
ATA DA AS~EMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA 4~-~
ASSOCIAÇÃO ORGANIZAÇÃO SOCIAL,

ESPORTE BRASIL
CNPJ -11.409.294/0001-26

DATA, HORA E LOCAL: 02 de maio de 2018, às 17:30 horas, em segunda convocação, com
número suficiente para a instalação da referida Assembleia, conforme dispõe o Artigo 18,
Parágrafo Único do Estatuto Social vigente. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Ana Karla
Assis Lima e Secretária: Márcia Mitiko Yanagi, atendendo a o Edital de Convocação de
05/03/2018, nesta capital, na Rua Barão do Triunfo, 550 - Conjunto 104 - Brooklin Paulista,
reuniram-se os associados da Associação Organização Social Esporte Brasil e assinados na 7 -h 678
relação de presenças em anexo, nos termos do estatuto em vigor, atendendo edital de ,ÇpJJ,VR<dÇi\<lt,~,~ u U
para deliberarem quanto a seguinte Ordem do Dia: n:lvvn I ~",gOIY\l

1 - Adm~ss~o_de nova .associada, na categoria de Ass~ciados Efeti.vo~;_ ~18ZNnr 9 O ~
2 - Destituição (a pedido) de membro do Conselho FIscal da Inst~,o VJIOI~nr YOSS3d ~~ .
3 - Eleição de novo membro do Conselho Fiscal, nos termos ddWONi'83R~OrtaS~

inciso V, do Estatuto Social vigente;

4 - Destituição (a pedido) da Diretora Presidente da Instituição;

5 - Destituição (a pedido) de membro do Conselho Fiscal da Instituição;

6 - Eleição de nova Diretora Presidente, nos termos do Artigo 34, inciso V
do Estatuto Social vigente;

7 - Eleição de novo membro do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 34,
inciso V, do Estatuto Social vigente;

Nos termos do Artigo 24, inciso I, do Estatuto social vigente, a Sra. Ana Karla
Assis Lima presidiu os trabalhos e escolheu a mim, Márcia Mitiko Yanagi, para
secretariá -la.

Deliberações:

1 - Com a palavra a Sra. Presidente da Mesa, faz a leitura, em voz alta, da ordem do
dia contida no Edita! de Convocação da presente Assembleia Geral e em seguida declara
iniciados os trabalhos. Instalada a reunião, inicialmente, a Presidente tomou a palavra
e apresentou a carta de intenção de ingresso no quadro associativo, assinada por Renata
Maria Fálcio e submeteu à votação a aprovação do ingresso desta, no quadro
associativo da Associação, na categoria de Associados Efetivos, sendo aprovada sua
admissão, pela totalidade dos presentes, em conformidade com o que determina o
Artigo 6°, Inciso II e Parágrafo Primeiro do estatuto Social vigente.

2 - Em seguida, declara ter em mãos e expõe aos presentes, uma carta da
Conselheira Fiscal, Sra. Cláudia Kodja, contendo o pedido de renúncia ao seu mandato,
para tratar de assuntos, estritamente, particulares. Colocado o tema em votação, o
pedido de renúncia foi aceito e a destituição (a pedido) aprovada por unanimidade, pela
Assembleia Geral; @SETIMOOF1CIALDtRéGI~IKULlvL
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3 - A Sra. Presidente da Mesa retoma J(JU a e, nos termos dos Artigos: 15,
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inciso I e 34, inciso V, ambos do Estatuto Social vigente, coloca em votação a ~scolha À:~- ~
do novo membro do Conselho Fiscal. Após a contagem dos votos presenciada por todos~y., lce./
foi apresentado pela Sra. Presidente da Mesa, o resultado do pleito, ficando eleita para o' J~j
cargo vago de membro do Conselho Fiscal a Sra. GISELI GONÇALVES LIMA, , , ?í'
brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade, com RG N° -- .: "'::)
13.049.224-3, expedida em 18/02/2014, pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF, sob o ~--
073.963.498-42, residente e domiciliada na Rua Maria Leonete da Silva Nóbrega, 228
- Vila Ida - São Paulo - CEP: 05454-010, telefone: 011 99128-6290 e e-rnail:
giseli@gnaseguros.com. A nova Conselheira Fiscal eleita, declara não estar incursa em
nenhum dos crimes previstos em lei, que a impeça de exercer atividades mercantis.

4 - Retomando a palavra, a Sra. Presidente da Mesa declara ter em mãos e
também expõe aos presentes, a carta da Diretora Presidente da Instituição, Sra. Maria
João Pena Geraldo Guimarães, com pedido de renúncia ao seu mandato, para tratar de
assuntos, estritamente, particulares. Colocado o tema em votação, o pedido de renúncia
foi aceito e a destituição (a pedido) aprovada por unanimidade, pela Assembleia Geral;

5 - Retomando a palavra, a Sra. Presidente da Mesa declara ter em mãos e
também expõe aos presentes, a carta da Conselheira Fiscal da Instituição, Sra. Renata
Maria Falcio, com pedido de renúncia ao seu mandato, para concorrer ao cargo vago
de Diretora Presidente. Colocado o tema em votação, o pedido de renúncia foi aceito e
a destituição (a pedido) aprovada por unanimidade, pela Assembleia Geral;

6 - Nos termos dos Artigos: 15, inciso I e 34, inciso V, ambos do Estatuto Social
vigente, a Sra. Presidente da Mesa retoma a palavra e, em razão da vacância do cargo,
coloca em votação a escolha da nova Diretora Presidente. Contados os votos na
presença de todos, a Sra. Presidente da Mesa apresenta o resultado do pleito, declarando
eleita para o cargo vago de Diretora Presidente, a Sra. RENATA MARIA F ALCIO,
brasileira, solteira, socióloga, portadora da cédula de identidade, com RG N°
9.297.800-9, expedida em 20/08/2008, pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF, sob o N°
777.851.188-68, residente e domiciliada na rua Estrada da Capela 548 Bloco 4 apt 12
- Altos do Morumbi - Vinhedo - São Paulo - CEP: 13.285-018, telefones: 019
33091588 e 019 98274-9394 e-mail: renata.falcio@gmail.com. A nova Diretora
presidente eleita declara não estar incursa em nenhum dos crimes previstos em lei, que
a impeça de exercer atividades mercantis.

7 - Em razão da vacância do cargo de Conselheiro Fiscal, em nos termos dos
Artigos: 15, inciso I e 34, inciso V, ambos do Estatuto Social vigente, a Sra. Presidente
da Mesa retoma a palavra e coloca em votação a escolha do novo membro do Conselho
Fiscal. Após a contagem dos votos presenciada por todos, foi apresentado pela Sra.
Presidente da Mesa, o resultado do pleito, ficando eleita para o cargo vago de membro
do Conselho Fiscal a Sra. MARIA FERNANDA AL VES EV A, brasileira, solteira,
artista plástica, portadora da cédula de identidade, com RG N° 15.318.506-5, expedida
em 26/02/2015, pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF, sob o N° 074.541.428-18, residente
e domiciliada na Av. Barão de Monte Mor, 394 - Real Parque - São Paulo - CEP:
05687-010, telefone: 01199631-1317 e e-mail: fernandaeva@terra.com.br. A nova
Conselheira Fiscal eleita, declara não estar incursa em nenhum dos crimes previstos
em lei, que a impeça de exercer atividades mercantis.

E, por fim, a Sra. Presidente da Mesa, declara que as deliberações tomadas na
Assembleia Geral em questão, observaram ~~amfA~EOffiTRQOOicum previsto no
estatuto social em vigor, e dá posse à Diret9~~~gljRÍOleteOM:AEkM.iselheirasFiscais,
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dando continuidade aos mandatos originais, iniciando-se nesta data e terminanda em 27. ~ ,de ~
de junho de 2020 (término dos mandatos originais), passando a palavra para que . 7';-:;0.., c9.
quisesse se manifestar. , .' ~ :;;5< I... - (')

$-' ~

Na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, a / r~~. :)* ...~'/'Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presen -
Assembleia Geral, determinando a mim, que servi como secretária, que lavrasse a presente
ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos
jurídicos necessários.

A presente Ata segue assinada por mim, pela Sra. Presidente da Mesa, pela
Diretora Presidente eleita e pelas Conselheiras Fiscais eleitas, como sinal de total
concordância e aprovação das deliberações tomadas na Assembleia Geral.

São Paulo, 2 de maio de 2018. @ SÉTIMO OFICIAL DE REGISTRO CIVil
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ASSEMBLEIA GERAL:

SSIS LIMA
ente d Assembleia Geral

, 'tr\~~
MARCIA MITICO YANAGI
Secretária da Assembleia Geral

ELEITOS - DIRETORIA:

RENATA MARIA FALCIO
Diretora Presi ente

ELEITOS - CONSELHO FISCAL:

LI GONÇAL VE LIMA
Conselheira Fiscal

MARIA F A, ALVES EVA
Conselheira fiscal

/70 RC JI P I
. PRENO-rAfv~



Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça
M. Público
155

7" Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital- CNPJ: 53.452.256/0001-04
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