
ATA DE ASSEMBl~IA GERAL DE CONSTITUiÇÃO DA

Rede Brasileira de MonitorameJ(ftp_f: l-v,.aH-ação,·'
......•. , .•. ~ - ..., ...•
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No vigésimo dia do mês de Novembro do ano ~e;cloi~ mil e caéorze (201;4)~:d~rante
-.. ..... ., •.. - - ..• :;..... ...: - .•. : - .•.

o VI Seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação realizado no

Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre (RS),

Brasil, reuniram-se em Assembleia, os seguintes cidadãos que constam na lista

anexa a esta ata, identificados, nos termos da lei, por seu nome, CPF e endereço

eletrônico. Foi designado para a presidência dos trabalhos o Sr. Rogério Renato

Silva, que convidou a mim, Murilo Cássio Xavier Fahel, igualmente já qualificado,

para secretariar a reunião.

Dando seguimento aos trabalhos pelo Senhor Presidente da Mesa, foi dito que havia

convidado os presentes para participar da Assembleia Geral com o objetivo de

deliberar sobre a constituição de uma associação civil sem fins lucrativos, que terá

por missão promover e qualificar teorias e práticas de monitoramento e avaliação

no Brasil.

o senhor dirigente da mesa criada com fins específicos de constituição da

Associação, na mesma oportunidade, forneceu aos presentes uma minuta do

Estatuto Social da entidade a ser constituída. A proposta foi objeto de análises,

ponderações e sugestões de todos os presentes, tendo a minuta sofrido ajustes.

Após debates, deliberaram os presentes, por unanimidade,constituir uma

associação civil sem fins lucrativos denominada REDE BRASILEIRA DE

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, a ser regida pelo Estatuto Social anexo, cujo texto

foi também aprovado por unanimidade, passando todos os presentes a integrar o

seu quadro social, na condição de Associados Fundadores, para os fins do Estatuto

Social ora aprovado.

Dando seguimento aos trabalhos, foi dito pelo senhor dirigente que era necessária a

eleição de indivíduos para ocupar os cargos da diretoria colegiada da entidade, tal

como previsto no Capítulo VI do Estatuto. Apresentadas as candid~~ut;as, a
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Assembleia Geral deliberou, por unanimidade, eleger as seguintes pessoas para

cumprir mandato de 2 (dois) anos na diretoria coleqiada nos termos do artigo 16°
-..... •.. ,.. .•. : ""',: :,-. .••.. ..., -:

do Estatuto anexo, como diretores: Márcia Pate~~o: ]vp~;rt:-:br§~Hêtfa, casada,

engenheira civil, residente à SQS 309 bloco •. F- .apto -..03~. Brasílla, .DE, RG:
~ : ~;\! :; ~•..,. -; .._.•

15.165.261-2 SSP/SP,CPF 126.900.428-00; ~1ãrtimi'Rillo Cterã-,-àrgent~4a;.c.;:âsada,

facilitadora, residente à Praça Franklin Roosevelt, 178, apartamento 52, São Paulo,

SP, RG 38757683-6 SSP/SP, CPF 253.241.298-44; Thomaz Kauark Chianca,

brasileiro, casado, odontólogo, residente à Avenida Nossa Senhora de Copacabana

No. 131 O apartamento 501 , Rio de janeiro, RJ, RG 05719494-6 IFP/Rj, CPF

830.197.747-72; Alcides Fernando Gussi, brasileiro, solteiro, professor, residente à

Av. Rui Barbosa, No. 584, apartamento 702, Fortaleza/CE, RG 14.287.386-x SSP/SP,

CPF 057.283.858-18; Maria Lúcia Cunha de Carvalho, brasileira, solteira,

economista, endereço 23 Avenida Centro Administrativo da Bahia, 250 - CAB,

Salvador - BA, RG 002358225-15, CPF 002.358.225-15; Breynner Ricardo de

Oliveira, brasileiro, casado, economista, residente à Rua Professora Bartira Mourão,

492, apartamento 1201, Belo Horizonte/MG, RG 883.690 SSP/MG, CPF

027.810.816-47; e Marília Patta Ramos, brasileira, solteira, socióloga, residente à

Rua Attílio Bilibio, 120, casa 107, Porto Alegre/RS, RG 6034021482 SSP/RS, CPF

558.198.180-91.

A Assembleia Geral também deliberou, por unanimidade, eleger as seguintes

pessoas para cumprir mandato de 2 (dois) anos no conselho fiscal, nos termos do

artigo 20° do Estatuto anexo: Angela Cristina Dannemann, brasileira, divorciada,

engenheira química, residente à Rua Urimonduba, No. 114, 10° andar, São Paulo/SP,

RG 01070122-27 SSP/BA, CPF 254.033.545-49, Taiana Fortunato Araújo, brasileira,

solteira, servidora pública, residente à Rua Domingos Ferreira, No. 125,

apartamento 114, Rio de janeiro/R], RG 6058369 SSP/MG, CPF 013.310.726-46 e

Leonardo de Oliveira Santos, brasileiro, casado, economista, residente à Rua

Senador Vergueiro, No. 85, apto 502, Rio de janeiro/R], RG 11720200-2 IFP/RJ, CPF

086.215.347-62.
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Finalizado o processo eletivo, o sr. presidente empossou formalmente os eleitos em

seus cargos, parabenizando-os por terem se prop~~f~ :â-cfQ?c-iI~á! a~~-5~ô::Ciaçãoem

sua trajetória a favor do desenvolvimento da sociedade brasileira.
, .•...!" .....• -- -""'I'"
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Como nada mais houvesse a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai assinada

pelo sr. presidente dos trabalhos, por mim, secretário, que a tudo presenciei e

consignei em ata e por todos os presentes.

Porto Alegre, 20 de Novembro de 2014.

~~1:-~
(~\i.~
~t/~

Presidente da Assembleia etário da Assembleia

OFICIAl. DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 20· SUBDISTRITO - JARDIM AMÉRICA
Ofidal: Uana Varzella Mimary

Rua H fique Schaumann, 518 _10 e 20 andares - Pinheiros - (11) 3081-9388
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EGJSTRO'ClVIL DíKPESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL mo /~=~"l
" , ÉRTlFIC.o o ARQUI{AMENTO NA MATRíCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO,
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01"50'130132655,0 ~- --,

atr. 26i546~- REDE B'RASILJ:IRA DE MONITORAMEN;O E AVALIAÇÃO

, /
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Consulte em https:/livww3.1jrj.jus.brlsilepublico
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Lista de Participantes que Subscrevem a Ata
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