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ASSOCIAÇÃO MAÇÔNICA DE APOIO A TERCEIRA
IDADE DB SANTA CATARINA-AMATI-SC

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação Maçônica de Apolo à Terceira
Idade de Santa Catarina - AMATI-SC

Ao vigésimo quarto dia do mês de abril do ano de 2019, às 09:30 horas, em
segunda convocação, reuniram-se no auditório da Fundação Casa do Professor
e do Estudante - FUCAPROES, situado à Rua Almirante Alvim, nº 494, Bairro
Centro, Florianópolis, Santa Catarina, em Assembleia Geral Ordinária da
Associação Maçônica de Apolo à Terceira Idade de Santa Catarina. AMATI•
SC, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos ,
constituída como associação clvll, CNPJ 26.756.313/0001-68, com foro na cidade
de Florianópolis, sede situada à Rua Almirante Alvim, nº 494, Bairro Centro,
Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88.015-380, os membros associados que
assinaram a lista de presença. Os presentes escolheram, por aclamação, para
presidir os trabalhos Jusse Rycardo Tomczyk, e para secretariar Clóvis Renato
Squio. Em seguida, o Presidente declarou abertos os trabalhos, saudou os
presentes e solicitou a leitura· d_
o edital de convocação, em que consta a seguinte
a pauta de reunião: 1- Prestação de _contas do período 2018/2019; li - Eleição
para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, TesourelrQ, Tesoureiro adjunto e
os membros do Conselho Fiscal para o mandato 2019/2021 ; Ili - Aprovação do
orçamento anual e do programa de trabalho proposto pela Diretoria Executiva; IV
- Assuntos gerais. Em seguida, passou-se ao primeiro ponto da pauta, quando o
sr. Tesoureiro, Ir.: José Luiz Masnlk, expos aos presentes as prestações de contas
do exercício fiscal de 2018 e o do mandato até a presente data, já aprovadas pelo
Conselho Fiscal. Saldo de 2017 R$ 13.617,79, Receita de 2018 R$ 40.932,52,
despesas de 2018 R$ 8.061,44, saldo em 31 de dezembro de 2018 R$ 46.488,87.
Dados financeiros do segundo ano do mandato, de 30 de abril de 2018 a 31 de
março de 2019: receita de R$ 47.758,51, despesas de R$ 11 .629,74, saldo de R$
65.370,52. Após debate, restou aprovada a prestação de contas financeira por
unanimidade. O sr. Presidente que entrega o cargo, Ir.: Anísio Pedro Camilo,
prestou contas das ações e resultados da diretoria executiva até a presente data,
destacando o trabalho de divulgação nas lojas, a aprovação da lei de utilidade
pública municipal nº 10.451, de 09 de novembro de 2018, com participação ativa
do Ir.: Fábio Braga, vereador de Florlanôpolls, a busca por terreno junto ao
governo do Estado de Santa Catarina para estabelecimento de um Instituto de
Longa Permanência, destacando a participação ativa do Ir.: Ênlo Back, a
elaboração do plano de negócios e o planejamento estratégico da AMATI-SC sob
a condução especial do Ir.: Atcides Andujar. Ao final , pontuou o trabalho de
recuperação dos valores das mensalidades em atraso, e a in'c·
e acertar
com a CELESC para cobrança dos valores ensais na cont
.ps brevi'.)
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debate, restou aprovada por unanimidade a prestação de contas das ações da
diretoria executiva. Passou-se, em seguida, ao Item "li" da pauta (eleição dos
cargos de Presidente, vice-Presidente, Tesoureiro, Tesoureiro adjunto e os
membros do Conselho Fiscal para o mandato 2019/2021). Houve Inscrição de
chapa única, devidamente referendada na forma do estatuto, composta pelos
seguintes candidatos: DIRETORIA EXECUTIVA: Presidência: OSVALDO
MEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, profissional de educação tisica, CPF
305.909.909-00, RG 349582 SSP/SC, CIM 4874, da A.-.R:.L:.S:. Thomas Smith
Webb nº 158, domiciliado à rua dr. Carlos Correa, 192, Bairro Agronômica,
Florianópolis/SC; Vice-Presidência: ROGER ANDRADE DOS SANTOS,
brasileiro, casado, advogado, CPF 018.900.319-76, RG 1.664.093-4 SSP/SC,
CIM 262.801 , da A:.R.-.e ... e.-.L ...s.-. União Brasileira li nº 2.085, domlcillado à rua
Vereador Nagib Jabor, nº 274, apto 403, Bloco A, Capoeiras, Florianópolis/SC.
Tesouraria: VALTENIS LUIZ GOMES, brasllelro, casado, comerciante, CPF
007.586.550-53, RG 5743490 SSP/SC, CIM 267.299, da A.-.R.-.B.-,G:,B:,L:.S:.
Campos Lobo nº 1.310, domiciliado à rua Almirante Lamego, nº 830, apto 501 ,
Centro, Florianópolis/SC. Tesouraria-Adjunta: TELMO RENATO LOPES DOS
SANTOS, brasileiro, casado, aposentado, CPF 197.991.440.00; RG 1020060611
SSP/RS, CIM 178206, da A:,R:,8:,L:,S:, Renovação nº 3387, domiciliado à
Avenida Desembargador Vítor Lima, nº 354, apto 401, Trindade, Florlanópolis/SC;
CONSELHO FISCAL: membros tltulares: a) WILSON MAES, brasileiro, casado,
advogado e delegado de policia aposentado, CPF 030.500.339-91, RG 68.405SC SSP/SC, CIM 115.312, da A:.R:.8:.G :.8,•,L:,S:, Campos Lobo nº 1.310,
domiciliado à rua Almirante Alvim, nº 377, apto 303, Centro, Florianópolis/SC: b)
JOSÉ LUIZ MASNIK, brasileiro, · casado, ·militar da reserva e advogado, CPF
353.078.469-91, RG 583.444 SSP/SC; CIM/GOSC 2799, da A:.R:.L:.$:.
Jerônimo Coelho nº 13, domiciliado à rua Almirante Lamego, nº 748, Centro,
Florlanópolis/SC; e) LAURO BONFIM DOS PASSOS, brasileiro, casado,
agrimensor aposentado, CPF 070.971.669-91, RG 92.570 SSP-SC, CIM 181877,
da A:,R:.B:.L:.S:. Jerônimo Coelho nº 1.820, domiciliado à Rua da Independência,
994, apto 14, Areias, São José/SC. Membro suplente: EMILIO CÉSAR
ESPINDOLA, brasileiro, casado, aposentado, CPF 049.336.729-20, RG 416.849
SSP-SC, CIM 1069, da A:.R:.L.•,S:. Thomas Smith Webb nº 158, domlclllado à Rua
Santa Rita de Cássla, nº 1329, Bairro Canto, Florianópolis/Se, CEP 88.090-350.
Procedeu-se à votação, sendo a chapa única eleita por unanimidade.
Imediatamente após a proclamação dos resultados foi dada posse aos membros
eleitos para o 30 de abril de 2019 até 30 de abril de 2021, Desde logo foram
Indicados pelo Presidente à Assembleia Geral os associados para as seguintes
funções: Secretaria (art. 32, IV, do Estatuto): CLÔVIS RENATO SQUIO
brasileiro, solteiro, advogado e servidor público, CPF 005.259.039-92, RG
2.137.130 SSP/SC, CIM 264.469, da A:.R:.8:,L:,S:, Jerônimo Coelho nº 1.820,
domlclllado à rua João José da Silva, nº 123, apto 03, Cac
lorlanópolls/SC;
Secretaria-Adjunta (art. 32, IV, do Estatuto): ARNE
o, brasile~ro
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casado, militar reformado, CPF 037 .931 .924-15, RG 5,180.940-0 SSP/SC, CIM
198.374, da A:,R,.,B:,G:.B.•.L:,S,•, Campos Lobo nº 1.310, domlclllado à rua Padre
Osmar Müller, nº 166, ltaguaçú, Florlanôpolls/SC; Diretor de Patrlmõnlo (art. 32,
IV, do Estatuto): ROBERTO BLASI OLYMPIO DE OLIVEIRA , brasileiro,
divorciado, Engenheiro clvll e analista de sistemas aposentado, CPF 399.303.00953, RG 192.137 SSP/SC , CIM 260.813, da A:,R:,B:,G:,B:,L:,S:, Campos Lobo nº
1.310, domlclllado à rua Papa João XXII! , nº 177, Coqueiros, Centro,
Florianópolis/SC. Diretor de Planejamento (art. 32, IV, do Estatuto): ALCIDES
ANDUJAR. Conselho Consultivo (art. 39 do Estatuto): ANÍSIO PEDRO
CAMILO, JUSSE RYCARDO TOMCZYK, ~NIO BACK, HAMILTON PELUSO e
AIRTON PRIMO DEPEDRINI CELLA. Submetidos os nomes designados à
assemblela geral, foram aprovados por unanimidade. Alo contínuo procedeu-se à
posse dos membros indicados, para o mandato de 30 de abril de 2019 até 30 de
abril de 2021. O sr. Presidente recém-empossado agradeceu a confiança e a
disponibilidade dos llr.: para a condução da AMATI-SC para o próximo mandato.
Na sequência, conforme Item Ili da ordem do dia (aprovar o orçamento anual e o
programa de trabalho proposto pela Diretoria Executiva), passou a palavra ao
Vice-Presidente recém-empossado, Ir.: Rogar Andrade dos Santos que
apresentou a proposta orçamentária e o programa de trabalho para o novo
mandato. Previsão de receita de R$ 48.000,00 e de despesas de R$ 36.090,00,
conforme Itens detalhados, o~ quais, apó~ ,sàrem esclarecidos e debatidos foram
aprovados por unanimidade·: Na sequencia, passou-se ao quarto ponto da pauta
(assuntos gerais), sendo passada a pali3vra para Jardel Luiz Rauber da empresa
Ação Direta para apresentação do novo site da AMATI-SC. O Presidente que
deixa o cargo usou da palavra e agradeceu o empenho dos llr.: que muito
contribufram _desde a fundação da AMATI-SC até a atual situação e desejou
sucesso à nova diretoria que assume, sendo calorosamente paraben lzado pelos
presentes. Nada mais havendo, o Presidente, fez um resumo dos trabalhos do
dia, bem como das deliberações, agradeceu pela participação de todos os
presentes e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Clóvls Renato Squio,
secretário, lavrei a presente ata, que foi lida, achada confor e e firmad
or mim
e pelo sr. Presidente,

~ Clóvls Renato Squlo
CPF 005.259.039-92
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