ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
“INSTITUTO CAMILA E LUIZ TALIBERTI”
Aos dezoito de agosto de dois mil e dezenove, nesta capital na Avenida
Paulista, 1207, reuniram-se na qualidade de fundadores os Senhores e
Senhoras que assinam a lista de presença anexa na qual são qualificados
(Anexo I), tendo por finalidade, única e exclusiva, fundar uma associação de
direito privado, sem fins lucrativos, administrativa e financeiramente autônoma
e independente de qualquer filiação política ou religiosa. Para presidir os
trabalhos, foi indicado, por aclamação, o Sr. Newton Vagner Diniz que escolheu
a mim Helena Quirino Taliberti para secretariá-lo. Com a palavra, o Sr.
Presidente enfatizou a necessidade de se constituir uma associação capaz de
aglutinar forças e representar as aspirações dos presentes junto à sociedade,
ao poder público e à iniciativa privada. Em seguida, submeteu à votação
proposta de denominação social e de endereço para a instalação da sede da
entidade, já previamente discutidos, que foi imediatamente aprovado por
unanimidade, da seguinte forma: denominação social, Instituto Camila e Luiz
Taliberti e endereço Avenida Paulista, 1765, 7º andar, cj 72, Bela Vista, CEP

01311-200. Ainda com a palavra, o Sr. Presidente distribuiu aos presentes,
cópias do estatuto social a ser discutido, já de conhecimento geral, o qual, após
ser integralmente lido e debatido, restou aprovado, por unanimidade, e segue
em anexo (Anexo II), como parte inseparável da presente ata, para todos os
fins de direito, ficando, portanto, definitivamente constituída a associação. Em
ato contínuo, o Sr. Presidente deu início ao processo eletivo, visando compor
os cargos da Diretoria e do Conselho Deliberativo, apresentando à assembleia
os candidatos os quais, por aclamação dos presentes, foram eleitos para
compor a Diretoria e o Conselho Deliberativo da seguinte forma:
Diretor Presidente – Helena Quirino Taliberti, brasileira, casada, economista,
residente nesta capital à Avenida Paulista, 1207, apto 232, Bela Vista, portador
da cédula de identidade RG 6.456.610-9 e inscrito no CPF/MF sob nº
022.989.828-99.
Diretor de Administração – Newton Vagner Diniz, brasileiro, casado,
engenheiro, residente nesta capital à Avenida Paulista, 1207, apto 232, Bela

Vista, portador da cédula de identidade RG 8.354.317 e inscrito no CPF/MF
sob nº 601.522.307-34.
Diretor Financeiro – Maria Ligia de Barros Miguel Engels, brasileira, viúva,
corretora de seguros, residente nesta capital à Rua Dr. Alfredo Ellis, 301, apto
33, Bela Vista, portadora da cédula de identidade 7.775.090 e inscrita no
CPF/MF sob nº 951.808.188-34.
O Conselho Deliberativo ficou composto pelos seguintes membros:
Daniela Del Carlo Bernardi, brasileira, solteira, jornalista, residente nesta capital
à Rua Brasílio Machado, 421, apto 11, Santa Cecília, portadora da cédula de
identidade RG 35.751.000-8 e inscrita no CPF/MF sob nº 369.298.663-31.
Enrico Manzano, brasileiro, solteiro, produtor musical/músico, residente nesta
capital à Rua Caiubi, 564, Perdizes, portador da cédula de identidade RG
34.625.709-8 e inscrito no CPF/MF sob nº 388.788.498-12.
Fernando Davis Ribeiro da Silva, brasileiro, solteiro, pintor, residente nesta
capital à Rua Paracuê, 293, apto 91, Sumaré, portador da cédula de identidade
RG 28.365.602-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 357.230.998-95
Julia Mello Neiva, brasileira, união estável, advogada, residente nesta capital à
Rua Mario, 209, Vila Romana, portadora da cédula de identidade RG
24.178.028-7 e inscrita no CPF/MF sob nº 307.457.958-70.
Silvana Pacífico de Toledo, brasileira, viúva, professora, residente nesta capital
à Avenida Rouxinol, 837, apto 103, Moema, portadora da cédula de identidade
RG 4.737.560-7 e inscrita no CPF/MF sob nº 763.274.508-49.
E, por fim, o Sr. Presidente dá posse aos eleitos, para a gestão de 01 de
outubro de 2019 a 31 de março de 2020, passando a palavra para quem
quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia
para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
presente assembleia geral, determinando a mim, que servi como secretário,
que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos
competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente segue
assinada por mim como secretária e eleita Diretora Presidente responsável
pela organização e pelo Sr. Presidente da Assembleia.
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