ATA DA 33ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA RECIFESCOLA S/C – CNPJ:
03.795.413/0001-06 REALIZADA NO DIA VINTE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE.
No dia 20 de julho de 2019, teve início a 33ª Assembleia Geral Ordinária da RecifEscola
S/C, sito Loteamento Cidade Criança, Itapissuma/PE, na residência do Sr. Pablo Stahli,
em primeira convocação, às 11h00 horas, segunda e última convocação às 11h30 e em
última convocação, foi aberta a sessão com 12 pessoas presentes, pelo senhor
presidente da RecifEscola Pablo Stahli que abriu a Assembleia apresentando a seguinte
pauta:
1. A palavra do presidente;
2. A palavra do Diretor (Resultados 2018, Perspectiva 2019);
3. Apresentação do Balanço Anual de 2018;
4. Eleição e posse da nova da Diretoria para o ano de 2019;
5. Fixação da contribuição anual
8. Outros assuntos do interesse social.
9. Em seguida: Aperitivo.
Com a palavra o presidente Pablo Stahli agradeceu a presença de todos e em seguida
leu uma carta informando sobre a dissolução da Recifescola da Suíça enfatizando que a
partir desse evento a Recifescola do Brasil precisa da colaboração dos membros, bem
como, da parceria de outras Instituições para continuar exercendo suas atividades.
Coma palavra a Sra. Ilda Jalny sugeriu que fosse iniciada o mais breve possível a
contribuição mensal dos membros e de outros interessados através de carnês. O
presidente informou que os carnês serão enviados por e-mail. O Sr. Flávio Domingues
sugeriu que as doações fossem feitas através de depósito na conta bancária da
Recifescola da Caixa Econômica Federal. Em seguida, o Sr. Pablo leu para os presentes
o memorando enviado pela Prefeitura Municipal de Itapissuma sobre o reinício das
aulas no prédio da Recifescola, que a partir deste ano acompanhará o calendário letivo
das demais escolas da Rede Municipal de Ensino, segundo o documento as aulas serão
iniciadas na terça 23 de julho de 2019. Dando continuidade o Sr. Pablo Stahli informou
que a Prefeitura de Itapissuma, através do convênio estabelecido com a Recifescola, se
comprometeu a fazer melhorias nas ruas do entorno da Comunidade Cidade Criança,
as quais já estão sendo realizadas. Com a palavra o Sr. Flávio Domingues sugeriu que
fosse reorganizado o projeto midiático e impresso da Recifescola resgatando a imagem
da Instituição, com as oficinas oferecidas e as histórias de estudantes que passaram
pela Recifescola e ascenderam socialmente, devendo ser organizada em reuniões
mensais por membros da Instituição. Com a palavra o Sr. Josuel Junior informou que
está em processo de convênio com uma Instituição na área de telemarketing para
arrecadar doações para a Recifescola. Com a palavra Ticiano Domingues sugeriu a
possibilidade de doação por meio de imposto de renda, tanto de pessoa física quanto
jurídica, e que para tanto se deveria buscar o reconhecimento da Recifescola através
do Título de Utilidade Pública no âmbito Federal. Por fim, a palavra do presidente que
colocou aos presentes à eleição de uma nova diretoria, mas a sugestão dos presentes é
que a atual diretoria fosse reconduzida para mais um mandato neste ano de 2019,
havendo apenas a substituição da 2ª Secretária, Sr. Laura Cavalcanti pelo Sr. Rainier
Michael. Colocando-se em pauta a votação: Presidente – Pablo Stahli; Vice-presidente
– Veralúcia Ferreira Mello; 1ª Secretária - Deise Gislaine das Neves Alves; 2ª Secretário

- Rainier Michael; Tesoureiro – Josuel Ferreira Júnior, Conselheiros: Rodolfo Fehr,
Flávio Domingues da Silva e Yvon Jalny. Suplente: Valterlim Mariano da Silva, e por
unanimidade foi reconduzida ao mandato de mais um ano. Assim, não havendo mais
nada a tratar, o presidente agradeceu a todos os presentes, dando por encerrada a
trigéssima terceira Assembleia Ordinária. Eu, Deise Gislaine das Neves Alves, na
qualidade de secretária circunstancial desta Assembleia, lavrei e assinei a presente
Ata. Itapissuma, 20 de julho de 2019.
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