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Aos décimo primeiro dia do mês de marco, do 'ano dois mil e dezesseis, 
inicio as dezenove horas e trinta minutos, reuniram-se em sua 

sede a Rua Deolindo Menk Plens, no 530, na cidade de Assis, Estado de São 
Paulo; os associados da "Associacao Filantrópica Alvorada", para a Assembléia 
Geral de Alteracao do Estatuto Social; Deliberaçao sobre Prestaçao de Contas e 
eleiçao e posse dos membros da Diretoria Executiva, conforme "EDITAL DE 
coNvocAcAo"; corn a presenca dos Associados que assinaram a lista de 
presenca em livro proprio as folhas de no 70 (verso) e 71. A Assembléla Geral foi 
presidida pelo Senhor Jair Nunes da Costa Presidente, que convidou para 
secretariá-lo a Senhora Daniele Cristina do Nascimento de Souza. Dando inicio a 
Assembléia o Presidente Senhor Jair Nunes da Costa, fez uso da palavra 
saudando a todos Os presentes, dando-Ihe as boas vindas, e conduzindo uma 
oracao; pedindo a proteção de Deus. Em seguida Jair Nunes da Costa passa a 
palavra ao Senhor Sidnel Frederico Diniz para a apresentacao a todos das 
alteraçoes propostas para o Estatuto Social; sendo então entregue entre os 
presentes a cópia do novo Estatuto Social Reformado, bern como também fol 
efetuada a leitura pelo Senhor Sidnei Frederico Diniz. Após a leitura houve entre 
os presentes discussão e os devidos esclarecimentos, sanando dUvidas uma a 
uma, de forma que todos entenderam as a!teraçOes e adequaçoes necessárias. 
Foi então posto para decisão da Assembléla Geral as alteracoes e adequaçOes 
do Estatuto Social, sendo que todos os presentes APROVARAM POR 
UNANIMIDADE. Em seguida foi apresentado pelo então presidente Senhor Jair 
Nunes da Costa a Prestacao de Contas do exercicio de 2015; bern como o 
balancete final do respectivo exercicio; apos a observacao dos associados 
presentes, o Senhor Jair Nunes da Costa explicou para todos (as) as respectivas 
contas, nao havendo dUvidas entre os presentes foi então APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Prosseguindo o Senhor Jair Nunes da Costa estendeu 
agradecimentos aos senhores Diretores, Conseiheiros, Associados e demais 
pessoas presentes, fazendo urn breve resumo das atividades realizadas pela 
Associaçao Filantrôpica Alvorada nos ültimos anos sendo elas, Festa Junina do 
Coleglo lpê, Festa do Milho, Festa Junina do Assis Tênis Clube, Festa Junina do 
Clube São Paulo, Festa do Foiclore e Festa do Galeto entre outros eventos, 
sendo que os recursos foram investidos nos Projetos Sociais como Projeto 
Lavanderia Comunitaria; Projeto Cruanca e Adolescente e Projeto Sopão. Em 
2013 e 2014 houve reformas e ampliacao na sede da Associaçao Filantrópica 
Alvorada e também serviços de terraplanagem e fechamento corn alambrado do 
terreno onde esta sediado o Projeto Sopão, pois pretendia-se instalar urn novo 
Projeto de Escolinha de Futebol. Foi tarnbém adquirido todo material de 
alambrado para cercar a propriedade da Associacao Filantrôpica Alvorada 
localizada na Agua da Pinga, avançamos nossas parecerias corn a Aprumar 
(distribuicão de alimentos), Penas Alternativas, Vara de Execuçoes, Lions Assis 
Leão do Vale entre outras e continuamos corn nossas atividade e projetos 
transformando, ampliando e melhorando todo o espaco fisico da Associacäo 
Filantrópica Alvorada. No entanto no ano de 2015 enfrentamos inümeras 
dificuldades principalmente em relacao a recursos financeiros, inclusive ii 
suspenso temporariamente o certificado do Conselho Municipal de Assistênci . 
Social e o certificado do Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do 

MlCR0F4httO, por outro lado recebernos a concessão da certificaçao de Entidade 
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Beneficente de Assistência Social concedido pelo Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate a Fame "CEBAS"; pois agora aguardamos sornente a titulo de 
Utilidade Pciblica Estadual que já se encontra em fase de conclusão na 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, ao conseguirmos este tItulo 
estaremos completos corn relaçao as titulaçoes que urna Entidade Assistencial 
pode alcancar. Lernbrando ainda que foram concluldos toda troca de nossas 
instalacoes elétricas equipando o nosso Projeto Lavanderia Comunitâria. E ainda 
todos Os flOSSOS compromissos corn fornecedores estäo em dia e nos 
encontramos corn saldo bancário positivo; portanto ternos que agradecer a DEUS, 
pelo dorn da vida e por todos de nossas farnilias que apesar das lutas nos unirnos 
cada vez rnais e vencernos nurn arnbiente sadio e abencoado por DEUS. Faco 
neste rnornento urn agradecirnento especial, pois ha urn ditado que diz: Atrás de 
urn grande hornern, ha sempre urna grande rnulher, pals este ditado esta tao 
presente em rninha vida porque todo rnérito, eu transfiro a milha mulher, rnulher 
bataihadora, guerreira, lutadora e rnulher de oraçao. Pois sern rninha esposa 
"Martinha", nada disto seria possIvel, nao seria real, obrigado por ser rninha 
esposa, minha muiher, minha companheira em todos os rnornentos, pois sornos 
vencedores; rneu rnuito obrigado a todos e desejo de coracao Clue esta nova 
Diretoria Executiva coiha bons frutos em sua gestao. Em seguida corn a palavra a 
Senhor Sidnei Frederico Diniz lernbrou a todos, da importância das Diretorias 
Executivas antecessoras e principairnente do trabalho desenvolvido pelo Senhor 
Jair Nunes da Costa e da Senhora Marta Xavier Rusisca Nunes da Costa que 
sern düvida, deixararn marcas de urn belissirno trabaiho frente a Associacao 
Filantrôpica Alvorada, pals deixarn urn legado positivo aqueles Clue seguirão seus 
trabaihos a frente da nova Diretoria Executiva. Em seguida Senhor Sidnei 
Frederico Diniz e a Senhor Jair Nunes da Costa fazem a apresentacão de uma 
nova chapa para cornpor a Diretoria Executiva da Associacao Filantrópica 
Alvorada Clue Ustarnos a seguir: Presidente (a): ROSANA AMBROSIM; Vice-
Presidente (a): SIDNEI FREDERICO DINIZ; Primeiro (a) Tesoureiro (a): VALMIR 
LUIZ DE SOUZA; Segundo (a) Tesoureiro (a): APARECIDO LEOCADIO DE 
SOUZA; Prirneiro (a) Secretário (a) DANIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE 
SOUZA; Segundo (a) Secretarlo (a): IRACEMA ALVES DANTAS; Primeiro (a) 
Conselheiro (a) Fiscal: JAIR NUNES DA COSTA; Segundo (a) Conselheiro (a) 
Fiscal: OTTO SEBASTIAO DE PAULA; Terceiro (a) Conselheiro (a) Fiscal: 
ADRIANA MARIA DOS SANTOS SILVA; Primeiro (a) Suplente: NEIDE MARIA 
ZARATINI CAMPOS; Segundo (a) Suplente: JOSE LUIZ DA SILVA; Terceiro (a) 
Suplente: MARIA GRACIOSA LONGHINI DE OLIVEIRA. Sendo que, desta forma 
não houve entre as presentes a apresentaçao de nenhuma outra chapa para 
concorrer a eleiçäo e nem contrários a apresentação destes names; ficando 
acordado entre todos e decidido a eleição par aclarnacao, quando todos 

brasileira, solteira, 
Gerente de Financas, residente e dorniciliadiRua Riite Feijó n° 306, Bairro 
Centro, CEP 19.800-210, Assis, Estado de São Paulo, cadastrada sob 
RG n.° 23.796.655-4SSPSP e CPF/MF. 559.121.171-20; Vice-Presidente (a): 
SIDNEI FREDERICO DINIZ, brasileiro, divorciado, Adrninistrador e Contador 
residente e dorniciliado a Rua Regente Feijó, n.° 306, Bairro Centro, 
CEP 19.800-210, Assis, Estado de São Paulo, cadastrado sob 
RG. n.° 12.150.873 SSPSP e CPF/MF n° 562.538.859-87; Primeiro (a) 
Tesoureiro (a): VALMIR LUJZ DE SOUZA, brasileiro, casado, Dentista, 
residente e domiciUada, a Rua José Vieira da Cunha e Silva n ° 844, Bairro 

Assis, Estado de São Paulo, cadastrado sob 
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RG. ri. 0  11.693.395-1 SSPSP e CPF/MF n° 061.842.798-82; Segundo (a) 
Tesoureiro (a): APARECIDO LEOCADIO DE SOUZA, brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliado a Rua Osvaldo Prata, n.° 62, Bairro Vila 
Operária, CEP 19.844-155, Assis, Estado de São Paulo, cadastrado sob 
RG. n.° 3.830.244 SSPSP e CPF/MF n° 401.796.728-00; Primeiro (a) Secretario 
(a): DANIELE CRISTINA DO NASCIMENTO DE SOUZA, brasileira, casada, 
Fisioterapeuta, residente e domiciliado a Rua José Vieira da Cunha e Silva 
no 844, Bairro Centro, CEP 19.800-141, Assis, Estado de São Paulo, cadastrado 
sob RG. n.° 29.903.563-3 e CPF/MF 267.864.178-33; Segundo (a) Secretarlo 
(a): IRACEMA ALVES DANTAS, brasileira, solteira, Escrituraria, residente e 
domiciliado a Rua Joaquim José da Siqueira no 895, Bairro Vila Paihares, CEP 
19.800-191, Assis, Estado de São Paulo, cadastrado sob 
RG. n.° 12.152.597 SSPSP e CPF/MF 096.304.718-33; Primeiro (a) Conseiheiro 
(a) Fiscal: JAIR NUNES DA COSTA, brasileiro, casado, Advogado, residente e 
domiciliado a Rua Francisco de Campos, n.° 584, Bairro Vila Santana, 
CEP 19.807-030, Assis, Estado de São Paulo, cadastrado sob 
RG. n.° 7.189.419-6 SSPSP e CPF/MF n° 710.858.048-49; Segundo (a) 
Conseiheiro (a) Fiscal: OTTO SEBASTIAO DE PAULA, brasileiro, casado, 
aposentado, residente e domiciliada, a Rua General Osório, n° 150 - Apto no 1 50, 
Bairro Vila Boa Vista, CEP 19.806-020, Assis, Estado de São Paulo, cadastrado 
sob RG. n.° 5.197.745 SSPSP e CPF/MF n° 764.323.008-00; Terceiro (a) 
Conselheiro (a) Fiscal: ADRIANA MARIA DOS SANTOS SILVA, brasileira, 
solteira, costureira, residente e domicffiado a Rua Cambé, n° 107, Bairro Jardim 
Paraná, CEP 19.807-545, Assis, Estado de São Paulo cadastrada sob 
RG n° 21.916.630-4 e CPF/MF n° 143.945.248-22, Primeiro (a) Suplente: NEIDE 
MARIA ZARATINI CAMPOS, brasileira, casada, do Lar, residente e domiciliada a 
Rua Hermes Rodrigues da Fonseca, no 1380, Bairro Vila Boa Vista, 
CEP 19.807-180, Assis, Estado de São Paulo, cadastrada sob RG n° 16.744.528 
SSPSP e CPF/MF n° 051.958.688-32, Segundo (a) Suplente: JOSE LUIZ DA 
SILVA, brasileiro, casado, construtor, residente e domiciliada a Rua Cambé, 
n° 310, Bairro Jardirn Paraná, CEP 19.807-545, Assis, Estado de São Paulo, 
cadastrado sob RG n° 15.974.830-6 SSPSP e CPF/MF n° 015.209.108-43, 
Terceiro (a) Suplente: MARIA GRACIOSA LONGHINI DE OLIVEIRA, brasileira, 

• .casada, aposentada, residente e domiciliada a Rua Duque de Caxias, n° 80, 
Bairro Vila Boa Vista, CEP 19.806-110, Assis, Estado de São Paulo, cadastrado 
sob RG no 4.750.158-3 SSPSP e CPF/MF n° 049.322.348-72. A nova Diretoria 
Executiva entao imediatarnente toma posse e assume seu mandato de 03 (três) 
anos, de acordo corn artigo 21, de seu Estatuto Social, corn inicio em 11 de marco 
de 2016 etérmino em 10 de marco de 2019; (11/03/2016 11/03/2019). A nova 
Presidente eleita Senhora Rosana Ambrosim conclui dizendo e desejando a todos 
da nova Diretoria Executiva, muito trabaiho e muito sucesso. E lembro ainda que 
o trabalho que temos pela frente é árduo, porém nosso desejo de sucesso será 
bern malor, e não por nós, mas por aqueles que precisarn desta Instituicão, que 
ansiosamente esperam por ajuda de pessoas como nós, pois podemos nos doar, 
para trazer urn pouco de alegria e esperanca a estas pessoas que precisam. 
Se cada urn de nós separar apenas urn pouquinho do seu precioso tempo e doar 
a estas pessoas ja será o suficiente para oferecer a eles o mInimo que precisam. 
Pois cada urna destas pessoas que foram chamadas para abracar esta causa, é 
muito capaz e não tenho duvidas de que varnos nurn futuro muito próximo colher 
belos frutos de nossa dedicação. Portanto abraco carinhosamente cada urn que 
disse sim hoje e continuará dizendo sim nos prOxirnos dias, e podern ter certeza 

• aue iuntos conseguiremos realizar urn belo trabaiho a frente da Associação 
MICROFfLMADO SOB NO 
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Fi!antrôpica Alvorada. E no uso de suas atribuiçOes legais, agradece pela 
presenca de todos e nao havendo mais nada a tratar encerre-se a presente 
Assembléla Geral; e eu DANIELE CRISTINA - DO NASCIMENTO DE SOUZA, 
secretária desta Assembléia Geral, lavrei a presente Ata da Associacäo 
Filantrópica Alvorada, e declaro ainda para os devidos fins que a presente ata é 
cópia fiel do livro de atas original. 

Assis-SP, 11 de marco de 2016. 

Daniele Cristina do Nascimento de Souza 
Secretária da Assembléia 
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