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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DA 

SANTA CASA DE VALINHOS REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020 

Aos vinte de julho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se, a partir das 191100111, os Irmãos: Cláudio 
Trombetta: Celso Beltramini: Wagner Domingos Ceroni: José Luiz Viel Zanivan: Marcos Cesar Bortholotto: 
Mareia Spezzi Bortholotto; José Aparecido Polli: João dos Santos Geraldo: Marco Antonio Montero: José 
Luiz Viel Zanivan; Valdemar Pera: Antonio Bufolieri: Maria Lizena Valente: Dr. Edson Luiz Spanholeto 
Conti: Pr. Hiran Amorin Pimentel: Pde. Dalmírio do Amaral: Pr. Anips Spina: Eduardo Matias; Armando 
Pedro Filho: Luciano Eduardo Caciato: Mario Antonio Masteguin: Anderson Rodrigues Pepato: Celso 
Antonio Páfaro: Adilson Aparecido Dias de Souza: e, também, os convidados: os Srs. Fernando Pozzuto -
Superintendente da Entidade: Sandra Aparecida Feltrin Barchese - Gerente Financeira: Thiago Barroso 
Ferrari - Contador; e, Bruno Botelho Rodrigues - T.l.(Tecnologia da Informação): André Leal Amaral -
Vereador, compondo, assim, a lista ele presença da Assembleia, a qual ocorreu de forma não presencial 
através do sistema remoto de reuniões por videoco1, ferências denominado "Zoom Meetings", em irtude da 
pandemia que assola o mundo e nosso país pela disseminação do "Coronavírus - COVID-19" com a 
autorização prevista no artigo 5° e o parágrafo único. ambos da Lei Federal nº 14.010/2020. A Assembleia 
ocorreu com a coordenação técnica do Diretor Sr. \llarcos Bortholotto com a assessoria técnica d r. Bruno 
Rodrigues, os quais garantiram a participação com manifestações e os votos através de gravação da imagem 
e voz. bem como do chat onde os Irmãos puderam escrever·comentários e votos. Os irmãos acessaram a sala 
de reuniões do istema "Zoom Meetings". conforme clara e didaticamente previsto no Edital de coll\ ocação 
dos as ociados que foi publicado nos jornais da cidade ele Valinhos, a saber: Jornal de Valinhos publicado 
em 03 de julho de 2020 e na Folha de Valinhos publicado em 04 de julho de 2020, bem como a lixado no 
saguão da sede da Entidade e a convocação por escrito através de comunicação eletrônica, com a respectiva 
ordem do dia. O Provedor Sr. Cláudio Trombetta agradeceu a disponibilidade de todos e deu início a s 
trabalhos agradecendo a iniciativa do Diretor Sr. Marcos Bortholotto e o Sr. Bruno Rodrigues por coordenar 
e ass �sorar nas necessidades dos irmão para acompanharem a Assembleia pelo sistema remoto ·'Zoom 
Meetings". Em seguida o Provedor Cláudio Trombeta efetua a abe11ura dos trabalhos agradecendo a presença 
de todos os irmãos e indica para presidir a Assembleia o Dr. Edson Luiz Spanholeto Conti e para secretariar 
o Sr. Marco Antonio Montero, ser:du ,.'c/ou,r�:) em discussão e. não havendo. foi colocada em votação, no
qual foi aprovado por unanimidade pela As:.; mbleia. O Presidente agradeceu a aprcwayão cumprimentando a
todos e passou a palavra para o Secretário ler o ED!TAL DE CONVOCAÇÃO. Em eguida o Secretário
efetuou a leitura cujo teor do edital é o seguin e: "título - EDITAL DE CONVOCAÇ.ÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. O Provedor da IRMANDADE DA SANTA CASA DL
MISERICÓRDIA DE V AUNHOS, inscrita no CNPJ sob nº 46.056.487/0001-25, situada na Avenida Onze
de Agosto, nº 2.745, em Valinhos SP, SR. CLÁUDIO TROMBETTA, Provedor da Entidade e no uso de
suas atribuições. com fundamento na alínea "b", d artigo 29 e.e. artigos 19 e 20 do Estatuto Social. convoca
todos os Irmãos para a ASSDvlBLEfA GERAL ORDINÁRIA. que será realizada no dia '10 de julho de
2020. segunda-feira, às 18h30 horas em primeira convocacà e às 19:00 hora· em seg:unda convocação,
para a seguinte ortiem do dia: 1-) Apresentação do Relatório de Atividades. Prestação de Contas .. 
Demonstrações Contábeis do Exercício findo em Dezembro de 2019 om os Pareceres do Conselho Fiscal é'
da Auditoria Externa; e. 2-) Eleição e Posse dos Membros da Mesa Administrativa e do Conselho Fiscal. Os
Irmãos interessados em constituir chapa para concorrer à eleição já pr tocolaram, tempest ivamente, o pedido
endereçado à Comissão Eleitora'. (artigo 39, § t·J) no prazo estatutário de 15(quinze) da data da eleição. 
atendendo, também, as exigênci'.t:, ti•' :,r i r) : ' e p>trágrafos e o que dispõe o ai1igo 35, todos do -·statuto 
Social, antes do adiamento da Assemble1<:1 •. 1l' 3.·. Je_marco de 2020 que foi adiad<1 em função da pandemia do
CORONA VÍRUS e, porra11to, a eleição será J r ;,clamação. uma vez que somente um·_ ...:hapa cumpriu os 
requisitos do primeiro edital. Não será permitido o\. to por proc ,aç,o, conforme � 2º do artigo 20 do 
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Estatuto. É imprescindível a presença dos irmãos para as discussões e deliberações pelo meio eletrônico 
"Zoom Meetings", conforme autorização do artigo 5° e parágrafo único da Lei nº 14.010/2020. O Sr. 
Provedor esclarece que a convocação da Assemcleia clecorr. da necessidade de cumprimento das normas 
Estatutárias e, em virtude da pandemia do CORO A VÍRUS, foi autorizada a realização por meios 
eletrônicos, conforme o artigo 5° e seu parágrafo único da Lei nº 14.010/2020 de 12/06/2020. Os irmãos 
receberão o link e a senha para acesso a Assembleia por videoconferência no sistema "Zoom Meetings". 
Yalinhos SP, 03 de julho de 2020. CLÁUDIO TROMBETTA - Provedor" Efetuada a leitura o Secretário 
devolveu a palavra para o Presidente da Assembleia que seguindo a ordem do dia convocou os Srs. Fernando 
Pozzuto e Thiago Ferrari para as explanações. O Sr. Fernando Pozzuto apresentou o relatório de atividades 
destacando que sua gestão vem sendo pautada pelo seguinte lema : Humildade . Responsabilidade e 
Resultados resultando no elo entre a Dir::to1 ia. cola!--0radores e médicos e. em seguida apresenta o Relatório 
de Atividades de 2019 que foi enviado para os irmãos juntamente com a convocação por meio correio 
eletrônico "e-mail". Destacou que foi inclusa a palavra do Diretor Técnico Médico, o qual exerce função 
importante no Hospital da Entidade. visando a harmonia com o Corpo Clínico para que. a cada dia. melhore 
o atendimento aos pacientes primando pela qualidade e humanidade. Demonstrou que no relatório consta
dados importantes da Entidade e que está disponível para a sociedade valinhen e no endereço eletrônico da
Santa Casa de Yalinhos no menu "po,tal de transparência"
(http://santacasadevalinhos.eom.br/transparencia). visando a transparência de todas as informaçõe ..
Destacou .. ainda, cada item do Relatório de Atividades de forma resumida e didática, quais sejam: Palavra do
Provedor; Ca1ta do Superintendente; Apresentação da Instituição; Análise Operacional - Filantropia; Análise
Operacional; Patrimônio Humano; Recursos Financeiros; Jurídico; Ações e Promoções; Demonstrações
Contábeis. Esclarece que as demonstrações contábeis e balanço, bem como os pareceres do Conselho Fiscal
e da Auditoria Externa serão apresentadas pelo Sr. Thiago Ferrari, Contador da Entidade. perguntando se
havia alguma dúvida. Em seguida, não havendo dúvidas cios Irmãos, passou a palavra para o Sr. Thiago
Ferrari que apresentou as Demonstrações Contábeis e, ao final. esclareceu sobre os pareceres ela Auditoria e
do Conselho Fiscal, esclarecendo os farnramcnto·, dos serviços prestados. bem como as despesas, destacando
que o déficit anual apresentado em 2019 foi de R$ 1.142.477,29 (Um milhão, cento e quarenta e dois mil.
quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos) e o saldo total do patrimônio social em 3 1 de
dezembro de 2019 está negativo em R$ 25.366.679.12 (vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta e seis mil.
seiscentos e setenta e nove reais e doze centavos), em virtude dos déficits consecutivos que a entidade
apurou no decorrer dos anos e ressalta que o passivo de volume mais significativo se referem aos
empréstimos bancários e os parcelamentos dos impostos e contribuições. Em seguida perguntou e ficou
alguma dúvida e, não havendo, devolveu a palavra para o Sr. Fernando Pozzuto que desta ou. ainda, que o
pagamento mensal que a Entidade necessita efetuar dos empréstimos bancários contribuem
significativamente para que não seja alcançado o equilíbrio financeiro, porém. esclarece que a constante
negociação com fornecedores e prestadores ele serviços, bem como a incansável busca por redução de custos
e novos faturamentos são as metas cobradas diariamente por sua gestão que demonstra equilíbrio entre
despesas e receitas, com excessão das despesas financeiras, absolutamente necessárias para o fluxo de caixa.
Destaca, também, que o enfrentamento diário no atendimento dos pacientes com contaminação pelo
coronavírus-covid-19 tem sido efetuado com eficiência pela equipe médica. enfermeiros e técnicos. �endo o
hospital referência para o atendirnent-::1 ç;us no Municíp·o de Valinhos. que foi reconhecido pelo Conselho
Municipal de Saúde, Ministério Público Estadual e pelos Yeread res, além da Secretaria da Saúde e do
Prefeito. Finaliza sua fala com uma palavra de motivação e agradecendo a todos os colaboradores e
Diretoria. ficando à disposição da nova Diretoria que será empossada. bem como de toJos os irmãos,
ressaltando que os projetos de implantação da estrutura e serviços próprio da Entidade, entre eles, Oncologia,
Imagem e Oftalmologia, irão contribuir para o aumento do faturamento .. bem corno a verba parlamentar que
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foi direcionada para a reforma e adequação de leitos de UTL Em seguida, devolveu a palavra para o 
Presidente que colocou em discussão e, não havendo questionamentos. foi colocado em votação. sendo 
aprovados o relatório de atividades, prestação ele contas e o balanço as demonstrações contábeis por 
unanimidade. Seguindo a ordem do dia, o Presidente destacou que a eleição será por aclamação, uma vez 
que houve a inscrição de apenas uma chapa com o protocolo do respectivo plano diretor na administração. O 
Presidente informou que a chapa e o plano diretor protocolado foram avaliados pela Comissão Eleitoral 
constituída pela Mesa Administrativa, cujo parecer f i favorável, solicitando ao Pr. Hiran Amorim Pimentel 
que fizesse os esclarecimentos resumidos do parecer para a Assembleia. O Pr. Hiran Amorim Pimentel 
informou que a Chapa com Plano Diretor denominado "Hospital de Excelência - 20 anos em 2" -
Gestão 2020/2022 foi apresentada tempestivamente, ou seja, no prazo estatutário e não houve protocolo de 
mais nenhuma Chapa, o parecer da comissão foi favorável, urna vez que houve o cumprimento dos requisitos 
estatutário, sendo que quanto ao número de Membros e seus cargos: a CHAPA foi protocolada com a 
descrição do total de 15 membros, sendo 11 nomes de Irmãos com a especificação do cargo e mais Ocl 
suplentes. bem como os 04 membros candidatos a Conselho Fiscal. sendo três nomes de Irmãos com a 
especificação do cargo e mais OI suplente. Ressalta que a qualificação completa de todos os membros que 
serão empossados encontra-se anexa à presente, passando a fazer parte integrante da ata, cuja relação é a 
seguinte: a-) Provedor : Wagner Domingos Ceroni; b-) Vice-Provedor: José Luiz Viel Zanivan; c-) 
Primeiro Secretário: Eduardo Matias; d-) Segunda Secretária: Maria Lizena Valente; e-) Primeiro 
Tesoureiro: Mario Antonio Masteguin; d-) Segundo Tesoureiro: Cláudio Trombetta; e-) Mesários: 
Marcos Cesar Bortholotto, Paulo Alcídio Bandina, Pele. Dalmírio do Amaral; Pr. Anips Spina; Adilson 
Aparecido Dias de Souza; f-) Suplentes: Luis Roberto Roson, Celso Beltramini, Claudia Regina de 
Carvalho Brunello e Celso Antonio Páfaro; e, g-) Conselho Fiscal: Presidente - Anderson Rodrigues 
Pepato, Vice-Presidente - Luciano Eduardo Caciato, Secretário - Armando Pedro Filho e Suplente -
João dos Santos Geraldo. E. portanto, apta à concorrer atendendo as disposições do § 1 ° do artigo 38 do 
Estatuto Social. protocolo com 15 dias de antecedência. Foi protocolado o referido plano, em apertada 
síntese, propõe a busca da estabilidade da Santa Casa alicerçada em busca de resultados com o trinômio 
Humildade - Responsabilidade - Resultados, que propõe concretizar a Entidade como "Hospital de 
Excelência". Como pilares da sustentabilidade financeira estão a negociação à exaustão com o Poder 
Público, em especial o Gestor Pleno Municipal, com a manutenção e melhorias na contratualização para 
atendimento aos pacientes referenciados pelo SUS - Sistema Único de Saúde: bem como com as demais 
Operadoras de Planos de Saúde e Particulares, fomentando o faturamento, também, com campanhas e 
projetos de mobilização de recursos. O projeto descreve em detalhes a busca constante para agregar 
faturamento e reduzir custos sem perder a qualidade, garantindo a manutenção da acreditação emitida pela 
Certificadora IBES . Foi concluído pela Comissão que o projeto contempla as ações da gestão anterior, bem 
como diversas ações que agregam melhorias contínuas. atendendo in fofu111 as disposições contidas no§ 1 ° do 
artigo 38 do Estatuto Social, razão pela qual a Comissão eleitoral aprovou, por unanimidade, o Projeto 
apresentado. A Comissão Eleitoral não recebeu mais nenhuma inscrição de chapa concorrente. razão pela 
qual o voto deverá ser por aclamação, nos termos do §4º. do artigo 38 do Estatuto Social. Neste sentido, a 
Comissão Eleitoral, honrosamente nomeada e constituída pela Mesa Administrativa. passa à Vossa 
Excelência a palavra para a aclamação da Assembleia e o resultado final da eleição da Mesa Administrativa e 
Conselho Fiscal da Entidade que proclamará o resultado. Em seguida o Pr. Hiran Amorim Pimentel devolveu 
a palavra para o Presidente que, colocou em discussão, destacando que o mandato da Mesa e Conselho Fiscal 
vigentes está sendo encerrado nesta data de 20/07/2020 em virtude da pandemia do Coronavírus-Covid-19. 
pois venceria em 27/03/2020. sendo que, em virtude das eleições e da posse imediata conforme dispõe o 
parágrafo segundo do artigo 39 do Estatuto Social, esclarecido e. não havendo mais discussão, em votação, 
sendo eldta a Chapa e aprovado o
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Conselho Fiscal, cujo mandato será de 20/07/2020 até 19/07/2022. O Provedor Sr. Cláudio Trombetta que

completa o seu mandato agradece a todos os diretores. colaboradores e prestadores de serviços pelos desafios 

superados cumprimentando todos os membros eleitos. Em seguida o Provedor eleito Sr. Wagner disse que 

assume o mandato para o exercício do próximo biênio, espera a colaboração de todos e afirma que terá uma 

gestão compartilhada com a Mesa Administrativa. aceitando todas as sugestões que serão transferidas para as 

áreas de apoio competentes, visando a melhoria contínua da Entidade em todos os aspectos com o desafio 

principal de encerrar seu mandato com superávit financeiro e econômico. Diversos Irmãos associados 

manifestaram e cumprimentaram os Diretores que estão com o mandato encerrando, bem como os que estão 

assumindo o mandato. E não havendo mais nenhum assunto para ser discutido, encerrou-se às 21 h 1 1, o 

Presidente agradeceu a oportunidade e também o esforço para a conexão no sistema eletrônico e presença de 

todos e nada mais tendo a tratar, deu por encerrada a presente reunião, ela qual foi lavrada a presente Ata, que 

vai assinada por mim Marco Antonio Montero, Secretário. pelo Presidente Dr. Edson Luiz Spanholeto Conti. 

Declaramos a bem da verdade e para os devidos fins .. que o presente documento, digitamos em sete (07) 

folhas ele papel, constitui. em seu inteiro teor, a Ata ela Assembleia Geral Ordinária da Irmandade da Santa 

Casa ele Misericórdia ele Valinhos, bem como o anexo com a relação dos Irmãos eleitos com a qualificação 

completa. Valinhos SP, 20 ele julho de 2020. 
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Qualificação dos Membros da Mesa Administrativa e do Conselho Fiscal da Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Valinhos 
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Mesa Administrativa: 

1-) Provedor: Wagner Domingos Ceroni, brasileiro. casado, consultor empresarial, inscrito no C.P.F. sob 
nº 925.669.368-20 e portador da Cédula de Identidade R.G nº 10.867.338-8-SSP/SP: Filiação: Waldomiro 
Ceroni e Haydee Augusta Ramiro Cemni; Email: org l l 3@hotmail.com; residente e domiciliado na Rua 
General Osório, nº 356, Vila Martina, C P: 13271-130. Valinhos SP: 

2-) Vice Provedor: José Luiz Vicl Zanivan, brasileiro. casado, economista, inscrito no C.P.F. sob nº 

925.171.968-34 e portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.573.502-SSP/SP; Filiação: Pedro Zanivan e 
Adelina Viel Zanivan; Email: jose.zanivan@gmail.com; residente e domiciliado na Rua Drº Napoleão 
Laureano. nº 77, Vila Independência. CEP.: 13276-240, Valinhos SP: 

3-) Primeiro Tesoureiro: Mario Antonio Masteguin, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no C.P.F. 
sob nº O 17.277.018-1 O e portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.853.859-7-SSP/SP; Filiação: 
Archimedes Masteguin e Laura Arroyo Masteguin; Email:masteguinm@gmail.com: residente e domiciliado 
na Rua José de Angeli, nº 103, CEP.: 13277- 660. Valinhos SP; 

4-) Segundo Tesoureiro: Cláudio Trombetta, brasileiro; casado; bancário; inscrito no C.P F. sob nº 

871.050.208-49 e po1iador da Cédula ele Identidade R.G. nº 8.286.974-SSP/SP; Filiação: Luiz Trombet1a e 
Linda Baldin Trombet1a; Email: claudiotrombetta@uol.com.br; residente e domiciliado na Avenida Joaquim 
Alves Correa, nº 2.697, Parque Nova Suíça, CEP.: 13271-430. Valinhos SP; 

5-) Primeiro Secretário: Eduardo Matias, brasileiro. casado, funcionário público, inscrito no C.P.F. sob nº 

079.671.268-90 e po11aclor da Cédula de Identidade R.G. nº 20.889.976-5-SSP/SP; Filiação: Carlos Palmas 
Matias e Maria de Lourdes Prado Matias; Email: matiasseg@bol.com.br; residente e domiciliado na Rua 
Santa Barbara D'oeste. nº 71. Jardim Imperial, CEP.: 13276-470. Valinhos SP: 

6-) Segunda Secretária: Maria Lizena Valente, brasileira; solteira; assistente social. inscrita no C.P.F. sob 
nº 720.427.458-04 e portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 3.860.646-X-SSP/SP; Filiação: Pascoal 
Valente e Amélia Bucioli; Email: lizenavalente@gmail.com; residente e domiciliado na Rua Avenida 
General Osório, nº 1197. Ap 1001, Centro, CEP.: 13010-111, Campinas SP: 

7-) Mesário: Marcos Cesar Bortholotto, brasileiro, casado, analista ele sistema. inscrito n C.P.F sob n" 
051.651.918-26 e po11ador da Cédula de Identidade R.G. nº 13.295.786-SSP/SP; Filiação: Aryldo 
Bortholotto e Angélica Trombetta Bortholotto; Email: 111cbj@terra.com.br; residente e domiciliado na Rua 
Bruno Alberto Franceschini, nº 05. Jardim ltapuà, CEP.: 13273-121, Valinhos SP; 

8-) Mesário: Paulo Alcídio Bandina, brasileiro. casado, empresário, inscrito no C.P.F. sob nº 005.681.938-
22 e portador da Cédula de Identidade R.G. nº 10.303.018-SSP/SP; Filiação: Alcídio Bandina e Duzolina 
Bernardi Bandina; Email: bandina(a)bandina.con .br; residente e domiciliado na Rua Ângelo Capovilla, nº 

337. Jardim América, CEP.: 13276-390. Valinhos SP;

9-) Mesário: Dalmírio Djalma do Amaral, brasileiro, solteiro, teólogo, inscrito no C.P.F. sob nº 

714.362.439-04 e portador da Cédula de identidade R.G. Nº 2.500.990-SSP/SP: Filiação: Djalma Manoel do 
Amaral e Dilma Umbelino do Amaral; Email: dalmirio@hotmail.com; residente e domiciliado na Rua Padre 
Manoel Guinalt, nº 74, Centro, CEP.: 13270-030, Valinhos SP: 

10-) Mesário: Anips Spina, brasileiro. casado, teólogo. inscrito no C.P.F. sob nº 722.025.728-72 e portador 
da Cédula de Identidade R.G nº 27.384.200-6-SSP/SP: Filiação: Carmina Spina e Maria Villon Spina; 
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Email: anipsspinaíal,hotmail.com; residente e domiciliado na Avenida Joaquim Alves Correa. nº 3037. Parque 
Nova Suíça, CEP.: 13271 -430, Valinhos SP; 

11-) Mesário: Adilson Aparecido Dias de Souza, brasileiro. casado, empresário. inscrito no C.P.F sob nº 

096.911.618-77 e portador da Cédula de Identidade R.G nº 18.567.880-4-SSP/SP; Filiação: Raphael Dias de 
Souza e Mercedes Benaglia de Souza; Email: asousar@solcera.com.br; residente e domiciliado na Rua João 
Bissoto Filho, nº 1656, Apartamento 81 do Bloco 2. Bairro Ortizes, CEP.: 13275-41 O, Valinhos SP: 

12-) Suplente: Luis Roberto Roson, brasileiro, casado, economista. inscrito no C.P.F. sob nº 004.861.818-
71 e portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.311.848-X-SSP/SP; Filiação: Pedro Roson e Orminda de 
Araujo Roson; Email: luis.roson@yahoo.com.br; residente e domiciliado na Rua Dos Chilenos, nº 39 Parque 
Nova Suíça, CEP.: 13271.422, Valinhos SP: 

13-) Suplente: Celso Beltramini, brasileiro. casado. consultor empresarial. inscrito no C.P.F. sob nº 

045.031 388-39 e portador da Cédula de Identidade R.G. nº 13.941.661-4-SSP/SP; Filiação: Antonio 
Beltramini e Nimpha Bruschi Beltramini; Email:cbeltram@uol.com.br; residente e domiciliado na Rua 
Lourenço Barbisan, nº 102, Jardim Panorama, CEP.: 13277-440, Valinhos SP; 

14-) Suplente: Claudia Regina de Carvalho Brunello, brasileira, viúva, funcionária pública. inscrita no 
C.P.F. sob nº 137.331.898-84 e portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 20.644.790-SSP/SP: Filiação:
Antônio Gomes de Carvalho e Maria Alice Souza Carvalho; Email: claudia.brunello@uol.com.br; residente
e domiciliada na Estrada do Jequitibá, nº 1750 Pinheiro, CEP.: 13274-61 O. Valinhos SP;

15-) Suplente: Celso Antonio Páfaro, brasileiro. casado, engenheiro, inscrito no C.P.F sob nº 

005.673.258-90 e portador da Cédula de Identidade R.G. nº 11.421.926-SSP/SP; Filiação: Alcides Páfaro e 
Aparecida das Dores Corvine Pafaro; Email: celso_pafaro@uol.com.br; residente e domiciliado na Rua 
Paiquerê, nº 1289 - Casa 71, Jardim Paiquerê, CEP.: 13271-600, Valinhos SP. 

Conselho Fiscal: 

Conselheiro Presidente: Anderson Rodrigues Pepato, brasileiro/italiano, solteiro. administrador de 
empresas, inscrito no C.P.F. sob nº 174.397 568-60 e portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.120.935-
4-SSP/SP; Filiação: Davilson Pepato e Terezinha Rodrigues Pepato: Email: andersonpepato@hotmail.com;
residente e domiciliado na Rua Carlos Penteado Stevenson, nº 700- Casa 18. Jardim Recanto, CEP.: 13.271-
510, Valinhos SP;

Conselheiro Vice Presidente: Luciano Eduardo Caciato, brasileiro. casado, funcionário público, inscrito 
no C.P.F sob nº 137.702.158-00 e portador da Cédula de Identidade R.G. nº 22.320.384-1-SSP/SP: Filiação: 
Vanderlei Caciato e Gabriela Chiari Caciato; Email: lucianocaciato2@gmail.com; residente e domiciliado na 
Rua Carlos João Previtale, nº 2810- Lote 35D, Santa Cruz, CEP.: 13272-400, Valinhos SP; 

Conselheiro Secretário: Armando Pedro Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no C.P.F. sob 
nº 777.748.848-15 e portador da Cédula de ldenteidade R.G. nº 7.563.470-3-SSP/SP: Filiação: Armando 
Pedro e Olga Furtado Pedro Email: armandoimoveis@uol.com.br; residente e domiciliado na Rua Pedro 
Favrin, nº 213, Jardim Jurema, CEP.: 13272-452 Valinhos SP: 
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Conselheiro Suplente: João dos Santos Geraldo, brasileiro, casado, administrador hospitalar, inscrito no 
C.P.F. sob nº 051.942.378-04 e portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.021.686-9-SSP/SP: Filiação:
Santo Geraldo e Maria Vicente Email:joao.sg@bol.com.br: residente e domiciliado na Rua Américo Angeli,
nº 127, Village Visconde de Itamaracá CEP.: 13278-362, Valinhos SP.

Valinhos SP, 20 de julho de 2020
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