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COPA U'{ÉO DE CLUBES

-cuc-
cNPt 010.373.5401001-74

Assêmblêia GêÍal

DATÀ HORA E LOCAL: 23 de Abril de 2018, às 18 horas e 30 minutos, na Avenida lndependência, ne

2067, Bai.rc Exposição em Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul.

PRESENCAS: Representantes legais dos Clubes em unanimidade, Diretores e membros do Conselho

Fiscal-

MESA DtRIGENTE: Sr. Juârez Fermino Palandi, Presidente, e Nilo Pistorello, secretário.

CONVOCACÃO: realizada com observância ao disposto no Artigo 16, do Estatuto Social.

DECISÔES: De acordo com a ordem do Dia de todos conhecida, foram tomadas as seguintes

deliberaçôes:
(1!) Em consonância com o disposto no Artigo 27 do Estatuto Sociãl, Os Clubes Participantes

da CUC por unanimidade de votos, deliberaram: (a) eleger doze membroq representante dos Clubes

da CUC, para compor o Conselho Arbitral, pelo prazo de mandato de dois anos, estendendo-se até a
posse de seus substitutos. Foram eleitos os representantes dos Clubes Esporte Clubê Diamantino

lNossa Senhora Das Greças), Esporte cluh€ União Forquêtensê (Forqueta), s:io cristórão Futebol

Clube (São Joao da 4e Légua), Esporte Oube São Virgílio (São virgílio), EspoÊe Clube Jwenil (São

Brás), Esportê Clube Bêvilacqua (Beülacqua), Botafogo Futebol Clúbe (Santa Lucia), Esporte Clube

São Francisco da Grlégua (São Franciscol, Esporte Clubes São Luiz da 6elégua {são Luiz), Esporte

Clubê Minuano (Fazenda Souzal; Sociedade Esportiva CanaÍinho (Santo Antonio de Ana Rech); e,

(b! eleger os membros do Conselho Fiscal, pelo prazo de mandato de dois anos, estendendo-se até a
posse de seus substitutos. Para os cargos foram eleitos; Delmar Basso, brasileiro, casado, contador,
residente e domiciliado na Rua Vinte de Setembro, ne 840, Ap.402, Caxias do Sul (RS), portador da

cédula de identidade RG ne 4005731262-SSP/RS e inscrito no cPFlMF sob ns 255.903.320-87; e,

Juarez Fermino Palandi, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado no Travessão Cremona

ne 801, Ana Rech, CEP 95070.000, caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG ne

3015087632-55P/RS e inscrito no cPF sob ne 363.860.300-87; e, eleito; Pedro veldomiro Hochmann,

brasileiro, casado, metalúrgico, residente e domiciliado na Rua Fabio Formolo, ne 1696, Bairro Santo

Antonio, CEP 95059-237, Caxias do Sul - RS, portador da cédula de identidade RG ne 705792z1867-

SSP/RS, inscrito no CPF sob ns 711.510.87G68;
Amarildo Guerre Ces€re, brasileiro, casado, médico anestesista, residente e domiciliado na Bento

Gonçalves, 471, Apto 1001, Bairro Centro, na cidade de Caxias do Sul (RS), CEP 9502&4t2, poftadot
da cédula de identidade RG ns 80395,48fl2-SSP/RS e inscrito no CPF sob ns 596.893.900-15; e,

eleito; e, valmor Lâzzari, brasileiro, casado, Auditor Fiscal - RFB, residente e domiciliado na Rua losé
Lazzari, ne 429, Forqueta, CEP 95115-300, Caxias do sul (RS), portador da cédula de identidade RG ne

2006352@7-SSP/PC RS e inscrito no CPF sob ne 223.857.11G87.
(2!) Considerando a presença unânime dos membros do Conselho Arbitral elêitos, estes

deliberaram: {a) eleger os membros da Diretoria Executiva, pelo prazo de mandato de dois anos,

estendendo-sê até a posse de seus substitutos, sendo eleitos: para Diretor-Presidente, Sérgio Marcos
Rêinhêimer, brasileiro, casado, vendedor, residente e domiciliado no Rua Luiz Modena, 1239 , Casa,

CEP 95076-642, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG ne 5011268504-SSP/RS e

inscrito no CPF sob ne 438.862.480-20; para Vice-Diretor-Presidente Lindomar Kocoszewski,

brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado na Rua Giuseppe Dinani, ns 48, Apto
02, cEP 95060-175, Caxias do Sul - Rs, portador da cédula de identidade RG np 4106827191-SJS/D|

Rt ins€rito no CPF sob ne 922.359.aN-L5; Diretor Administrativo Financeiro, Adriano
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brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, residente e domiciliado na Rua Alfredo Gomês Falcão, ne
500, Apto 51, CEP 95m0-10O Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG ne
3O77718348-SSPIPC RS e inscrito no CPF sob ne 819.213.650-72; para Diretoria Disciplinar. Amarildo
GueÍra Cesêre, brasileiro, casado, médico anestesista, residente e domiciliado na Bento Gonçafues,
471, Apto 1001, Bairro Centro, na cidade de Caxias do Sul (RS), CEP 95020412, portador da cédula de
identidade RG ns 8039548642-SSP/RS e inscrito no CPF sob n! 596.893.90G15; e, eleito; e, Valmor
Lazzari, brasifeiro, casado, Auditor Fiscal - RFB, residente e domiciliado na Rua Jose Lazzdri, ne 429,
Forqueta, CEP 95115-300, Caxias do sul (RS), portador da cédula de identidade RG ne 2006352047-
SSP/PC RS e insffito no CPF sob ne 223.857.11G87.

Todos os eleitos, membros do Conselho Arbitral, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva,
presentes na Reunião, tomaram posse em seus Gtrgos mediante a subscriçâo desta ata, dispensadas
outras formalídades, fica consignado que os mesmos preenchem as condiçôes previstas paft, ocupar
os respectivos cargos de membros do Conselho Arbitral, membros do Conselho Fiscal e membros da
Diretoria Executiva.

(3r) Aprovaram as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encêrrado em 31 de
dezembro de 2017, os documentos foram analisados previamente pelos membros do Conselho de
Fiscal, sendo consideradas aptas para apreciação dos Clubes;

(l!) A Diretoria foi parabenizada pelo desenvolvimento e aprovaÉo do Projeto Lei de lncentivo
ao Esporte, o valor aprovado foi de RS 76.665,67 (setenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais
e sessenta e sete centavos). o Projêto FIESPoSRTE foi entregue tempestivamente e está em fase de
análisg o Edital determina que somente serão distribuídos valores em conformidade com as verbas
previstas pela Prefeitura;

(5ê) Foram aprovados por unanimidade os seguintes Assuntos Gerâis:
a) Alterações no Regulamento, conforme proposta apresentada anteriormente, foi solicitado

que seja atualizãdo o site e que sejam impressos alguns Regulamentos;
b) O Calendários de jo8os esportivos para o Ano de 2018; e;
c) lntensificado o quanto é importante que todas as Comunidades se engajem na

arrecadação e divulgação dos projetos,
d) Foi acolhida a divulgação do Consórcio Randon nos eventos das Comunidades,

entendendo que será no futuro um importante parceiro.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para ser tratado, foi encerradã a reunião e lavrada a ala, que
após ser lida e aprovada foi assinada pelos representantes legais dos Clubes.
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