
Ata 76

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, os associados do
Recreio da Juventude reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, no Auditório da sede
Administrativa/Campestre, situada na Rua Atílio Andreazza, 3525, em Caxias do Sul,
em primeira chamada às 18h, com a presença mínima de 2/3 dos associados aptos a
votar; em segunda chamada às 18h30min, com a presença mínima de 1/3, e, em terceira
e última chamada às 19h, com qualquer número de associados, com a seguinte ordem
do dia, conforme edital publicado nos murais do Recreio da Juventude, site e na
imprensa local, Jornal PIONEIRO, nos dias 19/10/2019,23/10/2019 e 25/10/2019, em
obediência às normas estatutárias. Verificando quorum regular, o Presidente do
Conselho Deliberativo, Sr. Diego Frederico Biglia, deu início aos trabalhos pela leitura
da convocação: EDITAI., DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL. O Presidente
do Conselho Deliberativo do Recreio da Juventude, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto Social, nos seus artigos 64, inciso I, letra "a", item 1 e letra
"b"; Art.65, inc -. I; Art. 74 e Art. 75, convoca os associados do RECREIO DA
JUVENTUDE, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, para a Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2019, sexta-feira, em sua Sede
Administrativa/Campestre, sito a Rua Atílio Andreazza, 3525, nesta cidade, em
primeira chamada às 18h, com a presença de no mínimo dois terços (2/3); em segunda
chamada às 18h30min, com a presença de no mínimo um terço (113); e em terceira e
última chamada às 19h, com a presença de qualquer número de associados com direito a
voto, com a seguinte ordem do dia: ORDEM DO DIA. 1°) Eleições de 1/3 do Conselho
Deliberativo; 2°) Eleição dos membros do Conselho Executivo; 3°) Eleição dos
membros do Conselho Fiscal; 4°) Assuntos gerais. Conforme dispõe o Artigo 75, §1°,
§2° e §3° do Estatuto Social, o registro das chapas deverá ser efetuado junto à Secretaria
Administrativa do clube, das 8h30min do dia 19 de outubro de 2019 até as 18h do dia
19 de novembro de 2019, em documento próprio e mediante recibo de entrega. Caxias
do Sul, 01 de outubro de 2019. Diego Frederico Biglia. Presidente do Conselho
Deliberativo. O Sr. Presidente do Conselho Deliberativo, Diego Frederico Biglia,
também presidente da Assembleia, abriu a mesma convocando para secretariar o
segundo vice-presidente Cristiano Branchieri Escola. Após solicitou que todos os
presentes, antes de votarem, que assinassem o livro de presença. Em ato contínuo, o
Presidente Biglia, convidou para compor a mesa a Comissão Eleitoral formada pelos
associados Fernando Costi, matrícula 12278, como presidente da comissão, e os
associados Alex Gazola, matrícula 114200, e Paulo Fernando Périco, matrícula 11206,
para secretariar os trabalhos de votação. A comissão Eleitoral deu início aos
trabalhos, sendo que o processo eietivo transcorreu em conformidade com o previsto
no Estatuto Social, tendo sido constatada a presença de 41 associados, sendo 39 aptos a
exercer o seu direito de vote e 02 não apto a exercer o seu direito de voto, conforme
previsto no art. 64 do Estatuto Social e constantes na Folha de Registro de votantes
aptos. O Senhor Presidente do Conselho Deliberativo, ao fazer o uso da palavra, deu por
encerrado o processo de votação às 19h30min. Passando a Comissão ao escrutínio dos
votos, foram contabilizados: 39 votos, sendo 37 aprovando a chapa para o Conselho
Executivo e 02 votos contrários; 39 votos aprovando a Chapa proposta para o Conselho
Fiscal; para o Conselho Deliberativo foram contabilizados 39 votos aprovando a chapa
apresentada. Tendo sido eleita pela maioria dos eleitores, as chapas únicas para os
conselhos: EXECUTIVO, rara o biênio de 2020/2021, composta pelos senhores: ~ar"# _
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