
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA E DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO °OM(' 

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de 2016, às dezessete horas e 

trinta minutos, na sede do Instituto Esperança, sito na Rua Cel. João Sanches, 

n° 283, Centro, São Fidélis/RJ, CEP 28.400-000, reuniram-se os associados 

efetivos sob a presidência do Senhor Pedro  Cipriano  da Silva Júnior, para 

deliberarem sobre os assuntos, conforme o edital de convocação afixado na 

sede no dia 20 de dezembro do ano de 2016, descrito a seguir: 1 — Abertura da 

filial no Município de Taubaté-SP; 2 — Destituição de membros da Diretoria 

Administrativa; 3 — Eleição da Diretoria Administrativa; 04 — Assuntos Diversos. 

Abertos os trabalhos, o Presidente da Assembleia, elegido dentre os presentes, 

Pedro  Cipriano  da Silva Júnior, leu a ordem do dia e franqueou a palavra aos 

membros. Ato contínuo, o Presidente apresentou a Ata do Conselho de 

Administração, realizada em vinte e um de novembro do ano de 2016, que 

relata a necessidade de abertura de filial na cidade de Taubaté, no Estado de 

São Paul-), para melhor atender o CONTRATO DE GESTÃO, que tem por 

escopo a OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA - SAMU 192 

DO VALE DO PARAIBA E REGIÃO SERRANA, e a aprovação da minuta do 

contrato de locação do imóvel situado na Rua José Gomes Tinoco, n° 92, 

Jardim das Nações, Taubaté - SP. Ressaltou também, que a abertnrkda filial é 

de suma importância na parte gerencial, administrativa e financeira. Em 

seguida, J  ram  dirimidas as dúvidas existentes quanto questões contábeis,  corn  

a equipe presente do Escritório de Contabilidade Araújo e Associados. Em 

continuação a ordem da pauta, foi dada a palavra a Diretora Financeira, 
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Rogéria de Carvalho Quintãn, que relatou ter sido convidada a ser Presidente 

da Comissão da Licitação do Município de São Fidélis-RJ, a partir do dia 01 de 

janeiro do ano de 2017, e, depois de muito pensar, aceitou a proposta. Sendo 

assim, de acordo com o estatuto vigente, a mesma não poderá mais fazer parte 

do quadro de membros do Instituto, como também na Diretoria Administrativa. 

Em seguida, foi solicitada a palavra pela atual administradora do IESP, que 

informou que também aceitou o convite do novo prefeito do Município de São 

Fidélis-R,' em cargo de confiança, e não poderá ser a responsável pelo instituto 

no Conselho Regional de Administração. Diante dessa notícia, o Secretário 

Executivo, Paulo Rozaes Júnior indicou o Senhor Edmilson Azeredo de 

Barcelos para ser o novo administrador responsável pelo Instituto, tendo em 

vista sua competência profissional apresentada em seu currículo, o que foi 

aceito por todos. Imediatamente, os membros presentes solicitaram a 

destituiçã,i de todos os membros da Diretoria Administrativa, com base no  art.  

25, II do estatuto, e a indicação de novos membros para que fizessem uma 

nova escolha dos representantes da Diretoria. Em seguida, foram indicados 

para serem membros, o Senhor Rafael Malafaia Quintan, por Marina Dias 

Rozaes; Paulo Rozaes Júnior, por Tatyana Sales Luquetti. Nenhum nome mais 

foi apresentado, e, em ato contínuo, iniciaram a eleição de novos membros da 

Diretoria Administrativa, pelo Conselho de Administração, que se reuniram em 

sala a parte, e, que, por unanimidade elegeram a seguinte formáção: Pedro  

Cipriano  da Silva Júnior, como Diretor Presidente, Rafael Malafaia Quintan, 

como Diretor Financeiro, e Paulo Rozaes Júnior, como Diretor de Projetos, 

para permanecerem no cargo por quatro anos. Após a indicação do Senhor 

Paulo Rozaes Júnior, o mesmo renunciou o cargo de Secretário Executivo, e 
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indicou o Senhor Bruno Sales Luquetti, o que foi aceito por unanimidade. Nada 

mais foi to ou discutido. Às 21 horas e 30 minutos foi encerrada a sessão. A 

presente ata vai assinada por mim, Luzicleide Azevedo Contílio Domingues que 

secretariei a sessão, pelo presidente Sr. Pedro  Cipriano  da Silva Júnior e 

também rubricada pelos presentes. 

São Fidélis/RJ, 30 de dezembro de 2016. 
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Aos 20 dias do mês de Março de 2009, nesta cidade de Campos dos Goytacazes-RJ a Rua 

Herculano  Aquino,  n° 71,  Turf Club,  Campos dos Goytacazes-RJ, às 17:00 horas, reuniram-se as 

pessoas que assinam o livro de presença, com o fim de fundarem o INSTITUTO ESPERANÇA. 

Dando inicio aos trabalhos, o(a) Sr.(a) SILVY CALOMENI MOTTA pediu aos presentes que 

indicassem uma pessoa para presidir a Assembléia Geral. Por aclamação foi indicado (a) o (a) Sr. 

(a) Rosângela Cortes e Côrtes Cardoso que, assumindo, designou a mim,  LAURA  CALOMENI 

MOTTA, para secretariar os trabalhos e redigir a ata dos mesmos. Por solicitação da Sra. 

Presidente, li o convite de convocação que foi endereçado a todos os presentes, que passo a 

nomear e qualificar:  Roberta  Gomes Arantes, brasileira, solteira, fisioterapeuta, inscrita no 

CPF/MF n° 097.527.007-99, portadora da Cédula de Identidade n° 0203699277-DETRAN/RJ, 

residente e domiciliada na Rua Salvador  Correa,  n° 01-apt°.  304, Campos dos Goytacazes-RJ, 

CEP: 28035-310; Silvy Calomeni Motta, brasileira, separada judicialmente, aposentada, inscrita 

no CPF/MF n° 344.182.457-15, portadora da Cédula de Identidade n° 3167644-1, residente e 

domiciliada na Av. Sete de Setembro 46 ;  Laura  Calomeni Motta, brasileira, casada, funcionária 

pública municipal, inscrita no CPF/MF n° 732.032.461-04, portadora da Cédula de Identidade n° 

1180233 - SSPDF, residente e domiciliada na Rua  Dr.  Faria Serra, 412 Centro - São Fidélis, 

Carlos Fernando de Souza Leite, brasileiro, casado, técnico de filtração, inscrito no CPF/MF n° 

104.970.087-26, portador da Cédula de Identidade n° 12937772-7 — IFP/RJ, residente e 

domiciliado na Rua Yasmim Maria Consoline, n° 64 — Altos, Barão de Macaúbas, São Fidélis-RJ, 

Arlindo Cardoso de Lima, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF/MF n°096.370.577-65, 

portador da Cédula de Identidade n°124.037.07-8 IFP, residente e domiciliado na Rua Prisco de 

Almeida, 74 altos Barão de Macaúbas — São Fidélis; Alcimar Mota Júnior, brasileiro, solteiro, 

Auxiliar Administrativo, inscrito no CPF/MF n° 114.413.687-63, portador da Cédula de Identidade n° 

0207275314, residente e domiciliado na Rua Major  Bernardino  Pontes, n° 87, altos, São José, São 

Fidélis-RJ; Alcimara Quintãn Mota, brasileira, solteira, Auxiliar Administrativo, inscrita no CPF/MF 

n° 106.343.587-07, portadora da Cédula de Identidade n° 209191063-DETRAN/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Major  Bernardino  Pontes, n° 87, altos, São José, São Fidélis-RJ; Edmar 

Malafaia Menezes, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF/MF n° 320178477-04, 

residente e domiciliado na Rua Herculano  Aquino,  n° 71,  Turf Club,  Campos dos, Goytacazes-RJ; 

Rosângela Côrtes. e Côrtes Cardoso, brasileira, casada, aposentada, inscrita n'ci CPF/MF n° 

490.603.177-34, portadora da Cédula de Identidade n° 048101778 — IPF/RJ, residente e 

domiciliada na Rua Santa Ana, n° 05, Condomínio da Penha, São Fidélis-RJ;  Alarcon  Ramos 

Lins, brasileiro, casado, desempregado, inscrito no CPF/MF n° 894.581.257-15, portador da 

Cédula de Identidade n° 067945469 — IFP/RJ, residente e domiciliado na Rua Travessa Vanda 

Cerca Pimenta, n° 02 — altos, São Fidélis-RJ; Hellen Cristine Contilio Domingues, brasileira, 
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residente e domiciliada na Rua José Formiga, n° 109, altos, Matadouro, São Fidélis-RJ; Maria 

Solange Porto Rodrigues, brasileira, casada, cabeleireira, inscrita no CPF/MF no 002.687.742-30, 

portadora da Cédula de Identidade n°093.144.897 - IFP, residente e domiciliada na Rua Antonio 

Xavier Maia, 118 Barão de Macaúbas — São Fidélis; Rossana Gomes Franco, brasileira, 

divorciada, aposentada, portadora da Cédula de Identidade n°24.482.689-7 — IFP/RJ, inscrita no 

CPF/MF n° 482.620.997-53, residente e domiciliada na Rua Pastor José Pereira de Lima, n° 15, 

apt°101, Barão de Macaúbas, São Fidélis-RJ; Germano Gomes Franco,' brasileiro divorciado, 

funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade n° 05.913.627-5 — IFP/RJ, inscrito 

no CPF/MF n° 545.796.866-91, residente e domiciliado na Rua 5 de março, n° 160, Centro, São 

Fidélis-RJ; Olinda Martins Messias, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob n° 

124.689, residente e domiciliada na Rua Pedro Gomes Barbosa, n° s/n, Penha, São Fidélis-RJ; 

João José Do Amaral Figueiredo Filho, brasileiro, casado, funcionário público, portador da 

Cédula de Identidade n° 04.764.848-0, inscrito no CPF/MF no 561.469.737-34, .residente e 

domiciliado na Rua Santa Lúcia, n° 37, Cristo Rei, São Fidélis-RJ; Rafael Malafaia Quintan, 

brasileiro, solteiro, fisioterapeuta, portador da cédula de identidade n° 103.290.672 — IFP, inscrito 

no CPF/MF n° 097.615.827-28, residente e domiciliado na Rua: Salvador  Correa,  n° 01  apt°  304 

Centro — Campos dos Goytacazes , após, por solicitação do (a) Presidente, passei a ler o projeto 

de estatuto social . Na medida em que o mesmo ia sendo lido, a Senhora Presidente colocava, 

artigo por artigo, em discussão e votação. Ao final, verificou-se que o estatuto social foi aprovado 

pela maioria dos presentes. Determinou, a seguir, o (a) Sr. (a) Presidente que fossem eleitos os 

membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sendo apresentada, pelo(a) 

Senhor(a) Silvy Calomeni Motta uma chapa que, posta em votação foi aprovada pela maioria. 

Foram assim eleitos e empossados as seguintes pessoas, como membros do Conselho 

Administrativo e Conselho Fiscal: CONSELHO ADMINISTRATIVO, como Presidente a Senhora 

SILVY CALOMENI MOTTA; Vice-Presidência: CARLOS FERNANDO DE SOUZA LEITE; e 

Secretária Geral:  LAURA  CALOMENI MOTTA. CONSELHO FISCAL: BYRON AUREO DE 

OLIVEIRA BERNARDES JÚNIOR; EDMAR MALAFAIA MENEZES; ROSÂNGELA CORTES E 

CORTES CARDOSO. CONSELHEIROS SUPLENTES: ALARCON RAMOS LINS; ROBERTA 

GOMES ARANTES E JOÃO  JOSE  DO AMARAL FIGUEIREDO FILHO (seguem os nomes). A 

seguir, o(a) Sr. Presidente passou a direção dos trabalhos ao Presidente do Conselho de 

Administração, que, assumindo, agradeceu a presença de todos, congratulando-Se pela fundação 

da associação e agradecendo, em seu nome e no dos demais membros eleitos, suspendeu os 

trabalhos por quinze (15) minutos, a fim de que fosse redigida a presente, após os quais, foi a 

mesma lida e aprovada pelos presentes, como boa e verdadeira, razão pela qual, juntamente com 

o (a) Senhor (a) Presidente, a assino. 
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São Fidélis, 20 de Março d 
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Esta ata é cópia fiel do que consta do livro respectivo. 
Assina o Presidente da Diretoria com reconhecimento de firma. 
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