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Uberlândia/MG,

17 de fevereiro de 2018.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na sede do Lions Clube de Uberlândia
Adolfo Alves da Silva, localizado na Rua Constelação, número 324, bairro Jardim Brasília, UberlândiaMG, reuniram-se as pessoas assinaladas na NOMINATA DOS PRESENTES, para cumprimento da
pauta constante do Edital de convocação emitido pelo Presidente do COTRIM em 15 de fevereiro de
2018. Cumprindo o que prevê o Artigo 15 caput e parágrafo único do Estatuto, deu-se por iniciada a
Assembleia Geral Ordinária em terceira chamada. Assumiu presidência da mesa o Sr. GERALDO
PAULINO SILVA, presidente do COTRIM, que fez a abertura dos trabalhos, agradeceu a presença de
todos e indicou a Sra. Amanda Pereira Macedo para secretária da mesa. Em seguida o presidente da
mesa fez a leitura da pauta a ser seguida, onde consta: 1) Prestação de contas e submissão ao Conselho
Fiscal para aprovação; 2) Aprovação do Regimento de Taxas para 2018; 3) Outros assuntos de
relevância, apresentados pelos Associados à Assembleia. Inicialmente foi apresentado pelo Presidente
informações a respeito da organização de eventos de Orientação em geral, a partir de informações
coletadas e sistematizadas pela CBO; em seguida iniciou-se a apresentação das receitas e despesas do
Clube pelo Diretor Financeiro, Sr. Marcos do Nascimento Assis, aos membros presentes do Conselho
Fiscal, Lucas Bonhola Leonardo da Silva, José Antônio Femandes e Augusto Affonso Neto, e aos
demais membros da Assembleia, ocasião na qual, discutidos alguns pontos específicos, decídiu-se por
unanimidade entre os membros do Conselho a aprovação das contas referentes ao ano fiscal de 2017. O
Presidente informou aos presentes que o processo de registro da marca COTRIM teve que ser reiniciado
e repassou aos presentes os valores de custo do mesmo, informando também que este já se encontra em
fase de conclusão. Definiu-se que, uma vez realizada a inscrição para o percurso-treino, esta só será
confirmada caso o depósito do valor ocorra até no último dia do prazo definido para a sua realização,
salvo casos excepcionais que serão tratados diretamente com a Diretoria. Colocada em votação a
proposta de Regimento de Taxas para o ano de 2018, foram discutidos alguns de seus dispositivos, tendo
sido aprovada a proposta pelos presentes, em unanimidade, com as devidas alterações deliberadas. Nada
mais sendo colocado, deu-se por encerrada a reunião às dez horas e cinquenta e nove minutos. Eu,
Amanda Pereira Macedo, Secretária da Mesa, subscrevo e assino esta ATA, por mim lavrada,
juntamente com o Sr. Geraldo Paulino Silva, Presidente do Clube de Orientàção do Triângulo Mineiro.

