
EDITAL DE CONVOCA<:::AO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

A ASSOCIA<:::AO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTE E
EDUCA<:::AO - ANDEE, associayao privada, sem fins lucrativos ou economicos, inscrita
no CNPJIMF sob 0 nO 08.488.961/0001-07, com sede na Rua Boulevard Othon Feliciano, nO
02, conjlIDto 136, no BanTo do Gonzaga, no Mlmicipio de Santos, Estado de Sao Paulo,
CEP 11.060-010, pelo Presidente Gerson Luiz de Sena KUhl, titular da ceduIa de
identidade RG nO 29.009.378-8 SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob 0 nO 285.456.108-23,
convoca seus associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinaria, no dia 06 de
julho de 2018, as 09hOO, na sede da entidade, a ser instalada nos tennos do Estatuto Social.
A Ordem do Dia sera a seguinte:

(1) Aprova~ao das contas e do relat61'io de atividades da Diretoria dos
exercfcios de 2016 e 2017;
(2) Aprova~ao do or~amento e plano de trabalho da Diretoria para 0 exercfcio
de 2018;
(3) Elei~ao dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; e
(4) Outros assuntos do interesse da 8ssocia~fio.

Santos, 18 de jtUlllO de 2018.

Gerson. iz de Sena Kuhl
Presidente



TERMO DE POSSE

En, Gerson Luiz de Sena Kuhl, brasileiro, casado, maior de idade, professor de
Educayao Fisica, titular da cedula de identidade RG n° 29.009.378-8 SSP/SP e inscrito no
CPFIMF sob 0 n° 285.456.108-23, residente e domiciliado na Rua Rio Grande, n° 379, no
Bairro Nova Peruibe, no Municipio de Peruibe, no Estado de Sao Paulo, CEP 11750-000,
tendo sido eleito na Assembleia Geral Ordinaria de 06 de julho de 2018, aceito ser
empossado e exercer, com zelo e diligencia, no mandato que se inicia nesta data e se
estende ate 12 de julho de 2022, as funyoes de Presidente da ASSOCIACAO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTE E EDUCACAo • ANDEE,
associayao privada, sem fins lncrativos ou economicos, inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO
08.488.961/0001-07, com sede na Rua Boulevard Othon Feliciano, nO 02, conjunto 136, no
Bain'o do Gonzaga, no Mtmicipio de Santos, Estado de Sao Paulo, CEP 11.060-010.

Para tanto, declaro conhecer 0 inteiro teor do Estatuto Social que rege a ANDEE e
os parametros legais que norteiam a gestao da entidade.

Declaro, ainda, nilo estar impedido de exercer a administrayaO da entidade, por lei
especial ou em virtude de condenayiio criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos publicos; ou por criIne
falimentar, de prevaricayaO, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia
popular, contra 0 sistema financeiro nacional, contra normas de defesa cIa concorrencia,
contra as relayoes de consumo, fe publica ou a propriedade, conforme preceitua 0 artigo
1.011, §1°, do C6digo Civil.

Santos, 06 de julho de 2018.

-t#~
Gerson Lwz de Sena Kuhl

Presidente



TERMO DE POSSE

Eu, Luciana Perrotti Kuhl, brasileira, casada, pedagoga, titular da cedula de
identidade RG n° 18.702.115 SSP/SP, inscrita no CPFIMF sob 0 n° 128.413.428-83,
residente e domiciliada na Rua Tulipas Vennelhas, 175, Jardim das Flores, CEP 11750
000, Peruibe, Estado de Sao Paulo, tendo sido e1eita na Assembleia Geral Ordinaria de
06 de julho de 2018, aceito ser empossada e exercer, com ze10 e diligencia, no mandato que
se inicia nesta data e se estende ate 12 de julho de 2022, as fun90es de Diretora Financeira
da ASSOCIACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESPORTE E
EDUCACAO • ANDEE, associaya.o p11vada, sem fins lucrativos ou economicos, inscrita
no CNPJ/MF sob 0 n° 08.488.961/0001-07, com sede naRua Boulevard Othon Feliciano, n°
02, conjlffito 136, no Bairro do Gonzaga, no Municipio de Santos, Estado de Sao Paulo,
CEP 11.060-010.

Para tanto, declaro conhecer 0 inteiro teor do Estatuto Social que rege a ANDEE e
os parfunetros legais que norteiam a gestao da entidade.

Declaro, ainda, nao estw: impedida de exercer a administrayao da entidade, pOl' lei
especial ou em vll1ude de condena9ao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos pllblicos; ou por crinte
falimentar, de prevaricayao, peita ou subomo, concussao, peculato, ou contra a economia
popular, contra 0 sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia,
contra as relayoes de consumo, fe publica ou a propriedade, conforme preceitua 0 artigo
1.011, §1°, do C6digo Civil.

Santos, 06 de julho de 2018.

elL/(£(
Luciana Perrotti Kuhl,

Diretora Financeira



TERMO DE POSSE

Eu) Luiz Claudio dos Santos, brasileiro, casado, maior de idade, autol1omo, titular
da cedula de identidade RG n° 30.095.676-9 SSP/SP) inscrito no CPFIMF sob 0 n°
271.807.378-9 e residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, n° 2737, no Bairro
Caraguava, no Municipio de Peruibe, no Estado de Sao Paulo, CEP 11750-000, tendo sido
eleito na Assembleia Geral Ordinaria de 06 de julho de 2018, aceito ser empossado e
exercer, com zelo e diligencia, no mandato que se inicia nesta data e se estende ate 12 de
'ulho de 2022, as fun~oes de Conselheiro Fiscal da ASSOCIA<;AO NACIONAL DE

ESENVOLVIMENTO ESPORTE E EDUCA<;AO - ANDEE, associayao plivada, sem
IllS Iucrativos on economicos, inscrita no CNPJIMF sob 0 n° 08.488.961/0001-07, com
ede na Rna Boulevard Othon Feliciano, n° 02, conjunto 136, no Bairro do Gonzaga, no

unicipio de Santos, Estado de Sao Paulo, CEP 11.060-010.

Para tanto, declaro conhecer 0 inteiro teor do Estatnto Social que rege a ANDEE e
s parfunetros legais que norteiam a gestao da entidade.

Declaro, ainda, nao estar impedido de exercer a administrayao da entidade, por lei
special ou em virtude de condenayao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
ena que vede, aiuda que temporariamente, 0 acesso a cargos publicos; ou por crime
limentar, de prevarica~ao, peita ou subomo, concussao, peculato, ou contra a economia
pular, contra 0 sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia,

c ntra as relayoes de consumo, f6 publica ou a propriedade, confonne preceitua 0 artigo
1 011, §JO, do C6digo Civil.

Santos, 06 de julho de 2018.



TERMO DE POSSE

Eu, Anderson Clls Pereira, brasileiro, solteiro, maior de idade, autonomo, titular
da cedula de identidade RG n° 28.921.501-8 SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob 0 n°
286.693.518-70 e residente e domiciliado na Rua Bamu, n° 1064, no Bairro Caraguava, no
Municipio de Pemfue, no Estado de S110 Paulo, CEP 11750-000, tendo sido eleito na
Assembleia Geral Ordinaria de 06 de julho de 2018, aceito sel' empossado e exercer, com
zelo e diligencia, no mandato que se inicia nesta data e se estende ate 12 de julho de 2022,
as funyoes de Conselheiro Fiscal da ASSOCIACAO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ESPORTE E EDUCACAO - ANDEE, associay110 privada, sem
fins lucl'ativos ou economicos, inscrita no CNPJIMF sob 0 nO 08.488.961/0001-07, com
sede na Rua Boulevard Othon Feliciano, n° 02, conjunto 136, no Bairro do Gonzaga, no
Municipio de Santos, Estado de Sao Paulo, CEP 11.060-010.

Para tanto, declaro conhecer 0 inteiro teor do Estatuto Social que rege a ANDEE e
os parametros legais que norteiam a gestao da entidade.

Declaro, ainda, nao estar impedido de exercer a administrayao da entidade, por lei
especial ou em virtude de condenayao criminal, ou por se encont:rar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos publicos~ ou pol' crime
falimentar, de pl'evaricayao, peita ou subomo, concussao, peculato, ou contra a economia
popular, contra 0 sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da cOllcorrencia,
contra as relayoes de consumo, fe publica ou a propriedade, conforme preceitua 0 artigo
1.011, §10, do C6digo Civil.

Santos, 06 de julho de 2018.

~ JN2i>¢J c1'b 2eo
Anderson Clls Ferreira

Conselheiro Fiscal

· .



TERMO DE POSSE

Eu, Henrique Cury Perico, brasileiro, casado, representante comercial, titular da
cedula de identidade RG n° 41.071.070-2 SSP/SP, inscrito no CPFfMF sob n° 338.460.968
90 e residente e domiciliado na Rua Joao Sabino, nO 998, no Bairro Sao Joao Batista, no
Municipio de Peruibe, no Estado de Sao Paulo,CEP 11750-000, tendo sido eleito na
Assembleia Geral Ordinaria de 06 de julho de 2018, aceito ser empossado e exercer, com
zelo e diligencia, no mandato que se inicia nesta data e se estende ate 12 de julho de 2022,
as funyoes de Vice-Presidente da ASSOCIACAO NACIONAL DE
DESENVOLVlMENTO ESPORTE E EDUCACAO M ANDEE, associayao plivada, sem
fins lucrativos ou economicos, inscrita no CNPJfMF sob 0 nO 08.488.961/0001-07, com
sede na Rua Boulevard Othon Feliciano, n° 02, conjunto 136, no Bairro do Gonzaga, no
Municipio de Santos, Estado de Sao Paulo, CEP 11.060-010.

Para tanto, dec1aro conhecer 0 inteiro teor do Estatuto Social que rege a ANDEE e
os parametros legais que norteiam a gestao da entidade.

Declaro, ainda, mo estar impedido de exercer a administrayao da entidade, por lei
especial ou em virtude de condenayao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos publicos; ou por crime
falimentar, de prevaricayao, peita ou subomo, concussao, peculato, ou contra a economia
popular, contra 0 sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia,
contra as relayoes de consumo, f6 publica ou a propriedade, confonne preceitua 0 artigo
1.011, §10, do C6digo Civil.

Santos, 06 dejulho de 2018.

fj

I
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIA<;10 NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ESPORTE E EDUCA<;Ao - ANDEE

CNPJIMF nO 08.488.961/0001-07

Santos, 06 dejulho de 2018.

LISTA DE PRESEN<;A



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA
ASSOCIACAo NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO ESPORTE E EDUCACAo
ANDEE

CNPJIMF nO 08.488.961/0001-07

L Horario e Local: No dia 06 de julho de 2018, as 9h, na sede cia ANDEE, situada na Rna
Bo evard Othon Feliciano, nO 02, conjlIDto 136, no Bairro do Gonzaga, no MlIDicipio de Santos,
Est do de Sao Paulo, CEP 11.060-010.
II. onvoca ao: Foram deviciamente convocados os associados cia ANDEE, pOl' meio do Edital anexo
(D C. I), nos termos do Estatuto Social vigente.
III. Presen as e u ' rum: Atendendo a convocayao previamente feita, compareceram os associados,
m . res e capazes, que, a entrada da Assembleia, assinaram a lista de presenya anexa (DOC. II),
pe azendo, em seglmda convocayao, 0 quorum necessario para 0 inicio dos trabalhos e para deliberar
sob e os itens constantes na Ordem do Dia.

IV. Ordem do Dia: (1) Aprova~ao das contas e do relat6rio de atividades da Diretoria do exercicio 1
de 016 e 2017 ; (2) Aprova~ao do or~amento e plano de trabalho da Diretoria para 0 exercicio de V
201 ; (3) Elei~ao dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; e (4) Outros assuntos do
int resse da associa~ao.

V. elibera oes: Dando inicio a Assembleia, foi aclamado para presidir os trabalhos 0 Sr. Gerson
Lui de Sena Kuhl, titular da c6dula de identidade RG nO 29.009.378-8 SSP/SP e inscrito no CPFIMF
sob 0 nO 285.456.108-23, que convidou a mim, Luiz Claudio dos Santos, titular da c6dula de
ide tidade RG n° 30.095.676-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob 0 nO 271.807.378-9, para secretariar a
Me a. Agradecendo a presenya dos associados, 0 Presidente abriu os trabalhos e passou a tratar do
pr eiro ponto da Ordem do Dia, qual seja: a (1) Aprova~ao das contas e do relatorio de atividades
da iretoria dos exercicios de- 2016 e 2017. A documentayao relativa as contas, ao balanyo anual e as rY
de. onstrayoes fmanceiras de 2016 e 2017 , previamente aprovada pelo Conselho Fiscal e ~
dis onibilizada para os associados com 07 (sete) dias de antecedencia da Assembleia, foi apresentada e
sub etida a avaliayao dos presentes e, ap6s os devidos esclarecimentos, ratificada pOl' unanimidade.
Em seguida, houve a explanayao do re1at6rio da Diretoria sobre as atividades desenvolvidas na ANDEE
dur te os anos de 2016 e 2017, 0 qual tambem ja. havia sido compartithado com os associados.
Enc rracia a exp1anayao, os associados discutiram as atividades, apresentaram suas impressoes e, ao

, aprovaram 0 relat6rio com votayao Ullanune. Encerradas estas deliberayoes, passou-se a tratar do
pI ejanlento do ano de 2018, com a abertura do segundo item da Ordem do Dia, a (2) Aprova~ao do
or~ mento e plano de trabalho da Diretoria para 0 exercicio de 2018. 0 plano de trabalho contendo
a d scriyao das ayoes previstas para fazer parte do calendario de atividades da ANDEE de 2018,
pre iamente enviado aos associados, foi apreselltado em Assembleia. Dentre os principais topicos



tra dos, destacou-se os projetos Copa TV Tribtma de Basquete Escolar, Copa TV Tribuna de
Vo eibol Escolar, Integrar Voleibol Continuidade, Arena Movirnente-se. Exercite-se. Faya um
ver 0 diferente e atuayao na cidade de Pemibe_(SP) nos equipamentos esportivos no projeto
Iut grayao Esporte e Educayao ua baixada santista. Em seguida, foi analisada a previsao or9amentana
da NDEE para °exercicio e, nao havendo nenhum questionamento, os documentos foram aprovados
por todos os associados presentes. a Presidente deu sequencia aos trabalhos e, diante do t6rmino dos
rna datos dos mernbros da Diretoria e do Conselho Fiscal, possibilitou que interessados se
apr sentassem para os cargos. No silencio e, havendo a autonzayao estatutana para reeleiyoes, sugeriu
qu os atuais Diretores e Conselheiros se rnantivessern na estrutura de gestao da ANDEE, 0 que foi
rn to bem acolhido pela Assembleia. Finalizada a votayao, restou, por unanimidade, consolidada a
me rna composi9ao para a Diretoria e para 0 Conselho Fiscal, com os seguintes membros:
DI TORIA: Presidente: Gerson Luiz de Sena Kuhl, brasileiro, casado, professor de Educayao
Fis a, titular da cedula de identidade RG nO 29.009.378-8 SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob 0 nO
28 .456.108-23, residente e domiciliado na Rua Rio Grande, nO 379, no Bairro Nova Peruibe, no
M icipio de Pemibe, no Estado de Sao Paulo, CEP 11750-000; Vice-Presidente: Henrique Cury
Pe 'co, brasileiro, casado, representante comercial, titular da cedula de identidade RG nO 41.071.070-2
SS /SP, inscrito no CPFIMF sob nO 338.460.968-90 e residente e domiciliado na Rua Joao Sabino, nO
99 ,no Baino Sao Joao Batista, no Municipio de Peruibe, no Estado de Sao Paulo,_CEP 11750-000,_e
Dir tora Financeira: Luciana Perrotti Kuhl, brasileira, casada, pedagoga, titular da cedula de V
ide tidade RG nO 18.702.115 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob 0 nO 128.413.428-83, residente e
do 'ciliada na Rua Tulipas Vermelhas, 175, Jardim das Flores, CEP 11750-000, Pemibe, Estado de
Sa Paulo. CONSELHO FISCAL: Conselheiro: Luiz Claudio dos Santos, brasileiro, casado,
aut nomo, titular da cedula de identidade RG nO 30.095.676-9 SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob 0 nO
271.807.378-9 e residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, nO 2737, no Bairro Caraguava, no
M 'cipio de Peruibe, no Estado de Sao Paulo, CEP 11750-000; e Conselheiro: Anderson Clls
Fe eira, brasileiro, solteiro, maior de idade, aut6nomo, titular da cedula de identidade RG nO
28. 21.501-8 SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob 0 nO 286.693.518-70 e residente e domiciliado na Rua ~
Ba , nO 1064, no Bairro Caraguava, no Mwlicipio de Perufbe, no Estado de Sao Paulo, CEP 11750-
00 Tres cargos do Conselho Fiscal permaneceram vacantes. Ato continuo, os membros eleitos
dec araram conhecer 0_ inteiro teor do Estatuto Social que rege a ANDEE e os parametros 1egais que
no iam a gestao da entidade, como tambem declararam nao estarem impedidos de exercer a
a ..stra9aO da entidade, por lei especial ou em virtude de condenayao criminal, ou por se
enc ntrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariarnente, 0 acesso a cargos
pub'cos; ou por crime falimentar, de prevarica9ao, peita ou subomo, concussao, peculato, ou contra a
eeo Olnia popular, contra 0 sistema financeiro naeional, contra normas de defesa da concorrencia,
con a as rela90es de consumo, f6 publica ou a propriedade, conforme preceitua 0 mtigo 1.011, §1°, do
Co ·go Civil. Estando aptos para os cargos, tomaram posse para os mandatos que se iniciam nesta
dat e vito ate 06 de julho de 2022. Encerrado 0 processo eleitoral, 0 Presidente deu espa90 para que
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os sociados colocassem em discussao outros assuntos relevantes para a ANDEE no quarto e Ultimo
ite da pauta, os (4) Outros assuntos do interesse da associa~io. Nao selldo exposto nenhum t6pico a
ser atado, 0 Presidente agradeceu as presenyas e, as llb, encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a
pre ente ata que, devidamente assinada, segue para os devidos registros e cumprimento dos fins legais e
co equentes dos atos deliberados.

C udio dos Santos
tario da Mesa

Total ' R$ 134,31
5elos e taxas Rec Ihidos p/verba
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Oficial de Registro Titulos e DOCUlllcnlOs c
egistro Civil das Pessoas Juridicas de Santos/SP

Avcnida A a Costa, 146, sala 909 - Vila Mathias· CEP. 11060-000· Santos/SP
R$ 80,48 Prenotado sob 0 n. 76.339 em 10/07/2018.
R$ 22,85 Registrado eletronicamente hoje, sob 0 n.
R$ 15,68 61.162 do Registro Civil das Pessoas

R$ 4,22 Juridicas.
R$ 5 52 Anotado a milrgem do~an«;:ento n.
R$ 3:88 57.022/10/01/2017 do Iivr tocolo.

R$ 1,68

Santos/S\" 1(, ~c I' ((,~
Marc l a ('9~'r~?rt'Ola'rCrih'"
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Erno!.
Estado
Ipesp
R.Ovii
T. Justic;a
M. Publico
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