
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA LAVARDA

Aos 17 de Maio dê 2021, às 18:30 horas reuniram-se na sede desta entidade

associâ.los do CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÉSPORTE

AMADCF. - LAVARDA ESPORTES, inscrito no CNPJ 11.105.536/0001-98, convocados

para Assembleia Geral Extraordinária especificamente para tratarêm da seguintê ordem

do dia.

1 Renúncia do Presidenie

2 EleiÇáo e possê do novo presidente, vice-presidente e Secretário

A reunião realizou-se em primêrra convocaÇão, com a presenÇa suficiênte de

associados. no horário estipulado. FoÍam instalados os trabalhos, sendo eleito o

preside,rt" da mesa Sr Claudimir Loreci Vierra, o qual convocou o Sr. Alexandre Felipe

l\,lilan Rech para secretâriá-lo estando presentes o presidente, SÍ Alcir Carnozzaio. o

Vice-Presidente Giovani Rodngo GeÍon, o tesoureiro Clâudimir LoÍeci Vieira e demais

membros do Conselho abaixo nominados, os quâis Íoram devidamente convocados

mediante ciÍcular inteÍna, todos cientes da presente Assembleia lniciada a reuniáo, o

Presidente Alcir Camozzato pediu a palavra e agradecêu a todos pelo empenho e

dedicâção durante o tempo que esteve à Írente da Associaçáo, mas que no momento,

por questões pessoais que envolvem sua saúde, resolveu se afaster por um periodo

Diante jessa êxplanação, aprêseniou a Carta de Renúncia datada do d\a 26.04.2021.

Na sequência, diante da renúncia expressa e de acordo com Art.46, parágrafo primeiro

do Estatuto, assurnirá o cargo de presidente em caráter deÍinilivo até convocaçáo de

nova eleiçá0, o Sr Giovani Rodrigo Geron, brasileiro, casado, administrador de

empresa, portador do CPF No 956.193 139-72 e R.G. No 4.970.781-9, residente e

domiciliado à Rua ltabira, 1.409 Ap. 303, na Çidade de Pato Branco, Estado do Paraná,

o qual concordou com a nomeaçáo, e foi empossado neste ato, passando a partir desta

data a exercer os poderes e responsabilidades deterrninados pelo estatuto. Para cargo

de Vice presidente da entidade foi Çonvidado o senhor Alexandre Felipe N,íilani Rech,

brasrleirl. sorterro, empresário, portador do CPF N' 050.041.599 47 e R.G. No

9.405.107-0, residente e domlciliado à Rua Tupinambá, N" 100, Ap 101, Bairro

Pazianello, nesta cidade de Pato Branco, o qual tâmbém concordou em assumir a

Íunçáo. Tendo em vista â vàcância do cargo de Secretário da entidade, na ocasiáo foi

nomeado o senhor Edio Neimar Bittencourt de Souza, bra§ileiro, casado, empresário,

portador do CPF N' 421 644.780-53 e R.G. No 14.861 714-7 , residente e domiciliado à

Rua Márcia Zanella No 46 Bairro Alvorada, na cidade de Pato Branco, para assumir os

trabalhos Íeferentes a esia função Tendo em vista as
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atual ficou assim constituÍdal

Neimar Bittencourt de Souza. Após as nomeaçÕes, e não havêndo ninguém pâra ÍazeÍ

uso da palavra, a reunião foi encerrada, e eu, Alexandre Felipe Milani Rech, secretário

convocado, lavrei a presente ata, sendo lida, conferida e assinada por todos os

presentes.

Pato Branco/PR, 17 de Maio de 2021 .
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