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Casa dOJl V"ho.
Irma Alce

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM \O DE FEVEREIRO DE 2019

No décimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. às 10h, em segunda

convocação, com o devido quorum legal, realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária da Casa

dos Velhos Irmã Alice, cujo Estatuto encontra-se arquivado no 3° Registro de Títulos e

Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da capital de São Paulo desde 28/05/1952, com

inscrição no CNPJ(MF) sob o nO,49,070.097/0001-06, regularmente convocada em atendimento

ao Edital de Convocação publicado no quadro de avisos desde 25 de janeiro de 2019, para

deliberar sobre os seguintes itens:

1) Reformulação do Estatuto Social para adequar à nova realidade social.

2) Eleições gerais;

Dando início a Assembléia, assumiu a presidência o Sr. Sérgio Cardozo Armond, que convidou o

Sr. Guilherme de Eston Armond para secretariá-lo e este, após a constatação do quórum legal

passou a fazer a leitura da ordem do dia e na seqüência passou a palavra ao presidente que

comentou que a instituição precisava modernizar seu estatuto social para fazer frente às

mudanças da sociedade, no tocante à nomenclatura dos cargos e forma de dirigir, Desta feita

iniciou a leitura da proposta do novo estatuto, com explicação de item por item, do qual restou

aprovado por unanimidade.

Assim, por conta das mudanças propostas e dirigindo-se para o próximo item da ordem do dia, o

presidente questionou a montagem da chapa que deverá assumir o próximo mandato e, por

aclamação ficou determinado da seguinte forma:

Avenida Ladslau Kardos, 94 - Bairro Aracília - CEP07250-125 - Guarulhos/SP
(KM 206 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio)

www.casadosvelhos.org.br

http://www.casadosvelhos.org.br
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DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE:

Sérgio Cardozo Armond, médico, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nO

". 3.512.979 SSP{SPe do CPF nO459.770.708-53, residente e domiciliado nesta capitai à Rua João

de Souza Dias, 719 - apto 22 - no bairro do Campo Belo - CEP04618-003;

VICE-PRESIDENTE:

Atílio Brecht Martarelli, contabilista, viúvo, portador da céduia de identidade RG nO2.589.833

SSP{SP e do CPF nO 022.781.468-15, residente e domiciliado neta capital à Rua Euclides

Pacheco,1108 - apto 52 - no bairro do Tatuapé - CEP03321-000;

DIRETOR ADMINISTRATIVO:

Guilherme de Eston Armond, administrador de empresas, casado, portador da cédula de

Identidade RG na 2S.799.113-X SSP{SP e do CPF na 260.136.138-77, residente e domiciliado

nesta capitai à Rua Edison, 110 - apto 222 no bairro do Campo Belo - CEP04618-030;

DIRETOR FINANCEIRO:

Ricardo Beráguas, contabilista, casado, portador da cédula de identidade RG nO 13.697.768

SSP{SPe do CPFnO011.059.608-03, residente e domiciliado nesta capital à Rua Apucarana, 342

- apto 82 no bairro do Tatuapé - CEP03311-000;

CONSELHO FISCAL
José Carlos Fernandes. economista, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG

nO3.115.829, e do CPFnO045.709.878-34, residente e domiciliado nesta capital à Rua Ataia, 66

no bairro do Parque São Jorge - CEP03086-045.

Rosane Oséas Silva. secretária, brasileira, solteira, portadora da célula de identidade RG nO

5.183.817 e do CPF na 991.263.628-72, residente e domiciliada nesta capital à Rua Juréia, 570

- Apto 113 - bairro da Chácara Inglesa - CEP04140-110.

Ana Maria Pedráo, secretária, brasileira, solteira, portadora da célula de identidade RG nO

17.212.738-5 e do CPF nO 118.046.098-70, residente e domiciliada na Cidade de Guarulhos à

Rua Soldado Sebastião Ribeiro, 136 - bairro Jardim do Papai - CEP07073-230.
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Álvaro Cardozo Armond, brasileiro, casado, consultor, portador da cédula de identidade RG nO

7.372.033-1 SSP/SP e do CPF nO041.569.448-59, residente e domiciliado nesta capital à Volta

Redonda, 498 - Apto 91, no bairro de Campo Belo - CEP04608-011.

Moacir Gardinal, cartorário, brasileiro, viúvo, portador da célula de identidade RG nO2.961.613

e do CPFnO094.990.088-53, residente e domiciliado na nesta capital à Rua Emilio Mallet, 691 -

Apto 94 - bairro Tatuapé - CEP03320-000.

Luiz Antonio Cardoso Moreira, cirurgião dentista, brasileiro, casado, portador da célula de

identidade RG nO 3.766.283 e do CPF nO 376.718.638-15, residente e domiciliado na nesta

capital à Rua João de Souza Dias, 328 - 20 Andar - bairro Campo Belo - CEP04618-001.

Norberto Nascimento dos Santos, brasileiro, maior, casado, empresário, portador da cédula

de identidade RG n'. 4.672.079 SSP/SP e do CPF: 650.335.078-34, residente e domiciliado

nesta Capital à Rua Cândido Lacerda, 201 apto 162 no bairro Vila Regente Feijó - CEP 03336-

010;

A seguir, como todos os que se apresentaram para ocupar cargos, foram aceitos, eleitos e

homologados, o senhor presidente soiicitou que todos assinassem o termo de posse para

reafirmar que seus mandatos iniciam em 14/04/2019 e terminarão em 13/04/2022, época em

que ocorrerão novas eleições. Esgotada a ordem do dia o Sr. Presidente, agradeceu a presença

de todos desejando paz e prosperidade, dando por encerrada a Assembléia Geral Extraordinária

que vai assinada por mim e pelo presidente.

Guarulhos, 10 de fevereiro de 2019 .

..-<::C<
~e de Eston Armond
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA

CARTÓRIOG

Sérgio Cardozo Armond
PRESIDENT~

Rua Gabrle' Machado ne 6;
Cenlro. Guarulhos' SP CEP 07.011-070
- _0 contalo@car1onogru.com.br
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