ATA DE FUNDAÇÃO DA ANEGEPE

ATA Nº 01/2011 ATA DA ASSEMBLÉIA CONSTITUTIVA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE ESTUDOS EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS ANEGEPE.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, nesta cidade de
São Paulo/SP, na Rua Haddock Lobo, n. 200, unidade 52, reuniram-se, em primeira
convocação, às quatorze horas e 30 minutos, sob a presidência da Sra. Maria José
Barbosa de Souza, para, de acordo com o edital de convocação, deliberarem sobre os
assuntos constantes da ordem do dia, quais sejam: leitura e votação do estatuto da
associação e eleição dos membros do corpo diretor e do conselho fiscal, da proposta de
associados beneméritos e do valor das anuidades. Abrindo a assembléia, com 24
presentes, cujo registro se encontra na relação anexa integrante desta ata, a Sra. Maria
José Barbosa de Souza saudou os presentes, passando a seguir a palavra ao Sr.
Fernando Antonio Prado Gimenez que registrou a necessidade de se criar a ANEGEPE
e expôs um breve histórico dos acontecimentos que antecederam e motivaram sua
criação, com a finalidade de promover o estudo e melhores práticas de
empreendedorismo e de gestão de micro, pequenas e médias empresas. Prosseguindo,
a Sra. Maria José Barbosa de Souza nomeou o Sr. Fernando Gomes de Paiva Júnior
para secretariar os trabalhos da assembléia de constituição. Em seguida, por
determinação da presidente da assembléia, o secretário procedeu à leitura da ordem do
dia e fez a leitura da proposta de estatuto da associação. Como não houve sugestões
nem propostas para sua modificação, a Sra. Maria José Barbosa de Souza passou à sua
votação por aclamação, tendo sido aprovado por unanimidade. Prosseguindo, a Sra.
Maria José Barbosa de Souza coordenou a votação aberta do corpo diretor e do
conselho fiscal, para a primeira gestão, com início na data de vinte e sete do mês de
fevereiro do ano de dois mil e onze e término na data de vinte e sete do mês de fevereiro
do ano de dois mil e treze. A eleição foi realizada, sendo o corpo diretor e o conselho
fiscal eleitos por unanimidade e ocupando seus cargos as seguintes pessoas: presidente
Sra. Vânia Maria Jorge Nassif, vice-presidente Sra. Hilka Pelizza Vier Machado, diretor
científico Sr. Cândido Vieira Borges Júnior, tesoureiro Sr. Marcos Hashimoto, secretário
geral Sr. Edmilson de Oliveira Lima e segundo secretário Sr. Fernando Gomes de Paiva
Jr.; e conselho fiscal: presidente Sr. Fernando Antonio Prado Gimenez, primeiro titular
Sr. Valmir Emil Hoffmann, segundo titular Sr. Éverton Luís Pellizzaro de Lorenzi
Cancellier e suplente Sr. Juvêncio Braga de Lima. Em seguida, foi proposta e aprovada
a relação dos sócios beneméritos com o Sr. Louis Jacques Filion, Pierre André Julien,
Frank Janssen, Germain Simard e a Sra, Josée St. Pierre. Na votação seguinte, a
assembléia definiu, por unanimidade, estabelecer o valor da anuidade (contribuição
associativa) em R$ 50,00 (cinqüenta Reais) para estudantes, R$ 300,00 (trezentos
Reais) para associados institucionais e R$ 100,00 (cem Reais) para os demais
interessados em se associar. A Sra. Vânia Maria Jorge Nassif recebeu a palavra,
fazendo agradecimentos pela presença dos participantes e destacando a importância

dos associados empreenderem novas ações para o desenvolvimento da ANEGEPE. A
palavra foi passada, em seguida, à Sra. Hilka Pelizza Vier Machado, que registrou a
presença de pessoas de várias regiões do país e, inclusive, do exterior. A presidente da
assembléia, Sra. Maria José Barbosa de Souza, declarou criada a ANEGEPE e, com
nada mais a ser tratado, deu por encerrada a assembléia, mandando lavrar esta ata que,
lida e achada conforme, foi assinada por ela, pelo Sr. Fernando Gomes de Paiva Júnior,
secretário da assembléia, e pela Sra. Vânia Maria Jorge Nassif, presidente eleita.
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