
ATA RESUMIDA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2005.

1) DATA E PRESENÇA

Dia dezoito de abril do ano dois mil e cinco, com início em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e quarenta e 
nove Conselheiros.

2) MESA DIRETORA

Presidência:
Paulo  Cesar  de Arruda Castanho e  Luiz  Eduardo do Amaral 
Cardia

Vice-Presidência: Luiz Eduardo do Amaral Cardia
Primeira Secretaria: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: Paulo Roberto Taglianetti
Terceira Secretaria: Maria Luiza Porto Ferreira Braga

3) ABERTURA DOS TRABALHOS

Presidente – Declarou instalada a reunião.  Em seguida, determinou a execução do 
Hino do Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

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

Presidente – Propôs que o plenário consignasse em ata voto de profundo pesar pelo 
falecimento de Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, e que fosse observado um minuto 
de silêncio em sua memória, o que foi feito em seguida. Submeteu ao plenário e foram 
aprovadas  as  seguintes  proposições:  votos  de  pesar:  1)  de  iniciativa  da  Mesa  do 
Conselho a) pelo falecimento da  Sra. Geraldina de Carvalho Andrade, mãe da Sra. 
Maria Luzia de Andrade Martinez, que é esposa do Conselheiro Luiz Roberto Martinez; 
b) pelo falecimento do Sr. Manoel Morales Filho, ex-Conselheiro; c) pelo falecimento do 
Sr. Américo de Campos (Meco); d)  pelo falecimento da Sra. Virgínia Garcia Carneiro 
Novaes, esposa do Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes e mãe do Conselheiro 
José  Roberto  Carneiro  Novaes  Junior;  e)  pelo  falecimento  da  Sra.  Annita  Martha 
Michaelis  Carvalho,  esposa  do  Conselheiro  Wilson  Carvalho;  2)  de  autoria  do 
Conselheiro Afonso Ferreira de Figueiredo: a) pelo falecimento do Sr. João de Miranda, 
irmão  do  Conselheiro  Augusto  Miranda;  b)  pelo  falecimento  do  Sr.  Julio  Navarro, 
associado;  3)  de  iniciativa  da  Primeira  Secretária  Dulce  Arena  Avancini,  a)  pelo 
falecimento do Sr. Orlando Ceravolo, pai da Associada Maria Alice Ribeiro Ceravolo; 
b)  pelo falecimento da  Sra.  Lotte  von Schütz,  irmã de Hellmut  von Schütz;  c)  pelo 
falecimento da  Atleta Benemérita Daice Taino Costa,  esposa do Atleta Benemérito 
Paulo  de  Queiroz  Costa;  4)  de  iniciativa  do  Segundo  Secretário  Paulo  Roberto 
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Taglianetti,  a)  pelo  falecimento  do  associado  Sebastião  Tonin;  5)  de  autoria  do 
Conselheiro Mário Lima Cardoso, pelo falecimento do Sr. José Varca; votos de pronto 
restabelecimento: 1) de autoria da Mesa do Conselho, ao Conselheiro Antonio Alberto 
Foschini, que se submeteu a uma intervenção cirúrgica; 2) de iniciativa do Conselheiro 
Nelson de Barros Pereira, à Diretora Adjunta de Hidroginástica, Sra.  Elizabeth Lima de 
Haro Sanches.

Primeira Secretária – Comunicou que o Conselheiro Marcelo Grassi cancelou o pedido 
de licença que havia formulado até 16/03/2005, sendo desconvocado o respectivo 
Suplente, bem como que a Diretoria enviou carta comunicando que a Associada Ana 
Thereza Lanfranchi Mitidieri foi nomeada Assessora do Videokê até maio/2005.

Presidente – Apresentou ao plenário proposta do Conselheiro Célio Cássio dos Santos, 
consignando voto de louvor aos Presidentes da Diretoria e do Conselho Deliberativo, 
ao Presidente e Membros  do Centro Pró-Memória Hans Nobiling,  pela homenagem 
prestada aos  ex-Presidentes  do Sport  Club Germânia e do Esporte  Clube Pinheiros, 
estendendo o voto à Orquestra e ao Coral. Aprovado.

João  Benedicto  de  Azevedo  Marques –  Associando-se  ao  voto  de  louvor  antes 
consignado, fez considerações sobre a cerimônia realizada no último fim de semana, 
que entendeu muito honra e dignifica a história e os 105 anos de história do Clube, 
parabenizando a Diretoria, e de modo especial o Centro Pró-Memória Hans Nobiling, o 
Presidente  Luiz  Ernesto  Machado  Kawall  e  todos  os  membros,  que  tiveram  a  feliz 
iniciativa de inscrever no mármore do Clube o nome de todos os ex-Presidentes da 
Diretoria e do Conselho Deliberativo,  oportunidade em que o associado Guilherme 
Kawall,  pronunciou-se a respeito da história do Pinheiros e dos primeiros tempos do 
Clube. Afirmando que um clube que não tem história e não preserva a história, uma 
sociedade que não preserva o seu passado, é uma sociedade sem futuro. Entregou à 
Mesa a íntegra do pronunciamento do associado Guilherme Machado Kawall Filho, 
filho  do ex-Presidente  Guilherme Machado  Kawall,  para  que  constasse  da  ata  do 
Conselho Deliberativo: 
“Sr. Presidente Antônio Alcântara Machado Rudge
Sr. Presidente do Conselho Deliberativo Paulo Cesar de Arruda Castanho,
Ex-Presidentes, destacando o caro amigo Cláudio Borba Vita
Senhores Diretores e Conselheiros,
Caros Associados e Convidados,
Meus Familiares, Irmãos, Filhos e Netos
Estou  feliz,  aqui,  de,  em  nome  dos  familiares  de  Guilherme  Kawall  e  dos  demais  
descendentes  dos Presidentes  do Sport  Club Germania,  de participar  desta singela  
inauguração que lembra,  neste  memorial,  a  figura de meu pai  e  de tantos  outros 
homens que construíram a grandeza do Pinheiros.
Éramos  poucos,  naqueles  anos  de  20,  30,  40...,  mas  abnegados  e  irmanados  em  
construir um clube da colônia alemã no Brasil, que conservasse as tradições de nossos  
pais e avós, mas que se integrasse ao país onde nascemos... Lembro de nossos pais e  
familiares,  famílias  Stickel,  Engelhardt,  Caravellas,  Klaussner,  Mosser  e  tantas  outras  
lutando empenhadamente para construir mais um vestiário, uma quadra de tênis, um 
caminho como esta alameda de palmeiras aqui adiante, que então ligava a Chácara 
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Dierberger  (um local  de cultivo de rosas)  onde hoje  está  a  Sede Social,  a  um Rio 
Pinheiros límpido, povoado de peixes, e próprio à natação e ao remo. Papai parou um 
jogo de futebol e todos, enxadas à mão, plantaram as então pequeninas, mas hoje  
vistosas palmeiras da alameda principal do Pinheiros.
Lembro-me bem da enchente que, em 1929,  inundou totalmente o Germânia. Vim 
com meu pai ao Clube, num antigo automóvel e,  menino de sete anos de idade,  
guardo até hoje na memória as cenas que assisti... Entramos pela Tucumã, onde fomos 
recebidos pelo gerente do Clube, o solícito e indefectível André... Tudo estava sob a  
água... A Light fechara as comportas da represa Billings!
Numa catraia a remo fomos até a Casa dos Barcos, prédio antigo, a água batia pela 
metade da escada que levava ao segundo piso, entramos e vimos, pela janela da 
frente, todo o Clube debaixo d'água... as águas cobriam até a pista de atletismo.,  
acima da cerca!
Minhas  lembranças  mais  antigas  remetem-me ao Germania  das  festas  de Natal  e  
Páscoa, quando as senhoras do Clube distribuíam à criançada, presentes e ovos de 
chocolate  sob  a  famosa  e  frondosa  figueira  do  Clube...  Dentre  estas  antigas 
lembranças uma permaneceu ao longo de tantos anos: a "pesca da baleia", quando 
uma gigantesca armação, coberta de lona, imitando uma enorme baleia, foi trazida 
Rio Pinheiros abaixo por uma lancha, para o delírio das crianças que ali estavam.
Bons tempos aqueles, em que jogávamos futebol, tênis, remávamos e aprendíamos a  
nadar em três "cochos" flutuantes à beira do Rio, sob o comando do alemão Fillinger.
Lutávamos  boxe  e  judô na  sede da Rua Dom José  de Barros  (o  antigo  Deutsche 
Tunnerschaft), tomávamos chope da Antarctica, dançávamos nos bailes de carnaval  
e namorávamos nas celebres festas do Clube.
Tempos alegres... descíamos do bonde 45, Jardim Europa, na Praça do Vaticano e  
andávamos a pé, entre chácaras, para chegar ao Germania, onde passávamos o dia,  
namorando, e praticando esportes!  Tempos de amadorismo, de idealismo, de uma 
São Paulo saudosa!
O Germania já despontava com atletas como Stinguilim, José de Barros (o "Homem 
Borracha",  que causava  espanto  saltando  da plataforma de  10  metros),  Lucio  de 
Castro,  Icaro de Castro Mello,  Gemer,  Sato,  Montag,  Willi  Otto Jordan,  Helmut von 
Schultz,  Rudy  Schneider  (o  "Vitamina"),  o  roupeiro  Jorge,  tantos  amigos...tantos 
mestres... eles fizeram o Germania conhecido e grandioso, que ficou ainda maior e  
melhor depois da nacionalização em 1944, a criação do Conselho Deliberativo. Já 
então, com dificuldades financeiras, mas com a ajuda de uns e outros, muitas famílias  
e  firmas  amigas,  funcionavam  as  quadras  de  tênis,  o  campo  de  futebol,  onde 
despontou um Friendenreich, a pista de atletismo e a piscina - estas as duas últimas  
obras a que papai tanto se dedicou. Sucederam-se, depois, desde de Villaboim, os  
eminentes presidentes do Pinheiros, até hoje.
Éramos 10... 30... 300, hoje somos 40 mil!
Esta festa reúne o passado e o presente, e prenuncia um futuro tão grandioso como 
sempre foi e será o nosso querido Clube.
Parabéns a todos! .A todos recomendo este nosso lema rotariano: “Dar de si, e, meu, 
dar para si”. Obrigado.
Gostaria de relembrar um querido amigo, criador deste memorial,  quando presidia o 
Centro Pró-Memória, em 1993: Francisco Lotufo Filho - a ele, através de Dona Cely e de 
seus filhos, nossos aplausos e homenagens.
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Guilherme Machado Kawall
Com cópia, familiares.
Centro Pró-Memória.
Revista "Pinheiros" Presidente Rudge. 16/4/2005
Cons. João Benedicto de Azevedo Marques”

Mário Lima Cardoso – Referiu-se a uma resposta que recebeu da Diretoria em atenção 
à  sua  manifestação  no  item  “A  Voz  do  Conselheiro”  da  518ª  Reunião,  quando 
mencionou  que  em  determinada  ocasião  recomendou  a  um  associado,  hoje 
Conselheiro, que requeresse sua reabilitação e o pedido foi recusado. Comentou que, 
embora todas as respostas  da Diretoria às  suas manifestações  sempre tenham sido 
satisfatórias, esta merecia um esclarecimento. Como a Diretoria respondeu que não 
podia opinar porque o nome do Conselheiro não tinha sido mencionado, explicou que 
não  citou  o  nome  por  questão  ética,  mas  que  se  tratava  do  Conselheiro  Bruno 
Miniol i ,  que poder ia confi rmar aquela ci rcunstância. 

Anamaria Andrade Damasceno – Reiterando o voto de pesar antes consignado, falou 
em homenagem a Sra.  Annita Martha Michaelis Carvalho, sua companheira de vinte 
anos de Boliche, inclusive propondo também um voto de louvor  pelo testemunho de 
vida que faz crer na afeição e no amor verdadeiros, na fidelidade genuína, devido à 
extraordinária dedicação de seu esposo, o Conselheiro Wilson Carvalho, como em um 
conto de fadas: “a Princesa encantada casou-se com o Príncipe encantado e que 
virou realmente uma estrelinha, um anjo.”

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva – Manifestou-se em homenagem à Atleta Benemérita 
Daice Taino Costa, que se dedicou com carinho às crianças da Escolinha, estando ao 
lado da Tia Lucy desde a fundação do Jardim da Infância. Deu seu testemunho do 
amor de Daice Taino Costa pelo esporte, pela atividade física em torno da educação 
e da formação da criança.

6) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.

Tarcísio  de  Barros  Bandeira –  Primeiro,  indagando o  motivo  solicitou  que o  Bar  do 
Boliche permaneça funcionando depois das sessões de cinema. Em segundo lugar, 
reiterou pedido de recontagem de votos das eleições de maio/2004. Esclareceu que a 
última  resposta  que  recebeu  a  respeito  datava  de  8  de  outubro/04,  dirigida  ao 
Presidente do Conselho. Mas, depois disso, foi instado a se manifestar verbalmente a 
respeito  e  continua  achando  a  contagem  absurda:  foram  contados  os  votos 
individuais de uma maneira que o total não é soma dos individuais. Então, isso é não só 
um  direito  natural  como  aritmética  elementar.  Aprovado  o  encaminhamento  da 
matéria à Diretoria.

Item 2 - Apreciação da ata da 521ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 de 
março de 2005.
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Presidente  – Não  havendo oradores  inscritos,  declarou  a  Ata  aprovada,  conforme 
apresentada.

Item 3 - Apreciação do processo  CD-03/2005,  referente ao Relatório da Diretoria, 
balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 
2004.

Presidente – Lembrou que a Diretoria havia enviado uma errata de página do relatório, 
distribuída na entrada da reunião. Declarou aberta a discussão.

João Benedicto de Azevedo Marques – Comentou sobre o fechamento do orçamento, 
com uma receita real de R$73 milhões e uma despesa de R$69 milhões, ressaltando o 
esforço da atual gestão para recompor o Fundo de Investimentos, o Fundo Especial e 
os Fundos destinados a coberturas de dívidas. Destacou o desempenho dos diversos 
setores  que  prestam  serviços  ao  Clube  exposto  pelo  Presidente  da  Diretoria  na 
introdução  do  Relatório,  ponderando  que  como  associados  somos  um  pouco 
exigentes com esses homens dedicados que ao longo desses 105 anos têm dado a sua 
vida pela grandeza do Pinheiros.  Aproveitou para homenagear o ex-Presidente da 
Diretoria Waldemar Salmeron morreu pobre e prejudicou seus negócios em benefício 
do Clube e de uma boa administração.  Reiterou  a importância de se alcançar  o 
equilíbrio financeiro no momento que estamos vivendo no País, e também pelo fato de 
que  para  executar  um  futuro  Plano  Diretor  precisaremos  de  recursos.  Apoiou  a 
aprovação do Relatório,  pela eficiência e  competência  da Diretoria,  que honra a 
tradição de outras Diretorias que passaram pelo Clube sempre dedicando o melhor de 
si para a sociedade pinheirense. 

José Manssur – Trouxe à reflexão duas questões pontuais que acreditava deveriam ser 
bem explicitadas. Primeiro, com relação ao IPTU. Ponderou que o Relatório noticiava a 
existência de execuções fiscais,  tendo por objeto os exercícios de 1997,  1998, 2001, 
2002, 2003, sendo que o de 2004, nada obstante a dívida não estar inscrita, há pedido 
de isenção não só quanto a esse período, como também aos demais, naquilo que a 
benesse fiscal permite conceder. O valor dessas execuções alcança R$14.729.038,00 e 
a Diretoria houve por bem provisionar, para dezembro de 2004, R$1.620.000,00. Verifica-
se uma diferença entre o que está sendo objeto de discussão em sede executiva, e o 
valor  claro  e  certamente  provisionado.  Partindo-se  do  pressuposto  que  houve  um 
superávit  praticamente  no  valor  provisionado,  se  porventura  houver  algum valor  a 
maior do que aquele, se poderá estar sacrificando o resultado do superávit quer desse 
exercício como eventualmente dos futuros. A segunda questão refere-se a COFINS, um 
pouco mais abrangente. A Diretoria explica que através de uma lei de 1998, a União 
fixou que entidades tais como o Pinheiros passariam a contribuir a título de COFINS, isso 
já  a  partir  de fevereiro  de  1999.  Diante  disso,  o  Clube impetrou  um mandado de 
segurança preventivo e obteve liminar. Posteriormente, já em 2002, foi editada uma 
Medida Provisória, que ainda não sabe se transformou em lei, que estabeleceu que 
entidades como o Pinheiros teriam suas receitas relativas a atividades próprias isentas 
de COFINS. E a voracidade fiscal novamente vem à tona na interpretação a "contrario 
sensu", naquilo que não for atividade própria incide a COFINS. E aí está a discussão, 
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uma discussão jurídica, polêmica, uma questão que o próprio Relatório estabelece que 
é controversa,  fruto de várias  discussões,  portanto,  não há certeza jurídica sobre a 
matéria.  Mas  não  há  provisão  alguma  com  relação  a  esse  valor.  Disse  que  o 
preocupava o fato de os auditores independentes, às fls. 99, terem salientado que ao 
decidir não constituir provisão para eventuais exigências de pagamentos, a Diretoria 
do Clube está fundamentada na continuidade das avaliações junto aos advogados 
das  medidas  jurídicas,  avaliações  essas  que  o  Conselho  talvez  não  tivesse 
conhecimento cabal, embora certamente fossem as mais judiciosas possíveis. Solicitou 
que o Sr.  Presidente da Diretoria fosse convidado a se pronunciar a respeito dessas 
questões e do trabalho retratado no Relatório. 

Claudio  Damasceno  Júnior –  Lembrando  que  a  Comissão  Financeira  já  havia  se 
manifestado a respeito das contas, enfatizou o que tem dito há algum tempo, que as 
contas se apresentam superavitárias. A situação financeira do Clube é particularmente 
positiva;  temos  uma  situação  absolutamente  confortável,  inclusive  no  volume  de 
recursos destinados a investimento, tanto por força de investimentos que não foram 
concluídos no ano passado e ficaram para 2005, como por motivo da venda de títulos 
que emitidos sob autorização do Conselho. Registrou que quando presidiu a Comissão 
Financeira teve oportunidade de trabalhar com Fernando Silva Rohrs e José Maria de 
Almeida Prado Netto, afirmando que no fim desta gestão estamos colhendo números, 
que são frios,  mas demonstram um trabalho que está por trás  desse resultado.  Um 
trabalho  de  dois  anos  de  pessoas  com  um  volume  de  experiência  e  de 
comprometimento com o Clube, que muito dificilmente veremos reunidos numa única 
Diretoria. Pessoas que não apenas honram o Clube, mas que demonstraram, no dia-a-
dia,  que  é  possível  exercer  na  prática  compromissos  teóricos  que  muitas  vezes 
assumimos antes de ter o poder e de exercê-lo. Muitas vezes ouvimos críticas quanto a 
aspectos de centralização e a forma de tomada de decisão, mas só é criticado quem 
trabalha,  quem  se  expõe  e  quem  tem  coragem  de  assumir  posições.  Elogiou  o 
resultado  que  está  sendo  legado  ao  novo  Presidente  do  Clube,  cumprimentando 
particularmente José Maria de Almeida Prado Netto e Fernando Silva Rohrs, que deram 
ao Clube um rumo que o beneficiará seguramente nos próximos vinte anos, porque se 
mudou  muito  não  apenas  números  financeiros,  mas  a  estrutura  de  gestão,  uma 
qualidade que incorporou avanços tecnológicos, mudanças de processos, resultados 
do dia-a-dia que quem é afeito a essa área reconhece. Estendeu os cumprimentos a 
toda  a  Diretoria,  desejando  que  o  exemplo  seja  seguido,  se  não  com  a  mesma 
grandeza, pelo menos com o empenho desses dois pinheirenses. 

Sergio  Lazzarini –  Referindo-se  ao  pronunciamento  do  Conselheiro  José  Manssur, 
esclareceu que existem duas questões tributárias que ainda persistem no Clube: IPTU e 
COFINS. Explicou que o Pinheiros, como todos os clubes esportivos, tem isenção do IPTU 
de toda área construída. Mas a palavra isenção em direito é diferente de imunidade. 
Imunidade é quando não se pode cobrar,  não se pode tributar  uma determinada 
entidade. Isenção é quando o Poder Público pode tributar, mas abre mão disso se 
entender que tem alguns benefícios em favor da comunidade. Há anos a Prefeitura de 
São Paulo publica uma lei estabelecendo que os clubes esportivos terão isenção do 
IPTU sobre as suas áreas construídas. Como se trata de uma isenção, anualmente é 
feito o lançamento do IPTU, o Clube recebe o carnê pelo valor total da área e tem 
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trinta  dias  de  prazo  para  apresentar  a  planta  com as  suas  construções  e  pedir  a 
isenção, que na maioria das vezes acaba sendo de 90%. Ocorre que no passado, não 
se sabe por que razão, o Pinheiros deixou de pedir a isenção durante dois exercícios, e 
a  Prefeitura  lançou pelo  valor  global  e  entrou com uma execução fiscal  contra o 
Clube, que nunca deveu e não deve essa quantia exorbitante de IPTU. Que tão logo 
tomou conhecimento da situação,  na época Presidente do Conselho,  ele,  orador, 
recomendou a contratação de um advogado, tendo sido contratado o Dr. Siragon 
Dermenjian, um ex-Procurador da Prefeitura, então indicado pelo Conselheiro Alberto 
Antonio Pascarelli Fasanaro, que está defendendo o Clube com grandes chances de 
vencer, tanto por se tratar de um excelente profissional, quanto porque o Pinheiros tem 
razão. Quando se fala na quantia exorbitante de R$14 milhões, e se pede para fazer 
uma provisão, significa separar esse valor de todo o orçamento do Clube, que é de 
sessenta e poucos milhões, e guardar para eventualmente pagar esse IPTU. Ora, não 
teremos  que  pagar  esses  R$14  milhões  de  IPTU  porque  vamos  ganhar,  já  estamos 
ganhando algumas isenções. Essa provisão para o IPTU não existe porque se a fizer o 
Clube não terá dinheiro suficiente exercitar no ano inteiro.  Se por absurdo o Clube 
perder,  ainda estamos em primeira instância,  cabe recurso aos  Tribunais,  às  Cortes 
superiores.  Hoje  em  dia,  provisionar  R$14  milhões  significa  engessar  esse  valor  do 
orçamento. Isso exigirá pedir mais dinheiro ao associado e não há motivo para tanto. 
Quanto ao INSS, o Clube entrou no REFIS e está honrando as suas obrigações, sem 
chamadas extras;  nunca precisamos fazer  uma provisão para o INSS,  até porque o 
valor  da  dívida  era  de  R$52  milhões,  o  equivalente  a  um  orçamento  inteiro.  Para 
provisionar uma quantia dessas teríamos que fazer uma chamada de dois orçamentos. 
Nenhuma Diretoria se preocupou em fazer esse tipo de provisão, porque provisão se 
faz  quando  o  risco  de  ser  de  executado  e  cobrado  é  muito  grande,  o  que  não 
acontece com o Clube, que é adimplente, está pagando as suas obrigações. Quanto 
à  COFINS,  o  Pinheiros  é  uma  entidade  esportiva  sem  fins  lucrativos,  e  existe  um 
dispositivo  legal  que diz  que as  entidades  sem fins  lucrativos  são isentas  de pagar 
COFINS. O Clube nunca se preocupou com isso, porque a lei é objetivamente clara. O 
Clube  entrou  com  mandado  de  segurança,  obteve  a  liminar  e  continua 
absolutamente tranqüilo nessas ações, que não vêm de hoje, mas desde 1999. Não 
temos de pagar a COFINS, mas como a voracidade fiscal faz com que o Governo 
sempre invente algum tributo novo, corre um murmúrio nos agentes da fiscalização 
que o Pinheiros teria atividades próprias e atividades impróprias. Atividades próprias são 
todas as atividades do Clube; e impróprias seriam, por exemplo, se o Clube explorasse 
comercialmente  o  salão  de  festas.  Sem  bem  que  se  discute  que  mesmo  sendo 
imprópria, se reverte para o patrimônio próprio do Clube, isso pode ser admitido. Até 
agora nem a fiscalização teve coragem de autuar o Pinheiros por causa disso. Todo 
dinheiro  que  arrecadamos  é  para  uso  próprio,  e  é  aplicado  em  benefício  dos 
associados. Por essa razão também é que desde que a COFINS foi criada em 1999, as 
Diretorias não pagam a COFINS e também não foram até hoje nem autuadas. Não há 
que se falar em provisão de importâncias da COFINS, primeiro porque não se sabe qual 
o  valor  dessa  provisão;  segundo,  porque  essa  provisão  engessaria  uma  parte  do 
orçamento desnecessariamente; terceiro, porque temos todas as condições de discutir 
judicialmente, e o Clube sequer foi autuado pela fiscalização. Ademais, a voracidade 
fiscal  já  teve época que cobrou ICMS de refeições,  entendendo o restaurante do 
Clube como um restaurante para ganhar dinheiro. Enfim, quando falamos em provisão 
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devemos saber que provisão é separar dinheiro do orçamento, não mexer mais, para 
pagar obrigações que fatalmente seremos onerados. Agradeceu pela oportunidade 
de esclarecer e cumprimentou a Diretoria pelo Relatório de Atividades, lembrando que 
nos preocupamos apenas com a parte econômico-financeira,  que está impecável, 
mas não podemos esquecer que o Relatório reflete toda a atividade de uma Diretoria 
que  trabalha  junta,  unida  em  benefício  do  Clube.  Finalmente,  cumprimentou  os 
anônimos  funcionários  que estavam presentes,  que são suporte  da Diretoria  e  que 
muito ajudam o Pinheiros.

José Manssur – Diante do pronunciamento do Conselheiro Sergio Lazzarini, deu-se por 
satisfeito, dando por superado o requerimento de se ouvir o Presidente.

Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, deu por encerrada a discussão e 
passou à votação da matéria.

Deliberação:

Por unanimidade de votos, o plenário resolveu aprovar o relatório da Diretoria, balanço 
e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2004.

Item 4 - Várias.

João Benedicto de Azevedo Marques –  Destacou que pela primeira vez, em 105 de 
história, três chapas disputarão uma eleição, fato altamente auspicioso, democrático e 
importante para o aperfeiçoamento do Clube. Elogiou os três candidatos à Diretoria, 
todos com uma história de bons serviços prestados ao Clube, Antonio de Alcântara 
Machado  Rudge,  Arnaldo  Couto  de  Magalhães  Ferraz  e  Severiano  Atanes  Netto. 
Ressaltou, também, que pela primeira vez em sua história o Clube haverá uma mulher 
disputando  um  cargo  diretivo,  a  Conselheira  Anamaria  Andrade  Damasceno, 
candidata a Vice-Presidente da Diretoria.  Trouxe à reflexão o fato de que quase a 
metade da população pinheirense é composta de pessoas do sexo feminino; só no 
Conselho quase 20% dos  Conselheiros  são mulheres.  Entretanto,  mencionando uma 
entrevista  na  Rádio  CBN,  ponderou  que  a  sociedade  ainda  é  muito  machista. 
Cumprimentou  a  Conselheira  Anamaria  Andrade  Damasceno,  por  entrar  para  a 
história do Pinheiros. Defendeu que as mulheres têm todo o direito em participar da 
gestão do Clube, seja na Diretoria, seja no Conselho. Lembrando uma das lições de 
seu pai, o falecido Conselheiro Plínio de Azevedo Marques, de que: "Em política, neste 
Clube,  nós  podemos  ter  adversários,  mas  não  temos  inimigos".  Passada a  eleição, 
certamente as três chapas irão se unir  e trabalhar pela grandeza do Esporte Clube 
Pinheiros. Reiterou os cumprimentos à Conselheira Anamaria Andrade Damasceno. 

Claudio Damasceno Junior – Agradeceu ao Conselheiro João Benedicto de Azevedo 
Marques  pelas  palavras  elogiosas  dirigidas  à  Conselheira  Anamaria  Andrade 
Damasceno. Comentou que Severiano Atanes Netto e Anamaria Andrade Damasceno 
têm um grande compromisso com o Clube, sobretudo com a responsabilidade, que é 
a grande qualidade de ambos. Dr. Atanes, que já foi Diretor Administrativo de hospitais, 
sabe muito bem que algumas atitudes geram grandes responsabilidades. A pedido de 
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seu grupo, compartilhou com os Conselheiros que no calor do debate, no calor da 
batalha, onde muitos artifícios são usados, comentários um pouco mais acalorados, 
existem às vezes atitudes que chegam no limite de transgredir a ética, ultrapassar o 
respeito às pessoas, embora isso não tenha acontecido. Que desde o ano passado o 
Conselheiro Atanes e seu grupo estão profundamente empenhados em participar do 
processo sucessório da Diretoria, sobretudo recentemente, quando se apresentaram as 
candidaturas,  sempre  buscando um entendimento,  um compromisso  de dois  anos, 
usando  a  expressão:  repactuação.  Explicou  que  foi  feito  um  pacto,  em  que  o 
Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge e seu Vice-Presidente, Edgard Ozon, 
estariam assumindo um mandato tampão de dois anos. E os candidatos de outrora, 
que passaram a integrar a Diretoria, estariam se viabilizando para a sucessão. E dentro 
desse compromisso, surgiu a candidatura de Severiano Atanes Netto, como poderia ter 
surgido de João Paulo Rossi,  de Synésio Alves de Lima e de outros que postulariam 
legitimamente a Presidência. Se quiséssemos dificultar essa composição, desde o início 
teríamos  apresentando  pleitos  impossíveis.  Nossa  única  postura  era  participar  sem 
cargo nenhum, mas isso foi num crescendo e chegou um momento em que o espírito 
do grupo sentiu-se desprestigiado, e passou, então, a uma negociação diferenciada, 
apresentou  quatro,  cinco,  seis  Diretorias  como  alternativas  para  se  negociar  na 
composição; tínhamos duas Diretorias e solicitamos mais duas, importantes também, 
mas  de  menor  expressão,  de  forma  a  permitir  um  entendimento;  nenhuma  delas 
envolvia Áreas muito próximas do Presidente, como Financeira, Planejamento, Campo, 
Administrativa, Restaurantes, Patrimônio. Quanto ao comentário de que seu grupo teria 
exigido a Presidência do Conselho Deliberativo na próxima eleição, deixou claro que 
tanto  ele  quanto  Anamaria  Andrade  Damasceno  e  Severiano  Atanes  Netto  são 
Conselheiros há tempos, pessoas que vêm construindo uma história e têm contribuído 
com  o  Clube,  em  nome  do  direito  de  se  manifestar  com  transparência,  com 
honestidade, com sinceridade, não contra as pessoas, mas em favor de um projeto 
diferente, jamais criticando quem está de um lado e de outro, mas construindo o futuro 
com uma visão diferente. Afirmou que jamais transgredirão princípios, ou colocar na 
mesa de negociação valores que respeitamos, e honrarão o Clube se forem eleitos, 
compondo  uma  Diretoria  de  união  entre  pessoas  de  qualidade,  assim  como  a 
Anamaria Vice-Presidente, Dora Whitaker, uma especialista na área de Engenharia e 
Arquitetura,  Cynthia Maggi,  uma especialista na área da alimentação, quem sabe 
uma Diretora. É preciso ter um pouco de coragem para mudar. O nosso esforço é de 
construir e somar. Jamais tivemos pretensão de construir uma separação entre pessoas 
amigas que tiveram um compromisso fraterno nessa transformação recente pela qual 
o  Clube  passou.  Não  temos  medo  de  perder,  e,  assim,  estamos  preparados  para 
vencer. 

- Durante o discurso do orador, assume a Presidência o Vice-Presidente Luiz Eduardo 
do Amaral Cardia.

José Manssur –  Ponderou que se aproximava a ocasião em que o  Conselho estará 
reunido para exercer uma de suas mais importantes atribuições, qual seja, a de eleger 
o  Presidente  da Diretoria,  que dentro  dos  princípios  de  democracia  representativa 
natureza  jurídica  de  que  se  reveste  nossa  Instituição,  é  comparável  ao  que  se 
denomina Chefe de Governo, processo este que se repete a cada dois anos. Sei quais 
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são as elevadas atribuições do Conselho Deliberativo, bem como, o que se espera de 
cada um dos Conselheiros no exercício da missão de mandatários únicos e autênticos 
do corpo associativo. Por isso digo que esta Instituição é séria, na exata proporção da 
seriedade e dignidade de absolutamente todos  Conselheiros  e  honrada,  na exata 
medida da honradez do voto de todos aqueles que nos conduziram ao cargo e que 
sempre haverão de representar a razão única de nossas constantes preocupações: os 
associados. Não é o Conselho um colegiado de poucos, muito menos de um grupo, 
mas  uma  entidade  plural,  composta  por  uma  comunidade  de  Conselheiras  e 
Conselheiros, movidos por um só e mesmo ideal: a grandeza do Esporte Clube Pinheiros 
e a preservação de sua tradição, mais que secular,  legado que recebido, fruto do 
estoicismo de seus fundadores, obriga-nos a assim a transferi-lo aos nossos pôsteres e a 
linda solenidade de sábado último assim confirmou e nos revelou. O Conselho é Órgão 
com funções deliberativas, quando decide o melhor para a Instituição que lhe deu a 
personalidade judicante,  quando aprecia,  sancionando ou não,  o comportamento 
dos  associados  ou  quando  elege  seus  dirigentes  maiores.  Em  suma  é  o  guardião 
supremo das instituições do Clube. Mas o Conselho não é e nunca deverá ser um fim 
em  si  mesmo.  Tampouco,  haverá  de  ser  transformado em  espaço para  biografias 
individuais.  Não  é  academia  para  afirmações  de  teses  abstratas.  É,  isto  sim,  uma 
instituição  soberana,  que  deve  render  reverência,  apenas,  à  consciência  de  seus 
componentes e à palavra escrita de suas normas quase que seculares. O Conselho 
tem um papel vital a cumprir nos destinos do Clube, não lhe sendo permitido desviar-se 
da rota traçada pelos legisladores que fixaram os limites precisos de sua atuação. Tem 
que  prestar  contas,  sim,  aos  associados,  pois  quem  não  cumpre  o  seu  papel,  na 
história, não é bom, nem mau. É pior, é inútil.” As maiorias, nas inigualáveis palavras de 
Rui Barbosa, são, sim, a força; as maiorias são, sim, a autoridade; as maiorias são a lei. A 
história assim revela. Mas testemunha também, que, em assunto político, as maiorias, às 
vezes, não são mais do que a paixão e a injustiça. As maiorias legislam, sim, mas estão 
longe, muito longe de poderem representar  a verdade absoluta.  Se a maioria não 
souber dar razão aos seus atos, se as maiorias não se legitimarem pela inteligência, 
pela reflexão, pela prudência e pela justiça, acaba por transformar um Colegiado que 
se quer democrático, palco incólume e intangível de idéias desfraldadas em prol do 
bem  comum,  em  cenáculo  triste  e  às  vezes  repulsivo,  composto  apenas  por 
autocratas.  O  valor  das  coisas  não  está  no  tempo  em  que  elas  duram,  mas  na 
intensidade  que  acontecem,  sendo  esta  a  razão  pela  qual  existem  momentos 
insuperáveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, aspectos que, quando, ao 
menos uma vez ao mês, acorremos a esta Casa, entremostram-se nítidos. O momento 
presente  exige  lucidez,  humildade  e,  sobretudo,  ação.  É  hora  de  agir.  Seremos 
cobrados,  no  futuro,  com  absoluta  certeza,  por  aquilo  tudo  que,  eventualmente, 
viermos a deixar de fazer. A história incorpora fatos e resultados e o tempo urge, não 
nos permitindo mais esperar. Somente com a união de todos haveremos de obter o 
resultado que desejamos e, para tanto, impende que baixemos as armas e já e que 
possamos  incrementar  o  diálogo  e  o  debate  democrático,  unindo-nos  na 
consagração  dos  altos  desígnios  deste  grande  Clube  -  referência  nacional  e 
internacional, como entidade sócio esportiva modelar e paradigmática que é. Nossos 
eventuais  problemas  não  se  localizam,  internamente,  no  seio  do  Esporte  Clube 
Pinheiros.  Estes,  periféricos,  se  e  quando  surgirem,  serão  por  este  Conselho  e  pela 
Diretoria resolvidos, tal como vem ocorrendo há cerca de mais de uma centúria de 
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civismo. As relevantes questões a exigir  nossos melhores esforços encontram-se,  sim, 
extra-muros,  fruto  das  turbulências  dos  dias  atuais,  em  que  a  voracidade  fiscal 
governamental,  em  seus  três  níveis,  revela-se,  insaciável.  A  expectativa  de  vida, 
gerada  pelo  avanço  científico  dos  dias  atuais,  não  mais  nos  permite  alimentar  o 
falacioso  critério  atual,  para  os  novéis  associados,  de  obterem  a  veteranice. 
Necessitamos discutir e deliberar o destino de nossa histórica sede, localizada na Av. 
Dom José de Barros. Precisamos, com discernimento e, sobretudo, união de propósitos, 
debatermos, junto com a Diretoria, o redimensionamento eventualmente dos nossos 
espaços ociosos dentro do Clube, e nesse sentido invoco a Sede Social. Com a união 
sempre  presente  no  Clube  tivemos  três  momentos  históricos  em  que  conseguimos 
superar  as  nossas  dificuldades.  O  primeiro,  nos  idos  dos  anos  quarenta  do  século 
passado, quando um arroubo ditatorial pretendia transformar o Clube em empresa de 
guerra. E a união e o esforço do então Presidente do Conselho, Henrique Villaboim, 
com  a  Presidência  da  Diretoria  de  então,  conseguiram  afastar  esse  perigo.  Mais 
recentemente,  nos  de  1990,  o  grande  Presidente  de  hoje,  Antonio  de  Alcântara 
Machado  Rudge,  -  diante  de  uma  situação,  em  que  um  governo  de  triste  fim 
anunciava que jurava respeitar a Constituição de manhã, mas a desrespeitava à noite 
– com a união dele com o Presidente do Conselho conseguiu superar esse problema e 
evitar que aqueles valores corretamente pertencentes a toda a cidadania ficassem 
indisponíveis  por  tempo  grande.  Mais  recentemente,  um  outro  grande  Presidente, 
Arlindo Virgílio Machado Moura, diante de outro arroubo de autoridade, que pretendia 
fechar este Clube, na união com o então Presidente deste Conselho, Roberto Luiz Pinto 
e Silva, um dia, já estudaram o remédio que fez arrombar as portas do Clube, como 
devem sempre estar, abertas para a freqüência dos seus associados, acabando com 
aquele ato medíocre de autoritarismo. É nesse sentido que termino com a expressão 
que nos acalentou num momento muito importante de nossa vida, e que nenhuma voz 
de autoritarismo nos fez calar:  Quem sabe faz a hora não espera acontecer. Assim 
sendo, devemos avançar, pelejar e fazer, sem nos dispersar, para manter incólume e 
"ad eternum" a grandeza deste Clube.

- Durante o discurso do orador  reassume a Presidência o Presidente Paulo Cesar de 
Arruda Castanho.

Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz – Apresentou-se como candidato à Presidência da 
Diretoria  pela  Chapa  Pinheiros  Sempre,  com  o  Conselheiro  Roberto  Gasparini, 
candidato à Vice-Presidência, desde logo dizendo-se honrado por terem seus nomes 
sido lembrados em plenário. Salientou que os trabalhos realizados no Clube por ele e 
por Roberto Gasparini os qualificam para assumir os compromissos inerentes aos cargos 
postulados.  Que,  entretanto,  se  vencerem precisarão da ajuda de todos,  isto  é,  a 
Diretoria e o Conselho unidos num só ideal  –  tornar  o Esporte Clube Pinheiros  mais 
moderno, mais humano, mais esportivo e mais alegre. Explicou que sua meta principal 
é o aprimoramento da harmonia,  da paz no Clube, e que com a união de todos 
facilitará  trilhar  esse  caminho.  Que,  para  tanto,  pretende  compor  a  Diretoria  com 
pinheirenses  de valor,  independentemente do grupo político  a que eventualmente 
pertençam. Finalmente, que no transcorrer da campanha tem notado o alto nível com 
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que os  trabalhos  vêm sendo conduzidos  por  todos  os  postulantes  e  seus  auxiliares. 
Desejou aos demais candidatos boa sorte na eleição.

Sergio Lazzarini – Disse entender que o momento oportuno para a apresentação dos 
candidatos seria no dia da eleição. Entretanto, como os demais o tinham feito nesta 
reunião, tomou a liberdade de fazer sua preferência pelo seu candidato, Antonio de 
Alcântara Machado Rudge,  que por  ocupar  a Presidência da Diretoria  não podia 
assumir a tribuna. Defendeu tratar-se de pinheirense que se dedicada ao Clube ao 
extremo, com uma paciência incomensurável, a todos procurando atender. Lembrou 
que quando era Presidente do Conselho fez parte de um movimento, numa época 
triste  do  Clube,  em  que  nos  digladiamos  aqui  dentro,  dispensando  repetir  o  que 
aconteceu.  Mas  com  a  eleição  totalmente  majoritária  da  Chapa  Mobilização 
Pinheirense, modificou-se o quadro político, e,  ainda como Presidente do Conselho, 
teve oportunidade de conviver com Antonio Rudge, e desde os primeiros dias pôde 
acompanhar a sua preocupação em trazer a paz para o Clube. Não se preocupou 
apenas em rever  as  finanças,  em ordenar a sua parte  administrativa,  mas sabia e 
sempre se preocupou com o fato de que fazer uma guerra é fácil, o difícil é ser um 
general da paz. E essa preocupação Antonio Rudge sempre demonstrou, muitas vezes 
deixando de atender  a companheiros,  que pediam que cabeças  rolassem,  que o 
jacobinismo da guilhotina fizesse o sangue jorrar aqui dentro. Sabemos como Antonio 
Rudge resistiu a tanta pressão, a ponto de até ser tido como um fraco companheiro 
porque se  recusou a  continuar  numa guerra  fratricida  aqui  dentro.  Antônio  Rudge 
termina  este  mandato  apresentando  um  Relatório  da  Diretoria  aceito  por 
unanimidade, como uma das grandes gestões feitas neste Clube. Antônio Rudge tem 
uma preocupação maior. Candidata-se a mais dois anos, certamente pela última vez, 
porque tem o compromisso  de também trazer  a  paz  ao Clube.  E  esse será  o  seu 
empenho  e  o  seu  desafio  no  futuro.  Convivemos  diariamente  a  respeito.  É  difícil 
trabalhar quando às vezes os próprios companheiros fazem exigências que contrariam 
os interesses do Clube e não os interesses de grupos. Dando seu testemunho daquilo 
que estava afirmando, salientou que foi Presidente do Conselho por quatro anos, e 
todos  sabem do poder  político  que tem o  Presidente  do Conselho  Deliberativo,  e 
nunca,  em  toda  a  história  de  sua  gestão,  precedida  por  quatro  anos  na  Vice-
Presidência,  pediu  ou  exigiu  uma Diretoria  sequer  ao Presidente da Diretoria,  fosse 
quem fosse. Isto por ser um homem de ideologias. Não sento e nunca sentei a uma 
mesa apresentando número de Conselheiros que pudessem ser meus partícipes de um 
lado ou de outro,  como se colegas  Conselheiros  fossem massa de manobras para 
serem usados em barganhas políticas e troca por cargos no Clube. Nunca sentei a 
uma  mesa  e  disse  se  eu  tinha  dois,  trinta,  quarenta  ou  cinqüenta  votos  que  me 
credenciasse para exigir de qualquer Diretoria cargos para serem preenchidos. Sempre 
defendi idéias. E Antônio Rudge convive comigo esta questão de princípios. Quantas 
vezes fomos censurados por  sentar  à mesa com adversários;  quantas vezes,  muitas 
vezes fomos malvistos porque demos a mão a adversários,  como se adversários  no 
Clube fossem nossos inimigos. Não é de nosso feitio apresentar uma candidatura que 
se monte e remonte em troca de cargos. Quem tem princípios ideológicos apóia uma 
candidatura sem precisar pedir retorno de cargos ou de participações. Quem gosta do 
Pinheiros sabe que a dedicação ao Clube está muito acima disso. Antônio Rudge tem 
essa preocupação. Ele começou um processo de acabar com aquelas divergências 
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que ocorreram na nossa disputa eleitoral. E tem um compromisso de continuar com 
esta visão.  Hoje,  a candidatura de Antônio  Rudge se coloca não na tentativa de 
somar números, mas uma candidatura de princípios ideológicos. Disse acreditar no que 
disse o Conselheiro Arnaldo Ferraz: que é um candidato que também visa à paz e a 
tranqüilidade. Por isso, gostaria que Antônio Rudge pudesse contar com Arnaldo Ferraz 
para auxiliá-lo, sua equipe que também bem intencionada aqui se apresenta para 
trazer  a  paz  ao Clube.  Antônio  Rudge sonha em pacificar  o  Clube,  um sonho de 
chegar ao restaurante e quanto entrarmos não encontrarmos mais uma mesa de um 
lado e uma mesa do outro, e que tenhamos que sentar de um lado ou do outro sem 
ter o constrangimento de vermos caras feias, porque vamos cumprimentar de um lado 
e do outro. Tenham certeza, Antônio Rudge não precisa ser Presidente, mas tem uma 
grande vontade de trazer a paz e de deixar o Pinheiros como aquele que sempre foi, 
um centenário  clube de amigos,  de pessoas que divergem às vezes,  mas que são 
autênticos  pinheirenses.  Estendendo  o  respeito  merecido  pelos  outros  candidatos, 
pediu ao Conselho que renove o mandato de Antônio Rudge por mais dois anos para 
selar a paz no Clube.

Encerramento da Reunião

Presidente - Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrados os trabalhos às 22 horas.

***

OBS: Esta Ata foi integralmente aprovada na 524ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 30 de maio de 2005.

          Dulce Arena Avancini       Paulo Cesar de Arruda Castanho
        Primeira Secretária do Conselho Deliberativo Presidente do Conselho Deliberativo
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