
Extrato da Ab de Reunião Ordinária da Assêmbleia Geral da AOSID
ocorrida êm { 310212019.

Data. hora e local:

"Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil ê dêzênovê, às quatorzê horâs e trinta minutos, na
sala de Reunião do CÕnsêlho das Obras Sociais lrmá Dulcê, sito na Avenida Dendêzeiros do Bonfim, 161 -
Baino do Bonfim - SalvadorlBA."

Participantes:

Mêmbros da Assêmbleia Geral: Ângelo Calmon de Sá, Dom Murilo Kriêger, João Cârlos Telles,
Emilton Moreiía Rosa, Jardivaldo da Costa Batista, Eduardo Odebrêcht, Lise Weckerle, Edmilson Pinho,
Manoêl Castro, Cláudia de Sá, Eduardo Barbosa dê §ouza, Gustavo Quêiroz, Frêdie Didiêr Júnior, Helton
Rosa, lvan de Frêitâs Leâo, Joana Marta Gelvão S. Arcovêrde Cavalcanti, José Pablo V. B. Garcia Te.jêdor,
Maurício Magalhães, Rosemma Burlachinni Maluf, Sylvio SimÕes, Dom Tommaso Cascianelli,
Dermeval Gusmão, José Joaquim Morais de Carvalho Júnior (por procuração), Robêrto Lopes Pontês
Simõês (por procuraçáo), Ana Maria Lopês Pontês (por procuraÇão), Padre Roque Le dê Almêida
(por procuraçáo) e Roberto Sá Menezes (por procuraçâo).

Convidados: Maria Ritâ Lopês Pontes (Supêrintendente da AOSID) e Milton Plnto de Cârvalho Júnior
(Gestor Administrâtivo ê Financêiro da AOSID).

Ordem do dia:

1. Análise da proposta de alteraÉo do Estatuto da OSID:
2. Eleição dos membros da Assemblêiâ, do Conselho, do Conselho Fiscal e da Supêrintêndêncía;
3. O que oconer.

Delíbêracõês:

"Após discussão, foi acatada sugestão de alteração do Estatuto apresentada pelâ Supêrintêndênte da
AOSID, Maria Rita Lopês Pontês, no sêntido de quê o Provincial dâ Província Nossa Sênhora da Piêdadê
dê Bahia e Sergipe fosse incorporadô como mêmbro permanentê da Assêmblêia GeÍal e do Consêlho dê
Adminístração da AOSID, dêntrê os cinco membros indicados pêla lgreja Católica, na medida em que,
dê3de o segundo semeslre de 2018, um convento dos Frades Capuchinhos foi instalado na lnstituição de
modo que a alteração sugêrida garantiria a presença pêrmanente no Consêlho de Administraçáo dê um
rêligioso com conhecimento direto sobrê a vida ê os problemas enfrentados pelas Obras- Nêssê sêntido, o
Conselho deliberou que tal proposta fossê submêtida à Assêmbleia Geral. Colocado o assunto êm votação,
a prôposta dê altêraÉo do Estatuto foi aprovâdâ, à unanimidade."

"Em sêguida, o Presidente do Conselho pontuou que e(fl razào das divêrsas alterações realizadas no
Estatuto da AOSID ao longo do têmpo, para atendimento dê dêmandas da lnstituiÉo, havêria necessidade
de uma consolidação, tendo solicitado ao associado João Carlos Têllês apoio para ã realização desta tarefa,
para quêm passou â palavra. O associado João Carlos Têlles apresentou aos prêsentês as suas propostas
dê altêraçáo do Estatuio, ressaltando que elas não iniêrferêm na estrutura básica 9ê organizaÇão da
êntidade, tendo âpênas o propósito de atuâlizaí o Estatuto. Sugeriu que, no art. 2o, fossêm incluídas
âtividades já desenvolvidas ou em processo de desenvolvimento pela AOSID, a sabêr, protêção à crianÇa,
ao idoso ê às pêssoas com deficiência, êtividades culturais e de ênsino, produçãô musical, têatral e
atividadês aÍísticas êm geral. Sugêriu, também, a inclusão, no párágrafo único do mesmo dispositivo, de
inciso autorizando a instituiÉo a firmar convênios, contratos ê instrumentos de parcêria a fim de quê a
AOSID possa se beneficiar do quanto disposto na nova Lei 13.800/2019, que autoriza a constiluição de
Íundos patrimoniâis com o obietivo de anecadar, gerir e destinar doaçóes de pessoas Íisicas ê jurídicâs
privadas para programas, projetos ê dêmais Íinalidades de interêsse público. Sugeriu a inclusão, no art. 50

do Estatuto, da obrigaçâo dos órgáos diretivos dâ entidade e dos seus colabôradores desêmpenharêm suas
atividades com êlevados padróes dê conformidedê, com éticâ, integridadê e lransparênciâ, alinhando o
Estatuto aos valores lêgados por lrmá Dulce e ressaltados pelo Programa dê lntegridadê da lnstituiÉo, já
em Íasê dê implantaÉo. Sugeriu, ainda, quê fossêm excluídas as vedaçôes à rêconduÇão dos associados
aos cargos na Assembleia Gêral, Conselho de Administração ê Consêlho Fiscal, previstas nos arts. 15,
parágrafo únieÃ, 17, parágrafo primeiro e 24, na medida em"que náo existem razÕes para sê impor o
afastamento de associados que tenham disponibilidade e interesse em contribuir com a entidade. Sugeriu,
tambóm, a altêraçáo do art. 24 do Estatuto pârâ quê sêjam previstos suplentes para o Conselho Fiscal uma



vez quê, em caso de vacância dos seus cargos, a lnstituiÇão fique sem o importante apoio prêstado pelo
órgão e, por fim, sugeriu a inclusão no inciso Vlll do art. 27 do Estaluto dos rêcursos e resultados
opêracionais das atividades desêmpenhadas pela entidade como Íeceitas da Associagâo, rêconhecêndo as
atividades econômicas desempenhadas pela lnstituição e abrindo a possibilidade de ampliaÉo, com o fim
de gaÍantir a sua sustentabilidade. Ressaltou, por fim, que todas as suas propostas de alteração do Estatuto
foram encaminhadas previamente aos associados representativos para prévia apreciação. Colocâdo o
assunto em votação, as propostas de alteração aprêsentadas pelo associado João Carlos Têlles foram
aprovadas, à unanimidade.'

'Em seguida, o Presidenle da AOSID lêmbrou sobre a necêssidade de substituiÉo dos associados
falecidos Taciano Francisco de Paula Campos, José LourenÇo Moraes da Silva e James Cornell Riordan
bem como a necessidade de realizaÉo de eleiçóês para os cargos na Assembleia Geral, Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Suporintêndência. Propôs, então, que os atuais associados fossem todos
reconduzidos aos seus respeciivos cargos, proposta que foi aprovada pela Assembleia Geral, à
unanimidade, com a devida abstênÉo dos impedidos."

"Em seguidâ, o Presidente do Conselho franqueou aos associâdos presentes a possibitidade de indicarem
novos membros para compor a Assembleia Geral da AOSID, medida que permite o ingresso de novas ideias
ê contribuiçôês para o bem das Obras. Foram indicados pelo associado Dermeval Gusmão os nomes de
Leonardo Telles, Jorge Lins Freire Filho e Lúís Ovídio Fisher, foram indicados pela associada Rosemma
Burlachinni Maluf os nomês de Teresa Cristina Limoeiro e Maria José Vieira ê foi indicado pelo associado
Eduardo Barbosa o nome de Emídio Guimaráes Lima Filho. A Superintendente da AOSID, Maria Riia Pontes,
pontuou quê todos os indicados demonstram identificeçáo com a missão das Obras e que já colaboraram
em diversas quêstõês envolvendo a lnstituição, aproveitando a oportunidadê parâ agradêcer a todos os
membros da assembleia geral por sua disponibilidade e amor pelâ lnstituiçâo e, em especial, ao associado
Dom Tommaso Cascianelli, cuja atuação vem se mostrendo imprescandível no acompanhamento do
processo de CanonizaÇão de lÍmâ Dulce. Dom Murilo Krieger indiôou os nomes de Pe. Anastácio Gilberto
de Jesus e de Pe. Bênto Santos Viana além da recondução dos associados Dom'lbmmaso Cascianelli,
Padre Roque Le dê Almeida, além de Frei Liomar Pereira da Silva, Provincial da ProvÍnciâ Nossa Senhora
da Piedade de Bahia e Sergipe, para comporem a Assembleia Geral por Indicação dâ lgrela Católica, como
pÍêvisto pelo Estatuto. Colocada êm votação, a proposta de recondução dos mêmbros da Assêmbleia Geral,
Conselho de Administração e Conselho Fiscal, e admissão de novos associados foi aprovada, à
unanimidade, sendo todos os nomes indicados aprovados, também à unanimidade.."

"Após, o Presidente do Conselho recordou quê cabe à Assembleia ,ndicar, a cada êlêição, nos termos do
Estatuto da AOSID, o nomê do superintendênte, ôargo atualmenle ocupado por Maria Rita dê Souza Britto
Lopes Pontes. Propôs, então, fosse ela rêconduzida ao cargo, o que foi aprovado pêla Assembleia, à
unanimidade."

"Colocado o assunto em votaÇão, ioi deliberado que o Conselho de AdministraÉo deverá formar uma
comissão para discussáo e proposta de novas êstrâtégias para a anecadação de recursos para a
lnstituição."

Encenamento:

"Nâda mais tendo para se discutir, o Presidsntê do Conselho dêu por encerrada a reunião, agradecêndo a
presença dê todos."

Ata registrada no 1o OÍício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba êm 10 dê maio de 2019
sob o no 40246-7.
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Superintendente
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