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ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAcAO DA 
INsTITuIcAo - REALIZA(;AO 10 JUNHO DE 2021 

Em, 10 de junho de 2021, em atendimento a convocacao da Diretoria Executiva 
do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS 
ESPECIALIZADOS — IPGSE, CNPJ NO 18.176.322/0001-51, datado de 01 de 
junho de 2021, reuniram-se as 19:00 horas, na sede da instituicao na rua Avelino 
de Faria no 200, Setor Central - Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, 
os membros do Conselho de Administracao da lnstituiçao, para a apreciação da 
Pauta da Reunião contida no Edital de Convocacao — 1) - Deliberar sobre a 
designaçao de membros associados para o exercIcio dos cargos que corn poem 
a Diretoria Executiva do INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE 
SERVIOS ESPECIAL IZADOS — IPGSE, para o mandato de 26 de junho de 
2021 a 25 dejunho de 2025, conforme Estatuto Social. 
O Presidente do Conselho, senhor ADALBERTO JOSÉ DA SILVA, CPF: 
213.133.851-15, após conferir a r&acao de presencas, declarou aberto os 
trabaihos, solicitando a mim LUtZ EGIDIO GALETTI, CPF: 781.277.851-72 para 
secretariar a reunião o que prontamente fiz. 
O Presidente dos trabalhos registrou a presenca do Diretor Presidente do 
IPGSE, na reuniäo, sem direito a voto. 
Em cumprimento ao item ünico da pauta, o presidente dos trabaihos informou 
aos presentes que diante da breve ocorréncia dos vencimentos dos mandatos 
dos membros da Diretoria Executiva a ocorrer em 25 de junho de 2021, se faz 
necessário o Conselho de Administraçao da lnstituicao, em cumprimento ao 
previsto no Estatuto Social no artigo 231, § 21  alinea "d", designar os associados 
para ocuparem os cargos de Diretor Presidente, Diretor Executivo e diante do 
pedido de afastamento, com a apresentaçao do respectivo Termo de RenUncia 
ao cargo para efeito a partir de 25 de junho de 2021. 0 Diretor Presidente 
apresentou ao Conselho de Administracao da Instituiçao, o Termo assinado pelo 
atual ocupante do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, senhor PARISI 
MARIO VITTORIO, CPF NO 485.522.241-00, assim, se faz necessário, também, 
em cumprimento ao previsto no Estatuto Social no artigo 230, § 20  almnea d", 
designar novo membro associado para exercer o mandado de Diretor 
Administrativo Financeiro, de acordo com as previsoes estatutárias do artigo 250 , 
incisos I, II e III e § primeiro, para a futura gestao com mandato definido ao 
perIodo de 26 de junho de 2021 a 25 de junho de 2025. 
A seguir o presidente do Conselho informou que os membros fizessem suas 
indicacOes para serem submetidos a votacao de todos nesta reunião. Apôs 
sugestoes e indicacoes e colocado em votacao, foram eleitos e designados os 
associados: EDUARDO PEREIRA RIBEIRO, brasileiro, casado, economista, 
inscrito no CPF NO 484.680.881-53, e identidade no 2352091 — SSP/GO, 
residente na Rua 3, Quadra 2, Lote 43, Residencial Araguaia — Rio Verde, Estado 
de Goiãs - CEP: 75.909-403, com mandato que se iniciará em 26 de junho de 
2021, com o seu término em 25 de junho de 2025, para o cargo de DIRETOR 
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PRESIDENTE, e a associado FABIO VILELA MATOS, brasileiro, casado, 
engenheiro e administrador, inscrito no CPF NO 379.294.291-72 e identidade n° 
2085749 - SSP/GO, residente na Rua Rosulino Ferreira Guirnarães, no 548, apt. 
102, Setor Central - Rio Verde, Estado de Colas - CEP: 75.901-260, corn 
mandato que se iniciará ern 26 de junho de 2021, corn o seu término ern 25 de 
junho de 2025, para o cargo de DIRETOR EXECUTIVO e a associado ARIALDO 
FRAZAO JUNIOR, brasileira, casado, técnico de contabilidade, inscrito no CPF 
NO 476.459.466-87 e identidade n° 3959986 - PCEMG/MG, residente na Rua 1, 
Quadra 7, Late 198, Parque Solar do Agreste, Rio Verde, Estado de Goiás, CEP: 
75.907-320, corn rnandato que se iniciará ern 26 de junho de 2021, corn o seu 
térrnino em 25 de junho de 2025, para a cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO. 
Após a votacao e as designacOes, par unanirnidade, a Conselho de 
Administraçao da lnstituicao, deterrninou os procedimentos para apreciacao das 
designacOes pela Assernbleia Geral Ordinária, para eleicao e designacäo de 
posses aos cargos. 
Nada rnais tendo a se tratar foi elaborada a presente Ata que vai assinada por 
mirn, secretário da Reunião e pelo Presidente do Conselho de Adrninistracao da 
lnstituicao do IPGSE. 
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