Santos, 11 de janeiro de 2015.
Prezado associada (o),
Com extrema satisfação retornamos à presença de V.Sas. desta feita para anunciar a
composição da Diretoria do Clube de Pesca de Santos – Biênio 2016/2017 – e
formalizar o convite para comemoração dos 82 anos do nosso CPS.
A Diretoria Executiva será composta pelos seguintes associados:
Presidente – Marcos Antonio Veiga de Campos.
Vice Presidente – Valdir dos Santos Carvalho.
Primeiro Secretário – Josephino Vasques Netto
Diretor Financeiro I (1º Tesoureiro) – João Cândido Bala.
Diretor Financeiro II (2º Tesoureiro) – Miguel Roque Baida.
Diretor de Pesca – Valdir dos Santos Carvalho.
Diretor de Transportes – Antônio Ferreira Coelho.
Diretor de Ilha – Edmilson Rufato.
Diretor Social – Luiz Fonseca da Ponte.
Diretor Jurídico – Ronaldo Manzo.
Diretor Médico – Fernando José da Costa Burgos.
Diretor de Patrimônio – Vicente Alonso Ferreira.
Quanto à festa dos 82 anos de vida do nosso CPS decidimos, este ano, mudar o
formato das comemorações anteriores e realizar um jantar dançante, pois
entendemos que essa emblemática data possui importância ímpar para nossos
associados (as) e, assim, é nosso desejo que a aproximação clube-quadro associativo
intensifique-se e torne-se mais dinâmica.
Obviamente que é fundamental a presença de nossos sócios, sócias e dependentes
para que consigamos atingir o objetivo colimado, qual seja um grande congraçamento
em torno do bolo de aniversário dos nossos 82 anos. Estendo a importância da
presença aos nossos associados que compõem a Mesa da Assembleia, titulares e
suplentes de nosso Conselho Deliberativo e membros de comissões.
A prioridade na venda de convites, em razão das limitações de espaço de nosso
restaurante, claro que será para nosso associado (a) e os convites para não sócios
somente serão comercializados na presença ou firme indicação de um associado.

Pretendemos com isso que os convidados não sócios sejam efetivamente pessoas do
convívio de nossos associados (as) no sentido de tornar mais intimista e aconchegante
essa comemoração tão importante.
Por estarmos apenas há 10 dias à frente da direção do Clube, período agravado pelos
feriados de final de ano, ainda não conseguimos finalizar todo o orçamento e
contratações para a realização desse evento, que nos possibilitasse elaborar uma
planilha de custos e anunciar os preços dos convites, mas solicitamos que reservem em
suas agendas a noite do dia 30 de janeiro de 2016 para essa nossa grande festividade.
Nos próximos dias estaremos disponibilizando as demais informações necessárias –
horários, cardápio, animação musical e outras informações pertinentes.
Contamos com expressiva e marcante participação de nossos associados (as).
Cordialmente
Marcos Antonio Veiga de Campos
Presidente da Diretoria.

