ATA DA 29ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA RECIFESCOLA S/C – CNPJ: 03.795.413/0001-06
REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze teve início a 29ª Assembleia Geral
Ordinária da RecifEscola S/C, sito à rua São Bento, 301 – Varadouro – CEP: 53.020.080, Olinda/PE,
na residência de Rodolfo Ferh, em primeira convocação, às 9h30 horas, segunda convocação às
10h30 e em última convocação às 11h, foi aberta a sessão com 16 pessoas presentes, pelo senhor
presidente da RecifEscola Pablo Stahli que abriu a Assembleia agradecendo a todos os presentes e
em seguida passou a presidência para o 1º Conselheiro Rodolfo Fehr que deu início aos trabalhos
lendo o Edital de Convocação da Assembleia para tratar dos seguintes assuntos:
1) Apresentação das ações desenvolvidas em 2014 e perspectivas das ações para 2015;
2) Eleição e posse da nova diretoria;
3) Apresentação da Prestação de Contas do ano 2014;
4) Fixação da contribuição financeira anual;
5) Outros assuntos.
Com a palavra o presidente da RecifEscola Pablo Stahli, que agradeceu aos presentes por
atenderem a convocação e ao convite para participar desta Assembleia. Na ocasião apresentou a
amiga suiça presente à reunião, psicológa Ursula Acklin. Pablo Stahli falou da RecifEscola após a
morte do vice-presidente Odilon de Albuquerque Mello Filho e das cinzas do mesmo, depositada
no terreno do Centro Comunitário Multifuncional de Desenvolvimento Humano Mathilde Stahli,
sua amada escola. Falou da imensa gratidão para com Odilon. Falou sobre Júnior ter assumido as
funções que eram desempenhadas por Odilon. Depois sobre a contribuição que Deise tem dado a
RecifEscola apresentando o nome da mesma para substituir Odilon na vice-presidência e
esperando contar com o apoio de todos. Falou ainda, sobre a instalação do Consultório
Odontológico graças ao apoio de Dr. Damião aqui presente e graças ao seu apoio conseguimos
trazer vários medicamentos e materiais indispensáveis ao tratamento odontológico para
funcionamento do consultório. Infelizmente recebi a notícia da Alemanhã que o consultório da
Igarassu está fechado por falta de jovens dentistas interessados, e que não há na Alemanhã, nesse
momento, pessoal disponível para vir colaborar com o atendimento odontológico no Brasil. Uma
delegação da Alemanhã nos visitará em setembro e espero receber melhores notícias. Um outro
problema é a falta de colaboração da Prefeitura de Itapissuma que mesmo com o Convênio de
Cooperação Técnica em vigor, resolveu tirar o Mais Educação da Instituição, deixando a
RecifEscola sem alunos o que é inaceitável. O desafio deste ano é conseguir independência dos
recursos financeiros da Suiça. Como a minha retirada e do meu grupo dos cargos e obrigações da
RE Suiça, o futuro da Associação não está definido. Diante disso não posso mais garantir um apoio
financeiro como hoje. Diante desse fato temos que garantir a continuação da RE de Itapissuma,
com o apoio do Brasil. Para encerrar a minha fala agradeço especialmente ao meu amigo Rodolfo
Fehr, por ter colocado à nossa disposição, seu belo lar onde estamos realizando nossa Assembleia.
Em seguida o Presidente da Assembleia passou a palavra para o senhor Josuel Ferreira Júnior,
Tesoureiro da RecifEscola e Diretor do Centro Comunitário Multifuncional de Desenvolvimento
Humano Mathilde Stahli, que falou sobre as ações desenvolvidas pela RecifEscola em 2014, com o
Programa Mais Educação do Ministério da Educação em parceria com a Prefeitura de Itapissuma,
através da Secretaria de Educação do Município, atendendo a uma média de 150 crianças,
diariamente, por meio de atividades optativas de educação complementar, como oficinas de
letramento e matemática, percussão, música e dança popular, informática, educação ambiental e
horta-modelo, artes, esporte e lazer, e que infelizmente, a Prefeitura cancelou a parceria com a
RecifEscola para o ano de 2015. Além do Mais Educação a RecifEscola atendeu através do Centro
Comunitário Multifuncional de Desenvolvimento Humano Mathilde Stahli, 60 famílias com a

distribuição de um sopão, uma vez por semana. A instituição vem mantendo contato com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), que faz parte do Sistema (S), entidade
vinculada a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que tem como objetivo
organizar, administrar e executar, em todo território nacional, a Formação Profissional Rural e a
Promoção Social de jovens e adultos. O nosso objetivo em cooperação com o SENAR é de
capacitar jovens e adultos da comunidade. A instituição, também está fazendo adesão ao Módulo
Solidário Todos com a Nota, campanha do Governo do Estado de Pernambuco que tem como
objetivo combater a sonegação e a evasão fiscal, além de incentivar as atividades
socioassistenciais desenvolvidas para a população do Estado, através de premiação às instituições
que estejam devidamente inscritas no Programa. Estivemos em contato com a Prefeitura de
Itapissuma para implantarmos o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que tem como base
a atenção à saúde centrada na família (orientação familiar), utilizando saberes de variadas
origens, tanto os específicos da saúde, como de outros campos de conhecimento tais como
cultura, assistência social, gestão, esporte, lazer entre outros. Entramos em contato, também com
a Centra de Abastecimento Alimentar de Pernambuco (CEASA), para participar do Sopa Amiga,
programa criado com o objetivo de aproveitar o excedente não comercializado de produtos
hortícolas, que apresentam boas condições para o consumo humano, na produção de uma sopa
concentrada, que é distribuída à população potencialmente carente. Estamos aguardando
resposta para participar desse programa que seria uma complementação do nosso.
Estamos fazendo uma parceria com a Polícia Comunitária que tem como objetivo a interação da
polícia com a comunidade, diminuindo assim a violência e o tráfico de drogas. O nosso interesse é
que essa parceria promova a defesa social da comunidade e das escolas e associações realizando
um trabalho de interação com palestras e atividades esportivas. Neste sentido estamos
conversando para implantarmos o curso de judô e o programa de emissão de documentos, como
Registro Geral (RG), Carteira Profissional e outros. Outras Ações realizadas: contato com 15
(quinze) empresas que ficam nas proximidades da RecifEscola, para estabelecermos parcerias. A
empresa Lomza Group de Igarassu fez a doação de material esportivo e de um aparelho de ar
condicionado. Reunião com o vereador Rubens Cestil para se mostrou interessado em ajudar a
Instituição. Contato com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com a possibilidade de
uma parceria para o atendimento odontológico neste ano de 2015. A perspectiva das ações para
2015. Aluguel de salas da Instituição, nos finais de semana, para a Universidade Iguaçu (UNIG),
que pretende ministrar cursos de nível superior na localidade; implantar cursos
profissionalizantes para atender aproximadamente 5.000 jovens nas comunidades de Botafogo e
Mangabeira, com o Programa Trailer Itinerante. Esse Programa da RecifEscola será realizado com
o apoio de vários parceiros; preparação de projetos para participar dos Editais de patrocínio das
Empresas FIAT/JEEP, AMBEV, Itaipava e Usina São José; implantar o Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF), com o atendimento de psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo e assistência
jurídica; ampliar de 50 para 80, o número de famílias que recebem a sopa; iniciar os cursos com o
SENAR; contratar estagiária da área de pedagogia; realizar parceria com a Associação de
Moradores para cadastrar a comunidade no Programa de Abastecimento Social (Fome Zero). Esse
programa distribui cestas básicas de alimentos para vários segmentos, entre os quais, as
comunidades de pescadores artesanais, marisqueiras e caranguejeiros; contato com a Fundação
Altino Ventura para realizar exames oftalmológicos e por fim a construção de uma quadra
poliesportiva. Dando contiuidade aos trabalhos, foi realizada a eleição da diretoria com a
substituição do vice-presidente Odilon de Albuquerque Mello Filho, falecido em 18 de maio de
2014, sendo substituído por Deise Gislaine das Neves Alves, 2ª secretária, substituída por Laura
Cavalcanti Bezerra dos Santos e a substituição de Christina Van Bronckhorst, 2ª Conselheira por
Flávio Domingues, sendo aprovado por unanimidade a seguinte diretoria: Presidente – Pablo
Stahli; Vice-presidente - Deise Gislaine das Neves Alves; 1ª Secretária – Veralúcia Ferreira Mello;
2ª Secretária - Laura Cavalcanti dos Santos; Tesoureiro – Josuel Ferreira Júnior, Conselheiros:
Rodolfo Fehr. Flávio Domingues da Silva e Yvon Jalny. Suplente: Valterlim Mariano da Silva. Após a
eleição por aclamação, a nova Diretoria foi empossada. Em seguida foi apresentada pelo contador

da Instituição Rolando de Souza Nascimento, a prestação de contas referente ao ano de 2014,
aprovada por todos os presentes. Após a apresentação da Prestação de Contas Pablo falou da
contribuição financeira anual, que a permanece o mesmo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) de
cada membro da instituição e dos colaboradores. O contador financeiro Rolando de Souza
Nascimento falou da importância da atualização do endereço da instituição para a nova sede, no
município de Itapissuma, cuja atualização do novo endereço deverá ser providenciada, ainda
neste ano de 2015. Então, com a aprovação dos presentes na assembléia, ficou decidida a
mudança do endereço sede para a Rua Severino Pessoa Cavalcanti, s/n – Loteamento Cidade
Criança – CEP:53.700-000 – Itapissuma/PE.Não havendo mais nada a tratar, o presidente da
Assembleia agradeceu a todos os presentes, dando por encerrada a Assembleia. Eu Veralúcia
Ferreira Mello, na qualidade de secretária, lavrei e assinei a presente Ata. Olinda, 21 de fevereiro
de 2015.
Veralúcia Ferreira Mello
1ª Secretária
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