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INSTITUTO TIME M
CNPJ Na 22.415.807/0001-28

Ilustríssimo Senhor,

Oficial de Registro de Imóveis Titulos e Documentos e Civil de Pessoas Juridicas de Leme

Eu, Rafael Trinidade Pires de Moraes. CPF 372.244.988-07, RG 42.060.157-0, brasileiro,
enfenneiro. residente na Av. Paul Harris 1353, apt 22 bloco B, no bairro jardim do bosque na
cidade de leme/sp residente do Instituto TIME M, vem por meio deste requerer à Vossa Senhoria
a alteração do Estatuto e Registro da Ata da Assembleia do referido Instituto, para que, seguem
anexos, os documentos necessários.

Nestes termos,

Peço deferimento.

Leme, 31 de agosto de 2017.

Rafael Trinidade Pires de Moraes

Presidente - RG: 42.060.157.0

INSmYTO TIME" R"" R••••• do na",,", '''", E"""' •• C••• lo_, Sa•• 1M11. Co",,", CEP •••• ""00 _C•••••"'" _CNPJ 2a'U07I«lO'.1ll



003868
•••••"". ••0 n>••~

'EM • ,. ••

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEJA GERAL

INSTITUTO TIME M
CNPJ N° 22.415.80710001.28

Pelo Presente Edital, ficam convocados os associados do INSTITUTO TIME M, em pleno gozo de
seus direitos, para comparecerem em Assembleia Gera!, que se realizará no dia 30 de agosto de
2017, às 19:30 horas, em primeira convocação. e às 20:00 horas, em segunda convocação, à Rua
Rafael de Barros, 380, Edificio Cilas Lopes, Sala 12-A17, Centro, LemelSP, CEP 13610-200,
tomando conhecimento e deliberarem sobre:

1 - Eleição e Posse da Nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal

2 - Alteração e aprovação do Novo Estatuto Social

Presidente
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEiÇÃO DE NOVA
DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL E

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

INSTITUTO TIME M
CNPJ N° 22.415.80710001.28

Aos trinta dias do mês de agoslo do ano de dois mil e dezessete (30/0812017), na Rua Rafael de
Barros, 380, Edifício Cilas Lopes, Sala 12-A17, Centro, município de Leme. SP, CEP 13610-200,
reuniram-se em segunda chamada às 20 horas, atendendo ao Edital de Convocação do dia vinte
e cinco do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, devidamente afixado na sede social,
os associados do Instituto TIME M, em ASSEMBLEIA GERAL, com presenças devidamente
registradas em lista integrante da presente Ata, para discutirem os seguintes tópicos: Eleição e
Posse da Nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; Alteração e aprovação do Novo Estatuto
Social. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Presidente Murilo Maciel Olivieri às 20 horas em
segunda chamada, e escolhido por votaç.:io o Sr. Eduardo Zani, associado, para secretariar os
trabalhos desenvolvidos conforme ordem do dia constada no Edital de Convocação. Iniciada a
Assembleia, foi colocado em discussão o primeiro tópico da pauta, vindo o Sr. Presidente
esclarecer sobre as funções dos membros do Instituto e, em seguida, os presentes foram
convidados a candidatarem-se aos cargos. Conhecidos os candidatos, a Assembieia entrou em
deliberação pelo tempo necessário para debate e estudo cuidadoso dos nomes apresentados,
Teve inicio o pleito, seguido da contagem dos votos, presenciada por todos. O resultado foi
apresentado pelo Sr. Presidente tendo ficado a nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do
Instituto TIME M. com a seguinte composição: Diretoria Executiva - Presidente:Rafael Trinidade
Pires de Moraes, CPF 372.244.988-07 RG 42.060.157-0,brasileiro, casado, Enfermeiro, reside
na Av. Paul Harris 1353 apt 22 Bloco B, jardim do bosque Lemelsp. - Vice-Presidente Sr.
Eduardo Zani, CPF 086.284.428-20, RG 19.137.981-5, brasiieiro, divorciado, autônomo, reside
na Rua:Dr. Jambeiro costa 90- centro LemelSP - Tesoureiro Sr. Henrique Zullo de Souza CPF
363.456.458-00 . RG 44.025.110-2. brasileiro, solteiro, contador, reside Rua: Abraão Jorge
Mansur 190, centro, leme/SP - Diretor de Esportes Sra. Paula Regina Zaccariotto, CPF
246,283.218-17, RG 25.130.250-7, brasileira, solteira, Educadora Física, reside na Av. Dr.
Jambeiro costa 115, centro, lemel. Conselho Fiscal- Presidente: Camila Melinski Sercíloto, CPF
275.982.518-35, RG 30.561.614, brasileira. casada, empresaria, reside na AV. Taufic nacif
Mansur 375, jardim do bosque, lemelSp - Conselho Fiscal Sra. Caroline Melinski Serciloto
Landgraf, CPF 273.642.618-50, RG 32.772.956-9,brasileira, casada, empresaria, reside na Rua
Paulo bertin 110, jardim crismara, lemelSP - Conselho Fiscal Sr. Sebastião Marcia Pegoretti,
CPF 137.396.618-10, RG 22.480.691-9, brasileiro, divorciado, autônomo, reside na Rua: Paulo
Rebessi 436, cidade jardim, lemelSp - Conselho Fiscal (suplente) Sr. Vinicius Galeni, CPF
220.052.398-01, Rg 32.890.072-2. brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, reside ma Av. Paul
Harris 320, casa 6, jardim do bosque, leme/SP. Após a eleição os novos membros tomaram
posse imediatamente. Passou então para o segundo tópico da pauta sobre a alteração e
aprovação do Novo Estatuto Social do Instituto TIME M. Foram colocados para discussão os
artigos a serem modificados. após a adequações dos mesmos e as alterações realizadas o Sr.
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-~~'A'-::"" ,fiJ' sidenle solicitou ao Secretario a leitura do Estatuto alterado. O Sr, Presidente então abriu e
IJ~~vepaço para dúvidas e perguntas. Não houve questionamentos e todas as alterações foram

provadas. Finalmente, o Sr. Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar
sobre outros temas, e na ausência de manifesto e nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de lodos e deu por encerrada a Assembleia Geral. A presente Ala foi lida e aprovada
por unanimidade entre os presentes, como boa e verdadeira, será levada a registro junto aos
órgãos públicos competentes, para surtir os efeitos jurídicos necessários e segue assinada por
mim, pelo Senhores Presidentes, como sinal de sua aprovação.

UU3868

Leme, 30 de agosto de 2017.

Presidente (em exercício)

&lJJ1:~JJe (rv,
I
Rafael Trinidade Pires de Moraes

Presidente (eleito)

CarolinaLenll, 1 riaM
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