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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020

CONSELHO DELIBERATIVO DA ALBB

Aos TREZE dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos,
reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo desta associação, na sala de reunião dos
Conselhos, localizada na sede social da Associação Luso Brasileira de Bauru, sita na Rodovia
Marechal Rondon, km 336, Bauru, SP, nesta cidade de Bauru, estado de São Paulo, em caráter
ORDINÁRIO para, nos termos da convocação com a seguinte pauta: 1. Deliberar sobre o
balancete de dezembro de 2019. 2. Deliberar sobre as contas de 2019, mediante o parecer
do Conselho Fiscal, para encaminhar para Assembleia Geral. 3. Outros assuntos do
interesse da ALBB. Estiveram presentes conforme registro no livro de presenças n. 2 do
Conselho Deliberativo os seguintes conselheiros: GILBERTO ANTONIO SPEROTTO,
FLAVIO ALVES BELLO, JOÃO CARLOS MARTINS COELHO, JOSÉ ÁLVARO
SAMPAIO, HERALDO FERREIRA LIMA, LESLER CRISTINA ALVES, PAULO SERGIO
CANALLI, ELIZABETH D. MEIRELLES LIMA, ANTONIO CARLOS AZEVEDO DOS
SANTOS e JORGE LELIS PINHOLI. Justificaram a ausência todos os demais conselheiros, a
reunião declarada aberta pelo Presidente do Conselho Deliberativo GILBERTO ANTÔNIO
SPEROTTO, que agradeceu a presença de todos, convidando, ato contínuo, todos os presentes
para saudarem os pavilhões. Verificada a presença mínima necessária e, estando o Conselho
Deliberativo reunido em número de conselheiros suficientes para deliberações, por votação
unânime foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior. O presidente do CD solicitou que
os conselheiros emitissem suas posições a respeito do balancete referente ao mês dezembro de
2019, e em seguida colocou em votação. Após análise das contas, deu-se sequência a votação,
tendo obtido a aprovação por unanimidade de votos dos conselheiros. Em seguida foi
apresentada para análise e votação as contas de 2019, mediante o parecer do Conselho Fiscal,
para encaminhar para Assembleia Geral, tendo sido também analisadas e aprovadas por
unanimidade dentre os conselheiros, restando ao presidente a determinação dos trabalhos
necessários para a realização da competente Assembleia Geral.
Ato contínuo o presidente apresentou solicitou aos conselheiros que fosse feita análise das
perspectivas, tendo em vista que é necessário planejamento e execução mais ajustada pelo fato
de que o clube teve que recorrer a empréstimo bancário para efetuar o pagamento do décimo
terceiro salário e no corrente ano terá que além de efetuar o pagamento do empréstimo, juntar
recursos para o pagamento do décimo terceiro deste ano de 2020. Nada mais a ser discutido ou
deliberado, foi declarada encerrada a reunião, com saudação às bandeiras. Eu Jorge Lelis
Pinholi, secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e Presidente do Conselho
Deliberativo.
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