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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CL BE ESPERIA, REALIZADA AOS
20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS Mil E DEZOITO. *****************************************
Aos vinte (20) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e dezoito (2018), às 20h30, em segunda convocação,
no Salão Azul do CLUBE ESPERIA, situado à Rua Marechal Leitão de Carvalho, 65, com entrada também pela
Avenida Santos Dumont, 1313, São Paulo, Capital, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
do CLUBE ESPERIA, convocada por carta e Edital de Convocação, com a presença de 51 (cinquenta e um)
conselheiros e 2 (dois) suplentes, conforme registros nos Livros de Presença respectivos. O Presidente do
Conselho Deliberativo, OSVALDO ARVATE JUNIOR dando início a reunião, cumprimentou a Casa e justificou
a ausência do Secretário GILBERTO ANTÔNIO FERREIRA. Em seguida solicitou aos presentes que se
postassem em pé para execução do Hino Nacional Brasileiro. Terminado o ato cívico, retomou a palavra o
Presidente do Conselho Deliberativo e indicou para o cargo de secretário substituto o conselheiro, senhor
JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA, o qual tomou posse e assentou-se à Mesa Presidencial juntamente
com o Presidente e o Vice-Presidente deste Conselho. Em seguida, comunicou que a presente reunião foi
convocada, conforme Edital publicado no "Jornal Agora São Paulo", no dia 09/02/2018, de acordo com o
Artigo 81, Inciso XIV do Estatuto Social. Em seguida solicitou e o secretário substituto JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA
DE OLIVEIRA, precedeu à leitura do Edital de Convocação, o qual estabelecia a ORDEM DO DIA de seguinte
teor: "-Adequação do Estatuto Social aos termos dos Artigos 18 e 18-a da Lei 9.615/98, alterada pelas Leis
12.868/13 e 12.876/13 (Lei Pelé). " Retomando a palavra, o Presidente da Casa esclareceu que sendo uma
reunião extraordinária, a matéria a ser discutida na reunião seria somente o descrito na Ordem do Dia,
conforme determina o Artigo 87. A saber:
"São Paulo, 20 de fevereiro de 2018. Prezados Conselheiros e Conselheiras, Em função da solicitação da
Diretoria Administrativa do Clube Esperia, com o objetivo de adequar os nossos estatutos as modificações
introduzidas pela Lei Pelé, conforme convocação encaminhada a vossas senhorias, e atendendo a sugestão
da Comissão Permanente de Estatuto deste E. Conselho Deliberativo, bem como da nossa Assessoria Jurídica,
e finalmente, com a ciência e anuência do Conselho Consultivo e de Orientação; apresentamos as seguintes
propostas de alteração, conforme segue:
Art. 2º - A Associação tem por objetivos:

Ili-) desenvolver complementarmente atividades de bares e restaurantes, quer por autogestão ou de forma
terceirizada, buscando o atendimento aos associados;
X-J uma gestão democrática, com princípios de descentralização dos seus poderes, a participação e
representatividade de todos os associados e atletas, bem como a transparência dos atos, sendo que os
gestores eleitos direcionarão esforços para o cumprimento desta norma básica de administração.
Art. 17 - É direito do Associado quite com a contribuição social e demais obrigações devidas ou atribuídas:
X-J É garantido a todos os associados e filiados acesso irrestrito a documentos e informações relativas à
prestação de contas, que deverá estar disponibilizada no sítio eletrônico do Clube.
Art. 38 - A receita divide-se em:
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