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FINS ECONOMICOS DENOMINADA ASSOCIAÇAO POÇOS
SUSTENTÁVEL -APS, NA FORMA ABAIXO:

No dia 18 de ABRIL de 2011, na Rua Pernambuco, s/n°, Poços de CaldaslMG,
compareceram na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, na qualidade de membros do
Conselho de Administração da ASSOCIAÇÃO POÇOS SUSTENTAVEL, doravante
denominada APS, as seguintes pessoas e respectivas representações: Deusdedit Rezende
de Assis, da Sociedade .CivilOrganizada, Prof. Francisco Cardoso, representante das
Universidades (UNIFAL), Heitor Parenti Júnior, Associados da APS, João Neves
Carvalho de Toledo, poder público, Luciano Geraldo, Associados da APS, Professora
Maria José Scassiotti, Universidades (PUC), Mauro Vitor Homem Silva, empresas,
Mônica M. Frison, empresas, Regina Alves, Sociedade Civil Organizada, e Terezinha
Couto, Indicação do Conselho, reunindo-se ordinariamente o Conselho de Administração
para o fim de tratar dos assuntos da pauta. Conforme estipulado na convocação e
atendendo ao art. 23, § 1° e § 2°, a reunião teve início às 16h30min em sua primeira
chamada com a presença de seis pessoas, representando metade dos membros do
Conselho, provocando o aguardo de 30 minutos para a composição do número legal. As
17hOOminhouve o início da reunião, em segunda chamada, com a presença de 10 (dez)
membros do Conselho, atingindo o quorum de 2/3 dos conselheiros. Registramos as
ausências de Raquel Corezola Sanches, indicação do Conselho, e Rodopiano Marques
Evangelista, representante do poder público. O Presidente do Conselho de Administração
da ApS, Sr. João Neves Toledo, abriu a pauta da reunião colocando em aprovação a ata da
última reunião, sendo esta provada por unanimidade. Atendendo à solicitação da
conselheira, Regina Alves, o Presidente solicitou o registro da aprovação do Regimento
Interno, retroativa à data da reunião anterior do Conselho, em 14/Abr/2011. Sr. João Neves,
ao registrar as ausências não justificadas, relembrou o Art. 18 do Regime Interno do
Conselho de Administração da APS que estipula: Ficará extinto o mandato do membro que
deixar de comparecer, sem justificativa, a 03 (três) reuniões seguidas ou alternadas. Os
conselheiros ausentes serão questionados formalmente sobre a disponibilidade para atuar
no Conselho. Dando continuidade aos assyntos previstos em pauta, foi colocada em
aprovação a proposta de Plano de Ação da APS em 2011 elaborada pelo Grupo de
Trabalho constituído para esta finalidade, solicitando aos conselheiros sugestões e/ou
alterações que julguem necessárias. Profl Maria José Scassiotti, com base em sua
experiência de professora, sugeriu que o prêmio fosse lançado em setembro para que a
premiação fosse feita no próximo ano. João Neves apresentou mais detalhes sobre os
prêmios "Responsabilidade Social" e "Conservação da Biodiversidade", cujos recursos já
estão acertados e a entrega deve ocorrer ainda este ano. Professor Francisco considerou
prematura a convocação da reunião de hoje, muito próxima da reunião anterior, que ocorreu
na última quinta-feira, dia 15/04/2011, não lhe dando tempo suficiente para analisar com
mais profundidade a proposta de Plano de Ação. Colocou também o problema do lixo,que
não parece éontemplado na proposta de Plano de Ação apresentado. Portanto, absteve-se
de aprovar por não ter informação suficiente para contribuir para o plano ou aprová-Io. Em
resposta, o Presidente do Conselho enfatizou que o objetivo da reunião de hoje é o de
acrescentar, cortar ou aprovar a proposta de plano. Solicitou que um dos temas do item 2 -
Promover a "Semana Aberta de Sustentabilidade", seja a questão do lixo. Dando
continuidade, O Sr. João Neves lembrou aos membros do Conselho que a proposta do

Plano de Ação 2011 aprovado será encaminhada à Diretoria da APS, enfatizando que este /" ~
documento servirá de ferramenta para a elaboração do Plano de Ação da APS. Heitor '1
sugeriu acrescentar um item no Plano que seria uma Assembléia Geral da APS, no final do
ano. João Neves esclareceu que este é um dever da Associação e não há necessidade de
colocar no Plano. Após as considerações acima, a proposta de Plano de Ação para 2011 foi
considerada aprovada pelo Conselho e será enviada para a Diretoriada APS. O Presidente,
entretanto, deixou claro que os conselheiros têm o direito de, a qualquer momento, sugerir .

alterações e ou acréscimos à proposta, ficando estas alterações e ou acréscimos sujeitos à ~
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aprovação do Conselho. Prosseguindo com os assuntos de pauta da reunião de hoje, o Sr.
João Neves questionou os conselheiros sobre as sugestões e ou ~~~~~R, a
composição da Diretoria da APS. Professor Francisco apresentou a indiCã~'ífé;(i{.i§~~Og
Fontelas Rosado Gambi, esposa de um professor da Unifal, que se disJ:1~@Ftrot:m!~'11C!9 7 1
APS, em qualquer função. Luciano Geraldo também trouxe uma indicação para o conselho
Técnico e Científico, Bruno Dei Guerra Júnior. A Advogada Regina Alves trouxe a
indicação de Gislaine Manucci, fármaco-bioquímica, que se prontifica a atuar na APS.
Dando continuidade, o Presidente do Conselho, solicitou as indicações dos Conselheiros
dos candidatos à composição da Diretoria e agradeceu e declinou das indicações feitas do
seu nome. A votação feita por cédula secreta, sendo que cada conselheiro fez a indicação
de 3 nomes, apresentou o resultado abaixo:

· Terezinha Couto -10 votos
· Raissa Fontelas Rosado Gambi - 9 votos
· Deusdedit Rezende de Assis - 6 votos
· Gislaine Manucci - 5 votos.

O Presidente do Conselho sugeriu e ficou aprovada a seguinte composição para a Diretoria
da APS:

· Diretora Presidente - Terezinha Couto
· Diretora Administrativa Financeira - Raissa Fontelas R. Gambi
· Diretor Técnico - Deusdedit Rezende de Assis.

O Sr. João Neves solicitou aos Conselheiros a indicação de nomes para compor o Conselho
Fiscal e o Conselho Técnico/Científico. Quanto às vacâncias dos nomes do Conselho,
seguirão os trâmites do Estatuto. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a
reunião. Eu, Terezinha Couto, redigi a presente ata que terá sua aprovação com as
assinaturas do Sr. João Neves Carvalho de Toledo, minha e dos demais associados
presentes.

Heitor Parenti Júnior,
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