INSTITUTO

FERNANDINHO
ATA DE FUNDAÇÃO
ATA
DE
ASSEMBLEIA
GERAL
PARA
CONSTITUIÇÃO DO INSTITUTO FERNANDINHO,
ELEIÇÃO E POSSE DE MEMBROS DA DIRETORIA
PARA O PERÍODO DE 2019/2024, REALIZADA NO
DIA 29 DE JANEIRO DE 2019.
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2019 às 09h00min , na Rua F, Quadra 15, Casa 30,
bairro Village Flamboyant, cidade de Cuiabá-MT, se reuniram Fernando Gomes Bezerra, Nilson
Fernando Gomes Bezerra e Marisa Bezerra, com a seguinte pauta: 1) Declaração e
Homologação dos Associados Efetivos do INSTITUTO FERNANDINHO; 2) Deliberação
sobre os termos do Estatuto Social; 3) Constituição do INSTITUTO FERNANDINHO; 4)
Eleição dos membros da Diretoria; 5) Deliberação sobre o valor da contribuição social dos
associados. Inicialmente, para melhor organização dos trabalhos, foi deliberado entre os
presentes de maneira unânime que a presente reunião iria ser presidida pelo Sr. Nilson Fernando
Gomes Bezerra e secretariada pela Sr.ª Marisa Bezerra, além da assessoria jurídica do Dr.
Marcello José Bezerr_
a Ramos, advogado inscrito na OAB/MT sob nº 25092. Sendo assim, o
Presidente da reunião, declarou aberta a Assembleia, cumprimentando os presentes, dando
início a deliberação sobre o primeiro ponto de pauta: 1) Declaração e Homologação dos
Associados Efetivos do INSTITUTO FERNANDINHO: Foi deliberado por unanimidade entre
os presentes que seriam 03 (três) associados fundadores e efetivos, quais sejam:
•

FERNANDO GOMES BEZERRA, brasileiro, solteiro, estudante, portador da cédula de
identidade RG nº 1614391-4 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.119.561.06,
residente e domiciliado na Rua F, Quadra 15, Casa 30, bairro Flamboyant, cidade de
Cuiabá-MT.

•

NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA, brasileiro, casado, servidor público federal ,
portador da cédula de identidade RG nº 0677546-2 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o
nº 550.306.291-49, residente e domiciliado na Rua F, Quadra 15, Casa 30, bairro
Flamboyant, cidade de Cuiabá-MT.

•

MARISA BEZERRA, brasileira , casada, estudante, portadora da cédula de identidade RG
nº 1362004-5 SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o nº 718.770.450-04, residente e
domiciliada na Rua F, Quadra 15, Casa 30, bairro Flamboyant. cidade de Cuiabá-MT.
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Finalizado este ponto e devidamente qualificado todos os membros, passou-se ao segundo
ponto de pauta. 2) Deliberação sobre os termos
Estatu~ocia~siden~
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preliminarmente, informou que o inteiro teor da minuta proposta do Estatuto Social do
INSTITUTO FERNANDINHO foi plenamente divulgada a todos os membros, bem como foi
disponibilizada para análise e apreciação em tempo oportuno, o que foi anuido por todos os
presentes. Sendo assim, o Presidente realizou a leitura do inteiro teor da minuta do Estatuto,
momento o qual foi discutido e devidamente deliberado artigo por artigo, sendo ao final
deliberado, por unanimidade, pela aprovação do inteiro teor da minuta do Estatuto Social, que
segue em anexo, bem como que para fins de registro cartorário a mesma iria ser assinada pelos
membros da Diretoria que serão eleitos nessa reunião; 3) Constituição do INSTITUTO
FERNANDINHO: Devidamente aprovado o Estatuto Social e qualificado os associados
fundadores efetivos, os membros declararam a efetiva constituição do INSTITUTO
FERNANDINHO, bem como firmam expresso compromisso de cumprirem com os objetivos e
disposições estatutárias da associação; Assim, passou-se ao próximo ponto de pauta: 4) Eleição
dos membros da Diretoria: O Presidente abriu oportunidade a todos os presentes para se
candidatarem para os cargos da Diretoria, momento o qual os presentes se candidataram as
respectivas vagas, inscrições estas que foram deferidas por unanimidade entre os presentes,
não havendo qualquer tipo de objeção. Sendo assim, foi eleita e empossada , conforme decisão
unânime dos Associados Fundadores Efetivos. Desse modo, foi DECLARADA empossada a
DIRETORIA do INSTITUTO FERNANDINHO. por decisão unânime, para o período de
29/01 /2019 até 30/06/2024, com a seguinte composição· dos cargos: Diretor Presidente,
Fernando Gomes Bezerra; Diretor Executivo: Nilson Fernando Gomes Bezerra; Diretora
Financeira: Marisa Bezerra; 5) Deliberação sobre o valor da contribuição social dos
associados. Por fim, considerando o disposto no art. 26, inciso · 1. do Estatuto do Instituto
Fernandinho, foi deliberado, por unanimidade, entre os Fundadores que os associados irão
contribuir com o montante inicial de R$ 200,00 (duzentos reais) por associado e contribuição
anual a ser definida posteriormente pela Diretoria de acordo com a necessidade para a
manutenção da Instituição, o que poderá ser ajustado ou modificado, devendo o respectivo valor
ser depositado em conta bancária do Instituto Fernandinho ou entregue em mãos à Diretora
Financeira, mediante recibo , até que se constitua uma conta bancária. Encerrando todos os
pontos de pauta da presente reunião e não tendo nada mais a tratar, o Presidente encerrou a
presente reunião e, eu, Marisa Bezerra. encerrei e lavrei a presente ata, que, após lida e
aprovada, vai assinada pelos diretores eleitos.
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LISTA DE PRESENÇA

Nome Completo

Assinatura

Fernando Gomes Bezerra

Nilson Fernando Gomes Bezerra

Marisa Bezerra

Marcello José Bezerra Ramos
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