
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO GREEN VALLEY CLUB 

REALIZADA EM 22/11/2014. 

 

 

LOCAL E HORA: Sede do Clube, às 10:00 h, em 2º convocação, presentes os 

Associados que assinaram o livro de presença. 

 

MESA:  
- Sr. Ricardo Salomão   - Presidente; 

- Sr. Jose Damaso Lopes Filho  - Presidente do Clube; 

- Sr. Antonio A. B. Torres        - Secretário. 

 

O Sr. Presidente do Clube abriu a sessão agradecendo a presença dos  associados 

participantes da reunião e explicou o trabalho desenvolvido na gestão do clube. Um 

agradecimento foi efetuado por todos os presentes à atual Diretoria pela sua boa gestão 

do clube. 

 

O Sr. Presidente da Assembleia prestou uma homenagem ao falecido Sr. Roberto 

Fernando Nobrega ex Presidente  do clube, destacando a sua personalidade gentil e sua 

capacidade de trabalho, formulando mensagem de pêsames a família, no que foi 

seguido pelos presentes. 

 

Deliberações Ordem do Dia: 

 

Item nº1  –  Aprovação da ata da assembleia anterior – Foi aprovada por 

unanimidade. 

Item nº2  –  Apresentação de relatório de atividades executadas no ano de 2014 – 

Foi aprovado por unanimidade. 

Item nº 3 – Aprovação de contas da Diretoria até outubro de 2014 – As contas foram 

aprovadas pelo Conselho e por todos os presentes na assembleia. 

 

Item nº 4 – Eleição da nova Diretoria para o período de: novembro de 2014 á 

novembro de 2016. – Por unanimidade foi eleita a nova Diretoria do Clube: 

- Presidente:   José Damaso Lopes Filho; 

- 1º Vice-Presidente:  Manuel de Carvalho; 

- 2º Vice-Presidente:  João Carlos C. Pereira da Mota;  

- Diretor Secretário:  Paulo José Fernandes Quadra; 

- Diretor Tesoureiro:  Jorge Luiz Malizia; 

- Diretor Social:  José Damaso Lopes Filho; 

- Diretor de Sede:  Paulo Quadra 

- Diretor de Esportes:  Glauber Serodio Guedes. 

 

Foram eleitos ainda, os seguintes membros do Conselho Fiscal: 

-     Efetivos: Ricardo Salomão; 

José Augusto da Costa Soares; 

Victor Farjala;  

- Suplentes: Valdolino Coelho Barreiros; 

Edson Alberto d’Almeida; 

Jacques Finkielttejn. 

 



Item nº 5 – Aprovação da previsão orçamentária para 2015 – explanado sobre a 

situação do caixa do club e considerando-se o valor definido da taxa de manutenção 

que é mantido. A previsão orçamentária foi aprovada por unanimidade. 
 

Item nº 6 – Assuntos gerais – foi levado o problema da reserva do quiosque para a 

realização de festas ficando estabelecido que a reserva efetuada para festa com 

comparecimento só de sócios será a mesma isenta do pagamento de taxa. Quando alem 

dos sócios houver a presença de não sócios será devida uma taxa equivalente a uma 

mensalidade do club. Por outro lado devera ser respeitado o horário do termino da festa 

que é das 20 horas. 

A realização de festas para não sócios devera ser analisada pela Diretoria que se 

aprovar devera submeter a matéria a assembleia para tanto a ser convocada. 

A Diretoria ficou de elaborar a proposta de um novo estatuto para o club, podendo 

formar uma comissão para tal fim e apresentar a proposta em assembleia para todos 

convocados. 

 

Demandas dos sócios presentes 

1 Colocar um porteiro na entrada principal do club para controlar a entrada de 

pessoas, mantendo a cancela fechada para triagem, vez que não se pode colocar 

uma cancela eletrônica, face o restaurante ser aberto ao público. 

2 Promover uma campanha para angariar novos sócios, foi proposta que a 

Diretoria envie aos condomínios vizinhos correspondência dando conhecimento 

da abertura para a filiação de novos associados. 

3 O restaurante devera conceder descontos para os sócios bem como manter uma 

pessoa no bar da piscina para atendimento aos sócios.  

 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada esta Ata. 

 

 

 

 

 

Ricardo Salomão 

Presidente 

 

 

 

 

Antonio A B Torres 

Secretário 

 


