
São Paulo, 02 de Setembro de 2019 PCD 218/2019. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE SETEMBRO DE 2019 

Ivan Antipov, Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, no 
cumprimento de suas atribuições, em atendimento ao que determina o Artigo n° 67 Inciso 
I Alínea "d" do Estatuto Associativo convoca os digníssimos Conselheiros (as), em pleno 
gozo de seus mandatos e direitos associativos, além de quites com os cofres do Clube, 
para comparecerem à Reunião Ordinária que se realizará no dia 16 de Setembro de 
2019, às 19h00min, em primeira chamada, com a presença de metade mais um de seus 
membros efetivos (50%+1) ou em segunda e última chamada, às 19h30min, então com 
qualquer número de Conselheiros (as), nas dependências da Boate Piramyd's, localizada 
em sua Sede Social e Administrativa, situada nesta Capital, na Rua Comendador Roberto 
Ugolini, n° 20, Parque da Mooca, a fim de cumprir a seguinte Ordem do Dia: 

1- Eleger e dar Posse aos membros do Conselho Fiscal em número de 6 (seis) sendo 3 
(três) Efetivos e 3 (três) Suplentes para o período de 16 de Setembro de 2019 à 15 de 
Setembro de 2022. 

a) A forma de votação será por escrutínio secreto, com cédulas oficiais, rubricadas pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo e/ou por um Secretário, onde cada Conselheiro eleitor 
deverá anotar exclusivamente o número do candidato de sua preferência. Será 
considerado nulo o voto dado ao candidato que contiver qualquer vício, rasuras, ou 
a falta do número do candidato. 

b) De acordo com o que determina o artigo 168 do Estatuto Associativo em vigor o número 
de Conselheiros/as em condições de participação nesta Reunião Ordinária será de 172 
sendo, 33 Eméritos, 59 Vitalícios e 80 Quadrienais, sendo 26 do Grupo A, 32 do Grupo B e 
22 do Grupo C. / 
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Nota: 

Ivan Antipov 
Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do 

Clube Atlético Juventus. 


