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Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (26/04/2018), quinta-1 
feira, os Associados da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau – 2 
ASPMB, inscrita no CNPJ sob o nº 72.384.837/0001-92, reuniram-se em Assembléia 3 
Geral Extraordinária no Salão Social da Sede Campestre da entidade, situada na rua 4 
Fritz Muller, 416, no bairro Salto, na cidade de Blumenau/SC. Em primeira convocação 5 
às 18h30min, feita a chamada, constatou-se, através do Livro de Presenças, que o 6 
plenário não atingia o quórum mínimo de cinqüenta por cento mais um dos associados 7 
em condições de votar, correspondente a 2.195 associados de um total de 4.387. Em 8 
segunda chamada, às 19h:00min, teve início a Assembléia com o número de associados 9 
presentes, nos termos do parágrafo único do art. 30 do Estatuto e divulgado no Edital de 10 
Convocação publicado no Jornal de Santa Catarina, edição de 02 de abril de 2018 11 
(ANEXO 1). Cuja lista de presença constitui o ANEXO 2 da presente ata. A reunião foi 12 
aberta pelo Presidente da ASPMB, Sr. Paulo Sérgio de Almeida, que saudou e 13 
agradeceu a presença de todos. Na seqüência, em cumprimento ao art. 32 do Estatuto, 14 
o 1º Secretário da Associação leu o Edital de Convocação da Assembléia, com a 15 
seguinte ordem do dia: 1. Informes da Diretoria; 2. Reforma parcial do Estatuto Social 16 
(ANEXO 3). Ato seguinte, em observância ao parágrafo único do art. 32 do Estatuto, foi 17 
aclamada para presidir a Assembléia a associada Cláudia Fernanda Iten, sendo esta 18 
secretariada pela associada Elizete Conceição do Rosário. Formada a mesa, a 19 
Presidente da Assembléia passou a palavra ao Sr. Presidente da ASPMB para os 20 
informes da Diretoria. Encerrado os informes, o Sr. Presidente falou da necessidade de 21 
reformar o estatuto social da associação, aprimorando-o e adequando-o à legislação 22 
vigente. A Presidente da assembleia, então, consultou os presentes sobre a melhor 23 
condução dos trabalhos de aprovação das mudanças sugeridas pela diretoria: se artigo 24 
por artigo ou em grupo. Os presentes, por unanimidade de votos, optaram pela 25 
aprovação em grupo, mais precisamente em capítulos. Decidido isso, a Assembléia 26 
entrou em deliberação para debate de item por item da minuta proposta, restando 27 
aprovada por unanimidade todas as mudanças sugeridas, algumas delas modificadas 28 
por sugestão da assembleia. A minuta aprovada em anexo é parte inseparável da 29 
presente ata, ficando desta forma reformado e consolidado o estatuto social da entidade. 30 
Ato contínuo, a Presidente da Assembléia agradeceu a presença e a participação de 31 
todos e encerrou os trabalhos da Assembléia, passando a palavra ao Presidente da 32 
ASPMB, que reforçou o compromisso da atual Diretoria de continuar trabalhando firme e 33 
com muita seriedade em benefício da Associação e de seus Associados.  Nada mais 34 
havendo a tratar, eu, Elizete Conceição do Rosário, na qualidade de Secretária, lavrei 35 
esta Ata que, após lida e achada conforme, será subscrita por mim e pela Diretoria da 36 
ASPMB.  37 
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ELIZETE CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO         CLÁUDIA FERNANDA ITEN 45 
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