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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA
EM 11 DEJUNHODE2O2I
Na data de 11 (onze) de junho de 2021 (dois mil e vinte e urn) , em atendimento
a convocacao da Diretoria Executiva do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE, CNPJ NO
18.176.322/0001-51, reunirarn-se os associados do IPGSE, as 08:30 horas, em
segunda chamada, na sede da instituicao na rua Avelino de Faria n° 200, Setor
Central - Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, para a apreciacao e
deliberacao das matérias contidas na Pauta da Assembleia publicadas no Edital
de Convocacao datado de 02 de junho de 2021, conforrne determina do Estatuto
Social: 1) Apreciaçao da manifestaçao da decisão, por interesse pessoal de
afastamento do cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, senhora, LARA
SANTUXANDRADE CARRIJO - CPF: 116.173.637-90;
2) - Eleicao de Membro para o cargo vago de Membro Suplente do Conselho
Fiscal do IPGSE, para cumprir o mandado que se encerra em 25 de junho de
2022; 3) - Apreciaçao das Designaçoes do Conselho de Administraçao da
lnstituicao em reunião que será realizada em 10 de junho de 2021, pare os
cargos vagos da Diretoria Executiva do INS TITUTO DE PLANEJAMENTO E
GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
Após as assinaturas na relaçao de presencas dos associados, foi escolhido pelos
presentes, por unanimidade, o senhor EDUARDO PEREIRA RIBEIRO, CPF:
484.680.881-53, para presidir a Assembleia.
Assurnindo a presidência, declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, em
segunda chamada, atendendo ao Edital de Convocacao datado de 02 de junho
de 2021, na forma do Estatuto, solicitando a mim, MARCIA MARTINS LEAO
BESI, CPF: 939.184.881-87, para secretariar os trabalhos da assembleia, o que
prontamente atendi.
Em atendimento a Pauta, em seu item 1), o Presidente apresentou aos
presentes o Termo de Renüncia do membro suplente do Conselho Fiscal do
IPGSE, da associada LARA SANTUX ANDRADE CARRIJO CPF:
116.173.637-90, que por motivo particular apresentou sua renUncia datada de
10 de junho de 2021, para apreciacOes e registros, considerando o fundamento
do Artigo 682, inciso I, do Codigo Civil Brasileiro, tendo sido aceito pelos
presentes, ficando determinado seu registro e sendo declarado o cargo vago.
A seguir, dando cumprimento ao item 2) da pauta, o presidente da assembleia,
colocou em aberto a manifestacao de interesse dos associados para concorrer
a eleicão ao cargo vago, tendo sido registrada apenas a manifestaçao de
interesse do senhor RAFAEL CAMARGOS LEMES, brasileiro, casado, bacharel
em direito, residente na Rua Joäo Batista, Quadra 10 Lote 09, s/n, Vila Mariana,
Rio Verde - Goiás, CEP: 75.906-630, portador da identidade n° 4227165 DGPC/GO e CPF NO 939.221.321-20; Colocado em votacao foi eleito por
unanimidade para o cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal para o
mandado de 11 de junho de 2021 a 25 de junho de 2022, tendo tornado posse
de imediato na assembleia.
Dando continuidade ao cumprimento da pauta em seu item 3) 0 Presidente
apresentou aos presentes a Ata da Reunião do Conselho de Administracao da
Rua Avelino de Fa

Verde,Estado de Goiás
75.9O1OFone(64)

"2

ID PJ o'

iIPGSE
InlituodeP,n,jamto e Go de S@MM FpecaMdo

lnstituicao, realizada em 10 de junho de 2021. A referida Ata designou os
associados para os cargos da Diretoria Executiva, para mandado de 04 (quatro)
anos, sendo para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE, o associado EDUARDO
PEREIRA RIBEIRO, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF No
484.680.881-53 e identidade no 2352091 SSPIGO, residente na Rua 3, Quadra
2, Lote 43, Residencial Araguaia
Rio Verde, Estado de Goiás
CEP:
75.909.403, corn mandato que se iniciará em 26 de junho de 2021, corn o seu
térrnino em 25 de junho de 2025; para o cargo de DIRETOR EXECUTIVO, o
associado FABIO VILELA MATOS, brasileiro, casado, engenheiro e
administrador, inscrito no OFF NO 379.294.291-72 e identidade n° 2085749
SSPIGO, residente na Rua Rosulino Ferreira Guirnarães, no 548, apt. 102, Setor
Central Rio Verde, Estado de Goiás CEP: 75.901-260, corn mandato que se
iniciará em 26 de junho de 2021, corn a seu término em 25 de junho de 2025; e
diante do pedido de afastarnento, corn a apresentacao do respectivo Terrno de
RenUncia ao cargo para efeito a partir de 25 de junho de 2021, apresentado ao
Conselho de Adrninistraçao da lnstituicao em 10 de junho de 2021, pelo atual
ocupante do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, senhor PARISI MARIO
VITTORIO, CPF NO 485.522.241-00, o Conselho de Administracao da Instituicao
designou o associado ARIALDO FRAZAO JUNIOR, brasileiro, casado, técnico
de contabilidade, inscrito no CPF No 476.459.466-87 e identidade n° 3959986
PCEMG/MG, residente na Rua 1, Quadra 7, Lote 198, Parque Solar do Agreste,
Rio Verde, Estado de Goiás, CEP: 75.907-320, para assumir o cargo de
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, corn mandato que se iniciará em
26 de junho de 2021 corn a seu término em 25 de junho de 2025.
Colocada em votacao, foram eleitos por unanimidade, pelos rnembros da
assembleia os associados designados acima citados, para as respectivos cargos
como membros da Diretoria Executiva do IPGSE, de acordo artigo 251 do
Estatuto Social, tomando posse em 26 de junho de 2021, assinando nesta data
as Termos de Posse, para registro em cartOrio.
Tendo curnprida todos itens da pauta, nada rnais tendo a se tratar foi elaborada
a presente Ata que vai assinada por rnirn, secretário dos trabalhos e pelo
Presidente da Assernbleia Geral Ordinária do IPGSE, e pela assessoria jurIdica,
na rnelhor forma de direito.
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