Ata da Assembléia Geral Ordinária da Associação Carioca de
Turismo de Aventura realizada no dia 12 de Março de 2010.
Ao décimo segundo dia do mês de Março do ano de dois mil e dez, nesta cidade de Rio de
Janeiro, Município de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, devidamente préconvocados, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, os diretores associados da ACTA
para o fim de votarem a seguinte ordem do dia:
1)Uso da marca e nome fantasia “Associação de Condutores de Turismo de Aventura no
Estado do Rio de Janeiro”.
2)Avaliação da reuniao realizada com SCE após a ida ao banco.
3)Avaliação da ida ao Banco Bradesco S.A.
1)Referente ao item 1, foi aprovado pela diretoria, por unanimidade, o uso do nome e
marca fantasia.
2)Referente ao item 2, foi decidido não assinar nenhum contrato e avaliar qualquer acordo
de parceria ou cooperação.
3)Foram apostas as assinaturas dos Srs. Mauricio Meletti, Vice-presidente e Marcelo
Castro, diretor financeiro, no cartão de assinaturas do banco, que poderão assinar em
conjunto com o Sr. Victor M. de Figueiredo, presidente, conforme reza o estatuto, sempre
com o mínimo de duas assinaturas. Neste item também foi verificado o sistema de emissão
de boleto com o banco, tendo ficado a cargo do Sr. Neemias Cruz, diretor de tecnologia.
Foi levantado que o cheque 021 foi depositado pela PCRJ ficando assim aprovadas as
contas da gestão anterior. O financeiro fará contato para o reembolso do valor. Foi
aprovado também o pagamento a Victor de Figueiredo do curso da LAMSA para isonomia
com a Curtirio.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão do que, para
constar, eu Neemias Cruz da Silva secretário lavrei esta ata, que lida, votada e aprovada,
vai assinada pela Mesa e pelas pessoas abaixo indicadas.
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