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Ássociaçâa Beneficente
Lugar tle genie feliz
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Associação Beneficente Guainumbi
Aos vinte e oito de janeiro de 2019 às 19:00 conforme convocaçâo e em
número legal como rege o estatuto social da organizaçáo, reuníram-se à Rua

Emanuel List, n" 96, os membros da diretoria

e

associados da Associação

Beneficente Guainumbi, além de alguns convidados, para deliberarem sobe a
seguinte pauta do dia:

a

Eleição da nova Diretoria

.

Eleição do Conselho Fiscal

A Presidente Sidney Vinha abriu a assembleia agradecendo a presença e

a pauta do dia. As pessoas presentes se apresentaram e foram
justificadas as ausências do senhor Fabiano Luiz Zeferino, secretário e da
apresentou

senhora Vanessa Cardoso Gobatto, membra do conselho fiscal. A Presidente
passou a palavra para a Gerente de Serviços que fez uma apresentação das
principais atividades realizadas com o público atendido no ano passado assim
como fez um breve relato da situação financeira e do planejamento para este
ano de 2A19. O Relatório de Atividades de 2018, a Prestaçâo de Contas, assim

como o Plano de Trabalho para o ano de 2019 serão enviados posteriormente

para todos os Íflembros da Diretoria, doadores

e associados. lniciou-se o

processo de eleição da nova Diretoria e Conselho fiscal, sendo solicitado aos
atuais membros que se manifestassem sobre a continuidade em seus cargos. A

Presidente Sidney Vinha, assim como

a

Tesoureira Evanilda Dias

e

o

Conselheiro Fiscal, Aparecido Cândido da Silva, informaram que infelizrnente

não poderiam continuar nos cargos que ocupam por motivos particulares. A
senhora presidente informa que também os ausentes Fabiano Luiz Zeferino e

Vanessa Cardoso Gobatto Passou pediram a exclusão dos seus nomes do
quadro da Diretoria por motivos de trabalho. Passou-se então à vctação dos
nomes que comporão o quadro da nova Diretoria e Conselho Físcal, e todos
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t'le gente íe-liz

foram eleitos por unanimidade. A composiçáo da nova Diretoria e Conselho
Fiscal segue abaixo, Çom vigência de 0210212019 a0110212021.

PRESIDENTE:

Elaine Mendes de Oliveira, brasileira, casada, Gestora de RH, RG 35.974.035-

2 e CPF 294.239.758/60, residentê á Rua Expedito de Oliveira Santos,

440,

Parque Santo Antônio. CEP 05821-050, SP/SP.

VICE-PRESIDENTE:

Salvelina Leles de Oliveira Silva, brasileira, casâda, Motorista Escolar, RG
36,435,917-1

e CPF 348,187,585/15, rasidente a Rua Coronel Juliano, 200,

lnterlagos. CEP A47A2-10A, SPISP.

TESOUREIRA:

Kamila Kayumi

da Silva Sampei,

brasileira, casada, Advogada, RG

47,257,855-8, CPF 384,540,028-55, residente

a Rua Maria ClotiÍde Martins

Rocha, 37, Jardim Selma, CEP 04431-000, SPIS P.

SEGRETARIA;

Rosemeire Rita Marcal da Silva, brasileira, casada, Enfermeira, RG
28.489.298-1, CPF 176.514j18fi4, residente a Avenida Tomás de Souza,841,
Jardirn Monte Azul, CEP 05836-350, SP/SP.

CON§ELHO FI§CAL:

Claudemir Vieira, brasileiro, solteiro, Empreiteiro de Obras, RG 21.321.957-8 e

CPF 136.486.388-07, residente

a

Avenida M'Boi Guaçu, 79, Chácara

Bandeirantes, CEP 04949-000, SPISP.

José Vitor §ilva, brasileiro, casado, Mestre de Obras, RG 29.761.678-X e CPF
630.264.814;91, residente

a Rua Antônio Vieira Mistura, 497,

Jardim Santa

Edvirgem, CEP 04913-'190, SP/SP.
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Gelso Frederico Fazis, brasileiro, casado, empresário, RG 4,635.494-g e CPF
699.087"538/00, residente a Rua lrineu Marinho, 427, Santo Amaro, CEP 04739
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nte passou a palavra a quem

de apresentar os novos
funcionários e pais da população

a presença de todos e deu por
A presente Ata ssgue assinada pela
Presidente e levada a registro junto aos

Públicos competentes para surtir

os efeitos jurídicos necessários.
..-+hqlBk

Paulo, 28

iieconheço por semelhi
sloNEY vtNHA(154838) ,

yalor Êconômico a(s)

E

Sâo Paulo-SP, 20 de

r,:Âi':§to f,EsÊNDE DA

janeiro de 2019.
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