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Tramandaí, 23 der abril de 2020.

À Professora
Elaine Wilke
DD. Presidente do Conselho Deliberativo
da Plataforma Marítima de Tramandaí- Clube de Pesca
Prezados Conselheiros do Conselho Deliberativo da
Plataforma Marítima de Tramandaí – Clube de Pesca,
do Conselho Fiscal e do Conselho de Justiça.
No próximo dia 25 de abril, em reunião solene, tomariam posse os novos
Conselheiros eleitos em Assembleia Geral realizada no dia 29 fevereiro.
Na referida reunião, também, o Conselho Deliberativo examinaria a situação do
clube em termos sociais, esportivos e culturais, com atenção maior dedicada a
prestação de contas no campo econômico, contábil e financeiro, a partir do
documento formal emitido pela Diretoria, a ser remetido a todos os membros do
Conselho, 15 dias antes da referida reunião.
As circunstâncias restritivas de participação coletiva, alterou a programação
estatutária, sem data definida para que se realizassem os compromissos
institucionais o que será motivo de posterior decisão.
A Diretoria, entretanto, cumprindo com os mandados estatutários, está colocando à
disposição dos Conselheiro a Prestação de Contas do Exercício de 2019, cujos
exemplares poderão ser retirados nas dependências das Sedes Sociais Marítima e
Administrativa, num primeiro momento, antes da remessa pelo correio, visando
reduzir as despesas com tal remessa, contando com a realização da reunião
somente em maio vindouro, reunião em que, SMJ, realizaremos a eleição para
Presidente e Vice-Presidente do Conselho.
Aos associados interessados, mesmo sem a discussão e aprovação do Conselho
Deliberativo, expõe-se a referida prestação cujos excertos importantes poderão
ser requisitados na /Sede Administrativa do clube, mediante entrega pessoal.
Helio Claudio De Camillis
Presidente

