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Ata da 1ª Reunião da Comissão de Reforma do Estatuto – SPAC 2020/2021  
 
 
Data e local: São Paulo, 14 de outubro de 2020, às 19h00, reunião realizada 
presencialmente no Salão do Restaurante. 
 

1. Presentes: 

André Portela Fernandes de Souza 
Daniel Graziano  
Eric Nice  
Hudson Ferreira  
Paulo Doron R. de Araujo 
Sergio Rocha  
Thomas Bradfield  
 
2. Deliberações:  

 
a) O sr. André Portela Fernandes de Souza, na qualidade de Presidente do Conselho 

Deliberativo do Clube, assumiu a presidência dos trabalhos e solicitou ao sr. Paulo 
Doron R. de Araujo, Diretor Secretário do Clube, que atuasse como secretário da 
Comissão de Reforma do Estatuto, o que foi prontamente aceito. 
 

b) Foi aprovada a criação do e-mail: estatuto@spac.org.br; para a comunicação dos 
presentes na Reforma do Estatuto. 
 

c) Foi deliberada a atualização do Estatuto por Capítulo para definição das mudanças 
estruturais. 

 
d) Para as próximas reuniões será utilizada a metodologia de manter de forma estrutural 

o Texto original do Estatuto e logo em seguida as sugestões de alterações, com o envio 
do material para compilação dos assuntos com um prazo de 3 (três) dias uteis de 
antecedência. 

 
e) Foram aprovadas por unanimidade as atualizações, alterações e inclusões conforme 

consolidação abaixo:  
 

I – Da denominação, sede, fins, duração e fonte de receitas 
 
Art. 1º – “The São Paulo Athetic Club”, também denominado pela sigla SPAC, é uma 
associação, de caráter esportivo-amador, sem qualquer finalidade econômica, fundada em 
1888, com seus estatutos originais publicados no “Diário Oficial” do Estado de São Paulo de 
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23 de Março de 1906 e registrados sob n.º 178, em 07 de Abril daquele ano, no Livro de 
Inscrição de sociedades Civis do Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição desta Capital. 
 
§ 1º – As cores do Clube são: azul e branco. A sua bandeira tem a seguinte descrição: seis 
faixas horizontais de largura igual, sendo três faixas em azul e três faixas na cor branca, 
dispostas alternadamente. 
 
§ 2º – A denominação do Clube, a sigla SPAC, o logotipo, o distintivo, as cores azul e branca, 
o emblema, a bandeira e a flâmula, que o representam, são patrimônio imaterial do Clube e 
são imutáveis. 
 
Art. 2º – O Clube tem a sua sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Visconde 
de Ouro Preto, nº 119 (Sede), e filial na Avenida Atlântica, nº 1.448 (Unidade Santo Amaro), 
podendo manter campos de esporte em outros lugares convenientes da Comarca de São 
Paulo. 
 
Art. 3º – O Clube tem por finalidade a prática das seguintes atividades essenciais, que serão 
proporcionadas aos seus associados: 
 
I – promover a educação física e a prática desportiva competitiva, de caráter amador 
ou recreativo, bem como, propiciar dentro de suas possibilidades, a formação de atletas 
olímpicos e paraolímpicos; 
 
II – promover dentro de suas possibilidades atividades culturais, educacionais, artísticas, 
recreativas e sociais, de saúde e de lazer; 
 
III – propiciar, desenvolver e incentivar o lazer como forma de promoção e 
congraçamento social; e 
 
IV – manter e conservar, dentro de suas possibilidades, a infraestrutura e equipamentos 
necessários ao desempenho de suas atividades.  
 
§ 1º – Poderá o Clube exercer quaisquer outras atividades que, a critério de sua 
Administração, permitam o melhor desenvolvimento de seus objetivos permanentes. 
 
§ 2º – Para a realização dos objetivos permanentes do Clube, sua Administração observará 
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, 
eficiência e responsabilidade social. 
 
§ 3º –  A Administração do Clube adotará práticas de gestão necessárias e suficientes para 
coibir a obtenção, pelos administradores, individual ou coletivamente, de benefícios ou 
vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório. 
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Art. 4º – Consistem fontes de recursos para a manutenção do Clube suas receitas 
provenientes de joias, mensalidades sociais, doações, contribuições, promoções e eventos, 
taxas diversas, aplicações financeiras e receitas diversas.  
 
Parágrafo único – Todos os recursos obtidos na execução das atividades do Clube, bem 
como todos aqueles advindos de superávits em suas contas, serão integralmente 
destinados à manutenção e desenvolvimento de suas finalidades e objetivos sociais. 
 
Art. 5º – O prazo de duração do Clube é ilimitado, só se dissolvendo nos casos previstos 
neste Estatuto ou na forma da legislação pátria em vigor. 
 

II – Dos associados, suas categorias, direitos e deveres 
 
Art. 6º – São associados do Clube as pessoas que, independentemente de sexo, gênero, cor 
da pele ou qualquer outro traço distintivo, reunindo as condições exigidas por esse Estatuto 
para cada categoria, sejam como tais aceitas e inscritos em seu quadro social. 
 
Art. 7º – São as seguintes as categorias de associados: 
 
I – TITULARES, em número máximo periodicamente estabelecido pelo Conselho 
Deliberativo, são aqueles admitidos nos termos do art. 8º deste Estatuto e que têm direito a 
voto nas assembleias gerais, desde que preencham os requisitos legais necessários; 
 
II – REMIDOS, são os associados com 75 (setenta e cinco) ou mais anos de idade que 
completarem 25 (vinte e cinco) anos consecutivos de contribuição associativa como 
associados (as) Titulares, tenham optado pela devolução gratuita de seus títulos ao Clube, 
em troca de contrapartidas definidas no Regimento em vigor;  
 
III – HONORÁRIOS, são aqueles que, a critério do Conselho Deliberativo e por proposta 
da Diretoria Executiva, se tornarem merecedores dessa distinção por serviços prestados à 
coletividade em geral, ou, em particular, ao Clube, ou pela importância que a esta 
associação representam; e 
 
IV – ASSOCIADOS À DISTÂNCIA, são associados titulares que passem a residir além de um 
perímetro da cidade de São Paulo e que não mantenham residência ou domicílio, mesmo 
secundários, em qualquer dos municípios que compõem a região metropolitana de São 
Paulo, e por essa razão poderão gozar de desconto no valor de suas contribuições mensais 
ao Clube, conforme definido em Regimento. 
 
§ 1º – Mediante preenchimento de requisitos, pagamento de valores e submissão a 
procedimento definido em Regimento, os descendentes diretos com idade até 24 (vinte e 
quatro) anos, os ascendentes com 70 (setenta) anos ou mais, os cônjuges ou companheiros 
de associados Titulares e os declarados incapazes que demonstrarem relação de 
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dependência econômica com associados Titulares podem ser admitidos no Clube na 
qualidade de DEPENDENTES, podendo frequentar as dependências do Clube e gozar das 
mesmas prerrogativas conferidas aos associados Titulares, exceto os direitos de votar, ser 
votado e de incluir dependentes. 
 
§ 2º – Mediante preenchimento de requisitos, pagamento de valores e submissão a 
procedimento definido em Regimento, poderão ser admitidas pessoas na qualidade de 
PERMISSIONÁRIOS, categoria esta que não confere título patrimonial a quem a ocupe, mas 
apenas e tão somente o direito de frequentar exclusivamente a Unidade Santo Amaro, sem 
direito a voto ou de ser votado. 
 
§ 3º – O associado titular poderá se enquadrar como ASSOCIADO À DISTÂNCIA apenas uma 
vez a cada 10 (dez) anos e pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Transcorrido 
este período, voltará ou passará o associado e seus eventuais dependentes a contribuírem 
com valor de mensalidades nas suas respectivas categorias originais, ou como se residente 
na capital fosse. 
 
Art. 8º – A pessoa que desejar pertencer à categoria de associado Titular deverá entrar em 
contato com a Secretaria do Clube para se submeter ao procedimento de admissão de 
associados definido no Regimento e em Regulamento. 
 
Parágrafo único – Quem pertencer ou trabalhar para uma pessoa jurídica possuidora de 
títulos de associado Titular, poderá apresentar um desses títulos, ficando nesse caso 
dispensada a aquisição de outro, enquanto o que apresentar não for alienado ou a pessoa 
jurídica em questão não comunicar ao Clube que o Título não mais poderá ser usado por 
aquela pessoa. A pessoa jurídica será solidariamente responsável pelo pagamento das 
mensalidades e taxas referentes a este título, inclusive a taxa de inscrição. 
 
Art. 9º – São direitos comuns aos associados, respeitando-se as disposições estatutárias, o 
Regimento e o Regulamento vigentes: 
 
I – assistir às solenidades, aos eventos, participar de realizações recreativas, sociais e 
culturais, organizadas pelo Clube, assim como frequentar, utilizar as dependências do 
Clube, participar de competições e atividades esportivas, quando inscrito e selecionado, 
observados o Regulamento aplicável; 
 
II – participar das Assembleias Gerais, votar, ser votado e requerer a convocação de 
Assembleia Geral Extraordinária, respeitadas as disposições do art. 30 deste Estatuto; 
 
III – sugerir, por escrito, providências de interesse social e comunicar, também por escrito, 
qualquer irregularidade ou infração estatutária; 
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IV – ter assegurado o direito à ampla defesa e de interposição de recursos previstos no 
Estatuto, Regimento e Regulamento para procedimentos disciplinares e éticos ou quaisquer 
outros procedimentos; 
 
V – requerer a conversão de seu status para Associado à Distância, na forma prevista por 
este Estatuto e Regimento em vigor; 
 
VI – convidar pessoas do seu conhecimento para visitar o Clube, ficando diretamente 
responsável pela conduta de seus convidados nas dependências do Clube, observado o 
Regulamento vigente; 
 
VII – observadas as condições dispostas neste Estatuto, no Regimento e no Regulamento 
vigente, ter acesso a informações relativas à prestação de contas bem como àqueles 
relacionados à gestão; 
 
VIII – transferir o seu título patrimonial, conforme as disposições regulamentares; e 
 
IX – comunicar seu desligamento, mediante restituição gratuita de seu título ao Clube, 
conforme definido em Regulamento.   
 
Art. 10 – São deveres dos associados: 
 
I – acatar e cumprir o disposto neste Estatuto, no Regimento e no Regulamento vigentes, 
bem como o que for determinado pela Diretoria Executiva e demais órgãos do Clube em 
suas ordens e instruções; 
 
II – pagar pontualmente as contribuições associativas, multas, encargos, despesas de 
consumo e demais valores extraordinários impostos por este Estatuto, pelo Regimento e 
pelo Regulamento vigentes;  
 
III – zelar pela integral conservação dos bens do Clube, indenizando-o por danos causados 
por si, seus dependentes e convidados, no prazo regimental, contados da data em que lhe 
for comunicado o respectivo montante, sob pena de incidir nas penalidades por 
descumprimento das normas estatutárias e regulamentares; 
 
IV – comprovar a condição de associado, quando solicitado por Diretores ou colaboradores 
do Clube; 
 
V – comunicar à Diretoria Executiva, por escrito, em até 90 (noventa) dias da ocorrência, 
mudança de residência, estado civil ou outras alterações no âmbito familiar; 
 
VI – abster-se, nas dependências do Clube ou em suas excursões, de qualquer manifestação 
de conteúdo 
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político, religioso, social ou que comprometa, de qualquer forma, os objetivos do Clube 
previstos no art. 3º; 
 
VII – manter irrepreensível conduta moral nas dependências do Clube e nas excursões 
promovidas pelo Clube; 
 
VIII – respeitar e tratar com polidez os associados, os colaboradores e prestadores de 
serviço do Clube; 
 
IX – fazer com que sejam cumpridos os deveres sociais por seus dependentes e convidados; 
 
X – não praticar atos de comércio nas dependências do Clube, exceto se devidamente 
autorizados. 

 
Parágrafo único – Os associados não respondem pelas obrigações assumidas pelo Clube. 
 
f) Embora aprovado o texto acima, ressalvou-se a redação do art. 7º, II, para maior 

aprofundamento e reflexão. 
 
3. Encerramento  
 
Considerando-se o adiantado da hora, deliberou-se suspender os trabalhos, saindo todos 
os presentes cientes de que a próxima reunião ficou marcada para o dia 04.11.2020, às 
19h00, no Clube. 
 
A pauta da próxima reunião, da qual todos saíram cientes, compreende discussão dos 
artigos 11 a 20 do Estatuto. 
 
Houve o encerramento da Reunião às 22h05.  

 

 
________________________________ 

André Portela Fernandes de Souza 
Presidente do Conselho Deliberativo 

Do SPAC 

___________________________________ 
Paulo Doron R. de Araujo 

Diretor Secretário do SPAC 
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