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  PCD nº 123/2018                                                                                                    São Paulo,06 de agosto de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 AGOSTO DE 2018

O Presidente do  Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, no cumprimento de suas 
atribuições, convoca os digníssimos Conselheiros e digníssimas Conselheiras, em pleno gozo de seus 
mandatos e direitos associativos,  além de quites com os cofres do Juventus,  para comparecerem à 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia  20 de Agosto de 2018, às  19:00h em primeira 
chamada, com a presença de metade mais um de seus membros efetivos (50+1) ou em segunda e 
última chamada às  19:30h então com qualquer número de Conselheiros, nas dependências da Boate 
Piramyd’s, localizada em sua Sede Social e Administrativa, situada nesta Capital, na Rua Comendador  
Roberto Ugolini, nº 20, Parque da Mooca, para debater e deliberar sobre  a seguinte Ordem do Dia:

a) Leitura para fins de aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 16/07/2018.

b) Solicitar anuência do Plenário para autorizar (a pedido) o afastamento temporário de Conselheiro 
(Art.61 do Estatuto Social).

c) Dar conhecimento ao Plenário sobre correspondência  enviada à  Diretoria  Executiva referente às 
sugestões de taxas de complementação orçamentária (Art. 33 § 2° e 3° do Estatuto Associativo).

d) Dar conhecimento ao Plenário dos termos da Ata de Reunião havida em 03/08/2018 entre Diretoria 
Executiva, Conselho Deliberativo e Departamento Jurídico.

e) Discussão preliminar sobre estudo produzido pela Presidência do Conselho Deliberativo que elenca 
as sugestões recebidas referentes a alteração do Estatuto Social.

f) Deliberar  sobre  a  instalação  de  reunião  permanente (Art.71  do Estatuto  Social)  que  deverá  dar 
sequência aos debates relativos a alteração estatutária. 
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