ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

Aos 29 dias do mês de Janeiro de 2007, às 19:00 horas em primeira e as
19:30 horas em segunda convocação, ocorreu a Assembléia Extraordinária para a
apreciação e aprovação do novo Estatuto da Associação Serpiá.
O texto do novo Estatuto foi apresentado e lido, após isto, colocado em
discussão com todos os presentes nesta Assembléia, constituídos por membros
fundadores e técnicos da Serpiá convidados.
Modificações foram sugeridas, discutidas e acatadas pelo grupo com
algumas ressalvas. Ocorreu a aprovação do novo texto, com a condição que ele, a
seguir, fosse submetido a apreciação e parecer jurídicos.
Ficou determinado que a seção estaria em aberto, até o dia 05 de fevereiro
de 2007, quando em nova assembléia o documento após as verificações finais
passaria a ser o documento norteador de tomadas de decisões.
A proposta do Estatuto atual é de Associação sem fins lucrativos, e o novo
estatuto prevê alteração para solicitar o registro do titulo de OSCIP (Organização
Social Civil de Interesse Publico), que poderá ocorrer quando a Associação assim
o desejar.
Encerrada a assembléia pelo presidente da Serpiá, Dr. Noronha, e sem
mais a acrescentar, eu Sueli Maria Antunes Hadich, primeira secretária, dou como
verdade e assino a presente ata, seguido das assinaturas dos outros membros
fundadores e representantes do corpo técnico.

1ª. Secretária:

Participantes:
*Hélio Cadore
______________________________________________________
*Ingrid Fabian Cadore
______________________________________________________
*Daniel Serafim
______________________________________________________
*Maria Carolina de Oliveira Serafim
______________________________________________________
**Thiago Baise
______________________________________________________
*Graciele Santos da Silva
______________________________________________________
**Jandira Sant´Ana Taborda
______________________________________________________
**Soraia Rose Aguilar Bravi
______________________________________________________
**Maria Elena Redivo Bellio
______________________________________________________
**Regina Célia Tittoto Castanharo
______________________________________________________
**Aguinaldo Gerson Castanharo
______________________________________________________

*Jocélia Quintas Augusto
______________________________________________________

**Ísis Romankiu de Alencar
______________________________________________________
*Fabiana Sarturi
______________________________________________________
*Verônica Fleith
______________________________________________________
*José Geraldo Lopes de Noronha
______________________________________________________
*Maria Aparecida de Luna Pedrosa
______________________________________________________
*Mário Hyuda Pedrosa
______________________________________________________

* Membro Fundador
** Corpo Técnico

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 05 dias do mês de fevereiro do ano de 2007, deu-se em primeira convocação
às 19h e em segunda as 19h30, a abertura da Assembléia Extraordinária, para a
aprovação final do Estatuto e eleição da nova diretoria.
•

Aprovadas as atas anteriores após leitura e discussão

O novo Estatuto que havia sido aprovado, porém com a concordância de todos os
presentes, em submete-los a uma apreciação jurídica, foi novamente colocado em
discussão, tendo sua aprovação ratificada pela assembléia. Foi aprovado por
maioria parcial, visto que alguns dos presentes propuseram um tempo maior de
discussão do teor deste documento, sem no entanto que esse tempo tenha sido
aceito pela maioria simples. O novo estatuto entrará em funcionamento, e sua
modificação, caso necessário se faça, será ao longo de seu uso e aplicação.
Questionamentos sobre a missão e filosofia da Associação, não estão claramente
contempladas, o que deixou a equipe técnica, com questões a serem
esclarecidas. O aspecto organizacional, não é o que incomoda a equipe, e sim a
preservação técnico filosófica da missão da Associação.
Fica claro que a proposta é: Competência organizacional somada a competência
técnica, para compor uma clínica com diferencial.
A assembléia discutiu ainda que parcialmente as questões levantadas pelo corpo
técnico em discussão durante a semana, após a ocorrência da última assembléia.
Propostas do novo estatuto deixaram alguns técnicos de certa maneira
preocupados com o encaminhamento. Ficou dito que o Estatuto não teria sua
forma final como definitiva, que ele pode e deve ser revisto, seu uso como
instrumento de conduta pela organização. O estatuto precisa ser compatível com o
funcionamento geral da Associação. O parecer jurídico apontou algumas questões
a serem observadas no novo estatuto.
Impasses ocorreram quanto a eleição da nova diretoria que era uma das pautas
da reunião de hoje, as reflexões e proposições do estatuto deve ser respeitadas,
mas não estão de todo compreendidas. O conselho deliberativo passa a ser a
instancia responsável pela sobrevivência da instituição e do corpo técnico da
mesma. Um dos aspectos discutidos foi a proposta a composição de uma diretoria
pré-temporal, com o objetivo de estudar e adequar melhor a forma final do
Estatuto a ser implantando.
Porém o estatuto já havia sido aprovado na assembléia anterior com as devidas
ressalvas. Importante se faz notar que a idéia inicial da Associação está
respeitada, sob pena de se fazer diferente do que foi sua idéia de missão e
trabalho quando da sua fundação. É importante manter a unidade de pensamento
e isso assegura à equipe técnica, como à organizacional, quanto ao cumprimento
das suas funções.
Levando-se em conta as disposições transitórias discutidas em assembléia, houve
impasse em aprovar o estatuto a ser colocado em vigência e eleições da nova
diretoria. Assembléia novamente dividida entre aprovação e eleição nos novos
moldes. Determina-se que o estatuto esta aprovado por maioria simples de votos.
Assim ficou estabelecido que num prazo de 90 dias, a ser confirmada a data

precisamente, nova assembléia será convocada para referendar ou modificar o
Estatuto. Nesse período, estudos e discussões se farão necessários.
Conclui-se que sobre as eleições, se fará uma nova assembléia em data
determinada para 08 de fevereiro de 2007, para então efetuar a eleição da
diretoria definitiva, decisão esta que também não teve aprovação da maioria dos
membros presentes.
Esta diretoria da vez eleita assumirá no momento em que expirar o mandato da
anterior.
Sem mais a acrescentar, eu Sueli Maria Antunes Hadich, primeira
secretária, dou como verdade e assino.

1ª. Secretária:

Participantes
José Geraldo Lopes de Noronha
______________________________________________________
Maria Carolina Oliveira Serafim
______________________________________________________
Hélio Cadore
______________________________________________________
Ingrid Fabian Cadore
______________________________________________________
Daniel Serafim
______________________________________________________
Graciele santos da Silva
______________________________________________________
Verônica Fleith
______________________________________________________

Maria Aparecida de Luna Pedrosa

______________________________________________________

Mário Hyuda Pedrosa
______________________________________________________
Jocélia Quintas Augusto
______________________________________________________
Fernanda Gorosito
______________________________________________________
Fabiana Sarturi
______________________________________________________

Andréa Marcondes
______________________________________________________
João Carlos
______________________________________________________
Verônica Cançado
______________________________________________________

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 05 dias do mês de fevereiro do ano de 2007, deu-se em primeira
convocação às 19h e em segunda as 19h30, a abertura da Assembléia
Extraordinária, para a aprovação final do Estatuto e eleição da nova diretoria.
•

Aprovadas as atas anteriores após leitura e discussão

A seguir o presidente recolocou em discussão o novo estatuto, que havia
sido aprovado em Assembléia anterior, mas cuja seção havia ficado em aberto
para que o novo estatuto fosse submetido a parecer jurídico.
O parecer jurídico apontou algumas questões de texto que foram
absorvidas. A proposta do novo estatuto deixou alguns profissionais de certa
maneira preocupados com o seu conteúdo, tendo os mesmos pedido um tempo
maior para analise e estudos das questões. Ficou acordado que no prazo de 90
dias, se forem necessárias alterações estatutária será convocada nova
assembléia para essa finalidade.
A seguir o presidente submeteu o novo estatuto à votação, sendo aprovado
por maioria absoluta de votos. A assembléia também decidiu alterar a da das
eleições para o dia 08 de fevereiro de 2007, para então efetuar a eleição dos
conselhos, deliberativo e fiscal, conforme prevê o novo estatuto.
Sem mais a acrescentar, eu Sueli Maria Antunes Hadich, primeira secretária, dou
como verdade e assino a presente ata, seguido das assinaturas dos outros
membros fundadores.
1ª. Secretária:
_____________________________________________________
José Geraldo Lopes de Noronha
______________________________________________________
Maria Carolina Oliveira Serafim
______________________________________________________
Hélio Cadore
______________________________________________________
Ingrid Fabian Cadore
______________________________________________________
Daniel Serafim
______________________________________________________

Graciele Santos da Silva
_____________________________________________________

Verônica Fleith
______________________________________________________
Maria Aparecida de Luna Pedrosa
______________________________________________________
Mário Hyuda Pedrosa
______________________________________________________
Jocélia Quintas Augusto
______________________________________________________
Fernanda Gorosito
______________________________________________________
Fabiana Sarturi
______________________________________________________
Andréa Marcondes
______________________________________________________
João Carlos Gelasko
______________________________________________________
Verônica Álvares Cançado
______________________________________________________
Maria Celina Inácio Molinari
_____________________________________________________

Outros técnicos participantes:
Aparecido Rolim
_____________________________________________________
Maria Augusta Guimarães
______________________________________________________
Cristine Soares Pires
_____________________________________________________
Cristina Sarturi
_____________________________________________________

