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BENEFICENTE “EURIPEDES BARSANULFO”. A M M ¬~
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Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade
de Santos, em sua sede propria, sito à Av. Washington Luiz n° 28. realizou-se a
Assembieia Geral Ordinária da Associação Cristã Beneficente Eurípedes
Barsanulfo, com número legal de presenças, às nove horas, em segunda
convocação, ocasião em que foram tratados os assuntos constantes da seguinte
“ordem do dia”: a) - Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembieia
anterior; b) - Conhecimento, discussão e aprovação do Relatório Anual da
Diretoria relativo ao exercicio 2016, bem como, do Balanço Geral e demais
Demonstrações Financeiras referentes ao exercicio findo em 31/1212016; c)
eleição e posse do Presidente e Vioe~Presidente da Diretoria e dos membros da
Comissão Fiscal para os exercicios 2017/2018; d) - assuntos de interesse gerai.
Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho, Sr. Anthony Marcus
Couto Agosto, presidindo esta Assembleia convidou a mim Edna Guimarães
Reinaldo, para que secretariasse a Assembleia. Composta a mesa, o Sr.
Presidente da Assembleia solicitou a Sra. Secretaria para que desse inicio aos
assuntos constantes da ordem do dia, determinando que procedesse à leitura da
ata da reunião anterior. Concluída a leitura, o Sr. Presidente colocou o assunto
em discussão. Como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, o texto
da ata foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Dando
prosseguimento, ao item b da ordem do dia, o Sr. Presidente apresentou o
Relatório da Diretoria, bem como, o Balanço Gerai e demais Demonstrações
Financeiras referentes ao exercicio findo em 31/12¡2016. O Sr. Anthony,
procedeu à leitura do Relatório da Diretoria e fez comentários a respeito da
situação financeira da entidade, apresentando o Relatório da Diretoria, Balanço
encerrado em 31 de dezembro de 2016 e as demais Demonstrações
Financeiras. Juntou, em seguida, o parecer do Conselho Fiscai sobre os
documentos apresentados, cujo teor è o seguinte: Os abaixo assinados
membros efetivos do Conselho Fiscai da Associação Cristã Beneficente
Eurípedes Barsanulfo, declaram ter conferido o Balanço Financeiro e
Patrimonial do periodo de janeiroa dezembro de 2016, na forma usual de
procedimento, tendo analisado os respectivos documentos que deram origem às
referidas peças contábeis, sendo de parecer que os mesmos sejam aprovados
por preencherem a finalidade legal. O Sr. Presidente da Assembleia, fazendo
uso da palavra disse que estava satisfeito com o que ouvira e pela clareza e
objetividade com que o trabalho da diretoria foi apresentado, declarando ainda
que teve a oportunidade de acompanhar de perto todas as ações da diretoria
durante ano, coiocando, a seguir o assunto em discussão. Aiguns associados
presentes fizeram uso da palavra concordando com o que disse o conselheiro
que os antecedera e elogiando o trabalho executado em beneficio da
população carente, principalmente pelo desempenho apresentado, considerando
a quantidade de crianças atendidas. Ninguem mais quis fazer uso da palavra, o
Sr. Presidente coiocou o assunto em votação, tendo recebido a aprovação
unânime dos presentes, ficando, portanto, aprovadas as contas do exercicio de
2016, bem como, o Relatório Anual apresentado. O Sr. Presidente da
Assembleia, fazendo uso da palavra, fez comentários elogiosos a respeito do
desempenho da Diretoria num momento em que a situação, econômica do pais
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é dificil tendo proposto que se lavrasse em ata um elogio a todos os membros da
Diretoria, bem como, a todos

os colaboradores cujos nomes estavam mencionados no relatório. Colocado em
votação a proposta foi aprovada por todos os presentes. Dando prosseguimento
à ordem do dia, item “c” o Sr. Presidente da Assembleia consultou a casa sobre
a existencia de chapas. A Sraçsecretaria informou, que dentro do prazo
estatutário recebeu dois ofícios registrando chapas, um para composição da
Diretoria e outro compondo o Conselho Fiscal. Essas chapas receberam
denominação ANA, foram registradas dentro do prazo legal e mais nenhum
outro oficio com esse objetivo foi recebido. O Sr. Presidente da Assembleia
solicitou que fossem lidos os nomes das únicas chapas apresentadas o que foi
feito, tendo a seguinte composição: para Presidente da Diretoria: Ana Cristina
Pereira Morgado; para Vice-Presidente: Edna Guimarães Reinaldo. Compõem,
também, a chapa, os seguintes associados para membros da Conselho Fisdal:
Belini Reinaldo, Renata Gache de Sá e Clovis Francisco de Jesus. Para
suplentes do Conselho Fiscal: Flávio Anibal Pereira Morgado, Luciana Futuro
Rodrigues Hazan e Sergio Dias Matinho. O Sr. Presidente determinou que se
registrasse na ata a chapa e como o próprio estatuto define. no caso de chapa
única, a Assembleia poderá definir que a eleição seja feita por aclamação, tendo
a palavra sido colocada em aberto para que os participantes se pronunciassem
sobre a proposta. A palavra permaneceu em aberto e como ninguém mais quis
fazer uso da mesma o Sr. Presidente colocou a proposta em votação na toma
estatutária, prevista no seu artigo 28, recebendo por parte de todos os presentes
a aprovação dos seus nomes, sendo, portanto, eleita por unanimidade. Sra. Ana
Cristina Pereira Morgado, eleita Presidente solicitou consignar na Ata o nome
dos Diretores, indicados para os demais cargos da diretoria para conhecimento
da Assembleia Geral e para o ato de posse. Em seguida, o Sr. Presidente da
Assembleia declarou eleita a chapa única apresentada cuja composição da
diretoria é a seguinte: para Presidente da Diretoria: Ana Cristina Pereira
Morgado; para Vice-Presidente: Edna Guimarães Reinaldo; para 1° Secretário:
Elza Guimarães Gandara, 2° Secretário: George Mauricio Tangary Elias, para 1°
Tesoureiro: Carlos Roberto Gandara e para 2° Tesoureiro Marcio Hazan; para o
Conselho Fiscal foram eleitos os seguintes associados, membros titulares: Belini
Reinaido, Renata Gache de Sá e Clovis Francisco de Jesus, e para suplentes:
Fiavio Anibal Pereira Morgado, Luciana Futuro Rodrigues Hazan e Sergio Dias
Nlatinho. Em seguida o Sr. Presidente da Assembleia deu posse aos eleitos,
cujos mandatos serão cumpridos no periodo de primeiro 1° de fevereiro de 2017
até trinta e um 31 de janeiro de 2019. Seguindo a ordem do dia, no item "d", o Sr
.Presidente da Assembleia neste momento comunicou a todos sua decisão
pessoal de deixar de participar do Conselho Deliberativo, solicitando a todos
presentes que eiegessem um novo Presidente para Conselho Deliberativo,
sendo assim, comunicou a Sra. Cecília Marques Lapo de Sa suplente dos
conselheiros assume vaga do conselheiro Sr. Anthony Marcus Couto Agosto. Na
sequência os presentes elegeram Conselheiro Sr. Gerd Pudell como Presidente
do Conselho Deliberativo. A palavra pemwaneceu em aberto e como ninguém
quis fazer uso da mesma o Sr. Presidente deu a Assembleia por encerrada,
agradecendo a presença de todos e determinando que fosse lavrada a presente
ata, que vai por mim assinada, juntamente o Sr. Presidente.
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üados do Represenmnteaipyggal: Periodo do Ma;gdato::01I02l2017__até
3110112019.
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DiRETORlA...z_-----u_-

Passlpsnrsz Ana cristina Pereira Morgado / .
Nacionalidade: brasileira»-' Capacidade Civil: plena
Estado Civil: divorciada .P ' Profissão: empresária
RG n° 6.984.920-1 CPF n° 108.364.758-01
Endereço Residencial: Rua Galeão Carvalhal n° 25 apto. 101 z
Santos~SP CEP 11055-201

ViCE-PRESlDENTE: Edna Guimarães Reinaldo 1 ”
Nacionalidade: brasileira i Capacidade Civil: plena
Estado Civil: casada Profissão: aposentada
RG n° 7.138.325-6 , CPF 018.432.598-69
Endereço Residencial: Rua Guedes Coelho,84 apto. 92 I .
Santos-SP CEP 11050-230.

1° TESOUREHRO: Carlos Roberto Gandara /
Nacionalidade: brasileiro , Capacidade Civil: piena
Estado Civil: casado - Profissão: aposentado ›
RG n° 7.135.900~X . ' CPF n° 800.069.068-34 ~
Endereço: Rua Flaminio Levy n°408 apto. 83
Santos-SP CEP 11085-080 `

2° TESOURBRO: Marcio Hazan 1
Nacionalidade: brasileiro Capacidade Civil: plena
Estado Civil: casado z Profissão: Empresário
RG n° 9.324.800-3 .- CPF n° 052.547.658-01
Endereço Residencial: Rua Hercules Florence n° 807-Morro Sta Terezinha .f
Santos-SP CEP 1 1070-410 .

1° SECRETÁREO: Elza Guimarães Gandara
Nacionalidade: brasileira z 0' Capacidade Civil: plena, ,
Estado Civil: casada Profissão: oficial administrativa '
RG n° 7.138.327~X ' CPF n° 199.262.228-03 ~'
Endereço Residencial: Rua Flaminio Levy n° 408 apto.83 A
Santos - SP CEP 11085-080 "

 :George Maurício Tangary Elias . P ,._¿,_A
Nacionalidade: brasileiro Capacidade Civil: plena '
Estado Civil: casado Profissão: administiadorf' ,_ _
Re n°1s.2as.14r car n°oa3.1as.4sa~24 _ _ fi. . 5 'Ê' 1 3 0
Endereço Residenciai: Av. Washington Luiz 410 apt. 41 , .-
Santos-SP CEP 11055-000 i ~~z›~*fë›1~~» ~'
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CONSELHO FISCAL

Belini Reinaldo
Nacionalidade: brasileira Capacidade: plena
Estado Civil: casado ” Profissão: aposentado
RG n° 6.866.928-8 CPF n° 732.796.258-15
Endereço Residencial: Rua Guedes Coelho 84 apto.92
Santos~SP CEP 11050-23-

Renata Gache de Sá
Nacionalidade: brasileira Capacidade Civii: plena
Estado Civil: solteira Profissão: advogada
RG n° 18.183.111 CPF n° 121 .229.428-94
Endereço Residencial: Rua Pasteur n°73 apt 51
Santos-SP CEP 11060-4-40

Clovis Francisco de Jesus
Nacionalidade: brasileiro Capacidade Civil: plena
Estado Civil: casado Profissão: técnico telecomunicação
RG n° 9.787.214-3 CPF n°783.898.108-59
Endereço Residencial: Rua João Fracarolli n° 877
Santos -SP CEP 11089-230

SUPLENTES:

Flavio Aníbal Pereira Morgado
Nacionalidade: brasileiro Capacidade Civil: plena
Estado Civil: casado Profissão: funcionário público
RG n° 22.115.008 CPF n° 197.552.388-1?
Endereço Residenciai: Av. Washington Luiz, 383 apt 46
Santos-SP CEP 11055-001

Luciana Futuro Rodrigues Hazan
Nacionalidade: brasileira _ Capacidade Civil: plena
Estado Civil: casada Profissão: artista plástica
RG n° 17.752.122-3 CPF n° 108.394.868-71
Endereço Residencial: Rua Hercules Florence n°807 -Morro Sta Terezinha
Santos-SP CEP 11070-410

Sergio Dias Matinha
Nacionalidade: brasileiro Capacidade Civil: plena
Estado Civii: casado Profissão: motorista
RG n° 16.580.002 CPF n° 082.048.448-24
Endereço Residencial: Rua das Nogueira n° 300 , ,A ,
Praia Grande-sP CEP 11112-500
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