CLUBE NAVAL
DEPARTAMENTO ESPORTIVO
Rio de Janeiro, RJ.
Em, 21 de novembro de 2007.
ORDEM INTERNA N.º 071 (COM)

Assunto:

REUNIÕES DA DIRETORIA.

Referência:

a) Estatuto do Clube Naval
b) Regulamento para o Departamento Esportivo do Clube Naval

1.

Propósito:

Regulamentar as diversas reuniões formais entre diretores e assessores.

Anexo:
Modelo de agenda ou Ordem do Dia
2.

Tipos e finalidades de reunião:
a) Reunião Ordinária da Diretoria (ROD)
Realizada uma vez por mês, obedecendo a um calendário prévio.
Tais reuniões prestam-se à deliberação e divulgação de assuntos de cada setor do
Clube que sejam do interesse dos demais setores.
b) Reunião Extraordinária de Diretoria (RED)
Convocada pelo Comodoro ou por cinco membros da Diretoria, sempre que for
necessário, para tratar de temas não apreciados nas ROD, especialmente os que dizem
respeito a julgamentos disciplinares de sócios do DECN e seus dependentes.
Observações:
a) A convocação para as RED deve ser feita com, no mínimo, dez dias de
antecedência.
b) Nas RED só poderão ser tratados assuntos constantes da Ordem do Dia.
c) Em ambas as reuniões, terão direito a voto os Vice - Diretores.
d) O quorum mínimo para ambas as reuniões será de metade de seus
membros.(Estatuto do CN – Art. 127).
e) Para aprovação de novos sócios são necessários 4/5 de votos favoráveis,
computados sobre a totalidade de seus membros (Regulamento do DECN – Art.22)

3.

Agenda ou Ordem do Dia
Para as ROD, cada VD deve enviar seus assuntos à secretaria do Comodoro
observando o prazo de uma semana de antecedência.
As agendas obedecerão ao modelo em anexo a)

4.

ATA
Um membro da diretoria será designado pelo Comodoro, para secretariar a reunião e
escriturar a ata.
Uma minuta da ata será levada ao conhecimento de todos os membros que participaram
da reunião, de modo a ser aprovada na reunião seguinte.

PAULO FREDERICO SORIANO DOBBIN
Comodoro

ANEXO A

CLUBE NAVAL
DEPARTAMENTO ESPORTIVO
AGENDA DA .........ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

Dia .... de .................. de 200.... (......ª feira)

Local: ...................
Horário: 18h

Assuntos:
1) Aprovação da Ata da ......ª ROD (anexo)
2) Aprovação de novos sócios e inclusão de dependentes (anexo)
3) Comunicações do Comodoro


.................................;

4) Comunicações dos Vice-Diretores e Assessores
Assessor Financeiro

ASSUNTOS GERAIS

PAULO FREDERICO SORIANO DOBBIN
Comodoro
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ANEXO B

CLUBE NAVAL

DEPARTAMENTO ESPORTIVO
AGENDA DA .........ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA

Dia ....... de ................... de 200........ (......ª feira)

Local:.................
Horário: 19h

Assunto:

PAULO FREDERICO SORIANO DOBBIN
Comodoro
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