
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE EXTRAORDINARIA 

ESPORTE CLUBE FUTURO 

Aos seis (06) dias do mês de março (03) do ano de sois mil e vinte (2020), às 18:30 hs., 
na sede do ESPORTE CLUBE FUTURO, sito a Rua Venceslau Braz n° 350, apto 64, 
Bairro Vila Estádio, CEP 16020-057, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, 
reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária em segunda chamada, com a presença 
de 05(cinco) associados devidamente convocados por Edital, reuniram-se e fizeram 
presentes: Sr. LUIS HENRIQUE MORAES REIS, maior, brasileiro, casado sob regime 
de separação total de bens, analista de desempenho, portador da cédula de identidade RG 
n° 29.041.257-2 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda CPF n°217.359.608-02, residente e domiciliado na Rua Venceslau Braz n°350, 
apto 64, Bairro Vila Estádio, CEP 16020-057, na cidade de Araçatuba, Estado de São 
Paulo; Sr. LUIS CARLOS NOBRE DE OLIVEIRA, maior, brasileiro, casado sob 
regime de comunhão parcial de bens, professor universitário, portador da cédula de 
identidade RG n° 34.036.080-X SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda CPF n°310.438.828-80 e no CREF sob n° 042694-G/SP, residente 
e domiciliado na Rua Francisco Braga n° 1067, apto 24, Bairro Saudade, CEP 16020-220, 
na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo; Sr. RODRIGO DETONE 
GONÇALVES, maior, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 
professor universitário, portador da cédula de Identidade RG n° 20.821.488-X SSP/SP e 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF n° 223.508.758- 
22, residente e domiciliado na Rua Venceslau Braz n° 350, apto 74, Bairro Vila Estádio, 
CEP 16020-057, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo; Sr. MARIO CELSO 
ZAMBON, maior, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula de identidade RG 

cp-nn° 43.978.283-1 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda CPF n°327.235.798-O8, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos n° 198, 
Bairro São João, CEP 16025-030, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo; Sr. 
CÉLIO SHIGUEO MORI, maior, brasileiro, medido ortopedista, portador da cédula de 
identidade RG n° 5.691.439-8 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda sob n° 958.022.668-72, residente e domiciliado na Rua Graça 
Aranha n° 333, Bairro Icaray, CEP 16020-373, na cidade de Araçatuba, Estado de São 
Paulo, para apreciarem e deliberarem sobre a ordem do dia: 1) Reforma do Estatuto 
Social para cumprir a portaria 115/2018. Constatada a presença de todos, foi instalada 
a Assembleia Geral, sendo nomeado por aclamação do plenário como Presidente da 
Assembleia Geral Sr. LUIS HENRIQUE MORAES REIS, já qualificado acima, para 
presidir os trabalhos, que, em tomando posse, escolheu a mim, Sr. LUIS CARLOS 
NOBRE DE OLIVEIRA, já qualificado acima, para secretariar. O Sr Presidente da mesa 
colocou em discussão o item 1 da pauta esclarecendo aos presentes que se faz necessário 
a reforma do Estatuto Social da entidade para o cumprimento da Portaria n° 115 de 03 de 
abril de 2018 do Ministério do Esporte. Atendendo aos requisitos da portaria citada a 
associação poderá apresentar projetos para angariar recursos provenientes da Lei de 
Incentivo ao Esporte n° 11.438/06 (LIE). Foi disponibilizado uma cópia do estatuto a cada 
um dos presentes para que se fizesse a leitura das alterações. Após discussão e debate, a 
alteração do estatuto foi aprovada,  sem objeções e de forma unanime. A Assembleia 
autoriza o registro desta ata junto aos órgãos e instituições competentes, autorizando, 
desde logo, qualquer retificação, desde que não lhe retire o conteúdo decisório. O sr 
Presidente da mesa informou aos presentes que não havia qualquer outro assunto a tratar. 
Indagando aos presentes se havia alguma dúvida ou questionamento, ou mesmo algum 
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outro ponto que se quisesse discutir, nada foi requerido ou falado. O Sr Presidente da 
mesa solicitou ao Sr Secretario que fizesse a leitura da presente ata em alta voz. Lida a 
ata e falados em voz alta todos os seus termos, não houve objeção. O Sr Presidente, então, 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Assim sendo, lavra-se 
a presente ata, que lida e aprovada como foi, vai assinada pelo presidente da mesa Luis 
Henrique Moraes Reis e por mim, Luis Carlos Nobre de Oliveira, secretario de mesa que 
a digitei, e pelos presentes que assim desejaram. 

Araçatuba/SP, 06 de março de 2020. 

   

\‘ N\ h  \\ 

L s  He nque X 	1 7  or 
MN,  
aes Re 

Presidente da A embleia Ger 
Luis Carlos Nobre de Oliveira 
Secretário da Assembleia Geral 

Ce in-ghiguei Mori 

1 DOCUMENTO DIGITALIZADO 

9 7 2 3 1 



Registro de Títulos e Documentos e CMI de 
Pessoas Jurídicas da Comarca de Araçatuba - SP 

Marcelo Augusto Santana de Melo 
oficial 

Certifico e dou fé que a presente cópia 
confere com o original. Prenotado sob n. 

47222 em 01/04/2020 
Registrado em micro!' 	m 22/05/2020 ersoabon. O aio  

JosT6. rto Malfara J 
Escrevente Autorizado 

NEW •  TRO DE TIMOS E 
DOCU! ENTOE E 	Total de custas 324,69 

REGISTRC DAS Pl. 660AS JURIDICAS 
ARAÇA.'UBA-SP 

A.; 	c2, o Auwistr Santana de Meio 
OFICIAL 

Rua Torres Homem,135 - Aracatuba - SP cep: 16010-360 
fone: (18) 3609-9290 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

