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ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINIsTRAcA0 DA 
INsTITuIcAo - REALIZAcAO: 15 DE OUTUBRO DE 2021 

No dia 15 de outubro de 2021, em atendimento a convocaço da Diretor la Executiva do 
$MTITI ITC nF P1AMP: IAMNT(-  P (-.F=,qTAo flP PPVIfl FsPPr.II I7fl(S - 
IPGSECNPJ NO  18.176.322/0001-51, dadode06 de outubro de 2021, reunirame 
as 9:00 horas, na sede da instituicão na rua Avelino de Faria no 200, Setor Central - 
Rio Verde, Estado de Goiás, CEP 75.901-140, as membros do Conselho de 
Adm;nistraço do lnst:tu:ço, para a aprcciação do Pauta do Rcuno contido no Edita 
de Convocacão —Item ünico— Deliberar sabre pro posta de Alteracao do Estatuto Social 
do IPGSE 
O Presidente do Conselho, senh0rADALBERTO JOSÉ DA SILVA, CPF: 213.133.851-
15, apos conferir a relacão de presencas, declarou aberto as trabalhos, convidando 
mim LUIZ EGIDIO GALETTI, CPF NO 781.277.851-72, para secretariar a reuniâo o que 
prontamente fiz. 
O Presidente dos trabalhos registrou a presenca do Diretor Presidente do IPGSE, na 
reuniâo, sem direito a voto. 
Em cumprimento ao item ünico da pauta, a presidente informou aos presentes que a 
Diretaria Estatutària apresentou ao Conselho de Administraçào da lnstituição a 
proposta de alteraçào do Estatuto Social do IPGSE, visando promover as adequaçöes 
necessàrias para que a instituigao possa aesenvoiver suas ativiclaaes tamDem coma 
Organização da Sociedade Civil (OSC). Após a explanacão do Diretor Presidente, 
Senhor Eduardo Pereira Ribeiro, as membros do Conselho procederam as apreciacöes 
sabre a nova Estatuto Social, que já contempla as alteracâes propostas e também as 
adequacães na composiçäa dos Canseihos de Admiistraçãa da instituiçäo e dos 
L,L)I teit o ue i-ui til ILI dciU 	pei iiw. i- pu u ueuie U 	eiuei it uU L.UI eti u 
colocou em votacão as alteraçöes estatutárias, tendo sido apravadas par unanimidade, 
aprovando da mesma forma o texto do Estatuto Social Consolidado, em anexo a 
presente Ata, para ser encaminhado a Assembleia Geral Extraordinária, para 
apreciacâo e deiiberação. 
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t6rio da Reuni5o e p&a Presidente do Conselho de Adrrnnistraçàa da I nstituiçãa 
do IPGSE. 
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