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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
PRIVADA DE FIEIS - COMUNIDADE MAGNIFICAT, REALIZADA EM
12/08/2017.

Aos doze (12) dias do mês de agosto de dois mil e dezessete (2017), as dezessete (17) horas, atendendo
o Edital de Convocação do dia um (O1) do mês de agosto de dois mil e dezessete (2017), na sede da
Associação, localizada à Avenida João Rodolfo Castelli, número dois mil novecentos e quarenta e sete
(2.947) - Bairro Putim, nesta cidade de São José dos Campos - São Paulo, reuniram-se em Assembléia
Geral Extraordinária, instalada em primeira convocação, os dezesseis (16) membros da Assembléia
assinados na relação de presença anexa, nos termos do estatuto em vigor, para deliberarem quanto a:
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA E ELEIÇÃO E POSSE DE NOVOS MEMBROS PARA O
CONSELHO. Com a palavra a senhora presidente, Irmã Alice de Souza Sant' Anna, fala da necessidade
de retirar do estatuto social da Associação o Paragrafo único do artigo 114° ( os cargos de vice
presidente, formador geral, secretário geral e ecônomo geral poderão ser ocupados unicamente por
membros da Comunidade de Vida) e modificar o artigo 1160 a ( o conselho reunir-se-á ordinariamente,
todo mês). Após a devida distribuição do estatuto corrigido, a Assembléia entrou em deliberação e
restou aprovado por unanimidade a alteração em pauta, que segue anexa, sendo parte inseparável desta.
Concluída a alteração estatutária, a presidente relatou a renúncia de alguns membros do conselho através
de carta renúncia e apresentou os candidatos aos cargos ora vagos do conselho geral, dando inicio do
pleito eletivo. Após a contagem dos votos presenciado por todos, foi apresentado pela Presidente o
resultado, ficando assim composto o Conselho Geral da Comunidade: Irmã Alice de Souza Sant' Anna
(presidente, RG 5.080.258-6, CPF 224.407.208-87), Doralice Pereira da Silva dos Santos (vice
presidente, RG 18.688.503-9, CPF 082.761.548-59), Evelise Aparecida dos Santos (formadora geral,
RG 19.319.382-6, CPF 110.206.768-76), Flavia Felix Sales Rosa (secretária, RG 25.070.788-3, CPF
256.218.368-12), Wanderley Domingues Silva (ecônomo, RG 15.766.614-1, CPF 000.144.107-88)
Conselheiros: José Mareio Ferreira ( RG 23.138.478-6, CPF 250.723.818-62) e Luis Francisco dos
Santos (RG 17.776.297-4, CPF 083.047.228-28). E, por fim, a Presidente, declara que as deliberações
tomadas na Assembléia Geral em questão, observaram rigorosamente, o quórum previsto no estatuto
social em vigor, e dá posse aos eleitos, para a gestão no período dois mil e dezessete à dois mil e vinte
e três (2017-2023), passando a palavra para quem quisesse se manifestar. E, na ausência de manifesto,
como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente
assen:bléi~ geral, det~rminan~o ~ mim, que servi como sec~etária, ~ue l~v~~se a presen~e.ata e a levassf\
a registro Junto aos orgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessanos. A presente :
segue assinada por mim e pelo Presidente e por todos os eleitos, como sinal de aprovação. /
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