
Ata nO 71

Aos 10 dias do mês de Abril de 2017 reuniram-se em Assembléia,
os associados do Recreio da juventude, em primeira chamada às
18h, em segunda chamada às 18h30min e terceira e última
chamada às 19h na sala de reuniões da administração da Sede
Campestre, especialmente convocados pelo Sr. Presidente do
Conselho Executivo Eduardo Menezes, consoante edital publicado
nos murais, no site do Clube Recreio da Juventude e na imprensa
local, Jornal Folha de Caxias, em 22 de Março de 2017, em
obediência as normas estatutárias. Verificado quorum regular, o
Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Rafael Rihl Tregansin deu
início aos trabalhos pela leitura da convocação: Caxias do Sul, 22
de março de 2016. REUNIÃO ORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. O
Presidente do Conselho Executivo do Recreio da Juventude, de
Caxias do Sul - RS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Estatuto Social, art. 128, inciso I E II; e de conformidade aos
artiqos 64, inciso I, letra "a" número 2. Convoca os associados do
RECREIO DA JUVENTUDE, em pleno gozo dos seus direitos
estatutários, para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia
10 de abril de 2017 (segunda-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 18h30, com a presença
de no mínimo um terço (1/3) e em terceira e última chamada às
19h, com a presença de qualquer número de associados, com a
seguinte ordem do dia. ORDEM DO DIA. 1°) Apreciar e deliberar
sobre as contas do Clube, do exercício de 2016, já com os
pareceres favoráveis dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Auditoria
Externa Independente. 2°) Assuntos Gerais. Caxias do Sul, 22 de
Março de 2017. Eduardo Menezes. Presidente do Conselho
Executivo. Após a leitura, o Presidente do Conselho Deliberativo,
Sr. Rafael Rihl Tregansin convoca o associado Aurélio da Rosa
Marques para secretariar e informa aos presentes que a presente
apreciação será votada por aclamação. Em ato contínuo, Tregansin
passa ao primeiro assunto da pauta, esclarecendo aos presentes,
constantes do livro de presença da presente Assembléia, que o
Conselho Deliberativo examinou com muita profundidade os dados
do balanço, em que emitiu o parecer favorável de sua aprovação,
bem como serão publicados no site do Clube para consulta
posterior. Posta a matéria em análise aos presentes da Assembléia,
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aprovaram por unanimidade a matéria objeto da Assembléia,
de sorte que, ficaram aprovadas as contas e o balanço ao
exercício 2016. Como nada mais havia a tratar na ordem do dia,
foram encerrados os trabalhos da Assembleia, lavrada a presente
ata que passa a ser assinada pelo secretário Sr. Aurélio Dalla Rosa
Marques, bem como pelo Presidente da mesma.

Caxias do Sul, 10 de abril de 2017 - RS
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