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Ata no 163/2018

Transcrição da Ata no 16312018 da Assembleia Geral Ordinária dos sócios do Lar São

cristóvão do ano de 2018 com eleição e Posse da diretoria para o mandato 201,912020.

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às vinte horas no Centro

carequético lrmão António Marçal, na lgreja Nossa seúora do Perpétuo Socorro em

Sete Quedas - MS, realizou-se a Assembleia geral ordinária dos sócios do Lar São

Cristóvão, entidade inscrita no CNPJ no 05 -7 53.87210001-44, com sede na Rua

Tiradentes no 585, em Sete Quedas - MS, convocada conforme edital do dia 12 de

novembro de 2018, bem como dirulgado na sede da entidade na Igrej a Matriz e

diretamente aos sócios e publicado no Jornal A Gazeta de Amambaí-MS, no dia l4 de

Novembro de dois mil e dezoito (2018) para tratar dos seguintes assuntos: Um (1)

Prestagão de contas da Gestão administrativa e financeira de 201712018 Dois (2)

Eleição da nova diretoria para o biênio 201912020 Três (3) Eleição pelos sócios

lundadores de três (3) membros para o conselho Deliberativo; e quarto (4) Outrr-rs

assuntos de interesse da comrinidade e Entidade. constatada a presença de 50% mais

um dos sócios, a assembleia foi aberta por Luiz carios Messias o presidente, o Pároco

Padre Marcolino, fez a oração inicial. Em seguida, apresentou-se o relatório de gestão

da Diretoria durante o mandato 201712018 até o mês de novembro, deu-se a

oportunidade aos presentes se pronunciarern ern seguida aos comentarios e

questionamentos passou-se para a segunda (2o) parte da assembleia conforme prescrita

em Edital de convocação deu-se a eleição da nova diretoria do Lar São Cristóvão para o

mandato 20lgl2O2O, sendo apresentados os candidatos da chapa única inscrita à eleição:

presidente: LUIZ CARLOS MESSIAS portador do RG: 358.775 e CPF 368.047.031-

20: Vice-presidenre: LAERT ERNESTO BAI{BISAN portador do RG: 3.591.525-7 e

cPF 527.0gg.739-87; Primeira secrelária: RoSIMARI BALDO portadora do RG 9976-

57 e cPF 837.105.901-91; segunda secretária: ZLILMiRA JULITA BELLEI portadora

doRG:001.141-71eCPF284.519.109-04:PlimeiroTesoureiro:MARCELODE

JESUSSERAFIMportadordoRG:568.861eCPF580'426791-49;Segundo

tesoureiro: EDERSON RICAIIDO DE AVTLA portador do RG 851.241 e CPF

869.954.131-72;,eProvedora:JANIRAAPARECIDATHISpoTtadoTadoRG:
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RICARDO FzuEDEzuCH portadoÍ do RG: 001.510.618 e CPF 041.841'461-04; (2")

Conselheiro: WELLINGTON JHONNY CARRADORE portador do RG: 8.505.734-0 e

CPF 009.870.441.-92; (3') Conselheiro, ADILSON DO AMARAL NAVARRO

portador do RG: 464.164 e CPF 456.535.771-20, os quais foram eleitos por aclamação.

Terminadas as eleições da diretoria e do Conselho Deliberativo o atual presidente LUIZ

CARLOS MESSIAS permaneceu como presidente e empossou os demais Diretores do

Lar São Cristóvão, para o mandato de 2019/2020. O presidente Luiz Carlos Messias

proferiu algumas palavras em agradecimento aos novos eleitos e fez um agradecimento

espacial por terem aceitado a missão. O prcfeito e ex-presidente do Lar São Cristóvão

esteve presqnte parabenizando os novos membros da Diretoria do Lar São Cristóvão. O

Padre Marcolino Fez a oração final e o presidente Luiz Carlos Messias agradeceu a

presença de todos. Não havendo nada mais a tratar encelrou-se a Assembleia Geral, cuja

ata, eu, Rosimari Baldo, secretaria desigrada para esta Assembleia, a redigi no livro de

registro das atas de reuniões no 03 às fothas versos três (03), e a quatro (04) e após lida e

aprovada segue assinada pelo presidente eleito.
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LUI ARLOS MESSIAS
RG. 358.775 SSP/MS

Presidente Eleito - Ata Ne 163/2018 - Livro Ata ne 03
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