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ATA DA ASSEMBLEIA GE,RAL EXTRAORDINARIA DA

Àos quinze dias do mês dc maio do ano de clois mil e vinte c um,
às 8:30 horas, na scde unidade II da entidade, Rua Sebastt na C^fldio Pereira,

30 - lardim Nlaracanã - nesta cidade dc São Iosé do Rio Pret«>. conforme
Iidital de Convocação n' 001 /2021 fixado na sede da instituição unidade I e

Ii, p^r^ rcahzaçào da Àssembléia Geral Iixtraordinária, p^r tta.t^t dos
âssurltos estabelecidos Íro E,dital. Inicialmcnte foi solicitado pelo vicc-
presiclcnte Sr. ,\parccido Ferreira Pacheco que o Sr. Silas José dos Santos

possa secretariá-io nos trabalhos da manhã, coflvocando a Sra. Isabela Regina
Cubo lialeir<> paÍa uma prece de abertura dos trabalhos. Após a prece inicial,
Sr. Pacheco tomou a palavra e asadeceu a presenÇa de todos c csclareceu as

razões da convocaÇão da Âssembleia Geral Extraordinária. Àto contínucr
pâssou-se a leirura do Edital, quc tem no item 1. 'I'ermo dc Afastamcnto do
Sr. -José Luís Appoloni Neto, e itcm 2. Preenchimento da vacância do cargo de

Presidcnte. O Sr. l,uís Hcnriquc Lopes, administrador da entidade, explica a

todos que se faz necessár'ia esta a:ta plra tal afastamento t: Preenchimento da

vacàncta do cargo de Prcsidentc, elencado no edital dc convocação. fioi
solicita.io ao Sr. Silas josé dos Santos, üre:tor da instituição que fizcss.' a

lcitura do Estatuto do Art.19, onde c'stabelece clue: ;\ Assembleia (]eral
Ilxtraordinâtta se rcahzará sempre que necessário, deliberará sobre qualquer
assuÍrto de interesse da associação, tlcsde clue assim constâr do Eclital de
convocacão. Àpós a leitura toma a palavn o Sr. José Luis Àppoloni Neto e

cxplica que poÍ motivos particulares esta se afastando do quadro da diretoria
cla Âssociacão Ilenascer, alyadecc c esperâ ter contribuído para o crescimcnto
da entidade c não descarta a possibilidacle de voitar a contribuir como diretor.
O Sr. Pacheco agradece o apoio que o Sr. Josó Lús prestou a Assocraçãc> e faz
voti)s que scu Íet()rflo seia o mais breve possívei e passa ao item 2,

i)recnchiment() da vacàncta do cargo de Presidente. () Sr. Silas faz aleitura do
ltstatuto em seu artigo 29, incisos I e I\'. Àrt. 29 - (.ompete ao Yice-
l)residcnte: I - Substituir o Presidcnte em suâs Iialtas ou Impedimentos e I\r -
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o Sr. Silas sugere que o Sr. Pacheco eÍ1tão vice-presidente seja aclamado
imediatamente como Presidente, e poÍ unanimidade todos os presentes

conccrrdam. O Sr. Pacheco toína a pallvra agrÍadecendo a todos pelo carinho
e conflaÍrça e ressalta coÍrtifluar fazendr> o melhor pela Associaçã.o accitando o
caÍgu dc Prcsidente, sugcre eltão quc o Sr. José Âlberto Liso assurlra u cargo

de vice-presidente em seu lugar e o Sr. Joár, Yicente 'lrcvaan o cargo de

Conselheiro friscal, no caÍgo antes ocupado pelo Sr. José Alberto Iiso, mais

uma vez) p()Í unanimidade todos os preseÍrtes concordam e os novos
membros da Diretoria foram aclamados e empossados em seus devidos
caÍÉios, assumindo o mandato até o seu término, ficando assim constitúda a

flova Diretória após a aprovaçã.o da presente ÂGE:

Presidente: Aparecido Ferreira Pacheco

Vice-Presidente. Jose Alberto Liso
lo. Tesoureiro: .lose Carlos Neto

20. Tesoureiro: Paulo Roberto Pereira Dalul
1o. Secretário: Silas Jose dos Santos

20. Secretário: Elisabete Liso
1". Diretor Social: Osmair Donizeti Guareschi

2".Diretor Social: Ciro Thiago Neto

Conselho Fiscal:
Jair Martins Contente

Carlos Tokoi
.Toão Vicente Trevisan

Suplentes
Ivlarcio Haddad

Jozeli Donizete Curti
Antônio Carlos Pizeli

f.inalmente o Sr. Pachcco, com a palavra, ü2, quc flesse
momento é muito imprlrtante a prescnça de todos os mcmbros cla dirct<>ria

em suas rcuniões, de vez quc cada dia quc pâssa as famílias de nossos
assistidos estão com mais dificuldades e estes, coflsequentemente, estão
passando p()r momentos de extrcmas dificuldades emocionais e psicolclgrcas e

muitas vezcs tem somcntc a instiruição como referência em suas vidas.1'cmos
recebidos muita ajuda solidaria de nossa sociedade e amigos da instituiçào,
mas precisamos cstar ateritos com as emoçõcs de flossos trabalhadclres, pois
com() ele c«rstuma ,Jize4 paru trabalhar na Renascer tem q erfil, mas as
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dificuidades são taÍrtas que é visível, por vezes, o quanto estão lutando em sua

intimidade para não ceder aos sentimentos depressivos e negativos. Nada mais
havendo a ser tratado enccrrou-se a Assembleia,lavrando-se a competente ata
que lida e aprovacla por todos, será levada a registro junt() ao ctÍtírro
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A.R. / DIUG. 0,00
AO OflCtAt 49,25
AO ESTADO 14,00
A SEEAZ 9.S7

AO STNOREG 2.ó0
AO ÍRtB.JUSÍICA 3,39
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