
Célio Cássio dos Santos

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Em 30 de setembro último o Conselho Deliberativo 
reuniu-se para deliberar sobre importantes assun-
tos de nosso clube.

O primeiro item discutido foi proposta formulada 
pela Diretoria visando adequar nosso ordenamento 
jurídico às alterações ocorridas na chamada Lei 
Pelé (9615/98). Na reunião de agosto tal proposta 
havia sido aprovada em primeira discussão e, por 
envolver modificação estatutária, é necessária nova 
deliberação do Conselho para posterior análise e 
votação pelo corpo associativo em Assembleia 
Geral, a qual ocorrerá em 19 de outubro. 

Em seguida, o Conselho Deliberativo analisou 
proposta subscrita por 74 Conselheiros, além de 
Emendas, visando aperfeiçoar o Regimento Interno 
para Eleição de Conselheiros. 

Constou da reunião para deliberação, ainda, pro-
postas da Diretoria requerendo autorização do Con-
selho Deliberativo para utilizar recursos do Fundo 
Especial para a criação de nova sala de ginástica 
multifuncional (valor previsto de R$ 476.000,00), 
reforma da área da sala de TV da Sede Social e en-
torno para receber área de Exposição do Centro 
Pró-Memoória “Hans Nobiling” (valor previsto de R$ 
400.000,00) e ampliação do Fitness e aquisição de 
equipamentos e materiais (valor total da obra pre-
visto em R$ 1.244.107,06).

Caros pinheirenses,

Outros dois relevantes assuntos finalmente 
fecharam a pauta.

A Diretoria solicitou ao Conselho Deliberativo au-
torização para utilizar recursos do Fundo Especial 
no valor previsto de R$ 657.740,00, para substitui-
ção de luminárias de vapor metálico por luminárias 
de LED, nos Campos de Futebol A e B, Futebol So-
ciety, Quadra Poliesportiva Coberta, Quadras de 
Areia e Quadras Poliesportivas Externas. 

Por fim, constou da Ordem do Dia requerimento 
da Diretoria para utilizar recursos do Fundo Especial 
visando executar obras de modernização do prédio 
do Tênis, abrangendo lanchonete, vestiários, áreas 
administrativas e de apoio. 

Agradeço aos Srs. Conselheiros pelo cuidado 
e dedicação em prol do Esporte Clube Pinheiros. 

Neste mês de outubro comemora-se o Dia das 
Crianças. Deixo uma calorosa saudação aos nossos 
pequenos pinheirenses, cuja alegria e espontanei-
dade nos servem de inspiração. 

Como sempre, finalizo convidando todos os as-
sociados a prestigiarem nossas reuniões, que ocor-
rem no auditório do CCR na última segunda-feira de 
cada mês, com início às 20:00 horas, as quais são 
transmitidas pela internet, através do site do clube. 

Um forte abraço, 


