ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO BNB CLUBE DE
FORTALEZA, REALIZADA NOS DIAS
29 e 30 DE MARÇO DE 2021.
SECRETARIADA POR :
Francisca Andrezza Martins Peres

DATA:

31/03/2021

Às 17h00 (dezessete horas) do dia 30 de março de 2021, foi finalizada a Assembleia para
Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal e para as demonstrações de resultado dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019.
A votação foi realizada de forma virtual de acordo com a convocatória, obedecendo ao decreto de
Nº 34.005 de 27/03/2021 do Governo do Estado do Ceará que proíbe reuniões presenciais.
Ao todo, participaram um total de 79 (setenta e nove) associados, que se manifestaram da forma
abaixo:
Quanto ao exercício de 2018, 75 (setenta e cinco) associados votaram favoravelmente à aprovação
do Balanço, notas explicativas e parecer do Conselho Fiscal, registrando-se 04 (quatro) votos
contrários.
Quanto ao exercício de 2019,75 (setenta e cinco) associados votaram favoravelmente à aprovação
do Balanço, notas explicativas e parecer do Conselho Fiscal, registrando-se (04) votos contrários.
Com o resultado da votação, foram aprovados, por ampla maioria (representando 95% dos
votantes), o balanço, notas explicativas e parecer do conselho fiscal dos exercícios de 2018 e 2019.
Anexa à presente ata, segue relação dos e-mails dos associados que votaram na assembleia, com
relação de presentes.
E para constar eu, Francisca Andrezza Martins Peres, secretária da reunião, lavrei a presente Ata
que vai por mim assinada e pelo Presidente da Assembleia Geral Ordinária do BNB Clube de
Fortaleza, Raimundo Nonato de Fátima Cavalcante e pelo presidente do BNB Clube, José
Mauricio de Lima da Silva.
Fortaleza-CE, 31 de março de 2021.
Francisca Andrezza Martins Peres
Secretária da Assembleia Geral Ordinária

Raimundo Nonato de Fátima Cavalcante
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

José Mauricio de Lima da Silva
Presidente do BNB Clube de Fortaleza

Original assinado em poder do BNB Clube de Fortaleza.
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