
PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Última mensagem do ano

Eis nossa última mensagem do ano de 2021, mere-
cendo ser salientado que o Conselho Deliberativo, 
no pleno exercício de suas relevantes atribuições 
institucionais, examinou e deliberou, em sede de 
Reunião Ordinária, realizada no dia 29/11/2021, a 
proposta orçamentária apresentada pela Diretoria, 
referente ao exercício de 2022.

Como afirmara na edição anterior – mas sempre 
é bom relembrar –, um orçamento, como regra geral, 
é o plano financeiro estratégico de uma adminis-
tração, cuja execução deverá ser concretizada no 
exercício seguinte a que se destina.

Pode-se dizer, assim – e em nossa mais que 
Centenária Instituição não é diferente –, que o 
orçamento é, além de tudo, um ato financeiro de 
relevância, em que são previstas as rendas indis-
pensáveis à satisfação das despesas, dentro do 
período correspondente ao ano civil.

Em suma, o Conselho Deliberativo deliberou 
sobre as regras de como o dinheiro do associado 
haverá de ser aplicado em 2022, visando a propi-
ciar aos nossos associados – destinatários finais 
de nossos empenhos – o melhor em termos de 
comunhão associativa, o que faz com que nossa 
Modelar Instituição seja considerada extensão de 
nossas Casas, recanto que a todos abriga com zelo 
e carinho.

Já, agora, no presente mês de dezembro, preci-
samente no dia 4, será realizada a Assembleia Geral 
Extraordinária, Órgão maior deliberativo de nossa 
Instituição e para a qual foram convocados todos 
os associados do Esporte Clube Pinheiros, com di-
reito a voto, conforme os editais sucessivamente 
publicados em jornal de circulação nacional, com 
a finalidade de decidirem sobre relevantes proposi-
ções de alterações de nosso Estatuto Social, nota-
damente aquela em que se pretende adequá-lo às 
disposições contempladas na  Lei Municipal 17.557 
de 26/5/2021, no que diz respeito às novas regras 
para que nossa grandiosa Instituição possa usufruir 
da isenção do IPTU.

Assim, e a teor do Edital que faz parte integral 
desta singela palavra conferida à Presidência do 
Conselho Deliberativo, ficam convidados todas 
e todos Associados para, a partir das 9:00 horas, 
estendendo-se até às 17:horas, do dia 4/11/2021, 
comparecer ao local nele indicado e expressar seu 
voto, a respeito das relevantes propostas apresen-
tadas, exercendo, desse modo, o maior dos poderes 
conferidos à comunidade, que é a manifestação 
livre de vontade a respeito dos assuntos que lhe são 
submetidos ao veredicto final e soberano.

Mas, em meio a estas relevantes deliberações, 
não poderia, nesta última mensagem do corrente 
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ano, deixar de expressar a tristeza que ao longo de 
seus meses vivenciamos, em razão dos falecimen-
tos havidos, decorrentes da trágica pandemia, a 
maior crise sanitária havida nos últimos cem anos 
em nosso País. A pandemia atingiu a humanidade 
como um todo, mas, com esperança na ciência, na 
medicina e na verdade, haveremos de superá-la, 
para que possamos, em breve tempo, retornar ao 
tempo normal, no qual o convívio social consti-
tuiu-se sempre como fator marcante a caracterizar 
nossa Entidade de mais de 122 anos de esplendo-
rosa existência.

De tudo quanto tudo que já fora dito, peço li-
cença para acrescer que, sendo a saudade a eter-
nidade do amor, inspirado nas palavras dos que 
sonham em poesia, digo que estarão entre nós 
presentes aqueles cuja ausência f ísica haveremos 
de sempre lamentar.                           

Concluindo, permito-me dizer que já se sente na 
atmosfera os tempos felizes das festas natalinas. 
Momento, também, de reflexão, que nos permite 
dizer que o bom da vida é conviver em harmonia, em 
paz, de mãos dadas, unidos, em prol de um objetivo 
maior: a realização de nossos objetivos, amando e 
respeitando o próximo como a nós mesmos, senti-
mento que há de nos reger não apenas no momento 
presente, mas e sempre no tempo futuro, não fora 

esta e desde sempre a vocação institucional do Es-
porte Clube Pinheiros, nossa Alma Mater.

Esta a mensagem que o Menino Santo, cujo 
nascimento celebramos, nos legou como o mais 
belo sentimento que deve presidir as ações da hu-
manidade, para um mundo sempre melhor em que 
reine, entre todos, a paz que acalanta os homens 
de boa vontade.

Feliz Natal! Natal de Alegria, Advento de sonhos 
e de um novo florescer no ano que se aproxima.

Que o Supremo Criador a todos abençoe nos 
dias felizes de dezembro, mas sem nunca nos ol-
vidar que um Menino, com sua mensagem de amor 
e de humildade, ensinou-nos os caminhos da vida. 
Basta segui-los, sem hesitação.

Com renovado apreço,


