comissão de Obras prontamente levantou a questão dos estaqueamentos, das 
fundações, se elas eram em madeira ou se não eram em madeira, ok. Temos 
também, a gente pode colocar aqui esse último caso, que é o caso do quiosque 
que foi feito na prainha do Boliche. Como pode uma coisa como essa, um volume 
tão grande ser confundido. Não há supervisão? Será que a gente está errando 
onde? Onde que a gente está errando? Precisamos... corrigir essas coisas, Dr. 
Manssur ... Trago aqui, Dr. Manssur, um pedido, para que, assim como o 
Conselheiro Andreas, a quem respeito muito, foi muito detalhado na solicitação 
que fez, mas vejo que essa mesma solicitação tem que ser trazida agora, Dr. 
Manssur, também em relação a essa obra que está correndo, obra do Tênis. Na 
semana passada aprovamos, uma reunião emergencial, mas não resolvemos a 
obra. Conseguimos resolver a situação de tirar as sentenças que estavam contra o 
Clube e contra o Presidente da Diretoria, mas a obra não está resolvida, porque 
não sei quanto falta para pagar, não sei quanto tempo falta, não sei quando que a 
gente vai conseguir usar aquilo, não sei qual será o custo operacional, se vai 
impactar favorável ou desfavoravelmente no Custeio. Precisamos resolver a obra 
do Tênis agora. Acho que todos esses questionamentos trazidos anteriormente 
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aqui devem ser replicados, mas aí precisamos tomar um cuidado, faço um pedido 
ao senhor, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Pois não. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Precisamos formar uma comissão 
independente, onde tenhamos condição de avaliar a fundo o que precisa ser 
corrigido para que esse erro na obra em andamento não se repita e no curto 
espaço de tempo nós tenhamos efetivamente de volta aquele lugar tão agradável. 
E que a nossa jaqueira não morra, porque nesse tempo que ela não está sendo 
tratada, porque ninguém pode entrar, efetivamente não gostaria que tivesse nada 
errado com ela. Dando continuidade, que sei que o senhor vai me conceder 
tempo, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Não tem nem dúvida. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Queria trazer a preocupação que vi na última 
reunião do Conselho. 
 
Presidente – Trato todos os Conselheiros com igualdade, Dr. Luís Alberto, tenho 
procurado tratar todos com igualdade. É que o assunto anterior não dava para 
interromper. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Correto, Dr. Manssur, fique tranquilo, o senhor 
sabe o apreço que tenho pelo senhor,... 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ... pela sua linha de pensamento, pela sua 
conduta e, pelo amor de Deus, não estou aqui repreendendo-o desta forma. Me 
chama atenção, Dr. Manssur, resgatando aqui o tema, um ponto que vi na última 
ata de reunião da Diretoria. E esse ponto tem a ver com a brilhante abertura que o 
senhor fez hoje, nós precisamos realmente enaltecer o nosso DNA, que é um DNA 
esportivo. Muito bonito, muito pertinente, muito significante a saudação, a 
deferência que o senhor prestou a esses jovens que levaram no coração o Esporte 
Clube Pinheiros e na camisa as cores do Brasil, muito importante isso. E vejo com 
bastante tristeza que na última ata da reunião da Diretoria dois comentários que 
se falam entre si. Um comentário da área de marketing, onde se fala “Estamos 
com dificuldade de captar recursos para a Lei de Incentivo ao Esporte”, e outro 
comentário da Diretoria que fala “Olha, no ano que vem a gente vai ter que revisar 
bastante o nosso orçamento de esporte”. Dr. Manssur, marketing e esporte andam 
juntos no Clube. Nós temos um atleta muito importante que atende pelo 
carinhoso apelido de Piu,... 
 
Presidente – É verdade. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – ...que ganhou uma medalha para o Clube. 
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Presidente – Nossa, foi brilhante. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Esse atleta estará no Brasil. Por que não 
pegamos esse atleta, deixo aqui o pedido para a Diretoria, porque a gente não faz 
uma coletiva de imprensa, colocamos ao fundo o banner dos nossos 
patrocinadores, chamamos os nossos patrocinadores e aqueles que a gente 
gostaria que patrocinasse. Vamos repetir o que a gente fez com o João do Pulo, 
onde uma criança, onde até eu que não sou mais criança gostaria de tirar uma 
foto, segurando a medalha olímpica desse atleta, ao lado dele. O valor que tem 
isso para estimular o esporte em nossas crianças não teria tamanho, Dr. Manssur. 
 
Presidente – Não tem dúvida. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Faz-se uma coletiva numa sexta-feira, chama a 
imprensa para o Clube, vamos tirar essa imagem tão negativa que ficou com 
aqueles escândalos que saíram por vazamento indevido de relatório interno do 
Clube. Vamos trazer isso aqui e colocar o Pinheiros no lugar onde ele estava, como 
o senhor brilhantemente falou de Tarcísio Meira hoje, Dr. Manssur. Olha que 
honra nós sairmos como formadores não só de atletas, mas formadores de 
grandes nomes da dramaturgia brasileira, Dr. Manssur. Nós temos que tirar essa 
marca que ficou por equívocos de exposição inadequada e de má gestão dos 
documentos internos e colocar agora a nossa marca, que fala “Paris que vem pela 
frente”. Precisamos apoio para levar o Brasil lá para frente. E temos essa janela de 
oportunidade, que deixo aqui uma solicitação à Diretoria, nós podemos fazer isso, 
esporte e patrocínio, é interessante, durante o tempo que fui captar recursos da 
Lei de Incentivo ao Esporte e recursos de patrocínio direto, posso dizer com 
certeza, Dr. Manssur, talvez tenha sido o último grande volume de patrocínios 
captados para o Clube e, assim, diretamente, não teve sequer um pagamento de 
finder fee. Ou seja, há pagamentos, se contrata e tem um agente que trouxe. Não, 
foi direto entre o Clube, e sempre com a participação da Diretoria de Marketing, 
da Diretoria Financeira, da Diretoria Jurídica e da Diretoria de Esportes, para que 
todas as informações e avaliações fossem feitas de uma maneira colegiada, 
conjunta. Eu acho que depois disso, pelo que vejo, não teve mais nenhum grande 
patrocínio. Trouxemos patrocínio de bancos, trouxemos patrocínios... 
financeiros,... trouxemos inclusive, tentamos e trouxemos uma marca alemã... 
Houve uma instabilidade de internet. Então, Dr. Manssur, gostaria de deixar 
consignado o pedido para que não abandonemos o esporte, para que 
aproveitemos esta oportunidade, onde temos agora início de um ciclo olímpico e 
façamos uma forte campanha para trazer patrocinadores que tem condição, 
entendimento e alinhamento de valores com o nosso Clube, para que a gente 
possa ir mais longe. Tivemos atletas que treinaram em terrenos baldios, no seu 
primeiro arremesso chegou em 2º lugar, o arremesso de peso do Darlan. Depois a 
gente vê: Poxa, como que ele treinou, né? Está certo que depois ele se distanciou, 
mas o primeiro arremesso dele foi fabuloso. Para quem treinou num terreno 
baldio, para quem não tem a referência, o senhor sabe como funciona o esporte 
de alto rendimento, a posição dos equipamentos, o tamanho dos equipamentos, 
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adequação, se não for igual da onde vai competir não funciona. Não adianta 
colocar um atleta que vai nadar numa piscina de 50m para treinar numa piscina de 
40, que esse treinamento se torna ineficaz, ele não vai produzir. Nós precisamos 
ter isso, Dr. Manssur, e creio que esses agentes que se dispõe a conversar conosco 
em termos de esporte, eles são sensíveis a isso. Cabe sim fazer um bom trabalho 
de marketing, aproveitar janelas de oportunidades e ter uma convicção muito 
forte do nosso coração, que não queremos deixar o esporte morrer. O que faz uma 
pessoa querer ser sócia do Clube é o amor pelo esporte, o que nos traz aqui, a 
todos, é a paixão pelo esporte. Uns gostam do futebol, uns gostam do vôlei, outros 
do handebol, como o senhor, sempre foi um grande jogador de handebol, outros 
são da natação, mas todos gostam do esporte. A qualquer momento do dia que se 
vá ao Clube não se encontra menos de cem pessoas fazendo esporte neste Clube, 
não podemos deixar morrer o esporte de alto rendimento, porque é um esporte 
que consegue patrocínio, consegue exposição e ele consegue fazer também com 
que tenhamos uma formação de base muito boa. E essa formação de base é o que 
dá a formação dos nossos futuros dirigentes empresariais, governamentais e 
futuros dirigentes do nosso Clube, Dr. Manssur. Encerro aqui,... 
 
Presidente – Com sua licença, Dr. Luís, para encerrar, praticamente o senhor 
alcançou o tempo do anterior, assuntos diversos, mas pediria, por favor, para o 
senhor encerrar, até para que possamos ouvir... 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Acabei de dizer que encerrei, talvez o som não 
tenha sido...  
 
Presidente – Não ouvi, desculpe-me. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Agradeço, Dr. Manssur. Muito obrigado. 
 
... 
 
Roberto Cappellano – ... Como o Andreas iniciou, falando que era um estudo de 
caso, eu também vou abordar nessa linha do estudo de caso que ele considerou, 
que é a obra do telhado. Realmente o Dr. Andreas fez um estudo de caso teórico, 
porque na prática ele não falou nada que sirva, em minha visão, porque ele 
esquece que engenharia não é um negócio estático, haja vista os problemas que 
estão tendo nessa obra recente, tem que ser dinâmico para resolver os problemas, 
você não inicia uma obra de um jeito e termina igual, tem que terminar diferente. 
A primeira coisa que queria falar, que acho que ele errou no estudo de caso, 
precisava pelo menos ter sido correto ao afirmar aqui que o valor que foi aprovado 
em junho de 17 foi de R$ 3.300.000,00, R$ 3.400.000,00, não me recordo 
plenamente, e foi contratado por R$ 3.890.000,00, esse está aí porque ele colocou, 
e não foi R$ 2.100.000,00 ou R$ 2.300.000,00. Achei que ele poderia ter sido mais 
correto. Por que foi de R$ 3.300.000,00 para R$ 3.800.000,00? Só pegar os dois 
anos entre o início da obra e aprovação, não precisa nem botar o INCC que foi 
colocado agora recentemente para a gente pagar o empreiteiro, pode ser o IPCA, 
INPC, já dariam os R$ 3.800.000,00 que foi colocado quando da assinatura do 
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contrato. Depois teve, maior ainda, que o Dr. Andreas no estudo de caso não fez 
esse estudo direito, em minha visão, porque quando a gente aprovou no Conselho, 
ele mesmo falou, era troca de telha e serviços complementares. Fizemos muito 
mais do que isso para o Clube, trocamos toda a estrutura metálica. Ele colocou só 
o menos, não botou o mais. E para um estudo de caso está complicado, porque um 
estudo de caso que você é parcial, que não estuda o caso perfeitamente pode nos 
trazer conclusões equivocadas. Acho que na vida a gente tem que assumir as 
responsabilidades do que faz, tanto a parte boa quanto a parte ruim. Por que 
estou dizendo isso? Quando foi essa obra por R$ 3.800.000,00, depois teve um 
complemento, diferentemente do que está dizendo, pode ser até porque o Dr. 
Andreas não frequenta essa parte do Clube, o Poliesportivo não ficou nenhum dia 
fechado para o sócio, nem o campo de futebol. Se ele estudou o caso 
perfeitamente quando foi pedida aprovação, ia se fechar o campo de futebol. Aí 
durante o processo licitatório para definição com as ideias e o processo licitatório 
não foi leilão reverso, não foi pregão, foi do jeito que o Regimento do Clube 
determina, há uma ideia interessantíssima e nova de subir meia viga e as vigas 
serem soldadas lá em cima, para não parar as atividades do Clube. Volto a dizer, o 
futebol, entorno, Poliesportivo não ficou nenhum dia fechado, o sócio nem 
percebeu que teve a obra, o sócio nem viu que teve a obra. E ainda digo mais, os 
outros gastos que tiveram, que eram gastos de Custeio, depois quiseram 
reclassificar para jogar como gastos da obra, foi porque a obra foi feita em período 
noturno, e gastamos um belo de um dinheiro por causa dos geradores para 
trabalhar num período noturno, porque não podíamos ter falta de luz quando 
estava se fazendo as soldas lá em cima e subindo. Então, seria interessantíssimo 
também ter mencionado que as diferenças que têm dos R$ 3.800.000,00 foram 
para quê? Para botar a grua, inclusive disseram que ia ter que voltar depois da 
Festa Junina, acho que todo mundo recorda, nunca teve que voltar. Disseram que 
ia cair, nunca caiu. Foi exatamente por causa disso, para ter um trabalho noturno, 
tanto parte da grua quanto fizemos toda a proteção do piso do campo de futebol 
B, onde pararam os guindastes para subir. Então, aí a gente já explica a parte do 
estudo de caso, onde ele se equivocou da obra. Mas não é só isso, Dr. Manssur, 
quando o Conselheiro Andreas menciona do Dr. Tarnoczy, que nós contratamos, 
que nós pedimos para vistoriar, ele pode até ter falado depois, em junho, julho de 
2019, mas antes de terminar o nosso mandato, tem uma ata, pode ser que o Dr. 
Andreas não tenha encontrado no estudo de caso, concordando com o que tinha 
sido proposto pelo empreiteiro e concordando com os reforços que tinham que 
ser feitos, que na verdade esses reforços acho que não davam nem 2, 3% do 
volume total de aço empregado. Então, é importantíssimo colocar isso. Outra coisa 
que faltou no estudo de caso do Dr. Andreas é mencionar quanto que foi pago, nós 
assumimos a responsabilidade da contratação da obra, que foi na minha gestão, 
nós assumimos a responsabilidade da definição de execução da obra desse jeito 
que eu estava mencionando, subindo as vigas, e pela licitação. Mas não posso 
assumir a responsabilidade, quando meu mandato termina em maio, abril de 19, 
com três vigas lançadas lá em cima, ou o Conselheiro Miller, que era o Diretor, e 
depois a obra entra com uma nova gestão, outro Diretor de Patrimônio, no caso o 
Dr. Ney David, outro Diretor Adjunto, Dr. Cândido Padin, pela fiscalização da obra. 
Concordo com o Andreas, a obra ficou lá e ninguém viu que a calha não estava no 



35/42 

 

lugar certo? Ninguém subiu no telhado? Quem é que autorizou a troca da telha, 
que a telha era zipada para telha parafusada? Quando a gente saiu tinham três 
vigas lançadas, imputar isso aí, querer fazer política sobre isso não dá certo, 
desculpe-me. O acompanhamento e fiscalização da obra a gente não podia fazer 
mais, porque se tivesse feito teria resolvido os problemas, porque a obra do 
telhado é um princípio da obra do Tênis, é querer brigar com o empreiteiro, não 
querer conversar com o empreiteiro, não querer chegar a um bom senso, joga na 
justiça. O do Tênis era mais nervoso, mais violento, a gente viu no que deu. Agora, 
do telhado pode ser que seja mais bonzinho, menos abastado financeiramente, 
não quis comprar essa briga, mas era para ter fiscalizado, por que não fiscalizou? 
Quem é que fez as medições, Dr. Andreas? Por que liberou os pagamentos se 
estava errado, como é que faz? Precisa explicar, precisa assumir a 
responsabilidade. Acho que é por aí. E para finalizar, que não vou entrar em muito 
detalhe, acho que seria importante também colocar a responsabilidade da obra do 
Tênis, porque ter tirado o problema quando a gente poderia ter conversado antes. 
Outra coisa que queria colocar também, Dr. Manssur, pode, sim, Conselheiro Fabio 
Moreira, tirar a estrutura debaixo, basta querer. A estrutura debaixo não foi 
retirada porque tinha que fazer toda uma iluminação na época. Depois a gente 
saiu e não deu essa continuidade de fazer a troca da iluminação. Segundo, 
também respondendo à sua pergunta, óbvio que não há risco nenhum de cair, 
imagina, qualquer pessoa com o mínimo grau de discernimento ia deixar um 
negócio com algum risco. E digo mais, o próprio Presidente, a Diretoria, antes da 
famosa ruptura ou da briga, mandou uma carta, dizendo que estava tudo em 
ordem. Os problemas coincidentemente surgiram após a discussão, briga ou os 
interesses divergentes politicamente. Então, também é importante pontuar isso, 
por que mudou-se o que estava escrito? Está tudo escrito antes, aí depois fica 
difícil. Outra coisa também que acho importante falar, que agora todo mundo aqui 
no Clube virou engenheiro, o cara estuda química é engenheiro civil; o cara estuda 
direito, vira engenheiro; o cara é médico, vira engenheiro, todo mundo é 
engenheiro. Outro dia estava aí falando de boca cheia um Conselheiro Diretor “É, a 
obra do Remo, que ficou ruim porque tivemos que correr para fazer a obra do 
Remo”. A ignorância e a técnica são tão grandes que dá vergonha de ver esses 
caras falarem isso na tribuna. Sr. Presidente, desculpe-me, a minha indignação é 
como engenheiro, estudei para isso, vivo disso, trabalho com isso. Temos uma 
estrutura na raia da USP, uma estrutura autoportante. Quem não sabe o que é 
autoportante pode ir lá procurar. Mas explico, é uma estrutura que se auto 
sustenta. A partir do momento que você rasga essa estrutura autoportante e abre 
duas janelas, é como o telhado do Salão de Festas, se abrir um buraco no telhado 
perde a higidez da estrutura, a estrutura não é mais autoportante e você tem que 
correr atrás. Então, tem que assumir a responsabilidade de ter feito uma coisa que 
não poderia ter sido feita e teve que correr para corrigir, aí a culpa é do outro que 
faliu. Não tem nada a ver, não deveria ter mexido, deveria ter perguntado antes de 
mexer. Aí vai com essa justificativa. Então, acho importante, era o que queria 
dizer, cada um tem que assumir a sua responsabilidade no Clube, o Clube é uma 
continuidade. Por fim, Dr. Manssur, acho importante que, indo na linha da 
governança, como todos falam, falam da boca para fora, mas na hora que está 
sentado na cadeira a conversa é outra. Tem uma proposta do Conselheiro André 
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Riskalla pela Comissão de Obras há muito tempo colocada aí, que estava para vir, 
mas começou a pandemia e os outros assuntos são mais pertinentes, acredito que 
agora esteja mais tranquilo, exatamente pegando isso do que foi falado aqui no 
macro da história, que é uma proposta para as obras que estourarem verba, 
porque estourarem, as justificativas que a Diretoria dá, quando a Diretoria não 
precisa dar, tudo aprimoramento. Sempre se falou, obras de grande porte, e a 
obra do telhado, desculpe-me, não é grande porte, ela nem entra na concorrência 
no Clube, é tomada de preço, o pessoal precisa ler o Estatuto do Clube, pelo valor, 
nem seria uma concorrência, seria uma tomada de preço, porque ela não atinge as 
10 mil contribuições, o pessoal precisa saber o que está falando. Mas tem uma 
proposta do Conselheiro André Riskalla, que é exatamente para ajudar essa 
governança. Acho que essa é uma proposta que tem que ser discutida pelo 
Conselho para aprimorar, enfim...  
 
Presidente – Engenheiro Roberto, já está pautada para a próxima reunião agora de 
setembro, a primeira híbrida e o primeiro tema é essa proposta do Engenheiro, da 
Comissão de Obras,... 
 
Roberto Cappellano – Do Conselheiro Riskalla, Odilon, Tatit, Roberto Leme e 
Heitor Tonissi. 
 
Presidente – Houve na oportunidade, até o eminente Presidente de sempre, Dr. 
Collet, fez uma observação muito precisa e oportuna, de que há necessidade de 
solicitar, porque é verba de Investimento, autorização do Conselho. Então, doutor, 
me lembro, dei um estudo prévio sobre isso, a Comissão fez uma proposta para 
que esta consagração, não essa porque já está no Estatuto, mas que ficasse 
consignado que nada poderia ser feito sem se observar essa cautela. Desculpe-me 
interromper, mas só para lembrá-lo que vai entrar em setembro. 
 
Roberto Cappellano – Muito bom, acho que é importante o Conselho sair da 
teoria, ir para a prática e temos que adaptar a prática. Têm algumas coisas que são 
impossíveis, que o papel aceita tudo, mas na realidade é outra. Fazer uma viga de 
40m lá em cima do telhado é bem diferente que fazer aqui na esquina. Acho que o 
pessoal tem que entender a responsabilidade, o CREA das pessoas que estão 
fazendo a obra, antes de se falar. Por último, Dr. Manssur, acho que a gente tem 
que seguir para frente, o Clube tem que ir para frente, se a gente quiser começar a 
sempre olhar para trás não vai melhorar, a gente tem que ir para frente, corrigindo 
os erros do passado. Mas somos um Clube, se a vontade é ter um clima bélico no 
Clube, que é o que está tendo e todo mundo sabe, o senhor está sentindo, acho 
que não vai ser bom para ninguém, ainda mais num momento desses de 
dificuldade de pandemia, que todo mundo está cheio de problemas. 
 
Presidente – É um apelo que faço, é a paz e o amor, é um apelo que faço a todos 
os senhores, contra o rancor, o amor, contra a divergência, como o Dr. Cappellano 
falou, a paz. Esses são meus princípios, que acho que isso é importante para nós. 
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Roberto Cappellano – Acho que divergência política não tem problema nenhum de 
ter. 
 
Presidente – Claro, isso não tem problema. 
 
Roberto Cappellano – Divergência política acho que sempre tem que ter, o senhor 
e eu nunca fomos alinhados politicamente, mas sempre nos respeitamos, sempre 
tivemos um profundo respeito pela Instituição e pelo passado. Acho que esse 
recado, o senhor como uma pessoa muito mais experiente de vida, precisa passar 
aos nossos atuais dirigentes entenderem, não é assim que a gente constrói o 
Pinheiros de 122 anos. Essa é minha colocação, queremos fazer política? Vamos 
fazer política, mas vamos fazer política no limite da política, sem inverdades, ainda 
mais quando entra em parte técnica, aí acho que a gente pode causar uma 
preocupação enorme para quem é leigo, quem não entende, exatamente o que 
disse ao senhor. A obra é uma continuidade, muito provavelmente, o Tênis não, 
que ainda termina, mas vão ter obras que o próximo Presidente vai pegar. A 
garagem começou com o Antonio Moreno, terminou com o Dutra, e assim por 
diante. O Clube é isso. 
 
Presidente – É verdade, é uma continuidade. 
 
Roberto Cappellano – É uma continuidade. Quando uma nova Diretoria pega uma 
obra, foi dito, que era para seis meses e não foi, continuou, se postergou, e uma 
Diretoria sai depois de dois meses de iniciada, querer imputar medição em cima 
desta Diretoria, por que pagou? Poderia ter feito um monte de coisas. Então, acho 
que a gente tem que pensar um pouquinho, cada um olhar um pouco para seu 
umbigo, saber onde errou, onde acertou. Volto a dizer, o estudo de caso do 
Andreas tem vários equívocos, mas ele se esqueceu do mais importante, em minha 
visão, que o sócio não ficou nenhum dia sem usar o Poliesportivo, sem usar o 
campo de futebol, o sócio que é nossa prioridade no Clube foi bem atendido. E as 
pequenas pendências que têm, eu acho, como o Dr. Gerson agora resolve em 15 
minutos com empreiteiro, basta uma boa conversa e tira mais uma pendência 
jurídica do Clube. É só chamá-lo, porque senão me engano ele tinha pedido R$ 
700.000,00, aceitava por R$ 300 e poucos. O Clube não quis acertar com ele ou 
achou que não deveria acertar, pediu inclusive para a Comissão de Obras dar um 
parecer sobre o pagamento. Isso não é da Comissão de Obras, isso é da gestão, 
tem que assumir a responsabilidade. Paga, não paga, tem que assumir. Dr. Gerson 
agora que é um engenheiro experiente, acho que se chamar, ele resolve em 15 
minutos, e se quiser dar sequência, se não quiser, aí, como a gente disse, é ato de 
gestão dele. Muito obrigado, Dr. Manssur, desculpe-me o adiantado da hora, mas 
falei 13 minutos. Obrigado. Boa noite. 
 
Presidente – Obrigado ao senhor pelo pronunciamento. ... A Conselheira Patrizia 
escreveu, não está conseguindo ingressar, Dr. Bório, ela solicita o pronunciamento 
da Diretoria. O Art. 24, do Regimento Interno, diz que o Conselheiro pode solicitar 
esclarecimentos à Diretoria. Então, consulto a Diretoria, se ela está em condições 
de atender à solicitação formulada pela ilustre Conselheira Dra. Patrizia Tommasini 
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de Souza Coelho. Sr. Felipe, o senhor poderia habilitar, por favor, a Diretoria, na 
pessoa do seu ilustre Presidente ou quem ele indicar, para se pronunciar a respeito 
do pedido da Conselheira Patrizia. Acredito que seja sobre o assunto referido pelo 
Conselheiro Fein e agora objeto do pronunciamento do Dr. Cappellano. É 
regimental, tenho que dar a palavra à Diretoria, então, pediria que o senhor 
habilitasse, por favor, a Presidência para que ela se pronuncie, caso esteja em 
condições de fazê-lo. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... O Presidente teve um imprevisto e teve de sair, mas 
gostaria de falar que a Diretoria vai passar todos os pedidos e vamos responder 
isso com uma maneira mais... 
 
Presidente – Sr. Vice-Presidente, com muita honra, é claro, também imaginei. 
Recebo aqui uma informação, que o Presidente Ivan por causa do imprevisto, ele 
gostaria de falar, precisou sair por causa desse imprevisto, mas do local onde se 
encontra, parece que sua digna residência, escreve aqui que gostaria de falar. O 
senhor poderia habilitá-lo, Sr. Felipe.  
 
... 
 
Presidente da Diretoria, Ivan Castaldi Filho – ... Desculpe-me não estar aí no 
Clube. ... Estou achando isso muito interessante, como são as mudanças de 
comportamento, políticos até. A gente sabe que os problemas têm aqui e ali, mas 
com relação a essa obra, quero deixar bem claro que apesar de dizerem, foi 
realmente, estava iniciada há dois meses, quando assumi minha primeira gestão já 
estava comprometido R$ 1.000.000,00 a mais daquilo que havia sido autorizado 
pelo Conselho.  
 
Presidente – A qual obra o senhor se refere, Dr. Ivan, por favor? 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Estou falando do Tênis. Então, veja, não é que tem 
algum pagamento a mais, R$ 1.000.000,00 já estava comprometido a mais daquilo 
que havia sido liberado pelo Conselho. A nossa gestão pagou a mais daquilo que já 
estava comprometido, volto a dizer, R$ 70.000,00 que foi feito dos calculistas. O 
que aconteceu? Chegou ao meu conhecimento, já antes da minha eleição fui 
abordado por um engenheiro calculista aí do Clube, associado, que veio comentar 
de várias divergências com relação à sustentação, à parte técnica dessa obra do 
telhado. Eu havia lhe dito naquela ocasião que era só um candidato, não tinha essa 
autonomia, nem tenho por que ouvi-lo de problemas que poderiam haver no 
telhado. Logo após a minha posse, em uma semana fui procurado novamente por 
esse engenheiro e ele aventou uma possibilidade de falhas estruturais. O que 
fizemos na gestão recém-empossada? Contratamos dois engenheiros, senão me 
engano, um era da INOSERVICE, que faria a parte de cálculo de soldas e outro da 
Fruchtengarten, que havia sido até indicado pelo engenheiro da gestão anterior, 
para verificar se tinha alguma falha estrutural, é a preocupação nossa, né. E foi 
ainda acordado da seguinte forma, contratamos esses dois escritórios e foi dito à 
construtora que lá estava: Se for verificado alguma falha esse pagamento será 
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feito pelos senhores. Caso isso não ocorra, se estiver tudo em ordem nós vamos 
fazer esse pagamento. O que aconteceu? Realmente foi verificada a necessidade 
de, sei lá, em números pontuais, em mais de 400 reforços. E mandamos dar 
continuidade, vamos fazer os reforços. Então, nós só demos prosseguimento, não 
tínhamos acesso. Tinha outro Diretor Adjunto que veio da gestão anterior, que era 
o Sr. Caio, era ele que cuidava dessa obra. Então, só demos continuidade por 
aquilo que estava projetado e foi mantido o mesmo engenheiro que já vinha 
cuidando daquele canteiro de obras. Então, senhores, não queria apontar o dedo, 
não fui eu que levantei isso, mas é muito interessante como as coisas viram, né, 
parece um castelo de cartas que começa a ruir, eu acho gozado. Não quero 
apontar o dedo para lá, mas também acho muito desagradável essa politicagem 
toda que tem sido feita em cima da nossa gestão. Agora, que se expliquem, né, 
não sou engenheiro, quem estava conosco era nosso Diretor de Patrimônio, o Dr. 
Ney era advogado, tinha o Dr. Cândido Padin, perfeitamente competente, outros 
mais que nos ajudavam e a obra foi tocada. Deu problema? Deu. O que aconteceu? 
Foi judicializada, aquela intenção que era para ser paga, não foi, porque 
realmente, não precisa ser engenheiro para entender que pilaretes na viga calha 
não deve ser a melhor coisa em uma obra. Vamos lá, dizer que a obra vai cair. Não 
vai, senão seria uma irresponsabilidade nossa. 
 
Presidente – Pelo amor de Deus, nem falemos nisso. 
 
Ivan Gilberto Caltaldi Filho – Vai tirar o telhado antigo? Também não dá, porque 
senão vai ficar um buraco lateral. Colocaram as telhas zipadas, não fomos nós. 
Pagamos porque já estava comprometido, não fomos nós que solicitamos as telhas 
zipadas, tinha um engenheiro nisso e tinha um Diretor de Patrimônio, que agora 
há pouco ele também falou, que era o Dr. Miller. Então, o Dr. Miller com o Sr. Caio 
podem explicar bem isso, nós só demos continuidade à obra e judicializamos no 
final, quando foi entregue, conforme a Comissão de Obras diagnosticou os 
problemas. É isso que posso falar. Agora, vamos andar para frente? Vamos. Vamos 
limpar a Casa? Vamos limpar. Virá outro Presidente em meu lugar e se todo 
mundo ficar apontando o dedo ou dificultando, como foi feito nessa última 
aprovação da semana anterior, que era aprovação de um acordo, uma coisa 
totalmente política, onde queria se postergar esse assunto para três dias à frente. 
Para quê? Qual o fato novo que teríamos nesses três dias? Foi só política. 
Conseguimos não judicializar, agradeço muito às pessoas envolvidas, isso foi muito 
bom para o Clube. Mais vale um acordo, seja bom ou mau, seja lá o que for, do 
que aquela obra parada. Então, senhores, acho que isso deve servir de começo de 
lição para mim e outros tantos que nos apontaram o dedo. Temos que viver em 
paz, que é o que o Dr. Manssur falou. Estou aberto para qualquer tipo de 
pacificação, porque o Clube merece, a minha pessoa... por tudo aquilo que sofri 
nesses três anos, dois anos e meio, mas o Clube é mais importante. Vamos 
consertar? Vamos consertar, porque acho que fica mais agradável o Clube. Essas 
reuniões aqui ficariam mais palatáveis, mais calmas, é isso que a gente precisa. E 
vamos arrumar o Clube, que o Clube é nosso. Com relação a detalhes mais precisos 
em valores, datas, não se preocupem, é só vir ofício do Conselho que nós vamos 
responder tudo que nos for solicitado. Ficamos até agradecidos de ter essa 
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oportunidade de poder esclarecer o nosso lado, o nosso ponto de vista, de uma 
gestão que assumiu uma obra em andamento, está bom? 
 
Presidente – Perfeito, Presidente, vou solicitar realmente que o senhor dê esses 
esclarecimentos. Daqui a oito dias, como falei, vamos fazer o aniversário do Clube. 
Estou falando aqui no adiantado da hora, estou propenso a convidar, aniversário 
do Clube, convidar muitos dos senhores que representam as forças latentes do 
Clube para tomarmos um café juntos, para irmos naquela linha do que falei, nada 
de antigos motes, mas de princípios, de valores. Quero a paz, quero o amor nesses 
últimos meses que me restam. Por favor, o Clube está acima de todos nós, os 
homens passam, esta Instituição é perene. É só pôr uma reflexão, agora que os 
senhores vão descansar, digam-me, qual é uma Associação civil sem fins lucrativos 
que permanece 122 anos no pedestal da glória? Há outras, eu participo de uma 
delas que tem 500 anos, foi uma das primeiras de São Paulo, é uma Associação 
Civil de Misericórdia e Filantropia. Mas lhes digo, que é um enorme sacrifício, e 
aqueles que conseguem, como o Esporte Clube Pinheiros, permanecer 122 anos 
neste monumento que representa, merece paz e amor. E vou lutar neste mês de 
aniversário de poder sentar, como sempre sentávamos com as forças vivas deste 
Clube, e dizer: Basta, vamos prosseguir todos unidos, como diz o poeta, de mãos 
dadas, de braços juntos em busca de uma convivência mais fraterna, com os 
debates políticos, sim, porque é da divergência que se surge a convergência, mas 
com mais paz, com mais amor, isso fará bem para todos nós. Não podemos ser 
prisioneiros de outros sentimentos que não seja o de amor. E hoje lia, do filósofo: 
O que é amor? Amor é querer bem o próximo, nada mais do que isso, essa é a 
definição de amor. Fico honrado com a fala do senhor, Presidente. Me ocorreu 
agora uma coisa, veja como é interessante reunião virtual, se não fosse virtual e 
fosse presencial, não é, senhores, não teríamos o privilégio de ouvir essas 
explicações. Como é virtual, onde o Presidente estava, apareceu, onde o Dr. Bório 
estava, apareceu. Essas são as vantagens do virtual, mas não abro mão da 
presencial, por isso que será híbrida, porque esta ferramenta veio para ficar. ... 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Dr. Manssur, deixe-me só fazer um complemento. 
Tenho o senhor como meu norte,...  
 
Presidente – Obrigado. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – ...naquilo que o Clube resolver, de minha parte a boa 
vontade está aberta. O senhor foi um grande homem nesse acordo feito agora há 
pouco com o Tênis, porque vi o trabalho árduo que o senhor teve. Então, só tenho 
a agradecer e estou à disposição para qualquer tipo de conciliação, está bom, 
estou com o senhor em qualquer demanda. 
 
Presidente – Muito obrigado, Presidente, Deus o abençoe, e à Exma. senhora uma 
boa viagem. Meus respeitos. 
 
Ivan Gilberto Castaldi Filho – Agradeço a todos e boa noite. 
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – ... Diante das palavras do Presidente, 
palavras de conciliação, quero ratificar tudo que ouvi antes de todos os Membros, 
especialmente do Conselheiro Miller, do Conselheiro Luís Sousa, que foram 
extremamente detalhistas, minhas palavras seriam basicamente as palavras deles. 
Pediria, Sr. Presidente, através de V. Sa., que chegasse à Diretoria, especialmente 
ao Presidente, diante dos últimos acontecimentos gerados pela atual gestão, que 
eles tivessem um pouco mais de zelo, isso são palavras de associados que estão 
vendo o Clube de certa forma no abandono. Acho que isso é muito importante que 
a gente ratifique, todos esses fatos ocorridos, desde aumento de preços, essa coisa 
toda. Não quero ser repetitivo nem tomar o tempo dos senhores, já estamos 
penetrando na noite, então, é muito interessante que a gente vá dormir em paz. 
Se houver a conciliação, excelente para o Clube, mas espero que isso não sejam 
palavras ao vento. Estou disposto a colaborar com o que for necessário, com toda 
penetração que o senhor sabe que tenho, felizmente no quadro social. Faço um 
belíssimo trabalho, um trabalho de equipe para fazer o Clube crescer. A gente não 
quer que o Clube diminua de forma nenhuma. Vou aproveitar este momento para 
desejar felicidades a toda comunidade pinheirense, porque são poucas entidades 
neste país que conseguiram chegar aonde chegamos. São 122 anos de glória e 
gostaria que ... houvesse zelo por parte da Diretoria, eu ratifico. Boa noite, Dr. 
Manssur, ... 
 
Presidente – Muito obrigado, ... Agradeço a presença de todas as senhoras e 
senhores, reitero minhas palavras. Vamos entrar no mês de aniversário de uma 
Entidade forte e pujante. Se alguém viesse de outro planeta e ouvisse a conversa, 
ia falar: Opa, estamos aqui diante de uma situação um pouco difícil. Mas se ele 
chegasse à realidade de vir até o sítio onde, com a minha operosa e honrada Mesa 
estamos, os senhores estão em casa, nós estamos aqui, e olhasse o que estou a 
descortinar pelas janelas, embora escura, mas há luzes, e verificar esses 188 mil 
metros quadrados na Avenida Faria Lima, limpos, com as flores verdejantes, toda 
beleza deste quadrilátero, que é nosso e de nossas famílias, que é extensão de 
nossos lares, aí ele iria cair na realidade de que estamos aqui a discutir, sim, o 
melhor para o Clube. Mas chegaria a uma realidade, Sr. Bório, de verificar que 
estamos diante de um Clube que é modelo nacional e modelo internacional. Ele é 
grande pelos homens que o constituiram, mas independentemente dos homens 
que o constituiram, ele haverá de ser perenemente enorme, porque é uma glória, 
é uma honra, o Esporte Clube Pinheiros é um oásis dentro de São Paulo. Frequento 
singelamente outras entidades do mesmo porte e todos dizem: O Esporte Clube 
Pinheiros é referência para todos nós. Tenho certeza de que este clima, Dr. Miller, 
conseguirei superar, porque querer é poder. Quero fazer isso e irei fazer. Sou 
resiliente, não desisto, como outras coisas que achavam que eu não iria fazer, e as 
fiz. E vou fazer ainda mais durante o pouco tempo que ainda me resta. E conto 
com os senhores para esta linha, porque o meu norte é a coalizão, e não essa 
mesma palavra sem a letra “a” em meio ao “o” e ao ”l”. Não, esta eu não conjugo, 
este substantivo sem a letra “a” eu não gosto de adotá-lo, o meu substantivo é a 
coalizão e não a outra sem a letra “a”. Por favor, e tenho certeza que vamos 
chegar em nosso aniversário nos confraternizando, nos abraçando, porque o 
Pinheiros, como diz o nosso Hino, é o Pinheiros de sempre, é o Pinheiros que 
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temos em nosso coração como extensão dos nossos lares. Que os senhores 
possam descansar já no término desta reunião. Convido-os para o dia 27, aqueles 
que puderem comparecer, sendo ela híbrida, será uma honra, porque irei 
cumprimentar um por um para lhes dizer duas palavras: Muito obrigado. Um 
abraço e fiquem com Deus, que Deus os acompanhe e os abençoe. 
 
ENCERRAMENTO 
Presidente - Deu por encerrados os trabalhos às 23:18 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 

 


