
 

 

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Associação Beneficente de Assis. Aos oito dias do mês de Outubro 

de dois mil e vinte (08.10.2020), em cumprimento ao Artigo 19 de seu Estatuto Social e Edital de 

Convocação, de dezoito de setembro de dois mil e vinte (18.09.2020), fixado no mural de recados da 

entidade e enviado online para todos os associados. O Presidente em Exercício, Ivo Pascoal de Camargo, 

após constatar o número legal de presentes e o cumprimento do Protocolo Oficial de Segurança, vigente 

em 2020, no Brasil, pela Pandemia do COVID-19, respeitando o distanciamento  e o uso obrigatório de 

máscaras, deu início  Assembleia Geral Ordinária, às nove  horas, agradecendo  a presença de todos, 

convidou-me: Teófila de Almeida para secretariar a presente Assembléia Geral Ordinária, para a Eleição 

e Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para o biênio 08.10.2020 à 07.10.2022. Em seguida 

apresenta uma chapa única composta pelos associados presentes, que ficou assim constituída: 

Presidente Marco Antonio de Luccas, brasileiro, casado, aposentado, CPF 058.428.658-90, RG 6-

664.385; Vice  Presidente  Téofila  de  Almeida,  brasileira,  solteira,  aposentada,  CPF  319  878 268 - 68, 

RG  3.391.166-6; Primeiro Secretário Amauri Pinheiro de Goes, brasileiro, casado, aposentado, CPF 

067.763.748-99, RG 14.884.498; Segundo Secretário Cláudio Candido da Silva, brasileiro,  casado, 

aposentado CPF 960.087.418-20, RG 14.886.819; Primeiro Tesoureiro Ricardo Dimas Bueno, brasileiro, 

casado, funcionário público federal, CPF 110.751.238-79, RG 16.544.975; Segundo  Tesoureiro Gilberto 

de  Aguiar,  brasileiro, casado,  empresário, CPF  061.841.458 -43, RG 8.991.762; Conselho Fiscal: Ivo 

Pascoal de Camargo, brasileiro, divorciado, funcionário público, CPF 015.207.548-84, RG 14.884.783; 

Sebastião Cesar Godoi, brasileiro, casado, gerente, CPF 826.032.358-34. RG 7.102.158; José Elias Ramão, 

brasileiro, casado, corretor de imóveis, CPF 082.584-318-97, RG 18. 346.815-6. Não havendo indicação 

de outra chapa e com a aprovação de todos os presentes, foi aprovada a chapa apresentada e 

cumprindo as formalidades  legais o Presidente Ivo Pascoal de Camargo, declara Empossados  todos os 

membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 08.10.2020  à 07.10.2022, passando 

a palavra ao Presidente eleito Marco Antonio de Luccas, que em nome da Diretoria Executiva e do 

Conselho Fiscal eleitos e empossados nesta data, agradece e solicita o compromisso de todos em 

manter o padrão de qualidade, cuja referência é o projeto SIM, que atende pessoas com deficiência, de 

Assis e região, com um trabalho reconhecido pela qualidade e competência. Nada mais havendo, 

encerra a presente Assembleia Geral  Ordinária, que eu, Teófila de Almeida, secretariei e Redigi  esta 

Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Copiado por mim, Amauri 

Pinheiro de Goes, 1° secretário, em Assis, 08 de outubro de 2020.  


