
limo. Senhor Oficial do Registro Civil de Pessoa Juridica da Cidade de Santos. 

Acacio Chagas Amaral, brasileiro, casado, contabilista, residente na cidade de 

Santos - SP, na Rua Dr. Antonio Bento, 288 - Vila Mathias - CEP: 11013-190, 

portador do RG: nO. 5.013.332 - 9 SSP-SP e inscrito no CPF: sob nO. 509.229.128

15, e-mail: napne9@hotmail.com. representante legal da Associagao dos Portadores 

de Deficiencia Mental, portadora do CNPJ (MF) sob nO. 68.018.05010001-30, com 

sede a Rua Julio Conceic;:ao, 53 - Vila Mathias - Santos - SP - CEP: 11015-540, 

requer a V,. Senhoria seja registrado a inclusa Ata da Assembleia Geral Ordinaria 
..---'-"-. 

realizada aos oito dias do mes de maio do ano de dois milevinte e lim. 
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Ata da Assembleia Geral Ordinaria da Associ~ao dos Portadores de Deficiencia Mental, inscrita no 

CNPJ (MF) sob nO. 68.018.050/0001-30, realizada aos (08) oito dias do mes de maio do ano de dois 

mil e vinte e urn, as dez horas, nas instalaGoes da Associa980 aRua Julio Concei98o, numero 53 

(cinquenta e tres) no bairro da Vila Mathias em Santos, Estado de Sao Paulo, observando os 

protocolos exigidos pelas autoridades sanii8rias em decorrencia da pandernia provocada pela 

COVID-19. Registre-se que a mencionada Associa9aO foi fundada em nove de maio de mil 

novecentos e noventa e dais, tendo seu primeiro Estatuto devidamente registrado sob 0 n°. 13600 do 

Livro "A" n°. 6 (seis) as folhas 183 junto ao Cart6rio de Registro de Titulos e Documentos - Registro 

Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Santos em tres de julho de mil novecentos e noventa e 

dais. Estando presentes areuni80 os seguintes associados: 

Acacio Chagas Amaral; 

Carlos Alberto Vieira da Costa; 

Eduardo Francisco da Silva Tavares; 

Fabio Fernandes Lacerda; 

Guilherme Alves Pamplona; 

Helenice Figo de Freitas; 

Henrique Gomes Branco; 

Jose Brazilino Silva de Paiva; 

Jose Carlos dos Santos; 

Jose Dominguez Fernandez; 

Jose Muiiio; 

Jose Reinaldo Diegues Lopes; 

Marcelo Ramboli; 

Raul Pedroso de Lima Junior; 

Sergio dos Santos Silveira; 

para em conformidade com 0 Edital do dia dezenove do mes de abril do ano de dois mil e vinte e 

um, deliberarem aseguinte Ordem do Dia: 

a) Verificar 0 atendimento dos requisitos do Artigo 18 do Estatuto Social; 


b) Leitura, apreci8980 e aprova98o da Ata da Assembleia anterior; 


c) Eleiq80 e Posse do Conselho Diretor e Fiscal para 0 Bienio dois mil e vinte e um adois mil e
'\ 
vinte e tres;~{f'(\. 
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d) Assuntos Gerais. 

Tendo inicio a Assembleia, 0 Presidente da Entidade 0 Sr. Acacio Chagas Amaral, convidou 0 

associado Sr. Jose Muino para compor a mesa diretiva e presidir os trabalhos da presente 

Assembleia, este por sua vez convidou para secretariar 0 associado Sr. Carlos Alberto Vieira da Costa. 

Inicialmente, 0 Presidente dos trabalhos procedeu aleitura do Edital, e na sequencia, em atenqao a 

Ordem do Dia, foi observado 0 que determina 0 item "a" do Edital - Verificar 0 atendimento dos 

requisitos do Artigo 18 do Estatuto Social, isto feito, constatou-se, com a devida anuencia do Primeiro 

Diretor Financeiro da Instituic;ao, Sr. Fabio Fernandes Lacerda, que todos os presentes atendiam a 

aludida exigencia astatutana; am saguida 0 Presidenta dos trabalhos solicitou, em observancia ao item 

"b" do Edital - Leitura, apreciaC;ao e aprovac;ao da Ata da Assamblaia anterior, qua 0 secretario 

fizesse a leitura da Ata da Assembleia anterior, raalizada aos vinta a dois dias do mes de janeiro do 

corrente exercicio, oportunidade em que 0 associado Sr. Marcelo Romboli, solicitou a dispensa da 

laitura, uma vez que amesma fo; distribuida com antecipay80 para aapreciagao e nao foi apresantada 

nanhuma emenda ou correc;ao, diante disto °Presidente colocou a proposta em votBcao, e em face 

das circunstancias apresentadas, foi submetida aassembleia a aprovada por unanimidade; avanGando 

os trabalhos 0 Sr. Presidente, solicitou enta~ que fosse providenciado 0 atendimento do item "c" do 

Edital - Eleic;ao e Posse do Consalho Diretor e Fiscal para 0 Bienio dois mil e vinte e um a dois mil e 

vinte e tres, sendo que para concorrer ao referido pleito apenas uma chapa fora apresentada pelo 

socia Sr. Acacia Chagas Amaral, devidamente formalizada por escrito e constando os nomes dos 

associadas componentes da mesma, atrelando-os 80s respectivos cargos que concorrem. 0 Senhor 

Presidente dos Trabalhos entao fez a leitura da aludida chapa, para dar conhecimento a todos os 

presentes, na forma como segue: Presidente: Sr. Acacio Chagas Amaral, brasileiro, casado, / 

contabilista, residente na cidade de Santos - SP, na Rua Dr. Antonio Bento nO. 288 - Vila Mathias 

CEP: 11075-260, portador do RG: n°. 5.013.332-9 SSP-SP e inscrito no CPF: sob n°. 509.229.128-15; 

Vice-Presidente: Sr. Jose Carlos dos Santos, brasileiro, casado, aposentado. residente na cidade de / 

Santos - SP, na Rua Nabuco de Araujo, 639 apto. 51 - Embare - CEP: 11025-011, portador do RG: 

nO. 7.586.923 SSP-SP e inscrito no CPF: sob nO. 730.280.708-63; Primeiro Diretor Financeiro: Sr. ,
/

Fabio Fernandes lacerda, brasileiro, casado, contabilista, residente na cidade de Santos - SP, na 

Av. Dr. Epitacio Pessoa, 58 apr. 15 C- Boqueirao - CE,~p1it»~0-600, portador do RG: nO. 9.684.594 

. SSP-SP e inscrito no CPF: sob nO. 024.876.67 ~J1iw~r Financeiro: Sr. Jose / 

/.~r.\ Dominguez Fernandez, brasileiro, casa.do, se .. aJll~ na .AV.. Siqueira~~~~"'.$l ...5,\~". ! ~~.~%~"ls
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Campos, 666 apto. 41 - Boqueirao - CEP: 11045-200, portador do RG: nO. 3.981.526-2 SSP-SP e 

inscrito no CPF: sob nO. 400.873.368-04; Primeiro Diretor Secretario: Sr. Marcelo Romboli, brasileiro, ~ 
casado, engenheiro, residente na cidade de Santos - SP, na Av. Ana Costa, 530, apt". 73 - Gonzaga, 

CEP: 11060-000, portador do RG: n°. 9.575.883 SSP-SP e inscrito no CPF: sob nO. 032.967.048-41; 

Segundo Diretor Secretario: Sr. Guilhenne Alves Pamplona, brasileiro, casado, oftalmologista, // 

residente na cidade de Santos - SP, na Av. Firmino Barbosa, 160, apr. 124 - Boqueirao, CEP: 11055

130, portador do RG: n°. 6.589.283 SSP-SP e inscrito no CPF: sob n°. 074.129.596-20; Primeiro 
//

_ 

Diretor Administrativo e Patrimonial: Sr. Jose Muiiio, brasileiro, casado, aposentado, residente na 

cidade de Santos - SP, na Rua Dr. Bezerra de Menezes, 185 - Macuco -.CEP: 11020-050 portador do 

RG: n°. 3.181.377 SSP-SP, inscrito no CPF: sob n°. 125.925.108-00; Segundo Diretor Administrativo e// 

Patrimonial: Sr. Sergio dos Santos Silveira, brasileiro, casado, aposentado, residente na cidade de 

Santos - SP, na Rua Luiz de Faria, 47 apr. 81 - Gonzaga - CEP: 11060-480, portador do RG: nO. 

4.243.078 - SSP-SP, inscrito no CPF: 072.554.708-15; Primeiro Diretor Social: Sr. Henrique Gomes,,/' 

Branco, brasileiro, casado, Oficial da PM - Reserva - Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo, 

residente na cidade de Santos - SP, na Rua Capimo Joao Salenno, 38 apto. 117 - Ponta da Praia 

CEP: 11030-440, portador do RG: n°. 9.578.205 SSP-SP, inscrito no CPF: 800.263.208-78; Segundo 

Diretor Social: Sr. Jose Brazilino Silva de Paiva, brasileiro, casado, aposentado, residente na cidade / 

de Santos - SP, na Av. Epitacio Pessoa, 498 - Aparecida - CEP: 11030-600, portador do RG: n°. 

8.920.496 SSP-SP, inscrito no CPF: sob n°. 781.777.318-15; Primeiro Conselheiro: Sr. Raul Pedroso 

de Lima Junior, brasileiro, casado, aposentado, residente na cidadede Santos - SP, na Rua '/ 

Almirante Barroso, 35 apr. 62 - Campo Grande - CEP: 11075-440, portador do RG: n°. 3.618.679 

SSP - SP e inscrito no CPF: sob n°, 043.687.388-53; Segundo Conselheiro: Sr. Jose Reinaldo 

Oiegues Lopes, brasileiro, casado, Engenheiro Quimico, residente na cidade de Santos, na Rua Frei / 

Francisco Sampaio, 250 apt\31 A - Embare - CEP:11040-221, portador do RG: nO. 2.251.497 - SSP 

- SP e inscrito no CPF: sob n·. 043.690.338-53; Terceiro Conselheiro: Sr. Eduardo Francisco da 

Silva Tavares, brasileiro, casado, Cirurgiao Dentista, residente na cidade de Santos - SP, na Rua / 

Djalma Dutra, 7 apto. 71 - Gonzaga - CEP: 11055-280, portador do RG: nO. 8.304.053 SSP-SP, 

inscrito no CPF: sob nO. 053.802.568-99. 0 Presidente dos trabalhos submeteu a aludida chapa a 
apreCia(f80 dos presentes, e por aclamagao, seus membros toram eleitos par unanimidade. Em virtude 

da e1eitt80 °Presidente da Assembleia deu posse a no~Oi~toria, cuja vigencia do mandato 
41,_.o,,:,~L.f> 

. compreendera 0 periodo entre 0 dia (15) quinze de e um a(14) quatorze 


Presidente dos
~}~\. d,e, \~aio de dois mil e vinte e tres. Diante da EI~~~Jltj 
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Trabalhos, convidou 0 Sr. Acacio Chagas Amaral, e Presidente reeleito da Associag8o dos Portadores 

de Deficiencia Mental, para compor a mesa dos trabalhos da presente Assembleia. Em seguida 

passou-se entao, para 0 item "d" do Edital - Assuntos Gerais: 0 Presidente da plenaria concedeu a 

palavra para quem dela quisesse fazer uso. 0 Presidente reeleito e empo5sado Sr. Acacio Chagas 

Amaral, agradeceu a todos pela confian~a em reconduzi-Io a Presidencia da Institui~ao, e que mantera 

neste terceiro mandato a exceh~ncia na prestagao de servigo social voluntario junto aos assistidos de 

maneira comprometida, como sempre 0 fez, trabalhando integradamente com os demais integrantes 

do Conselho Diretor e Fiscal, juntamente com a pleiade de colaboradores e voluntarios, valorizando os 

processos de aprendizagem, humanizag80 e cidadania, objetivando 0 bem maior e a exceh~ncia dos 

trabalhos na qual a Entidade eespecialista. 0 Sr. Acacio Chagas Amaral, continuando a fazer 0 usa 

da palavra, registrou a fase dificil que estamos vivendo desde 0 exercicio de dais mil e vinte, quando 

nossas atividades foram suspensas de maneira presencial em vinte de marGo, quando entao nossos 

colaboradores foram determinados a ficarem em suas residencias, respeitando 0 confinamento 

determinado pelas autoridades publicas; apas 0 periodo mais agudo nOSS05 colaboradores passaram 

a exercer suas atividades de maneira remota, atraves de video aulas ou ainda de preparagao e 

encaminhamento de material didatico especifico para os alunos da InstituiCfBO, bem como a ativagao 

presencial de algumas poucas atividades administrativas, face aos compromissos financeiros com os 

fornecedores, prestadores de serviyos, colaboradores e recolhimentos de ordem fiscal, bem como a 

manutengao da pontualidade junto a Prefeitura Municipal de Santos, observando, rigorosamente, os 

prazos com as prestac;oes de contas dos Termos de Fomentos. Em seguida destacou 0 

estabelecimento do Termo de Fomento nO 040/2020 - cujo escopo propiciou a concessao de auxilio 

para a aquisi~ao de umvelculo para contribuir com a locomogao da equipe tecnica, da area da saude, 

fruto de Verba Parlamentar Municipal no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) proposta 

pelos Senhores Vereadores Jorge Vieira da Silva Filho e Antonio Carlos Banha Joaquim, possibilitou a 

aquisic;ao do veiculo Oroch 2.0 novo duster automatico Renault - Motor C027942 - Prata Etoile 

Alcool/Gasolina - RENAVAN 0000000221370 Pot: 148 HP. Ano/Modelo 2021 - ano Fabricac;ao 2020 

Chassi 93Y9SR3JAMJ780590, adquirido da Estoril Distribuidora de Veiculos LTDA - DANFE 251529 

de 18/1212020, Placa EOY7E51, no valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) portanto, 

com uma contrapartida social por parte da Entidade no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); quanta 

ao veiculo utilitario que hoje serve 0 NAPNE, uma K~,e modele 2009/2010 - Placa EXX0053, 

em born estado de conservaCfao, sera neg parte da contrapartida. 

Santos - CEP: 11015c,~DiV~~~, ~inda que 0 im6vel Situad~ aR: 
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450, "Unidade I", esta devidamente apto para ser um forte equipamento de geragao de renda, 

observando os protocolos de higiene, utilizar;oo de equipamentos de prote({ao individuais e de 

compromisso com a etica de convivio sadio. Em seguida, 0 Sr. Fabio Fernandes Lacerda. usando a 

palavra teceu comentanos sobre 0 Termo de Fomento 55/2020 - Processo Administrativo 58199/2019

19, junto a PMS - Secretaria de Educacoo, destacando que a pesar de os valares ficarem com 

reajustes abaixo da inflalf80, foi possivel administrar dentro do orcamento previsto uma vez que a 

Entidade ficou sem atividades presencial, assim sendo 0 consumo e servi~os de insumos e utilidades 

cairam bastante e assim sendo a contrapartida social, foi um pouco menos de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), portanto sem precedentes quando comparado com exercicios anteriores, ja Termo 

de Fomento sob n°. OS/2020 - Processo Administrativo n°. 77299/2009-48, relativo a SMS - Secretaria 

Municipal de Saude, permaneceu com 0 valor estancado pelo go (nono) ano consecutiv~, sendo que 

tal situacao ja foi por vezes, objeto de reivindicacaa par parte da Instituir;80 e absolutamente nada, ate 

a presente data, portanto, os esforcos no desempenho da Instituicao objetivando atender todas as 

obrigacoes estabelecidas pelos aludidos contratos, exigiu no exercicio de dois mil e vinte 0 valor 

relativo a R$ 22.945,50 (vinte e dais mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos). 

Destaca-se que para 0 exercicio de 2021 nao fai aplicado nenhum reajuste nos Termos de Fomento. 

tanto da SEDUC como SMS. Cabera a administrac;ao 0 acompanhamento e, se for 0 caso, uma 

eventual negociac80 com a Prefeitura Municipal de Santos no decarrer do exercicio, porem face ao 

periodo de recolhimento novamente determinado pelas autoridades publicas entendia que 0 momento 

era de parceria frente as dificuldades financeiras por que passam todos os setores da economia 

nacional e que assim sendo compete-nos a gestao do que se tem. Destacando que neste exercicio. 

muito provavelmente ficaremos sem as eventos patrocinados pelo Fundo Social de Solidariedade que 
-, 

sempre refor~am 6 caixa da Instituigao para fazer frente adespesas de competencia pr6pria e tambem 

para a coberturados valores nao atendidos integralmente pelos Termos de Fomento, tais como Festa 

Inverno Santos, Santos Nossa Luz, entre outras,porem certamente repetiremos 0 sucesso dos 

eventos gastronomicos a partir de nossa sede com as entregas efetuadas pelo sistema consagrado 

como "delivery" ou ainda, se for possivel, com as nossos habituais colaboradores retirando seus 

pedidos na pr6pria Instituigao. 0 Presidente reeleito e empossado Sr. Acacia Chagas Amaral 

agradeceu a presen({as de todos e par ultimo anunciou durante 0 presente Exercicio vamos 

receber mais uma verba parlamentar municipal- emenda de iniciativa do nobre vereador 

,.\ Carlos Teixeira Filho, no valor de R$ 45.000.00 (qu 


~~. aplicada no conforto termico de diversas areas da secW~ntid ~gideceu atoda sua 
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Diretoria pelo empenho e dedicaCao durante a ultima gestao e ao Grande Arquiteto do Universo que 

continue a nos iluminar diante de tantos desafios que estamos enfrentando sem perder 0 foco de 

nosso compromisso junto aos assistidos. Solicitou que apresente Ata, assim que aprovada, assinada 

e registrada, fosse encaminhada as Instituicoes Bancarias e Govemamentais, com as quais temos 

rel~cionamentos, para as devid.as·ai~~~ cadastrais. Nada mais havendo a ser tratado, ° 
."'Rf~~idente dos trabalhos deu por encerrada Assembleia Geral Ordinaria as doze horas e cinco 
- ,', I 

"mi~~~.~ presente Ata foi, na sequencia, ~. lidaeaprovada, EJassim sendo vai por mim, 
~<j; . <ta-' u<_ t?J5/o)£~:,secre"~4~\Assembleia, Carlos Alberto 

pelo .~,"__ Sr. Jose 

e pelo Presidente da 

~~~al, devidamente assinada 

Santos, 08 de maio de 
/~ 
'

;'<';_~::.. \\"~-:~,3 
~~!:;:g';Jt.1. ~,J.t..r 0'; 

.6122 3 
r;6

" . ?-----..." /2::x(
i~:~i,~~t~¥j~t~~~EtJ;'1~'~~[h~t(}~=. ~t~~~~,~ Jn~{? 1d~ 

,.r. H'.'C''l'"'' 6~'---~~ /"... 1 ..1- iJ'>.!"'\Li~,,\L"l· ._. ._••r '~~'.C;; -7!'Di: '-!··;'lJ1i'J!£'!·
,~~"~.~;., ;;g~c'~~~~_;'~,:", ~i>~.,~, ;~.c .;:'0) ';j' 

"""C'if'L/Y/\ '/
1('·':·-:"[I!I. "-"ft ,,_ ~-"~J','.<. 



Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Registro Civil das 
Pessoas Jurfdicas - Comarca de Santos - Estado de Sao Paulo 

Oficial: Marcelo da Costa Alvarenga 

Avenida Ana Costa, 146, sala 909 

___(OXX13) 3216-2146 - oficiaI@rtdsantos.com.br - Honirio_das LO:OO_~ 17:00 ____ I 

REGISTRO PARA FINS DE 

PUBLICIDADE E EFICAcIA CONTRA TERCEIROS 


N° 67.223 de 10/05/2021 

Certifico e dou fe que 0 documento em papel, contendo 17 (dezessete) pagmas, [oi 
apresentado em 10/05/2021, 0 qual foi protocolado sob nO 84.216, tendo side registrado eletronicamente sob nO 
67.223 e averbado no registro nO 66.678 de 03/02/2021 no Livro de Registro A deste Oficial de Registro Civil de 
Pessoas Juridicas da Comarca de Santos - SP, na presente data. 

Apresentante: ACACIO CHAGAS AMARAL 
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ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL o 0 MANTENEDORA ~~10 

~ Nucleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais ~~ E.E.E. "Senador Feij6"
NAP.N.E 

ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 


EDITALDECONVOCACAO 


No exerClClO de suas atribuiyoes 0 Conselho Diretor e Fiscal da Associayao dos 
Portadores de Deficiencia Mental, portadora do CNPJ (MF): 68.018.050/0001-30, 
Instituiyao Mantenedora do NAPNE - Nucleo de Atendimento a Portadores de 
Necessidades Especiais e da Escola de Educac;:ao Especial "Senador Feij6", convoca os 
associados no uso e gozo de seus direitos para Assembleia Geral Ordinaria, que se 
realizara em sua sede social situada a Rua Julio Conceic;:ao n°, 53 - Vila Mathias - Santos 
-- SP, CEP: 11045-540, no proximo dia 08 de maio de 2021, sabado, as 09h 30m em 
primeira convocac;:ao ou as 10:00h em segunda e ultima convocac;:ao, para conhecer e 
deliberar 0 que lhe compete a teor dos Artigos 14 e Incisos I e II, 15 e Incisos I e II do 
Estatuto Social, como segue: 

ORDEMDODIA 

a) Verificar 0 atendimento dOS-~ui.ssitos do Artigo 18 do Estatuto Sociat 
b) Lcitura, apreciayao e aprovac;:ao~ Ata da Assembleia anterior; 
c) Eleic;:ao e Posse do Conselho Dire~or e Fiscal para 0 Bienio 202112023; 
d) Assuntos Gerais. . 

Santos, 19 de abril de 2021. 
i 

~ 
~'fI"~ 

ACACIO CHAGAS AMARAL 

5,013.332-9 - iSP-SP 
CPf.: 509.229.12B-15 
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Tel: (13) 3233-5\\3"~ iiililfrfeijo@hotmail.com ou napne9@hotmail.com 
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NOME DO ASSOCIADO 

CHAGAS AMARAL 

ALBERTO VIEIRA DA COSTA 

It:DUARDO FRANCISCO DA SILVA TAVARES 

FABIO FERNANDES LACERDA 

I~UILHERME ALVES PAMPLONA 

IHELENICE FIGO DE FREITAS 

IHENRIQUE GOMES BRANCO 

CARLOS DOS SANTOS 

DOMINGUEZ FERNANDEZ * 

DOS SANTOS SILVEIRA 

PEDROSO DE UMAJUNIOR 
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ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL 

MANTENEDORA 

~PRMtO 
\t)Q'3S
espeCTals 

NAP.N.E Nucleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais 

E.E.E. "Senador Feij6" 

CHAPA PROGRESSO 

CANDIDATURA PARA GESTAO ADMINISTRATWA - BIENIO 2021- 2023 

DA ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL 

CONSELHO DIRETOR: 

Presidente - Acado Cbagas Amaral, brasileiro, casado, contabilista, 
residente na cidade de Santos - SP, na Rua Dr. Antonio Bento nO. 288 - Vila 
Mathias - CEP: 11075-260, portador do RG.: 5.013.332-9 SSP-SP e inscrito 
no CPF: sob n°. 509.229.128-15. 

Vice-Presidente - Jose Carlos dos Santos, brasileiro, casado, professor, 
residente na cidade de Santos - SP, na Rua Nabuco de Araujo, 639 apto. 51 -
Embare - CEP: 11025-011, portador do RG.: 7.586.923 SSP-SP e inscrito no 
CPF: sob n°. 730.280.708-63. 

Primeiro Diretor Financeiro - Fabio Fernandes Lacerda, brasileiro, 
casado, contabilista, residente na cidade de Santos - SP, na Av. Dr. EpiUICio 
Pessoa, 58 apto. 15 C - Boqueirao - CEP: 11030-600, portador do RG. nO. 
9.684.594 SSP-SP e inscrito no CPF: sob n°. 024.876.678-34. 

Segundo Diretor Financeiro - Jose Dominguez Fernandez, brasileiro, 

Rua Julio Concei~ao, n51 53 - Cep: 11015 - 540 - Vila Mathias - Santos 

Tel: (13) 32212030 - E-mail: eeesenadorfeijo@hotmai!.com /www.napne-vidasespeciais.com 
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E.E.E. "Senador Feij6" 

Primeiro Diretor Secretario - Marcelo Romboli, brasileiro, casado, 

engenheiro, residente na cidade de Santos - SP, na Av. Ana Costa, 530, ap~. 


73 - Gonzaga, CEP: 11060-000, portador do RG. nO. 9.575.883 SSP-SP e 

inscrito no CPF: sob n°. 032.967.048-41. 


Segundo Diretor Secreta rio - Guilherme Alves Pamplona, brasileiro, 

casado, oftalmologista, residente na cidade de Santos - SP, na Av. Firmino 

Barbosa, 160, apto. 124 - Boqueirao, CEP: 11055-130, portador do RO: n°. 

6.589.283 SSP-SP e inscrito no CPF: sob nO. 074.129.596-20. 

Primeiro Diretor Administrativo e Patrimonial - Jose Muifio, brasileiro, 

casado, Tee. Seguran~a do Trabalho, residente na cidade de Santos - SP, na 

Rua Dr. Bezerra de Menezes, 185 - Macuco - CEP: 11020-050, portador do 

RO.: nO. 3.181.377 SSP-SP, inscrito no CPF sob nO. 125.925.108-00; 


Segundo Diretor Administrativo e Patrimonial - Sergio dos Santos 

Silveira, brasileiro, casado, aposentado, residente na cidade de Santos - SP, 

na Rua Luiz de Faria, 47 apto. 81 - Gonzaga - CEP: 11060-480, portador do 

RO.: nO. 4.243.078 SSP-SP, inscrito no CPF: sob n°. 072.554.708-15; 


Primeiro Diretor Social - Henrique Gomes Branco, brasileiro, casado, 

Oficia! da PM - Reserva - Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo, 

residente na cidade de Santos - SP, na Rua Capitao Joao Salenno, 38 apto. 

117 - Ponta da Praia - CEP: 11030-440, portador do RO.: 9.578.205 SSP-SP, 

inscrito no CPF: sob nO. 800.263.208-78; 


Segundo Diretor Social - Jose Brazilino Silva de Paiva,brasileiro, casado, 

aposentado, residente na cidade de Santos - SP, na A v. Epitacio Pessoa, 498 -

Aparecida - CEP: 11030-600, portador do RO.: nO. 8.920.496 SSP-SP, 

inscrito no CPF sob n°. 781.777.318-15; 
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CONSELHO FISCAL: 


Primeiro Conselheiro - Raul Pedroso de Lima Junior, brasileiro, 
casado, aposentado, residente na cidade de Santos - SP, na Rua Almirante 
Barroso, 35 apto. 62 - Campo Grande - CEP: 11075-440, portador do RG.: 
3.618.679 SSP-SP e inscrito no CPF: sob n°. 043.687.388-53. 

Segundo Conselheiro - Jose Reinaldo Diegues Lopes, brasileiro, casado, 
Engenheiro Quimico, residente na cidade de Santos, na Rua Frei Francisco 
Sampaio, 250 apto. 31 A - Embare - CEP:1l040-221, portador do RG.: 
2.251.497 SSP-SP e inscrito no CPF: sob n°, 043.690.338-53. 

TerceiroConselheiro - Eduardo Francisco da Silva Tavares, brasileiro, 
casado, Cirurgiao Dentista, residente na cidade de Santos - SP, na Rua 
DjalmaDutra, 7 ap~. 71- Gonzaga- CEP: 11055-280, portador do RG: n°. 
8.304.053 SSP-SP, inscrito no CPF: sob n°. 053.802.568-99. 
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NAP.N.E Nucleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais 

E.E.E. "Senador Feij6" 

TERMO DE POSSE 

GESTAO ADMINISTRATIV A - BIENIO 2021 - 2023 

DA ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL 

Os membros abaixo discriminados e fmnados, eleitos na Assembleia Geral 
Ordinaria, realizada na presente data, tomam posse do Conselho Diretor e do 
Conselho Fiscal da Associa~ao dos Portadores de Deficiencia Mental, inscrita no 
CNPJ (MF) sob n°. 68.018.050/0001-30 localizada a Rua Julio Concei~ao, nfunero 
53 (cinquenta e tres) no bairro da Vila Mathias em Santos, Estado de Sao Pallio, 
cuja vigencia do mandato compreendeni 0 periodo de (15) quinze de maio de dois 
mil e vinte urn e 0 dia 14 (quatorze) de maio de dois mil e vinte e tres. 

CONSELHO DIRETOR: 
/// 

Presidente - Acacio Chagas/Amaral, brasilei1l'o, casado, contabilista, residente na 

11075-260, portador do RG.: 5.013.332-9 
509.229.128-15. 

~--
Assinatura: 

cidade de Santos - SP, na Rua Dr. Antonio B'ento nO. 288 - Vila Mathias - CEP: 

Af',{'''' 7" 

Vice-Presidente - Jose Carloy'dos Santos, brasileiro, c~ado, professor,residente 
na cidade de Santos - SP, n~ua Nabuco de Araujo, 639 apf!. 51 - Embare ~ CEP: 
11025-011, portador do RG/~'Y.586.923 SSP-SP e ~crito no CPF: sob n°. 
730.280.708-63. .' 

Assinatura:/......----. 
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NAP.N.E Nucleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais 

E.E.E. "Senador Feijo" 

Primeiro Diretor Financeiro - Fabio Fernandes Lacerda, brasileiro, casado, 
contabilista, residente na cidade de Santos - SP, na Av. Dr. Epitacio Pessoa, 58 apto. 
15 C - Boqueirao - CEP: 11030-600, portador do RG. nO. 9.684.594 SSP-SP e 
inscrito no CPF: sob nO. 024.876.678-34. 

• ~t-Assmatura: .--~ .... .~ "~' ............ ..~.'.".~--;"
-C.' '. 
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Segundo Diretor Financeiro - Jose Dominguez Fernandez, brasileiro, casado, 
aposentado, residente na cidade de Santos - SP, na Av. Siqueira Campos, 666 apto. 
41- Boqueirao - CEP: 11045-200, portador do RG.: n°. 3.981.526 SSP-SP e inscrito 
no CPF: sob n°. 400.873.368-04 

Assinatura: ____________________________ ~________________~---

Primeiro Diretor Secretario - Marcelo Romboli, brasileiro, casado, engenheiro, 
residente na cidade de Santos - SP, na Av. Ana Costa, 530, apto. 73 - Gonzaga, 
CEP: 11060-000, portador do RG. n°. 9.575.883 SSP-SP e inscrito no CPF: sob n°. 
032.967.048-41. 

A.stoatum: 
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Segundo Diretor Secretario - Guilherme Alves Pamplona, brasileiro, casado, 
ofialmologista, residente na cidade de Santos - SP, na Av. Firmino Barbosa, 160, 
apto. 124 - Boqueirao, CEP: 11055-130, portador do RG: nO. 6.589.283 SSP-SP e 
inscrito no CPF: sob nO. 074.129.596-~. 
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NAP.N.E Nucleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais 

E.E.E. "Senador Feij6" 

Primeiro Diretor Administrativo e Patrimonial - Jose Muiiio, brasileiro, casado, 
Tee. Seguran9a do Trabalho, residente na cidade de Santos - SP, na Rua Dr. 
Bezerra de Menezes, 185 - Macuco - CEP: 11020-050, portador do RG.: nO. 
3.181.377 SSP-SP, inscrito no CPF sob n°. 125.925.108-00; 

~dM!c?~'" 

Segundo Diretor Administrativo e Patrimonial - Sergio dos Santos Silveira, 
brasileiro, casado, aposentado, residente na cidade de Santos - SP, na Rua Luiz de 
Faria, 47 apto. 81 - Gonzaga - CEP: 11060-480, portador do RG.: n°. 4.243.078 
SSP-SP, inscritono CPF: so~2.554.708-15; 

/Assinatura: 
..•/' 

Primeiro Diretor Social- Henrique Gomes Branco, brasileiro, casado, Oficial da 
PM - Reserva - Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo, residente na cidade 
de Santos - SP, na Rua Capitao Joao Salenno, 38 apto. 117 - Ponta da Praia - CEP: 
1lO30-440, portador do RG.: 9.578.205 SSP-SP, inscrito no CPF: sob n°. 
800.263.208-78; 

Assinatura: ,.....>~ ..... 

Segundo Diretor Social - Jose Brazilino Silva de Paiva, brasileiro, casado, 
aposentado, residente na cidade de Santos - SP, na Av. Epimcio Pessoa, 498 -
Aparecida - CEP: 11030-600, portador do RG.: nO, 8.920.496 SSP-SP, inscrito no 
CPF sob nO. 781.777.318-15;' 

Assinatura: 7~"""""'::;>\ .-, ,. \::;~_",,';'d'_:., 
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NAP.N.E Nucleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais 

E.E.E. "Senador Feij6" 

CONSELHO FISCAL: 

Primeiro Conselheiro - Raul Pedroso de Lima Junior, brasileiro, casado, 
aposentado, residente na cidade de Santos - SP, na Rua Almirante Barroso, 35 
apto. 62 - Campo Grande - CEP: 11075-440, portador do RG.: 3.618.679 SSP
SP e inscrito no CPF: sob nO. 043.687.388-5~ ...... .. " ...... ---- .--
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Assinatura:~::.:~;;:Y''''::'!'~ 
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Segundo Conselheiro - Jose Reinaldo Diegues Lopes, brasileiro, casado, 
Engenheiro Quimico, residente na cidade de Santos, na Rua Frei Francisco 
Sampaio, 250 ape. 31 A - Embare - CEP: 11040-221, portador do RG.: 2.251.497 
SSP-SP e inscrito no CPF: sob 

== -r==~ ........---. ......== 

n°. 043,61"1()~ 
) 

Assinatura: 

Terceiro Conselheiro - Eduardo Francisco da Silva Tavares, brasileiro, 
casado, Cirurgiao Dentista, residente na cidade de Santos - SP, na Rua Djalma 
Dutra, 7 apto. 71 - Gonzaga - CEP: 11055-280, portador do RG: n°. 8.304.053 
SSP-SP, inscrito no CPF: sob n~053.802.568-99. 

ASSIOnaturao 
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