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GERAL ORDINARIA DO

INSTITUTO PATRÍCIA MEDRADO
CNPJ - 02.859.021/0001-92
DATA, HORA E LOCAL: 09 de janeiro de 2019, às 10:30 horas, em segunda
convocação, com número suficiente para a instalação da referida Assembleia, conforme
dispõe o Artigo 25, Parágrafo único do Estatuto Social vigente. COMPOSIÇÃO DA
MESA: Presidente: Doraly Berto Perici e Secretária: Ivonete da Silva, atendendo ao
Edital de Convocação de 21/12/2018, nesta capital, na Rua Barão do Triunfo, 550Conjunto 104-A - Brooklin Paulista, reuniram-se os associados do Instituto Patrícia
Medrado e assinados na Lista de Presença em anexo, nos termos do estatuto em vigor,
atendendo edital de convocação, para deliberarem quanto a seguinte Ordem do Dia:
Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da
Associação, nos termos do Artigo 24, Inciso I e do Artigo 25, Parágrafo único, do
Estatuto Social vigente.
Nos termos do Artigo 29, Parágrafo primeiro, do Estatuto social vigente, a Sra.
Doraly Berto Perici presidiu os trabalhos e escolheu a mim, Ivonete da Silva, para
secretariá-Ia.
Deliberações:

:

Com a palavra a Sra. Presidente da Mesa, faz a leitura, em voz alta, da ordem do dia
contida no Edital de Convocação da presente Assembleia Geral e em seguida declara iniciados
os trabalhos. Instalada a reunião, a Presidente tomou a palavra e, considerando a
aproximação do fim dos mandatos dos membros da atual Diretoria Executiva e do atual
Conselho Fiscal eleitos, disse ter aberto tempo de convocação de eleições ordinárias,
para composição dos referidos Órgãos Sociais da Associação. A Presidente da Mesa,
Doraly Berto Perici manifestou sua intenção de concorrer à reeleição ao cargo de
Diretor Presidente e em seguida franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. A
Secretária da mesa, Ivonete da Silva tomou a palavra e, igualmente, manifestou sua
intenção de concorrer à reeleição ao cargo de Diretor Vice-presidente/Diretor
Financeiro. Em seguida, da mesma forma, os membros do atual Conselho Fiscal,
individualmente, tomaram a palavra e manifestaram, todos, a intenção de também
concorrerem para a reeleição, aos cargos de Conselheiros Fiscais, que ocupam. Em
seguida, não havendo mais quem quisesse se manifestar, a Presidente retomou a
palavra e determinou que se procedesse às votações aos cargos da Diretoria Executiva
da Associação. Conforme determina o Estatuto Social vigente, em seu Artigo 41,
Parágrafo primeiro, procedida a votação, os candidatos aos cargos que compõem a
Diretoria Executiva, foram reeleitos, por unanimidade, pelo período de 04 anos.
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Dando prosseguimento aos trabalhos, a Sra. Presidente da Mesa apresenta, a
Assembleia Geral, o resultado do pleito, declarando reeleita para o cargo de Diretor
Presidente, a Sra. DORALY BERTO PERICI, brasileira, viúva, assistente social,
portadora da cédula de identidade, com RG N° 5.233.459-4, expedi da em 30/06/2016,
pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF, sob o N° 174.202.588-99, residente e domiciliada
na Rua Viaza, 374 - Apartamento 144-B - Aeroporto - São Paulo - CEP: 04.633-050,
telefone: 011 98199-7266, e-mail: doralybp@gmail.com.ADiretora
Presidente
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reeleita declara não estar incursa em nenhum dos crimes previstos em leI, - .
impeçam de exercer atividades mercantis. Declara também reeleita para o cargo d
Diretor
Vice-presidente/Diretor
Financeiro
a Sra. IVONETE
DA SILV"t'\
brasileira, solteira, publicitária, portadora da cédula de identidade, com RG N°
11.081.156-2, expedida em 14/03/2007, pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF, sob o N°
003.276.268-28, residente e domiciliada na Rua São Pedro Canisio, 95 - Jardim Três
Marias - São Paulo - CEP: 03.676-120, e-mail: ivonete17@hotmail.com.ADiretora
Vice-presidente/Diretora
Financeira reeleita declara não estar incursa em nenhum dos
crimes previstos em lei, que a impeçam de exercer atividades mercantis.
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Em seguida, a Presidente determinou que se procedesse às votações aos cargos
do Conselho Fiscal da Associação. Conforme determina o Estatuto Social vigente, em
seu Artigo 41, Parágrafo primeiro, procedida a votação, os candidatos aos cargos que
compõem o Conselho Fiscal, foram reeleitos, pela totalidade dos presentes à
Assembleia Geral, pelo período de 04 anos.
Assim, a Sra. Presidente da Mesa apresenta, a Assembleia Geral, o resultado
do referido pleito, declarando reeleitos para os cargos de Conselheiros Fiscais as Sras.:
Márcia Linhares de Ornelas, brasileira, solteira, analista de sistemas, portadora da
cédula de identidade, com RG N° 11.109.013-1, expedi da em 23/04/2018, pela SSP/SP
e inscrita no CPF/MF, sob o N° 079.058.918-44, com domicílio comercial na Rua
Emest Friedrich Jost, 64 - Pinheiros - São Paulo - CEP: 05.429-070, telefone: 011
982891818; Mônica Miyuki Ajimura Yanagi, brasileira, solteira, fisioterapeuta,
portadora da cédula de identidade, com RG N° 12.737.732-3, expedida em 10/08/2016,
pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF, sob o N° 159.068.368-45, com domicílio na Rua
Ituxi, 99 - Apartamento 22 - Saúde - São Paulo - CEP: 04.055-020, telefone: 011
98277-2627, e-mail: monicayanagi@gmail.com
e Mine Misawa, brasileira, solteira,
aposentada, portadora da cédula de identidade, com RG N° 4.774.084-X, expedida em
26/09/1996, pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF, sob o N° 305.309.118-68, domiciliada
na Rua João Pais, 8 - Apartamento 21 - Jardim Petrópolis - São Paulo - CEP: 04.603904, telefone: 011 96592-9886. Todas as Conselheiras Fiscais reeleitas declaram,
individualmente, não estarem incursas em nenhum dos crimes previstos em lei, que as
impeçam de exercer atividades mercantis.
E, por fim, a Sra. Presidente da Mesa, declara que as deliberações tomadas na
Assembleia Geral em questão, observaram rigorosamente o quórum previsto no
estatuto social em vigor, e dá posse aos membros da Diretoria Executiva e aos membros
do Conselho Fiscal da Associação, com seus respectivos mandatos, iniciando-se em 19
de fevereiro de 2019 e terminando em 18 de fevereiro de 2023, passando a palavra
para quem quisesse se manifestar. Na ausência de manifesto, como nada mais havia para
ser tratado, a Sra. Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e deu por encerrada
a presente 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 presente Assembleia Geral.

São Paulo, 9 de janeiro de 2019.

.:
.47....
{I
/1 ' '

ir. .' /

~

.~

1

('

rJ\~

;v' /

ASSEMBLEIA GERAL:

;..q~lõCC- '
.:<-·

~ ..r ••..•..•
,ft

~~

IVONETE DA SILVA
Secretária da Mesa

DORAL Y BERTO PERICI
Presidente da Mesa

ELEITOS - DIRETORIA:

"
~~~~~;

DORAL Y BERTO PERICI
Diretora Presidente

IVONETE DA SILVA
Diretora Vice-presidente/
Diretora Financeira

ELEITOS - CONSELHO FISCAL:

A LINH~S
DE ÓRNELAS
Conselheira Fiscal
•
MONICA MIYU~JIMURA
Conselheira Fiscal

YANAGI

\ft/[}:""R JClcM~
MINEMISAWA
Conselheira Fiscal
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