
 

 

 

Ata de Assembleia Geral Ordinária do Tênis Clube Santa Cruz 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezenove 

horas em primeira convocação e às dezenove horas e trinta minutos em segunda 

convocação, com a presença de treze associados conforme assinaturas no livro 

próprio, sob a presidência do Sr. Eleno Hausmann como determina o Estatuto 

do Clube, foi declarada aberta a sessão e designado o gerente do Tênis Clube 

Santa Cruz, Fernando Luis Agnes para atuar como secretário da assembleia, 

autorizado a lavrar a respectiva ata de forma sumária. A seguir, por solicitação 

do Presidente do Tênis Clube Santa Cruz, o secretário fez a leitura do edital de 

convocação publicado no Riovale Jornal nos dias vinte e nove de maio de dois 

mil e vinte e um, dois de junho de dois mil e vinte e um e cinco de junho de dois 

mil e vinte e um, bem como da ata da última assembleia geral dos associados, 

realizada em dezenove do novembro de dois mil e vinte. A ata foi aprovada pelos 

presentes, sem emendas. 

Prosseguindo, em atendimento ao item um da ordem do dia que tratava da 

apreciação e aprovação ou não das contas da Diretoria executiva referente ao 

exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte, com o respectivo 

parecer do Conselho Fiscal lido e que recomendava a sua aprovação, e também 

do item dois, que tratava de apreciar e votar o orçamento para o exercício de 

dois mil e vinte e um, que igualmente contava com a recomendação e aprovação 

por parte do Conselho Deliberativo, conforme consta na ata da reunião ocorrida 

nesta mesma data. O Sr. Presidente passou a palavra ao tesoureiro Sr. Ingo 

Paulo Kessler, que apresentou o relatório da Diretoria, o orçamento e respondeu 

às perguntas dos associados presentes. As contas foram aprovadas por 

aclamação pela unanimidade dos associados e após o Sr. Presidente Eleno 

Hausmann colocou em votação o orçamento para o exercício de dois mil e vinte 



e um, aprovado também por aclamação pela unanimidade dos associados 

presentes.  

A diretoria do biênio 2019/2021, que teria seu mandato encerrado em trinta e um 

de março de dois mil e vinte um seguiu seu mandato excepcionalmente, até o 

dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte um, tendo em vista que a assembleia 

para realização da eleição da nova diretoria não pode acontecer no período 

correto devido a restrições oriundas da pandemia de covid-19. 

A assembleia seguiu com item três da ordem do dia que tratava da eleição e 

posse do Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro 

e 2º Tesoureiro para o biênio 2021/2023, estes sendo empossados em vinte e 

dois de junho de dois mil e vinte e um, sendo que o mandato desta diretoria se 

encerra em trinta e um de março de dois mil e vinte três. O Sr Presidente 

mencionou que uma chapa de associados a Diretoria fora apresentada. A 

apresentação e registro em livro próprio bem como a divulgação da nominata no 

quadro mural havia ocorrido dentro do prazo estatutário. A nominata de 

candidatos lida pelo secretário designado foi a seguinte: Presidente: Eleno 

Hausmann, Vice-Presidente: Luis Fernando Meinhardt, 1º Secretário: Claudio 

Marino Stein Garcia Junior, 2º Secretário: Iran Freitas Barth, 1º Tesoureiro: Ingo 

Paulo Kessler, 2º Tesoureiro: Moacyr Pinto da Rocha Filho. O presidente da 

assembleia submeteu ao plenário na forma prevista no estatuto, sendo a 

nominata aprovada de forma unânime pelos associados presentes e tratando-se 

de chapa única foi aclamada eleita pela Sr. Presidente do Conselho Deliberativo. 

O presidente Eleno Hausmann fez um discurso emocionado, agradecendo ao 

apoio de todos os associados e colegas de diretoria, bem como apresentou seus 

planos o próximo biênio. 

O conselheiro Claudio Cariboni pediu a palavra para lembrar que este é o quinto 

mandato do Sr Eleno Hausmann a frente do Tênis Clube Santa Cruz, sendo esta 

uma marca histórica. Logo após, o secretário designado apresentou um vídeo 

produzido para homenagear o presidente Eleno Hausmann por todos os anos à 

frente do clube. 

Por fim, em atendimento ao item quatro, sobre assuntos gerais de interesse da 

sociedade, o presidente Eleno Hausmann, informa a todos do pedido de 



desligamento como membro do conselho deliberativo da associada Regina 

Beatriz Quatke. Sendo que esta vaga fica em aberto no conselho deliberativo da 

entidade, sendo preenchida na próxima eleição do Conselho Deliberativo.  

Sem mais assuntos a serem discutidos, o presidente declarou encerrada a 

Assembleia Geral Ordinária da qual eu secretário designado lavrei a presente 

ata, nos termos determinados pelo senhor presidente, que assino em conjunto 

com o mesmo. Santa Cruz do Sul, vinte e dois de junho de dois mil e vinte e um. 

Certifico ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. 

 

 

 

 

 

ELENO HAUSMANN              FERNANDO LUIS AGNES 

        Presidente          Secretário designado 


