
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 04/08/2017 

Às 10 (dez) horas, do dia 04 de agosto de 2017, na Rua Souza Dutra, n° 145, Estreito, 

Florianópolis/Se, eEP: 88.070-605, reuniram-se, em primeira sessão, com presença de todos 

os associados, conforme registrado em lista de presença, do I.D.E.A.S - Instituto de 

Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde, associação privada, sem fins econômicos, 

inscrita no Ministério da Fazenda sob o eNPJ nº 24.006.302/0001-35, registrado no 1º Ofício 

de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Florianópolis, sob o nº 42510, 

livro A-154, Folha 232 em sessão de 18/01/2016, para deliberarem sobre: (i) alteração do 

endereço da matriz do instituto para o município de São Francisco da sul/se; (li) alteração 

do endereço da filial de São Francisco do Sul/se; (iIi) alteração de endereço da filial de 

Itapema/Se, (iv) constituição de filial na cidade de Jaguaruna/Se; (v) alteração da redação do 

art. lOdo Estatuto Social; (vi) alteração da redação do item XVII, do art. 26, do Estatuto 

Social; (vii) indicação de conselheiro administrativo. A assembleia foi presidida por ROBERTO 

HENRIQUE BENEDETTI, que agradeceu a presença de todos, e secretariada por BRENO JOSE 

SANTIAGO BEZERRA DE LIMA. Discutidos os assuntos supracitados, a Assembleia, de forma 

unânime, votou aprovando: (i) alteração de endereço da matriz do instituto, que passa a ter 

sede de seu estabelecimento na Rua Or. Manoel Antônio Bueno, s/n°, Rodo Grande, São 

Francisco do sul/se, eEP: 89.240-000; (li) alteração de endereço da filial de São Francisco do 

sul/se, que passa a ter sede de seu estabelecimento na Rua Estrada do Forte, s/n°, Ubatuba, 

São Francisco do Sul/se, eEP: 89.240-000; (iii) alteração de endereço da filial de Itapema/Se, 

que passa a ter sede de seu estabelecimento na Rua 700, n° 659, Várzea, Itapema/Se, eEP: 

88.220-000, (iv) constituição da filial na cidade da Jaguaruna/Se, que terá sede na Rua 

Deputado Joaquim Ramos, n° 125, Centro, eEP: 88.715-000; (v) alteração do art. 1°, do 

Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: Art. 19• O INSTITUTO 

DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIST~NCIA A SAÚDE - I.D.E.A.S, é uma associação civil, de 

direito privado, sem fins econômicos, de duração indeter,;ninada, com sede na Rua Dr. 
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Manoel Antônio Bueno, s/n°, Rocio Grande, São Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000 e 

filiais, conforme segue: Filiai 01: Localizada na Rua Wenceslau Braz, n° 1015, Operaria Nova, 

Criciúma/SC, CEP: 88.809-020; Filial 02: Rua General Acastro Campos, 153, Centro, 

Florianópolis/SC, CEP: 88.025-140; Filiai 03: Rua Estrada do Forte, s/n°, Ubatuba, São 

Francisco do Sul/SC, CEP: 89.240-000; Filial 04: Rua 700, n° 659, Várzea, Itapema/SC, CEP: 

88.220-000, Filiai 05: Rua Deputado Joaquim Ramos, n° 125, Centro, Jaguaruna/SC, CEP: 

88.715-000, regidas pelo presente Estatuto e pelas demais disposições legais que lhe forem 

aplicadas; (vi) alteração item XVII, do art. 26, do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte 

redação: Art. 2611, Compete ao Conselho Administrativo: I. Arrecadar e contabilizar as 

contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, mantendo em dia a escrituração 

da Instituição; 11. Pagar as contas autorizadas pelo Presidente; 111. Apresentar relatórios das 

receias e despesas, sempre que forem solicitados; IV. Apresentar ao Conselho Fiscal a 

escrituração da Instituição, incluindo relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre 

as operações patrimoniais realizadas; V. Conservar, sob guarda e responsabilidade, os 

documentos relativos à tesouraria; VI. Manter todo o numerário em estabelecimento de 

crédito; VII. Estabelecer as diretrizes, normas e princípios gerais de condução das atividades 

do IDEAS; VII. Aprovar propostas de contratos de gestão do IDEAS; IX. Gerir o patrimônio do 

IDEAS; X. Conduzir a gestão executiva do IDEAS; XI. Aprovar a proposta de orçamento, 

acompanhar o orçamento do IDEAS e sua execução, o programa de investimento, o Plano 

Anual de Trabalho e o Plano de Aplicações de Recursos; XII. Nos impedimentos ou dispensas 

de membros da Diretoria do IDEAS, designar substitutos até a próxima eleição; XIII Designar 

os membros da Diretoria e propor à Assembleia Geral a destituição dos referidos membros; 

XIV. Aprovar indicações para Associados Colaboradores; XV. Aprovar o Regimento 

Administrativo Interno do IDEAS que deve dispor, no mínimo, sobre a sua estrutura, 

gerenciamento, cargos e competências; XVI. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas 

definidas assim como, aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais 

do IDEAS; XVII. Aprovar a destituição de administrador e a extinção do IDEAS, somente por 

maioria de no mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros, devendo-se submeter à 
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deliberação da Assembleia Geral; (vii) a indicação de Giuliano Pasquale, brasileiro, solteiro, 

médico, nascido em 19/03/1982, portador da carteira de identidade n° 30589389, expedida 

pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 297.984.498-51, residente e domiciliado na Avenida 

Madre Benvenuta, n° 322, Apto. 1314, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.036-500, para o 

cargo de conselheiro administrativo, que tomou posse nesta data. Nada mais havendo a 

tratar, foi lavrada por mim BRENO JOS~ SANTIAGO BEZERRA DE LIMA à presente ata, que 

foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, que com ela concordam. 
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Florianópolis/SC, 04 de agosto de 2017. 
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Nome 

ROBERTO HENRIQUE BENEDETII 

JULHANO TIAGO CAPELETII 

I BRENO JOSÉ SANTIAGO BEZERRA DE LIMA 

WAGNER LIMA RIBEIRO 

! ANDRÉ EDUARDO SARTORATO 

LlZIE ELLEN TAGU~C::.H~I _______ -+ __ +_--.:.-,-+-'t-+-__ =---___ I 

~RO~D~R~I~G~O~B~A~R~R=ET~O~ _______ ~~~~~~ ____ ~ __ ~ 
ANA PAULA DE MORAES SOARES 

I DAN_T_E_~O_B_E_RT_O_E_IC~K~H~O~F~F __________ -+ __ ~+f~~ ______ ~~ __________ ~ 

I GIUJ,IANO PASQUALE --- -
I FERNANDO GRAÇA ARANHA 

~FA~B~I~O~A~N~D~R~EJB~E~N~E~D~E~TI~I __ ~~ ______ -+~~~~~~~~~==~ __ ~ ___ 
I NATALIA FRANCO 
I" 

ANTONIO PEREIRA 

HUMBERTO LUIZ LlBERATO 

~ANIEL MELLO 

JOÃO PAULO SALES SEGALLA 
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