ATA DE CONSTITUIÇÃO
Ata da Assembléia Geral de Constituição da Associação Carioca de Turismo Aventura
realizada no dia 30 de Agosto de 2005.
Aos trinta dias do mês de Agosto do ano de dois mil e cinco, nesta cidade de Rio de
Janeiro, Município de Rio de Janeiro , Estado de Rio de Janeiro reuniram-se em
assembléia geral para o fim de constituírem uma sociedade cooperativa, nos termos da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2.002, os seguintes senhores: Marcelo Castro(Crux
Ecoaventuras), Fred Moura(Okýs Integração Ambiental), Rafael Raine(Curti Rio), Ângela
Angles(Recanto dos lordes), Simone Duarte(Kayak in Rio), Paulo Ce(Justa Fly), Caco
Sawczuk( guia de turismo), Anônio Carlos( guia de turismo)Fernando Teixeira(aventura
Ecoturismo), Rodrigo Nogueira(Superação Turismo e Aventura)Marcelo tesseroli(central
de Aventuras), Paulo Giffoni(guia de turismo), George Salamani(Click Rio),Marcelo luz
Duarte(escola de aventura), Ruy Marra(super fly),Rodrigo Figueiredo (X divers), Marcio
Macedo(Curumin) Nilton Campos(guia escalador ), Clara de Carvalho João Salamonde(
escola de aventura), Assad Neimeier(Hang Glide Tours), Gabriel Wernwck(Rio Hikking)
Vitor(escola de Aventura), Carlos Menezes(Clemen Assessoria), Alexandre
Lai(Lai&Schilling Advogados Associados), Assumiu a presidência, por aclamação, o Sr.
Vitor, que convidou a mim, Fred Moura para secretariar a sessão e redigir a respectiva
ata, ficando assim constituída a Mesa. Em seguida, o Sr. Presidente, declarando iniciada
a sessão, disse que a finalidade da presente reunião era a de fundação de uma
associação e deliberar sobre os estatutos que deveriam reger a vida da sociedade e as
relações dos associados entre si, estatutos esses elaborados com base na leitura do
estatuto da ABETA. O sr. Carlos Menezes, contador, explanou sobre os custos do
processo de fundação, que incluindo os honorários do Advogado Alexandre Lai, chegou a
um total de R$ 4200,00 (quatro mil e duzentos reais), divididos em três parcelas de
setenta reais. Após os três primeiros meses ficou estabelecida uma contribuição mensal
de vinte reais, para cobrir o salário do contador. valendo esta deliberação por uma
declaração expressa da vontade livre de todos os presentes de formar a sociedade. A
seguir, após consultar aos presentes, o Sr. Presidente declarou que na próxima reunião, a
ser marcada, e com sede em local a ser definido tendo como fins não econômico o de
promover o Turismo de Aventura como um todo sendo seus fundadores todos os
associados cujos nomes, qualificações e residências se encontram discriminados no
corpo da presente ata e na Lista Nominativa dos Associados, que fica fazendo parte
integrante deste ato constitutivo. Ficou definido que no dia vinte de setembro de dois mil e
cinco, todos os presentes se reunirão novamente para oficialmente fundar a ACTA e
começar todos os procedimentos legais para constituição da mesma. Apresentou-se uma
chapa com os seguintes integrantes:para presidente, o Sr. Gabriel Werneck; para
secretário, o Sr. Marcelo Tesserole; para diretor-gerente, o Sr. Victor.; ficou a ser definido
para a próxima reunião os membros do Conselho Fiscal, e seus suplentes, o Sr.
Presidente deliberou ainda da necessidade que fossem escolhidos sete (7) associados
para assinar a ata de fundação
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão do que, para
constar, eu Fred Moura secretário lavrei esta ata, que lida, votada e aprovada, vai
assinada pela Mesa e pelas pessoas acima indicadas.
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