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Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, no auditório do Centro 

Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - UNIFAE, situada no Largo Engenheiro Paulo 

de Almeida Sandeville, Nº 15, Santo André, São João da Boa Vista/SP, iniciou-se, em segunda 

convocação, às 10:30 horas, com a presença dos associados constantes do livro próprio, a 

Assembléia Geral Extraordinária da APAS/SJOÃO, especificamente convocada para discussão e 

votação do novo Estatuto da Associação, segundo o respectivo Edital  remetido aos associados por 

mala direta e publicado na imprensa local. Para iniciar os trabalhos, a mesa foi composta na 

seguinte conformidade: Celso Augusto Lúcio, Diretor Presidente; Francisco Antônio Alves, 

Diretor Vice-Presidente; Edvaldo Lopes da Costa, Diretor 1º Tesoureiro; Sérgio Corsino, Diretor 

de Patrimônio, Aparecido Donizete da Silva, Diretor de Relações Públicas, José Ângelo Peixoto, 

Membro do Conselho Fiscal, Carlos Borges Torres, Presidente do Conselho Deliberativo, 

Aparecido Moraes Oliveira, Membro do Conselho Deliberativo, Sr Cel Res PM Tadeu Simões 

Machado, convidado para representar os assembléistas; e José Roberto Aguiar Lima, Diretor 2º 

Secretário. Passada a palavra ao Sr Presidente o mesmo agradeceu a presença de todos e efetuou a 

leitura do Edital de Convocação Nº 002/2009 com a seguinte ordem do dia: 1-) Aprovação do 

Novo Estatuto para adequação às exigências da Lei 10.406/02 (Código Civil Brasileiro), e 

alterações pela Lei 11.127/05. Após a leitura do edital, o Sr Presidente convidou o Sr Aparecido 

Moraes Oliveira para presidir a Assembléia Extraordinária, em consideração a sua efetiva 

participação na elaboração do novo Estatuto. Em seguida o Sr Aparecido Moraes Oliveira 

agradeceu o reconhecimento que lhe fora dispensado e passou a discorrer artigo por artigo do novo 

Estatuto, exibidos através de um “data show”, propiciando com que todos pudessem ler e 

acompanhar a exposição sobre cada um deles. Quanto ao artigo 35, houve uma pequena 

discordância sobre a forma como foi redigido no projeto original, tendo os senhores Renato Nery 

Machado e Carlos Borges Torres sugerido os ajustes necessários quanto à redação do mesmo, o 

que, após o  consenso entre os demais assembleistas, o referido artigo teve nova redação, ficando 

como se encontra, ou seja: “Os sucessores dos sócios titulares falecidos, nos termos do Código 

Civil Brasileiro responderão pelos saldos devedores por eles deixados sobre co-participação 

decorrente da utilização dos seus planos de saúde, conforme as disposições dos respectivos 

contratos”. Encerrada e exposição, foi devolvida a palavra ao Sr Presidente da Associação, o qual 

agradeceu o Sr Aparecido Moraes Oliveira pela condução dos trabalhos e abriu a palavra aos 

assembleistas para esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre os dispositivos do novo Estatuto, 

porém, ninguém se manifestou a esse respeito. O associado Alcides de Oliveira, aproveitou a 
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ocasião para enaltecer e agradecer pelo atendimento médico recebido quando de sua cirurgia no 

Hospital São Francisco em Ribeirão Preto. Encerrado os debates, o Sr Presidente da Assembléia 

colocou o novo Estatuto em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade absoluta. 

Encerrada a votação, foi retornada a palavra ao Sr Presidente da Associação, o qual fez os 

agradecimentos finais e encerrou a Assembléia, sendo lavrada a presente Ata, nos termos dispostos 

no Estatuto da Associação, que vai devidamente assinada pelo Presidente da Assembléia, o Sr 

Aparecido Moraes Oliveira, pelo Sr Celso Augusto Lúcio, Diretor Presidente da Associação e por 

mim José Roberto Aguiar Lima, Secretário da Assembléia. 
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