
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 03/97

"CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO NO RECINTO DO CLUBE
Ratifica o entendimento de que a ocupação de espaço no Clube, por terceiros, 
onerosa ou gratuita, objetivando proporcionar serviço ao sócio, depende de 
manifestação prévia do Conselho Deliberativo.
Referenda contrato já firmado pela Diretoria, de cessão do espaço físico onde 
se encontra o “posto de atendimento” do Bank of Boston, nas condições em 
que foi promovida,  até 30/8/97,  data em que expira o contrato relativo ao 
lançamento  do  “Cartão  de  Crédito  de  Afinidade”  celebrado  em  20  de 
setembro de 1994, entre o Clube e a Administradora de Cartões de Crédito 
Bank of Boston S/C Ltda.
Estabelece  que  após  esse  prazo,  e  havendo  interesse  das  partes  na 
manutenção  do  “posto  de  atendimento”,  a  cessão  deverá  ser  objeto  de 
instrumento  contratual  previamente  aprovado  pelo  Conselho,  sendo  após 
firmado  pelos  interessados,  consoante  sistemática  aprovada  na  Resolução 
13/89 deste órgão, quando foi cedida área do Clube ao Banco Bradesco.”, 
tudo nos termos do termos do inciso XIII, do Art. 76 do Estatuto Social.”

Processo CD-19/96.

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto Social,  ao decidir,  nos termos do inciso XIII do Art.  76 do mesmo Estatuto 
Social, sobre a cessão de espaço físico no recinto do Clube para o Banco de Boston,

resolve:

APROVAR emenda subscrita pelos Conselheiros Hélio De Maria Penteado e Adalberto Luiz Federighi, 
vazada nos seguintes termos: “1. Ratificar o entendimento manifestado pela ilustrada Mesa do Conselho 
e pela douta Comissão Jurídica de que a “ocupação de espaço no Clube,  por terceiros,  onerosa ou  
gratuita, objetivando proporcionar serviço ao sócio, depende de manifestação deste Conselho, ...”.  2. 
Referendar a cessão do espaço onde se encontra o "posto de atendimento" do Bank of Boston até o dia 30 
de agosto de 1997, nas condições em que foi promovida, data em que expira o contrato de lançamento do 
"Cartão de Crédito de Afinidade" celebrado em 20 de setembro de 1994, entre o Clube e a Administradora 
de Cartões de Crédito Bank of Boston S/C Ltda. 3. Oficiar à Diretoria de que, após esse prazo, havendo 
interesse das partes na manutenção do "posto de atendimento" a cessão deverá ser feita por instrumento 
contratual previamente  aprovado  pelo  Conselho,  sendo  após  firmado  pelos  interessados,  consoante 
sistemática  aprovada  na  Resolução  13/89  deste  órgão,  quando  foi  cedida  área  do  Clube  ao  Banco 
Bradesco.”

425ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1997.

PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO JOSÉ EDMUR VIANNA COUTINHO
Primeiro Secretário Presidente

mlf.


