
 

 

CONSELHO DELIBERATIVO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

O Presidente em Exercício do Conselho Deliberativo da Associação Chapecoense de Futebol (EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL), associação civil, sem fins lucrativos, com sede à rua Clevelândia n° 656E, centro, na cidade de Chapecó, 
estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n° 83.018.788/0001-90, senhor Arthur Badalotti Smaniotto, nos 
termos do art. 22 e seguintes do Estatuto, CONVOCA todos os integrantes do Conselho Deliberativo para uma 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 24 de fevereiro de 2022, de forma MISTA/HÍBRIDA, sendo 
PRESENCIAL na Sala de Imprensa da Arena Condá na R. Clevelândia 656E, bairro Centro, na cidade de Chapecó e 
VIRTUAL através do aplicativo/plataforma Zoom, em primeira convocação/chamada as 18hs45min com a 
presença mínima de 50% (cinquenta por cento) dos membros efetivos ou em segunda convocação/chamada as 
19hs00min com a presença mínima de 25% (vinte e cinco por cento) dos membros efetivos, observada a seguinte 
ordem do dia:  

1. Deliberar sobre a renegociação do contrato de uso do Centro de Treinamento da Água Amarela de 
propriedade do Grêmio Baldissera; 

2. Deliberar sobre a concessão do direito de uso da Loja oficial da Chapecoense; 
3. Ratificar a recomposição das Vice Presidências Administrativo/Financeira, Marketing e Jurídica, 

conforme artigo 57, § 2º do Estatuto: 
a. Vice Presidente Administrativo/Financeiro: Alex Boff Passos; 
b. Vice Presidente de Marketing: Augusto Dalvit Tonello; 
c. Vice Presidente Jurídico: Luiz Junior Peruzzolo; 

4. Atualização pelo Conselho de Administração do andamento da Recuperação Judicial e criação da 
SAF. 

Nota 1: As presenças serão computadas de forma presencial e eletronicamente;  

Nota 2: Para participar da sessão virtual o conselheiro, em dia com suas obrigações, deverá ingressar na reunião 
pelo seu computador, tablet ou smartphone no endereço eletrônico no link a ser divulgado próximo a data da 
reunião;  

Nota 3. Se é a primeira vez que usa o aplicativo Zoom para videoconferência, importante baixar o aplicativo 
antecipadamente ou se familiarizar com o seu uso. 

 

Chapecó (SC), 16 de fevereiro de 2022. 

 

Arthur Badalotti Smaniotto 
Presidente em Exercício 


