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ILMO. SR. OFICIAL DO 9º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E 

CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE SÃO PAULO – SP 

 

 

 

  AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.863.805/0001-82, até então 

com sede à Rua Dona Veridiana, nº 410, sala 32, Vila Buarque, São 

Paulo/SP, CEP 01238-010, alterada pela Assembleia Geral cujos 

documentos seguem anexos para a Avenida Dr. Arnaldo, n.º 2.052, bairro 

do Sumaré, São Paulo/SP, CEP 01255-000, por seu diretor MARCELO 

TOMANIK MERCADANTE, brasileiro, médico, casado, portador da cédula de 

identidade RG nº 6.438.078-SSP/SP e inscrito no CPF nº 028.279.768-89, 

residente e domiciliado em São Paulo/SP, vem requerer, nos termos do 

artigo 121 da Lei nº 6.015/73 e da Lei nº 10.406/2002, o registro da Ata da 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 22 de abril de 

2021, realizada virtualmente em razão das restrições impostas pela 

pandemia de Covid-19. 

 

 Nestes termos, pede deferimento. 

 

São Paulo, 23 de abril de 2021. 

 

 

___________________________________________ 

AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA  

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

MARCELO TOMANIK MERCADANTE 

DIRETOR 

DocuSign Envelope ID: 2EA6A39B-8796-4429-B395-4EB163192B29
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Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos criado em: 22/04/2021 14:09:21
As partes concordam em: Marcelo Tomanik Mercadante
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online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 
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your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados as 

described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, 

disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to 
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Advogados during the course of your relationship with Gockino Prieto e Rodrigues 

Sociedade de Advogados. 



Oficial

R$ 327,60

Estado

R$ 93,22

Secretaria Fazenda

R$ 63,59

Reg. Civil

R$ 17,41

T. Justiça

R$ 22,66

M. Público

R$ 15,73

ISS

R$ 6,86

Total

R$ 547,07

Página

000006/000046

Registro Nº

56.273

11/06/2021

Protocolo nº 87.980 de 08/06/2021 às 15:40:26h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 56.273 em 11/06/2021 e averbado no registro nº 10.981 de 28/08/2003 neste 9º
Oficial  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  São  Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Camile
Carvalho Homem Rulo - Oficial Substituta.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CNJP/MF nº 05.863.805/0001-82 

_____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
 

Rua Dona Veridiana, nº 410, sala 32, Vila Buarque, São Paulo / SP, CEP 01238-010 
 

São Paulo, 14 de abril de 2021. 

 

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA 

AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Prezado Associado, 

 

Por iniciativa da Diretoria, na forma de artigo 16º, I, de seu Estatuto Social, 

tem o presente aviso a finalidade de CONVOCAR V.Sa para reunir-se em 

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA da AMEO – 

ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO, a realizar-se no 

dia 22 de abril de 2021, por meio virtual pela plataforma Google Meets 

(https://meet.google.com/pjk-uioo-ixq), tendo como Ordem do Dia: 

 

I. Assembleia Geral Extraordinária: (primeira convocação: 17:00 horas / segunda 

convocação: 17:30 horas) 

a. aprovar alterações do estatuto social e sua consolidação. 

 

II. Assembleia Geral Ordinária: (primeira convocação: 17:15 horas / segunda 

convocação: 17:45 horas) 
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Rua Dona Veridiana, nº 410, sala 32, Vila Buarque, São Paulo / SP, CEP 01238-010 
 

a. Aprovar o Relatório Anual apresentado pela Diretoria em exercício;  

b. Aprovar as contas e demonstrações financeiras da AMEO - Associação da 

Medula Óssea do Estado de São Paulo referente ao período encerrado 

em 31.12.2020; 

c. aprovar a eleição da Diretoria para o novo triênio e que tomará posse 

em 1º/julho/2021; 

d. aprovar a eleição do Conselho Fiscal para o novo triênio e que tomará 

posse em 1º/julho/2021. 

 

Contamos com sua participação.  

 

 

AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Marcelo Tomanik Mercadante  

Diretor  

MARCELO TOMANIK 
MERCADANTE:0282
7976889

Assinado de forma digital 
por MARCELO TOMANIK 
MERCADANTE:02827976889 
Dados: 2021.05.18 17:34:50 
-03'00'
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ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

22 DE ABRIL DE 2021 

 

AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CNJP/MF nº 05.863.805/0001-82 

 

DATA: 22 de abril de 2021; HORÁRIO: 17:30 horas; REALIZADA 

virtualmente, em razão das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, por 

meio da plataforma Google Meets, em link disponibilizado aos associados 

(https://meet.google.com/pjk-uioo-ixq); CONVOCAÇÃO: mediante edital 

afixado na sede da Associação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, e e-

mail aos associados. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA: JOSÉ GERALDO VIEITAS 

VERGUEIRO; SECRETÁRIO: MARCELO TOMANIK MERCADANTE; QUÓRUM DE 

INSTALAÇÃO: Em número legal (Anexo I). DELIBERAÇÕES: Os associados 

deliberam, por unanimidade: 

 

I. Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (INICIADA EM SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO ÀS 17:30 horas)  

 

A. aprovar alterações do estatuto social; 

 

B. aprovar a consolidação do estatuto social (Anexo II). 

 

II. Em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (INICIADA EM SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO ÀS 17:45 horas) 

 

A. Aprovar o Relatório Anual apresentado pela Diretoria em exercício;  

 

B. Aprovar as contas e demonstrações financeiras referente ao período 

encerrado em 31/dez/2020; 

 

C. aprovar a eleição da DIRETORIA para o novo triênio que tomará 

posse em 1º/julho/2021, com mandato até a Assembleia Geral 

Ordinária de 30/junho/2024 (Anexo III). 

 

D. aprovar a eleição do CONSELHO FISCAL para o novo triênio e que 

tomará posse em 1º/julho/2021, com mandato até a Assembleia 

Geral Ordinária de 30/junho/2024 (Anexo IV). 

MARCELO 
TOMANIK 
MERCADANTE
:02827976889

Assinado de forma 
digital por MARCELO 
TOMANIK 
MERCADANTE:02827
976889 
Dados: 2021.06.07 
15:40:14 -03'00'

JOSE 
GERALDO 
VIEITAS 
VERGUEIRO:0
5133286880

Assinado de forma 
digital por JOSE 
GERALDO VIEITAS 
VERGUEIRO:051332
86880 
Dados: 2021.06.07 
09:37:36 -03'00'
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I - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS 

DOS ASSOCIADOS PRESENTES EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO 

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

 

 

A. ALTERAÇÕES DO ESTATUTO SOCIAL.  

SÃO DELIBERADAS E APROVADAS AS SEGUINTES ALTERAÇÕES DO ESTATUTO 

SOCIAL PARA QUE VIGOREM, DORAVANTE, COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 

 

ARTIGO 1º (CAPUT) – alteração de endereço 

 

Artigo 1º – A AMEO – Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, 

também designada pela sigla AMEO, constituída em 10 de junho de 2003 sob a 

forma de Associação, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, e duração por tempo indeterminado, com sede à Avenida Dr. 

Arnaldo, n.º 2.052, bairro do Sumaré, São Paulo/SP, CEP 01255-000, e 

filial (denominada para todos os fins Casa de Apoio) na Rua Doutor Vila Nova, 

nº 36, Vila Buarque, São Paulo/SP, CEP 01222-020, no Município de São Paulo, 

Estado de São Paulo e foro na cidade de São Paulo/SP. 

 

-------------------- 

 

ARTIGO 2º (alteração dos incisos I, II E III) 

 

Artigo 2º – (...) 

 

I – promover a proteção social que visa a garantia da vida e a redução 

de dano aos pacientes e familiares, especialmente no amparo às 

crianças e aos adolescentes carentes; 

 

II – promover o acolhimento gratuito de pacientes, em qualquer fase 

do transplante, em instalações próprias, preparadas para hospedagem 

de pacientes crianças, adolescentes, jovens e adultos, com seus 

familiares e acompanhantes maiores de 18 anos; 

 

III - implementar e estimular iniciativas que eduquem a população, 

em especial as crianças e os adolescentes, sobre a importância da 
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doação de sangue e de medula óssea, e contextualizem a doação como 

um ato de cidadania; 

 

IV – (...) 

-------------------- 

 

ARTIGO 3º (alteração do parágrafo primeiro) 

 

Artigo 3º – (...) 

 

Parágrafo Primeiro - A AMEO se dedica às suas atividades por meio da 

execução direta de projetos, programas e planos de ações. Presta assistência 

aos pacientes por meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros. 

Realiza serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins 

lucrativos e a órgãos do setor público com objetivos afins. 

 

-------------------- 

 

ARTIGO 10º (parágrafo terceiro: inclusão do inciso “D”) 

 

Artigo 10º – (...) 

 

(...) 

 

Parágrafo Terceiro – (...) 

 

D) Não comparecimento à Assembleia Geral sem justificativa.  

 

-------------------- 

 

 

 

B. CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.  

DELIBERADO E APROVADO CONSOLIDAR O ESTATUTO SOCIAL DA AMEO - 

ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ANEXO II) 
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II - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS 

DOS ASSOCIADOS PRESENTES EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO 

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 

 

 

A. Aprova o Relatório Anual apresentado pela Diretoria em exercício; 

 

 

B. Aprovar as contas e demonstrações financeiras referente ao período 

encerrado em 31/dez/2020; 

 

 

C. Aprovar a eleição da DIRETORIA para o novo triênio que tomará posse 

em 1º/julho/2021, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 

30/junho/2024 (Anexo III). 

 

 

DIRETORIA: 

 

Sr. Marcelo Tomanik Mercadante, brasileiro, casado, médico, 

portador do RG nº 6.438.078 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 

028.279.768-89, residente e domiciliado à Travessa Arcangelo Crivelli, 

nº 97, São Paulo/SP, CEP 05005-060;  

 

Sra. Adriana Seber, brasileira, casada, médica, portadora do RG nº 

13.021.307 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 134.426.908-70, 

residente e domiciliada à rua Domingos Augusto Setti, nº 21, 

apartamento 22, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04116-070;  

 

Sra. Ana Cynira Franco Marret, brasileira, solteira, médica, 

portadora do RG nº 7.509.590-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 

107.262.938-06, residente e domiciliada à rua Apinagés, nº 271, apto. 

281, Pompéia, São Paulo/SP, CEP 05017-000; 

 

Sra. Silvia Ferreira Meirelles, brasileira, divorciada, psicóloga, 

portadora do RG 6.382.119-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 

033.136.088-84, residente e domiciliada à Praça Guido Cagnacci, nº 

33, CEP 05444-060; 

MARCELO 
TOMANIK 
MERCADAN
TE:02827976
889

Assinado de forma 
digital por 
MARCELO TOMANIK 
MERCADANTE:0282
7976889 
Dados: 2021.06.07 
15:41:41 -03'00'

JOSE 
GERALDO 
VIEITAS 
VERGUEIRO:0
5133286880

Assinado de forma 
digital por JOSE 
GERALDO VIEITAS 
VERGUEIRO:051332
86880 
Dados: 2021.06.07 
09:38:39 -03'00'



Oficial

R$ 327,60

Estado

R$ 93,22

Secretaria Fazenda

R$ 63,59

Reg. Civil

R$ 17,41

T. Justiça

R$ 22,66

M. Público

R$ 15,73

ISS

R$ 6,86

Total

R$ 547,07

Página

000012/000046

Registro Nº

56.273

11/06/2021

Protocolo nº 87.980 de 08/06/2021 às 15:40:26h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 56.273 em 11/06/2021 e averbado no registro nº 10.981 de 28/08/2003 neste 9º
Oficial  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  São  Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Camile
Carvalho Homem Rulo - Oficial Substituta.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CNJP/MF nº 05.863.805/0001-82  

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
5 

 

Sr. José Geraldo Vieitas Vergueiro, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador do RG nº 8.884.023 SSP/SP e 

inscrito no CPF/MF sob nº 051.332.868-80, residente e domiciliado à 

Rua Açaré, nº 48, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05463-060, 

nomeado como Diretor-Presidente.  

 

 

D. Aprovada a eleição do CONSELHO FISCAL para o novo triênio que 

tomará posse em 1º/julho/2021, com mandato até a Assembleia Geral 

Ordinária de 30/junho/2024 (Anexo IV). 

 

CONSELHO FISCAL: 

 

Sr. Weaker Batista Neto, brasileiro, casado, empresário, portador do 

RG nº 17.176.001-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 246.715.308-

80, residente e domiciliado à Rua Leonardo Cerveira Varandas, nº 50, 

apto. 97, Paraíso de Morumbi, São Paulo/SP, CEP 05705-027.  

 

Sr. Marcus Vinicius Rodrigues, brasileiro, casado, advogado, 

portador do RG nº 44.094.659-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 

326.755.108-07, residente e domiciliado à Rua Açaré, nº 48, Alto de 

Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05463-060. 

 

Sr. Carlos Eduardo de Mello Paiva Ferreira, brasileiro, casado, 

economista, portador do RG nº 22.291.277-7 SSP/SP e inscrito no 

CPF/MF sob nº 195.859.608-69, residente e domiciliado à Rua Joaquim 

Floriano, nº 733, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04534-012. 

 

Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, ora eleitos, e que tomarão posse 

em 1º/julho/2021, declaram, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos 

legais para investidura como membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da 

Associação, respectivamente, declarando, ainda, que não incorrem nas 

restrições ou vedações legais e que obedecem aos requisitos de elegibilidade 

previstos no estatuto social. Ficam ratificados e convalidados todos os atos 

praticados até então pelos membros atuais assim como os que serão praticados 

até a posse dos recém-eleitos.  
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ENCERRAMENTO: A assembleia teve seu encerramento às 18:15 horas, tendo 

sido a presente ata lida por todos que acharam-na conforme, sendo ao final 

assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário, anotando-se a ausência da 

Sra. Juliana Venancio Serra Pereira.  

 

 

 

______________________________________________ 

José Geraldo Vieitas Vergueiro - Presidente da Assembleia 

 

 

______________________________________________ 

Marcelo Tomanik Mercadante - Secretário 

 

 

 

 

Anexo I  - QUORUM DE INSTALAÇÃO 
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Anexo III 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 22/04/2021 

 

AMEO - ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ 05.863.805/0001-82 

 

MEMBROS DA DIRETORIA ELEITOS NESTA DATA PARA O NOVO 

TRIÊNIO E QUE TOMARÃO POSSE EM 1º DE JULHO DE 2021, COM 

MANDATO ATÉ A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO 

DE 2024 

 

DIRETORIA  

 

_______________________________________ 

JOSÉ GERALDO VIEITAS VERGUEIRO 

Diretor-Presidente 

 

_______________________________________ 

MARCELO TOMANIK MERCADANTE 

Diretor  

 

_______________________________________ 

ADRIANA SEBER 

Diretora  

 

_______________________________________ 

ANA CYNIRA FRANCO MARRETI 

Diretora  

 

_______________________________________ 

SILVIA FERREIRA MEIRELLES 

Diretora 

 

 

_______________________________________ 

José Geraldo Vieitas Vergueiro - Presidente da AGO 

 

_______________________________________ 

Marcelo Tomanik Mercadante - Secretário da AGO  

JOSE GERALDO VIEITAS 
VERGUEIRO:05133286880

Assinado de forma digital por JOSE 
GERALDO VIEITAS 
VERGUEIRO:05133286880 
Dados: 2021.05.18 11:27:10 -03'00'

JOSE GERALDO VIEITAS 
VERGUEIRO:051332868
80

Assinado de forma digital por JOSE 
GERALDO VIEITAS 
VERGUEIRO:05133286880 
Dados: 2021.05.18 11:27:36 -03'00'

MARCELO TOMANIK 
MERCADANTE:02827976889

Assinado de forma digital por 
MARCELO TOMANIK 
MERCADANTE:02827976889 
Dados: 2021.05.18 17:53:10 -03'00'

MARCELO TOMANIK 
MERCADANTE:02827976889

Assinado de forma digital por MARCELO 
TOMANIK MERCADANTE:02827976889 
Dados: 2021.05.18 17:53:48 -03'00'

DocuSign Envelope ID: 0EAC1E67-04CF-49BF-B20A-EA6A3742F306



Oficial

R$ 327,60

Estado

R$ 93,22

Secretaria Fazenda

R$ 63,59

Reg. Civil

R$ 17,41

T. Justiça

R$ 22,66

M. Público

R$ 15,73

ISS

R$ 6,86

Total

R$ 547,07

Página

000015/000046

Registro Nº

56.273

11/06/2021

Protocolo nº 87.980 de 08/06/2021 às 15:40:26h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 56.273 em 11/06/2021 e averbado no registro nº 10.981 de 28/08/2003 neste 9º
Oficial  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  São  Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Camile
Carvalho Homem Rulo - Oficial Substituta.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00



Oficial

R$ 327,60

Estado

R$ 93,22

Secretaria Fazenda

R$ 63,59

Reg. Civil

R$ 17,41

T. Justiça

R$ 22,66

M. Público

R$ 15,73

ISS

R$ 6,86

Total

R$ 547,07

Página

000016/000046

Registro Nº

56.273

11/06/2021

Protocolo nº 87.980 de 08/06/2021 às 15:40:26h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 56.273 em 11/06/2021 e averbado no registro nº 10.981 de 28/08/2003 neste 9º
Oficial  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  São  Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Camile
Carvalho Homem Rulo - Oficial Substituta.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

Eventos de cópia Estado Carimbo de data/hora

Eventos relacionados com a 
testemunha

Assinatura Carimbo de data/hora

Eventos de notário Assinatura Carimbo de data/hora

Eventos de resumo de envelope Estado Carimbo de data/hora
Envelope enviado Com hash/encriptado 20/05/2021 11:32:08

Entrega certificada Segurança verificada 20/05/2021 14:10:00

Processo de assinatura concluído Segurança verificada 20/05/2021 14:10:11

Concluído Segurança verificada 20/05/2021 15:23:30

Eventos de pagamento Estado Carimbo de data/hora

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos



Oficial

R$ 327,60

Estado

R$ 93,22

Secretaria Fazenda

R$ 63,59

Reg. Civil

R$ 17,41

T. Justiça

R$ 22,66

M. Público

R$ 15,73

ISS

R$ 6,86

Total

R$ 547,07

Página

000017/000046

Registro Nº

56.273

11/06/2021

Protocolo nº 87.980 de 08/06/2021 às 15:40:26h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 56.273 em 11/06/2021 e averbado no registro nº 10.981 de 28/08/2003 neste 9º
Oficial  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  São  Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Camile
Carvalho Homem Rulo - Oficial Substituta.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Vplanejamento (we, us or Company) may be required by law to provide to 

you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for 

providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. 

Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this 

information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature 

Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to 

use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign 

system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos criado em: 20/05/2021 11:31:33
As partes concordam em: Adriana Seber, Ana Cynira Franco Marret, Silvia Ferreira Meirelles



Oficial

R$ 327,60

Estado

R$ 93,22

Secretaria Fazenda

R$ 63,59

Reg. Civil

R$ 17,41

T. Justiça

R$ 22,66

M. Público

R$ 15,73

ISS

R$ 6,86

Total

R$ 547,07

Página

000018/000046

Registro Nº

56.273

11/06/2021

Protocolo nº 87.980 de 08/06/2021 às 15:40:26h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 56.273 em 11/06/2021 e averbado no registro nº 10.981 de 28/08/2003 neste 9º
Oficial  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  São  Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Camile
Carvalho Homem Rulo - Oficial Substituta.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact Vplanejamento:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: contato@vergueirocfi.com.br 

 

To advise Vplanejamento of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at contato@vergueirocfi.com.br and 

in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from Vplanejamento  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to contato@vergueirocfi.com.br and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with Vplanejamento  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



Oficial

R$ 327,60

Estado

R$ 93,22

Secretaria Fazenda

R$ 63,59

Reg. Civil

R$ 17,41

T. Justiça

R$ 22,66

M. Público

R$ 15,73

ISS

R$ 6,86

Total

R$ 547,07

Página

000019/000046

Registro Nº

56.273

11/06/2021

Protocolo nº 87.980 de 08/06/2021 às 15:40:26h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 56.273 em 11/06/2021 e averbado no registro nº 10.981 de 28/08/2003 neste 9º
Oficial  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  São  Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Camile
Carvalho Homem Rulo - Oficial Substituta.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to contato@vergueirocfi.com.br and in the body of such request you must 

state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify Vplanejamento as described above, you consent to receive 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you by Vplanejamento during the course of your relationship with 

Vplanejamento. 



Oficial

R$ 327,60

Estado

R$ 93,22

Secretaria Fazenda

R$ 63,59

Reg. Civil

R$ 17,41

T. Justiça

R$ 22,66

M. Público

R$ 15,73

ISS

R$ 6,86

Total

R$ 547,07

Página

000020/000046

Registro Nº

56.273

11/06/2021

Protocolo nº 87.980 de 08/06/2021 às 15:40:26h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 56.273 em 11/06/2021 e averbado no registro nº 10.981 de 28/08/2003 neste 9º
Oficial  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  São  Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Camile
Carvalho Homem Rulo - Oficial Substituta.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CNJP/MF nº 05.863.805/0001-82  

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

1 

Anexo II – CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL  

 

ESTATUTO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP  

 

 

AMEO - ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ 05.863.805/0001-82 

 

 

AGE - 22/04/2021 

 

 

 

Capítulo I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS: 

 

Artigo 1º – A AMEO – Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, 

também designada pela sigla AMEO, constituída em 10 de junho de 2003 sob a 

forma de Associação, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, e duração por tempo indeterminado, com sede à Avenida Dr. Arnaldo, 

n.º 2.052, bairro do Sumaré, São Paulo/SP, CEP 01255-000, e filial (denominada 

para todos os fins Casa de Apoio) na Rua Doutor Vila Nova, nº 36, Vila Buarque, 

São Paulo/SP, CEP 01222-020, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo 

e foro na cidade de São Paulo/SP. 

 

Artigo 2º – A AMEO Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, tem 

por finalidade promover gratuitamente assistência social, consoante inciso I e 

XII do artigo 3º da Lei nº 9.790/99 e a Lei n° 8.742/93, e, neste sentido: 

 

I – promover a proteção social que visa a garantia da vida e a redução de 

dano aos pacientes e familiares, especialmente no amparo às crianças e aos 

adolescentes carentes; 

 

II – promover o acolhimento gratuito de pacientes, em qualquer fase do 

transplante, em instalações próprias, preparadas para hospedagem de 

pacientes crianças, adolescentes, jovens e adultos, com seus familiares e 

acompanhantes maiores de 18 anos; 
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III - implementar e estimular iniciativas que eduquem a população, em 

especial as crianças e os adolescentes, sobre a importância da doação de 

sangue e de medula óssea, e contextualizem a doação como um ato de 

cidadania; 

 

IV – manter intercâmbio com os hemocentros e associações de doadores de 

medula óssea, centros de transplantes, registros de dados de transplante de 

medula óssea de outras cidades, estados e países e correlacionados; 

 

V – estimular os doadores, pacientes, familiares e outros envolvidos, de 

diferentes regiões, a planejar ações que beneficiem, garantam direitos e 

salvaguardem interesses dos pacientes; 

 

VI – desenvolver projetos, ações culturais, artísticas e audiovisuais que 

divulguem, disseminem seus objetivos;  

 

VII – desenvolver projetos e ações esportivas que divulguem, disseminem e 

coloquem em pauta temas relacionados;  

 

VIII – desenvolver estudos, pesquisas e divulgar informações e 

conhecimentos técnicos e científicos correlacionados. 

 

Parágrafo Primeiro – A AMEO não distribui entre seus Associados, 

conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, nem dividendos, bonificações, participações 

ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 

atividades, somente os aplica na consecução do seu objetivo social.  

 

Artigo 3º - No desenvolvimento de suas atividades, a AMEO observará os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, 

gênero ou religião.  

 

Parágrafo Primeiro - A AMEO se dedica às suas atividades por meio da 

execução direta de projetos, programas e planos de ações. Presta assistência 

aos pacientes por meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros. 
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Realiza serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins 

lucrativos e a órgãos do setor público com objetivos afins. 

 

Parágrafo Segundo - A AMEO realiza captação de recursos através de 

programas governamentais, editais públicos e privados, promoção de doações 

e demais atividades lícitas que estejam em consonância com seus objetivos. 

 

Artigo 4º - A AMEO terá um Regimento Interno que, aprovado pela 

Assembleia Geral, disciplinará o seu funcionamento. 

 

Artigo 5º - A fim de cumprir suas finalidades, a Associação se organizará em 

tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias, as 

quais se regerão pelas disposições estatuárias. 

 

Parágrafo Único – Os serviços de assistência social, educação ou outros a 

que a entidade eventualmente se dedique, serão prestados de forma gratuita, 

observando a forma complementar de participação das OSCIPs.  

 

 

Capítulo II – DOS ASSOCIADOS 

 

Artigo 6º - São Associados da AMEO aquelas pessoas físicas e jurídicas que, 

tendo cumprido as condições de admissão previstas no Artigo 7o deste 

Estatuto, sejam admitidas no Quadro Social mediante lavratura de termo em 

livro próprio, firmado pelo ingressante. 

 

Parágrafo Único - A AMEO é constituída por número ilimitado de Associados 

que tem iguais direitos, inexistindo categorias com vantagens especiais. 

 

Artigo 7º - Para tornar-se Associado, o candidato deve cumprir as seguintes 

condições:  

 

A) Concordar com o presente Estatuto e expressar, em sua atuação na AMEO, 

os princípios nele definidos; 

 

B) Assumir o compromisso de colaborar nas atividades da Associação;  
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C) Ser apresentado por algum membro Associado; 

 

D) Ter sua associação aprovada pela Diretoria. 

 

Artigo 8º - A pessoa física ou jurídica que, identificando-se com os princípios 

e valores da AMEO, queira contribuir financeiramente ou colaborar com o seu 

trabalho para a consecução do objeto social da AMEO sem associar-se, poderá 

atuar como colaborador voluntário. 

 

Artigo 9º - São direitos dos Associados: 

 

I – votar e ser votado para os cargos eletivos; 

 

II – tomar parte nas Assembleias Gerais; 

 

III - integrar qualquer órgão da AMEO; 

 

lV - ter acesso a todos os relatórios de atividades da AMEO. 

 

Artigo 10º - São deveres dos Associados: 

 

I – cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

 

II – acatar as decisões da Assembleia Geral e da Diretoria; 

 

III – zelar pelos bens da Associação; 

 

IV – zelar pelo bom nome da AMEO; 

 

V - colaborar com as atividades da AMEO;  

 

VI – comparecer, quando possível, aos eventos organizados pela AMEO. 

 

Parágrafo Primeiro - É dever dos Associados informar à AMEO alterações 

em seus dados cadastrais. Para todos os efeitos deste Estatuto Social, inclusive 

direito de votar, serão considerados os dados constantes nos arquivos da 

Associação no 5º (quinto) dia anterior ao evento. 
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Parágrafo Segundo – Qualquer Associado poderá renunciar à sua condição 

social por meio de pedido escrito enviado à Diretoria. A renúncia será 

considerada efetiva a partir da data do recebimento do pedido, sendo 

desnecessária sua aceitação. 

 

Parágrafo Terceiro – A suspensão ou a exclusão de qualquer Associado 

somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

 

A) Violação deste Estatuto Social ou violação legal; ou 

 

B) Conduta em desacordo com a finalidade da AMEO; ou 

 

C) Decisão da Diretoria.  

 

D) Não comparecimento à Assembleia Geral sem justificativa. 

 

Parágrafo Quarto - Suspensões ou exclusões de Associados serão decididas 

pela Diretoria em reunião especialmente convocada para tal, após ser dada a 

oportunidade de manifestação do Associado. Da decisão da Diretoria, caberá 

recurso à Assembleia Geral no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

Artigo 11º - Os Associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, 

pelos encargos da Associação. 

 

Capítulo III – DA ADMINISTRAÇÃO  

 

Artigo 12º - A AMEO será administrada por: 

 

I – Assembleia Geral; 

 

II – Diretoria; 

 

III – Conselho Fiscal; 

 

IV – Conselho Consultivo. 
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Parágrafo Único – Os cargos da Diretoria não são remunerados, assim como, 

sob qualquer forma, não são remunerados os dirigentes, administradores ou 

qualquer outra denominação para a função de direção.  

 

Artigo 13º - A Assembleia Geral, órgão soberano da Associação, se constituirá 

dos Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários e terá poderes 

para resolver todos os assuntos, decidir, deliberar, aprovar, ratificar e/ou 

homologar todos e quaisquer atos. 

 

Artigo 14 º - Compete à Assembleia Geral: 

 

I – eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal; 

 

II – eleger o Diretor Presidente; 

 

III – decidir sobre reformas do Estatuto; 

 

IV – decidir sobre a extinção da Associação; 

 

V – decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 

bens patrimoniais; 

 

VI – emitir Ordens Normativas para funcionamento interno da Associação; 

 

VII – aprovar as contas da AMEO; 

 

VIII – resolver questões omissas neste Estatuto. 

 

Parágrafo Primeiro - Para as deliberações a que se referem os incisos I, II 

e III, é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia, 

não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria dos 

Associados. 

 

Parágrafo Segundo – Para as deliberações a que se referem os demais 

incisos e deliberações não previstas expressamente neste Estatuto, será 

exigido o quórum da maioria simples dos presentes na Assembleia. 
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Artigo 15º - A Assembleia Geral se realizará, ordinariamente, uma vez por 

ano para: 

 

I - Aprovar a proposta de programação anual da Associação, submetida pela 

Diretoria; 

 

II – apreciar o relatório anual da Diretoria; 

 

III – discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho 

Fiscal. 

 

Artigo 16º. A Assembleia Geral se realizará, extraordinariamente, quando 

convocada: 

 

I – pela Diretoria; 

 

II – pelo Conselho Fiscal; 

 

III – por requerimento de 1/5 (um quinto) de seus Associados. 

 

Artigo 17º - A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital 

afixado na sede da Associação e enviado a todos os associados através de e-

mail eletrônico ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 

oito (08) dias. 

 

Parágrafo Único – Qualquer Assembleia se instalará em primeira convocação 

com a maioria dos Associados e, em segunda convocação, com qualquer 

número. 

 

Artigo 18º - A Associação adotará práticas de gestão administrativa 

necessárias e suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou 

coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da participação 

nos processos decisórios. 

 

Artigo 19º - A Diretoria será composta por 3 (três) a 10 (dez) membros 

eleitos pela Assembleia Geral, sendo o Diretor Presidente eleito entre eles pela 

Assembleia. 
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Parágrafo 1º - O mandato da Diretoria será de três (03) anos. Os membros 

da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse 

de seus sucessores. 

 

Art. 20º – Caberá à Diretoria a prática dos atos necessários ou convenientes à 

administração da Associação, para tanto dispondo eles, dentre outros poderes, 

dos necessários para: 

 

A) Representar a Associação em juízo, ativa e passivamente, transigir, firmar 

acordos e compromissos, bem como outorgar, em nome da Associação, 

procurações ad judicia, cujo prazo poderá ser indeterminado; 

 

B) Receber citação e prestar depoimentos como preposto da Associação; 

 

C) Representar a Associação perante Cartórios e Serventias de Registro de 

Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos, Tabelionatos de Notas, órgãos 

públicos municipais, estaduais e federais, suas secretarias, repartições e 

inspetorias, podendo requerer alvarás, licenças e inscrições como contribuintes, 

pleitear isenções e reconhecimento de imunidades, firmar requerimentos e 

declarações, bem como pleitear todos os demais atos que, embora não 

expressamente citados, devam ser praticados no interesse da Associação; 

 

D) Apoiar as ações da Associação, especialmente nos planos de captação de 

recursos, e acompanhar a realização dos planos de ação e propostas 

orçamentárias; 

 

E) Fiscalizar a gestão dos funcionários da Associação e examinar, a qualquer 

tempo, documentos da organização e solicitar informações sobre programas, 

projetos, contratos e quaisquer outros atos; 

 

F) Abrir, movimentar e encerrar contas correntes e aplicações financeiras 

junto a instituições financeiras no Brasil, podendo requerer e retirar extratos, 

talões de cheques e cartões magnéticos, cadastrar sua respectiva senha, 

depositar e retirar dinheiro, títulos, cauções e outros valores, emitir, sacar, 

endossar, descontar, receber, aceitar, protestar, caucionar e assinar cheques, 

recibos, ordens de pagamento, duplicatas e notas promissórias; 

MARCELO 
TOMANIK 
MERCADA
NTE:02827
976889

Assinado de forma 
digital por 
MARCELO 
TOMANIK 
MERCADANTE:028
27976889 
Dados: 2021.05.18 
17:48:44 -03'00'

JOSE GERALDO 
VIEITAS 
VERGUEIRO:05
133286880

Assinado de forma 
digital por JOSE 
GERALDO VIEITAS 
VERGUEIRO:051332868
80 
Dados: 2021.05.13 
17:24:15 -03'00'



Oficial

R$ 327,60

Estado

R$ 93,22

Secretaria Fazenda

R$ 63,59

Reg. Civil

R$ 17,41

T. Justiça

R$ 22,66

M. Público

R$ 15,73

ISS

R$ 6,86

Total

R$ 547,07

Página

000028/000046

Registro Nº

56.273

11/06/2021

Protocolo nº 87.980 de 08/06/2021 às 15:40:26h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 56.273 em 11/06/2021 e averbado no registro nº 10.981 de 28/08/2003 neste 9º
Oficial  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  São  Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Camile
Carvalho Homem Rulo - Oficial Substituta.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CNJP/MF nº 05.863.805/0001-82  

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

9 

G) Assinar contratos e demais documentos com entidades nacionais e 

internacionais, públicas ou privadas, necessários ao bom desempenho das 

atividades da Associação;  

 

H) Outorgar, em nome da Associação, procurações ad negotia et extra, 

devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão 

praticar e a duração do mandato; 

 

I) A administração, orientação e direção dos objetivos sociais, inclusive a 

deliberação sobre a compra, venda, troca, ou alienação por qualquer outra 

forma, de bens, determinando os respectivos preços, termos e condições; 

 

J)  Criar comitês, conselhos e grupos de trabalho com o intuito de melhor 

alcançar os objetivos sociais;  

 

K) Propor a alteração do Estatuto à Assembleia Geral;  

 

L) Dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Estatuto 

e/ou das atividades da Associação.  

 

Parágrafo primeiro – Para os atos mencionados no item “f”, a AMEO será 

representada isoladamente pelo seu Diretor Presidente, o qual poderá outorgar 

procuração para tal fim, com prazo determinado.  

 

Parágrafo segundo – Os atos mencionados nos itens “b”, “c”, “j”, “e” e “l”, 

podem ser praticados isoladamente por qualquer membro da Diretoria ou por 

procurador constituído nos termos do item “h”. Para todos os demais atos, 

previstos ou não no artigo supra, exceto aquele indicado no parágrafo primeiro, 

supra, a AMEO será representada pela assinatura conjunta de quaisquer dois 

membros da Diretoria ou de um membro da Diretoria acompanhada da 

assinatura do Diretor Presidente.  

 

Parágrafo terceiro – Os atos que impliquem alienar, gravar, hipotecar, 

transferir ou ceder bens integrantes do ativo permanente de valor individual 

superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), reajustáveis 

mensalmente pelo IGP-M/FGV (a partir de maio de 2011), ou por outro índice 
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equivalente que o venha a substituir, dependerão de autorização específica da 

Diretoria, pela maioria simples de seus membros. 

 

Parágrafo quarto – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes 

em relação à Associação, os atos praticados por Diretores, procuradores ou 

funcionários, em negócios estranhos ao objeto social, neles incluídos a prestação 

de fiança, aval, endosso ou quaisquer garantias não relacionadas ao objeto 

social. 

 

Art. 21º -  Caberá ao Diretor Presidente, além de todos os poderes descritos 

no artigo anterior, a atividade de admitir, punir e demitir empregados; assinar 

suas respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social, contratos de 

trabalho e demais documentos pertinentes à relação de emprego; representar 

a entidade perante Sindicatos, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, 

para assuntos relativos ao FGTS e perante a Receita Federal do Brasil, para 

todos os procedimentos relativos à Previdência Social, podendo apresentar 

documentos e requerimentos bem como praticar todos os atos necessários para 

atingir essa finalidade. 

 

Parágrafo Único – Na hipótese de viagem ou ausência do Diretor Presidente, 

o mesmo deixará na sede da Associação documento devidamente assinado, 

nomeando outro diretor para assumir interinamente suas funções. 

  

Artigo 22º - A Diretoria se reunirá, no mínimo, uma vez a cada seis meses. 

 

Artigo 23º - O Conselho Fiscal será constituído por três (03) membros e seus 

respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. 

Parágrafo 1º - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato 

da Diretoria, sendo designados em processos simultâneos com eleições 

separadas. 

 

Parágrafo 2º - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo 

respectivo suplente, até o seu término. 

 

Artigo 24º - Compete ao Conselho Fiscal: 
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I – examinar os documentos de escrituração, produzido por empresa 

especializada contratada para esse fim; 

 

II – deliberar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e 

contábil, produzido por empresa especializada contratada para esse fim e 

sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 

organismos superiores da entidade. 

 

III – requisitar à Diretoria, a qualquer tempo, documentação comprobatória 

das operações econômico-financeiras realizadas pela Associação; 

 

IV – acompanhar o trabalho de auditores externos independentes; 

 

V – convocar extraordinariamente a Assembleia Geral. 

 

Parágrafo Único – O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez a 

cada seis meses e, extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

 

Capítulo IV – DO PATRIMÔNIO 

 

Artigo 25º - O patrimônio da AMEO será constituído de bens móveis, imóveis, 

veículos, semoventes, ações e títulos da dívida pública. 

 

Artigo 26º - No caso de dissolução da Associação, o respectivo patrimônio 

líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 

9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. 

 

Artigo 27º - Na hipótese da Associação obter e, posteriormente, perder a 

qualificação instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, 

adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela 

qualificação, será contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica 

qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo 

objetivo social. 

 

Artigo 28º - Os recursos financeiros necessários à manutenção da Associação 

poderão ser obtidos por: 
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I – Termos de parceria, Convênios e Contratos firmados com o Poder Público 

para financiamento de projetos na sua área de atuação; 

 

II – Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e 

internacionais; 

 

III – Doações, legados e heranças; 

 

IV – Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, 

pertinentes ao Patrimônio sob sua administração; 

 

V – Contribuições dos Associados e de colaboradores voluntários (art. 8º); 

 

VI – Recebimento de direitos autorais;  

 

VII – Remuneração por prestação de serviços a terceiros, que sejam 

compatíveis com os objetivos da Associação.  

 

 

Capítulo V – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Artigo 29º - A prestação de contas da Associação observará as seguintes 

normas:  

 

I – os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 

 

II – a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício 

fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, 

incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, 

colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão; 

 

III – a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes 

se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, 

conforme previsto em regulamento; 
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IV – a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 

recebidos será feita, conforme determina o parágrafo único do Artigo 70 da 

Constituição Federal. 

 

Artigo 30º - O exercício social coincidirá sempre com o exercício fiscal e 

encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. 

 

 

Capítulo VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 31º -. A AMEO será dissolvida por decisão conjunta da Diretoria e da 

Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, caso 

torne-se impossível a continuação de suas atividades. 

 

Artigo 32º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados 

pela Assembleia Geral. 

 

 

 

São Paulo, 22 de abril de 2021.  

 

 

__________________________________ 

JOSÉ GERALDO VIEITAS VERGUEIRO 

Diretor-Presidente 

 

 

__________________________________ 

MARCELO TOMANIK MERCADANTE  

Diretor 
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Anexo IV 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 22/04/2021 

 

AMEO - ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ 05.863.805/0001-82 

 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL ELEITOS NESTA DATA PARA O NOVO  

TRIÊNIO E QUE TOMARÃO POSSE EM 1º DE JULHO DE 2021, COM 

MANDATO ATÉ A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 

2024  

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

_______________________________________ 

WEAKER BATISTA NETO 

 

_______________________________________ 

MARCUS VINICIUS RODRIGUES 

 

_______________________________________ 

CARLOS EDUARDO DE MELLO PAIVA FERREIRA 

 

 

_______________________________________ 

José Geraldo Vieitas Vergueiro - Presidente da AGO 

 

_______________________________________ 

Marcelo Tomanik Mercadante - Secretário da AGO  

DocuSign Envelope ID: 1D0E6C82-3F97-454A-B1F9-9509C60A902E
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados (we, us or Company) 

may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below 

are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically 

through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if 

you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic 

Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the 

check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking 

‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: marcus@vergueirocfi.com.br 

 

To advise Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at marcus@vergueirocfi.com.br and 

in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to marcus@vergueirocfi.com.br and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



Oficial

R$ 327,60

Estado

R$ 93,22

Secretaria Fazenda

R$ 63,59

Reg. Civil

R$ 17,41

T. Justiça

R$ 22,66

M. Público

R$ 15,73

ISS

R$ 6,86

Total

R$ 547,07

Página

000038/000046

Registro Nº

56.273

11/06/2021

Protocolo nº 87.980 de 08/06/2021 às 15:40:26h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 56.273 em 11/06/2021 e averbado no registro nº 10.981 de 28/08/2003 neste 9º
Oficial  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  da  Comarca  de  São  Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Camile
Carvalho Homem Rulo - Oficial Substituta.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to marcus@vergueirocfi.com.br and in the body of such request you must 

state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados as 

described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, 

disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to 

be provided or made available to you by Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de 

Advogados during the course of your relationship with Gockino Prieto e Rodrigues 

Sociedade de Advogados. 
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ANEXO I 

LISTA DE PRESENÇA À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA  

DE 22 DE ABRIL DE 2021  

AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

Nome Completo: Ana Cynira Franco Marret  

RG nº. 7.509.590-7  

Assinatura: 

 

 

Nome Completo: Marcelo Tomanik Mercadante  

RG nº. 6.438.078 SSP/SP 

Assinatura: 

 

 

Nome Completo: Adriana Seber  

RG nº. 13.021.307 SSP/SP  

Assinatura: 

 

 

Nome Completo: José Geraldo Vieitas Vergueiro  

RG nº. 8.884.023 SSP/SP 

Assinatura: 
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Nome Completo: Weaker Batista Neto  

RG nº. 17.176.001-3 SSP/SP 

Assinatura: 

  

 

Nome Completo: Marcus Vinicius Rodrigues 

RG nº. 44.094.659-1 

Assinatura: 

  

 

Nome Completo: Carlos Eduardo de Mello Paiva Ferreira  

RG nº. 22.291.277-7 SSP/SP 

Assinatura: 

  

 

Nome Completo: Carmen Silvia Vieitas Vergueiro  

RG nº. 6.382.067 SSP/SP 

Assinatura: 

  

 

Nome Completo: Juliana Venancio Serra Pereira 

RG nº. 28.465.655-0 SSP/SP 

Assinatura: 

 

 

Nome Completo: Silvia Ferreira Meirelles 

RG nº. 6.382.119-9 SSP SP 

Assinatura: 
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Eventos de entrega do agente Estado Carimbo de data/hora

Evento de entrega do intermediário Estado Carimbo de data/hora

Eventos de entrega certificada Estado Carimbo de data/hora

Eventos de cópia Estado Carimbo de data/hora

Eventos relacionados com a 
testemunha

Assinatura Carimbo de data/hora

Eventos de notário Assinatura Carimbo de data/hora

Eventos de resumo de envelope Estado Carimbo de data/hora
Envelope enviado Com hash/encriptado 22/04/2021 18:25:36

Entrega certificada Segurança verificada 29/04/2021 17:51:03

Processo de assinatura concluído Segurança verificada 29/04/2021 17:51:42

Concluído Segurança verificada 29/04/2021 17:51:42

Eventos de pagamento Estado Carimbo de data/hora

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados (we, us or Company) 

may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below 

are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically 

through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if 

you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic 

Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the 

check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking 

‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: marcus@vergueirocfi.com.br 

 

To advise Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at marcus@vergueirocfi.com.br and 

in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to marcus@vergueirocfi.com.br and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with Gockino Prieto e Rodrigues Sociedade de Advogados  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 
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i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to marcus@vergueirocfi.com.br and in the body of such request you must 

state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 
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AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


CNJP/MF nº 05.863.805/0001-82 


____________________________________________________________________________ 


ILMO. SR. OFICIAL DO 9º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E 


CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE SÃO PAULO – SP 


 


 


 


  AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE 


SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.863.805/0001-82, até então 


com sede à Rua Dona Veridiana, nº 410, sala 32, Vila Buarque, São 


Paulo/SP, CEP 01238-010, alterada pela Assembleia Geral cujos 


documentos seguem anexos para a Avenida Dr. Arnaldo, n.º 2.052, bairro 


do Sumaré, São Paulo/SP, CEP 01255-000, por seu diretor MARCELO 


TOMANIK MERCADANTE, brasileiro, médico, casado, portador da cédula de 


identidade RG nº 6.438.078-SSP/SP e inscrito no CPF nº 028.279.768-89, 


residente e domiciliado em São Paulo/SP, vem requerer, nos termos do 


artigo 121 da Lei nº 6.015/73 e da Lei nº 10.406/2002, o registro da Ata da 


Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 22 de abril de 


2021, realizada virtualmente em razão das restrições impostas pela 


pandemia de Covid-19. 


 


 Nestes termos, pede deferimento. 


 


São Paulo, 23 de abril de 2021. 


 


 


___________________________________________ 


AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA  


DO ESTADO DE SÃO PAULO 


MARCELO TOMANIK MERCADANTE 


DIRETOR 
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ANEXO I 


LISTA DE PRESENÇA À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 


EXTRAORDINÁRIA  


DE 22 DE ABRIL DE 2021  


AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO 


PAULO. 


 


Nome Completo: Ana Cynira Franco Marret  


RG nº. 7.509.590-7  


Assinatura: 


 


 


Nome Completo: Marcelo Tomanik Mercadante  


RG nº. 6.438.078 SSP/SP 


Assinatura: 


 


 


Nome Completo: Adriana Seber  


RG nº. 13.021.307 SSP/SP  


Assinatura: 


 


 


Nome Completo: José Geraldo Vieitas Vergueiro  


RG nº. 8.884.023 SSP/SP 


Assinatura: 


  


 


 


DocuSign Envelope ID: 13044B3B-99D8-445F-B3C9-F65806D09F25







Nome Completo: Weaker Batista Neto  


RG nº. 17.176.001-3 SSP/SP 


Assinatura: 


  


 


Nome Completo: Marcus Vinicius Rodrigues 


RG nº. 44.094.659-1 


Assinatura: 


  


 


Nome Completo: Carlos Eduardo de Mello Paiva Ferreira  


RG nº. 22.291.277-7 SSP/SP 


Assinatura: 


  


 


Nome Completo: Carmen Silvia Vieitas Vergueiro  


RG nº. 6.382.067 SSP/SP 


Assinatura: 


  


 


Nome Completo: Juliana Venancio Serra Pereira 


RG nº. 28.465.655-0 SSP/SP 


Assinatura: 


 


 


Nome Completo: Silvia Ferreira Meirelles 


RG nº. 6.382.119-9 SSP SP 


Assinatura: 
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ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  


22 DE ABRIL DE 2021 


 


AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


CNJP/MF nº 05.863.805/0001-82 


 


DATA: 22 de abril de 2021; HORÁRIO: 17:30 horas; REALIZADA 


virtualmente, em razão das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, por 


meio da plataforma Google Meets, em link disponibilizado aos associados 


(https://meet.google.com/pjk-uioo-ixq); CONVOCAÇÃO: mediante edital 


afixado na sede da Associação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, e e-


mail aos associados. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA: JOSÉ GERALDO VIEITAS 


VERGUEIRO; SECRETÁRIO: MARCELO TOMANIK MERCADANTE; QUÓRUM DE 


INSTALAÇÃO: Em número legal (Anexo I). DELIBERAÇÕES: Os associados 


deliberam, por unanimidade: 


 


I. Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (INICIADA EM SEGUNDA 


CONVOCAÇÃO ÀS 17:30 horas)  


 


A. aprovar alterações do estatuto social; 


 


B. aprovar a consolidação do estatuto social (Anexo II). 


 


II. Em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (INICIADA EM SEGUNDA 


CONVOCAÇÃO ÀS 17:45 horas) 


 


A. Aprovar o Relatório Anual apresentado pela Diretoria em exercício;  


 


B. Aprovar as contas e demonstrações financeiras referente ao período 


encerrado em 31/dez/2020; 


 


C. aprovar a eleição da DIRETORIA para o novo triênio que tomará 


posse em 1º/julho/2021, com mandato até a Assembleia Geral 


Ordinária de 30/junho/2024 (Anexo III). 


 


D. aprovar a eleição do CONSELHO FISCAL para o novo triênio e que 


tomará posse em 1º/julho/2021, com mandato até a Assembleia 


Geral Ordinária de 30/junho/2024 (Anexo IV). 



https://meet.google.com/pjk-uioo-ixq
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I - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS 


DOS ASSOCIADOS PRESENTES EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO 


EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 


 


 


A. ALTERAÇÕES DO ESTATUTO SOCIAL.  


SÃO DELIBERADAS E APROVADAS AS SEGUINTES ALTERAÇÕES DO ESTATUTO 


SOCIAL PARA QUE VIGOREM, DORAVANTE, COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 


 


ARTIGO 1º (CAPUT) – alteração de endereço 


 


Artigo 1º – A AMEO – Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, 


também designada pela sigla AMEO, constituída em 10 de junho de 2003 sob a 


forma de Associação, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 


lucrativos, e duração por tempo indeterminado, com sede à Avenida Dr. 


Arnaldo, n.º 2.052, bairro do Sumaré, São Paulo/SP, CEP 01255-000, e 


filial (denominada para todos os fins Casa de Apoio) na Rua Doutor Vila Nova, 


nº 36, Vila Buarque, São Paulo/SP, CEP 01222-020, no Município de São Paulo, 


Estado de São Paulo e foro na cidade de São Paulo/SP. 


 


-------------------- 


 


ARTIGO 2º (alteração dos incisos I, II E III) 


 


Artigo 2º – (...) 


 


I – promover a proteção social que visa a garantia da vida e a redução 


de dano aos pacientes e familiares, especialmente no amparo às 


crianças e aos adolescentes carentes; 


 


II – promover o acolhimento gratuito de pacientes, em qualquer fase 


do transplante, em instalações próprias, preparadas para hospedagem 


de pacientes crianças, adolescentes, jovens e adultos, com seus 


familiares e acompanhantes maiores de 18 anos; 


 


III - implementar e estimular iniciativas que eduquem a população, 


em especial as crianças e os adolescentes, sobre a importância da 
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doação de sangue e de medula óssea, e contextualizem a doação como 


um ato de cidadania; 


 


IV – (...) 


-------------------- 


 


ARTIGO 3º (alteração do parágrafo primeiro) 


 


Artigo 3º – (...) 


 


Parágrafo Primeiro - A AMEO se dedica às suas atividades por meio da 


execução direta de projetos, programas e planos de ações. Presta assistência 


aos pacientes por meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros. 


Realiza serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins 


lucrativos e a órgãos do setor público com objetivos afins. 


 


-------------------- 


 


ARTIGO 10º (parágrafo terceiro: inclusão do inciso “D”) 


 


Artigo 10º – (...) 


 


(...) 


 


Parágrafo Terceiro – (...) 


 


D) Não comparecimento à Assembleia Geral sem justificativa.  


 


-------------------- 


 


 


 


B. CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.  


DELIBERADO E APROVADO CONSOLIDAR O ESTATUTO SOCIAL DA AMEO - 


ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ANEXO II) 
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II - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS 


DOS ASSOCIADOS PRESENTES EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO 


EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 


 


 


A. Aprova o Relatório Anual apresentado pela Diretoria em exercício; 


 


 


B. Aprovar as contas e demonstrações financeiras referente ao período 


encerrado em 31/dez/2020; 


 


 


C. Aprovar a eleição da DIRETORIA para o novo triênio que tomará posse 


em 1º/julho/2021, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 


30/junho/2024 (Anexo III). 


 


 


DIRETORIA: 


 


Sr. Marcelo Tomanik Mercadante, brasileiro, casado, médico, 


portador do RG nº 6.438.078 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 


028.279.768-89, residente e domiciliado à Travessa Arcangelo Crivelli, 


nº 97, São Paulo/SP, CEP 05005-060;  


 


Sra. Adriana Seber, brasileira, casada, médica, portadora do RG nº 


13.021.307 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 134.426.908-70, 


residente e domiciliada à rua Domingos Augusto Setti, nº 21, 


apartamento 22, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04116-070;  


 


Sra. Ana Cynira Franco Marret, brasileira, solteira, médica, 


portadora do RG nº 7.509.590-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 


107.262.938-06, residente e domiciliada à rua Apinagés, nº 271, apto. 


281, Pompéia, São Paulo/SP, CEP 05017-000; 


 


Sra. Silvia Ferreira Meirelles, brasileira, divorciada, psicóloga, 


portadora do RG 6.382.119-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 


033.136.088-84, residente e domiciliada à Praça Guido Cagnacci, nº 


33, CEP 05444-060; 
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Sr. José Geraldo Vieitas Vergueiro, brasileiro, casado, 


administrador de empresas, portador do RG nº 8.884.023 SSP/SP e 


inscrito no CPF/MF sob nº 051.332.868-80, residente e domiciliado à 


Rua Açaré, nº 48, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05463-060, 


nomeado como Diretor-Presidente.  


 


 


D. Aprovada a eleição do CONSELHO FISCAL para o novo triênio que 


tomará posse em 1º/julho/2021, com mandato até a Assembleia Geral 


Ordinária de 30/junho/2024 (Anexo IV). 


 


CONSELHO FISCAL: 


 


Sr. Weaker Batista Neto, brasileiro, casado, empresário, portador do 


RG nº 17.176.001-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 246.715.308-


80, residente e domiciliado à Rua Leonardo Cerveira Varandas, nº 50, 


apto. 97, Paraíso de Morumbi, São Paulo/SP, CEP 05705-027.  


 


Sr. Marcus Vinicius Rodrigues, brasileiro, casado, advogado, 


portador do RG nº 44.094.659-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 


326.755.108-07, residente e domiciliado à Rua Açaré, nº 48, Alto de 


Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05463-060. 


 


Sr. Carlos Eduardo de Mello Paiva Ferreira, brasileiro, casado, 


economista, portador do RG nº 22.291.277-7 SSP/SP e inscrito no 


CPF/MF sob nº 195.859.608-69, residente e domiciliado à Rua Joaquim 


Floriano, nº 733, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04534-012. 


 


Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, ora eleitos, e que tomarão posse 


em 1º/julho/2021, declaram, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos 


legais para investidura como membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da 


Associação, respectivamente, declarando, ainda, que não incorrem nas 


restrições ou vedações legais e que obedecem aos requisitos de elegibilidade 


previstos no estatuto social. Ficam ratificados e convalidados todos os atos 


praticados até então pelos membros atuais assim como os que serão praticados 


até a posse dos recém-eleitos.  
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ENCERRAMENTO: A assembleia teve seu encerramento às 18:15 horas, tendo 


sido a presente ata lida por todos que acharam-na conforme, sendo ao final 


assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário, anotando-se a ausência da 


Sra. Juliana Venancio Serra Pereira.  


 


 


 


______________________________________________ 


José Geraldo Vieitas Vergueiro - Presidente da Assembleia 


 


 


______________________________________________ 


Marcelo Tomanik Mercadante - Secretário 
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Anexo III 


 


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 22/04/2021 


 


AMEO - ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


CNPJ 05.863.805/0001-82 


 


MEMBROS DA DIRETORIA ELEITOS NESTA DATA PARA O NOVO 


TRIÊNIO E QUE TOMARÃO POSSE EM 1º DE JULHO DE 2021, COM 


MANDATO ATÉ A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO 


DE 2024 


 


DIRETORIA  


 


_______________________________________ 


JOSÉ GERALDO VIEITAS VERGUEIRO 


Diretor-Presidente 


 


_______________________________________ 


MARCELO TOMANIK MERCADANTE 


Diretor  


 


_______________________________________ 


ADRIANA SEBER 


Diretora  


 


_______________________________________ 


ANA CYNIRA FRANCO MARRETI 


Diretora  


 


_______________________________________ 


SILVIA FERREIRA MEIRELLES 


Diretora 


 


 


_______________________________________ 


José Geraldo Vieitas Vergueiro - Presidente da AGO 


 


_______________________________________ 


Marcelo Tomanik Mercadante - Secretário da AGO  
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Anexo IV 


 


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 22/04/2021 


 


AMEO - ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


CNPJ 05.863.805/0001-82 


 


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL ELEITOS NESTA DATA PARA O NOVO  


TRIÊNIO E QUE TOMARÃO POSSE EM 1º DE JULHO DE 2021, COM 


MANDATO ATÉ A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 


2024  


 


 


CONSELHO FISCAL 


 


_______________________________________ 


WEAKER BATISTA NETO 


 


_______________________________________ 


MARCUS VINICIUS RODRIGUES 


 


_______________________________________ 


CARLOS EDUARDO DE MELLO PAIVA FERREIRA 


 


 


_______________________________________ 


José Geraldo Vieitas Vergueiro - Presidente da AGO 


 


_______________________________________ 


Marcelo Tomanik Mercadante - Secretário da AGO  
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Anexo II – CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL  


 


ESTATUTO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 


DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP  


 


 


AMEO - ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


CNPJ 05.863.805/0001-82 


 


 


AGE - 22/04/2021 


 


 


 


Capítulo I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS: 


 


Artigo 1º – A AMEO – Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, 


também designada pela sigla AMEO, constituída em 10 de junho de 2003 sob a 


forma de Associação, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 


lucrativos, e duração por tempo indeterminado, com sede à Avenida Dr. Arnaldo, 


n.º 2.052, bairro do Sumaré, São Paulo/SP, CEP 01255-000, e filial (denominada 


para todos os fins Casa de Apoio) na Rua Doutor Vila Nova, nº 36, Vila Buarque, 


São Paulo/SP, CEP 01222-020, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo 


e foro na cidade de São Paulo/SP. 


 


Artigo 2º – A AMEO Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, tem 


por finalidade promover gratuitamente assistência social, consoante inciso I e 


XII do artigo 3º da Lei nº 9.790/99 e a Lei n° 8.742/93, e, neste sentido: 


 


I – promover a proteção social que visa a garantia da vida e a redução de 


dano aos pacientes e familiares, especialmente no amparo às crianças e aos 


adolescentes carentes; 


 


II – promover o acolhimento gratuito de pacientes, em qualquer fase do 


transplante, em instalações próprias, preparadas para hospedagem de 


pacientes crianças, adolescentes, jovens e adultos, com seus familiares e 


acompanhantes maiores de 18 anos; 
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III - implementar e estimular iniciativas que eduquem a população, em 


especial as crianças e os adolescentes, sobre a importância da doação de 


sangue e de medula óssea, e contextualizem a doação como um ato de 


cidadania; 


 


IV – manter intercâmbio com os hemocentros e associações de doadores de 


medula óssea, centros de transplantes, registros de dados de transplante de 


medula óssea de outras cidades, estados e países e correlacionados; 


 


V – estimular os doadores, pacientes, familiares e outros envolvidos, de 


diferentes regiões, a planejar ações que beneficiem, garantam direitos e 


salvaguardem interesses dos pacientes; 


 


VI – desenvolver projetos, ações culturais, artísticas e audiovisuais que 


divulguem, disseminem seus objetivos;  


 


VII – desenvolver projetos e ações esportivas que divulguem, disseminem e 


coloquem em pauta temas relacionados;  


 


VIII – desenvolver estudos, pesquisas e divulgar informações e 


conhecimentos técnicos e científicos correlacionados. 


 


Parágrafo Primeiro – A AMEO não distribui entre seus Associados, 


conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes 


operacionais, brutos ou líquidos, nem dividendos, bonificações, participações 


ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 


atividades, somente os aplica na consecução do seu objetivo social.  


 


Artigo 3º - No desenvolvimento de suas atividades, a AMEO observará os 


princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 


economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, 


gênero ou religião.  


 


Parágrafo Primeiro - A AMEO se dedica às suas atividades por meio da 


execução direta de projetos, programas e planos de ações. Presta assistência 


aos pacientes por meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros. 
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Realiza serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins 


lucrativos e a órgãos do setor público com objetivos afins. 


 


Parágrafo Segundo - A AMEO realiza captação de recursos através de 


programas governamentais, editais públicos e privados, promoção de doações 


e demais atividades lícitas que estejam em consonância com seus objetivos. 


 


Artigo 4º - A AMEO terá um Regimento Interno que, aprovado pela 


Assembleia Geral, disciplinará o seu funcionamento. 


 


Artigo 5º - A fim de cumprir suas finalidades, a Associação se organizará em 


tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias, as 


quais se regerão pelas disposições estatuárias. 


 


Parágrafo Único – Os serviços de assistência social, educação ou outros a 


que a entidade eventualmente se dedique, serão prestados de forma gratuita, 


observando a forma complementar de participação das OSCIPs.  


 


 


Capítulo II – DOS ASSOCIADOS 


 


Artigo 6º - São Associados da AMEO aquelas pessoas físicas e jurídicas que, 


tendo cumprido as condições de admissão previstas no Artigo 7o deste 


Estatuto, sejam admitidas no Quadro Social mediante lavratura de termo em 


livro próprio, firmado pelo ingressante. 


 


Parágrafo Único - A AMEO é constituída por número ilimitado de Associados 


que tem iguais direitos, inexistindo categorias com vantagens especiais. 


 


Artigo 7º - Para tornar-se Associado, o candidato deve cumprir as seguintes 


condições:  


 


A) Concordar com o presente Estatuto e expressar, em sua atuação na AMEO, 


os princípios nele definidos; 


 


B) Assumir o compromisso de colaborar nas atividades da Associação;  
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C) Ser apresentado por algum membro Associado; 


 


D) Ter sua associação aprovada pela Diretoria. 


 


Artigo 8º - A pessoa física ou jurídica que, identificando-se com os princípios 


e valores da AMEO, queira contribuir financeiramente ou colaborar com o seu 


trabalho para a consecução do objeto social da AMEO sem associar-se, poderá 


atuar como colaborador voluntário. 


 


Artigo 9º - São direitos dos Associados: 


 


I – votar e ser votado para os cargos eletivos; 


 


II – tomar parte nas Assembleias Gerais; 


 


III - integrar qualquer órgão da AMEO; 


 


lV - ter acesso a todos os relatórios de atividades da AMEO. 


 


Artigo 10º - São deveres dos Associados: 


 


I – cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 


 


II – acatar as decisões da Assembleia Geral e da Diretoria; 


 


III – zelar pelos bens da Associação; 


 


IV – zelar pelo bom nome da AMEO; 


 


V - colaborar com as atividades da AMEO;  


 


VI – comparecer, quando possível, aos eventos organizados pela AMEO. 


 


Parágrafo Primeiro - É dever dos Associados informar à AMEO alterações 


em seus dados cadastrais. Para todos os efeitos deste Estatuto Social, inclusive 


direito de votar, serão considerados os dados constantes nos arquivos da 


Associação no 5º (quinto) dia anterior ao evento. 
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Parágrafo Segundo – Qualquer Associado poderá renunciar à sua condição 


social por meio de pedido escrito enviado à Diretoria. A renúncia será 


considerada efetiva a partir da data do recebimento do pedido, sendo 


desnecessária sua aceitação. 


 


Parágrafo Terceiro – A suspensão ou a exclusão de qualquer Associado 


somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 


 


A) Violação deste Estatuto Social ou violação legal; ou 


 


B) Conduta em desacordo com a finalidade da AMEO; ou 


 


C) Decisão da Diretoria.  


 


D) Não comparecimento à Assembleia Geral sem justificativa. 


 


Parágrafo Quarto - Suspensões ou exclusões de Associados serão decididas 


pela Diretoria em reunião especialmente convocada para tal, após ser dada a 


oportunidade de manifestação do Associado. Da decisão da Diretoria, caberá 


recurso à Assembleia Geral no prazo de 15 (quinze) dias. 


 


Artigo 11º - Os Associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, 


pelos encargos da Associação. 


 


Capítulo III – DA ADMINISTRAÇÃO  


 


Artigo 12º - A AMEO será administrada por: 


 


I – Assembleia Geral; 


 


II – Diretoria; 


 


III – Conselho Fiscal; 


 


IV – Conselho Consultivo. 
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Parágrafo Único – Os cargos da Diretoria não são remunerados, assim como, 


sob qualquer forma, não são remunerados os dirigentes, administradores ou 


qualquer outra denominação para a função de direção.  


 


Artigo 13º - A Assembleia Geral, órgão soberano da Associação, se constituirá 


dos Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários e terá poderes 


para resolver todos os assuntos, decidir, deliberar, aprovar, ratificar e/ou 


homologar todos e quaisquer atos. 


 


Artigo 14 º - Compete à Assembleia Geral: 


 


I – eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal; 


 


II – eleger o Diretor Presidente; 


 


III – decidir sobre reformas do Estatuto; 


 


IV – decidir sobre a extinção da Associação; 


 


V – decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 


bens patrimoniais; 


 


VI – emitir Ordens Normativas para funcionamento interno da Associação; 


 


VII – aprovar as contas da AMEO; 


 


VIII – resolver questões omissas neste Estatuto. 


 


Parágrafo Primeiro - Para as deliberações a que se referem os incisos I, II 


e III, é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia, 


não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria dos 


Associados. 


 


Parágrafo Segundo – Para as deliberações a que se referem os demais 


incisos e deliberações não previstas expressamente neste Estatuto, será 


exigido o quórum da maioria simples dos presentes na Assembleia. 
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Artigo 15º - A Assembleia Geral se realizará, ordinariamente, uma vez por 


ano para: 


 


I - Aprovar a proposta de programação anual da Associação, submetida pela 


Diretoria; 


 


II – apreciar o relatório anual da Diretoria; 


 


III – discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho 


Fiscal. 


 


Artigo 16º. A Assembleia Geral se realizará, extraordinariamente, quando 


convocada: 


 


I – pela Diretoria; 


 


II – pelo Conselho Fiscal; 


 


III – por requerimento de 1/5 (um quinto) de seus Associados. 


 


Artigo 17º - A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital 


afixado na sede da Associação e enviado a todos os associados através de e-


mail eletrônico ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 


oito (08) dias. 


 


Parágrafo Único – Qualquer Assembleia se instalará em primeira convocação 


com a maioria dos Associados e, em segunda convocação, com qualquer 


número. 


 


Artigo 18º - A Associação adotará práticas de gestão administrativa 


necessárias e suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou 


coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da participação 


nos processos decisórios. 


 


Artigo 19º - A Diretoria será composta por 3 (três) a 10 (dez) membros 


eleitos pela Assembleia Geral, sendo o Diretor Presidente eleito entre eles pela 


Assembleia. 
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Parágrafo 1º - O mandato da Diretoria será de três (03) anos. Os membros 


da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse 


de seus sucessores. 


 


Art. 20º – Caberá à Diretoria a prática dos atos necessários ou convenientes à 


administração da Associação, para tanto dispondo eles, dentre outros poderes, 


dos necessários para: 


 


A) Representar a Associação em juízo, ativa e passivamente, transigir, firmar 


acordos e compromissos, bem como outorgar, em nome da Associação, 


procurações ad judicia, cujo prazo poderá ser indeterminado; 


 


B) Receber citação e prestar depoimentos como preposto da Associação; 


 


C) Representar a Associação perante Cartórios e Serventias de Registro de 


Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos, Tabelionatos de Notas, órgãos 


públicos municipais, estaduais e federais, suas secretarias, repartições e 


inspetorias, podendo requerer alvarás, licenças e inscrições como contribuintes, 


pleitear isenções e reconhecimento de imunidades, firmar requerimentos e 


declarações, bem como pleitear todos os demais atos que, embora não 


expressamente citados, devam ser praticados no interesse da Associação; 


 


D) Apoiar as ações da Associação, especialmente nos planos de captação de 


recursos, e acompanhar a realização dos planos de ação e propostas 


orçamentárias; 


 


E) Fiscalizar a gestão dos funcionários da Associação e examinar, a qualquer 


tempo, documentos da organização e solicitar informações sobre programas, 


projetos, contratos e quaisquer outros atos; 


 


F) Abrir, movimentar e encerrar contas correntes e aplicações financeiras 


junto a instituições financeiras no Brasil, podendo requerer e retirar extratos, 


talões de cheques e cartões magnéticos, cadastrar sua respectiva senha, 


depositar e retirar dinheiro, títulos, cauções e outros valores, emitir, sacar, 


endossar, descontar, receber, aceitar, protestar, caucionar e assinar cheques, 


recibos, ordens de pagamento, duplicatas e notas promissórias; 
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G) Assinar contratos e demais documentos com entidades nacionais e 


internacionais, públicas ou privadas, necessários ao bom desempenho das 


atividades da Associação;  


 


H) Outorgar, em nome da Associação, procurações ad negotia et extra, 


devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão 


praticar e a duração do mandato; 


 


I) A administração, orientação e direção dos objetivos sociais, inclusive a 


deliberação sobre a compra, venda, troca, ou alienação por qualquer outra 


forma, de bens, determinando os respectivos preços, termos e condições; 


 


J)  Criar comitês, conselhos e grupos de trabalho com o intuito de melhor 


alcançar os objetivos sociais;  


 


K) Propor a alteração do Estatuto à Assembleia Geral;  


 


L) Dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Estatuto 


e/ou das atividades da Associação.  


 


Parágrafo primeiro – Para os atos mencionados no item “f”, a AMEO será 


representada isoladamente pelo seu Diretor Presidente, o qual poderá outorgar 


procuração para tal fim, com prazo determinado.  


 


Parágrafo segundo – Os atos mencionados nos itens “b”, “c”, “j”, “e” e “l”, 


podem ser praticados isoladamente por qualquer membro da Diretoria ou por 


procurador constituído nos termos do item “h”. Para todos os demais atos, 


previstos ou não no artigo supra, exceto aquele indicado no parágrafo primeiro, 


supra, a AMEO será representada pela assinatura conjunta de quaisquer dois 


membros da Diretoria ou de um membro da Diretoria acompanhada da 


assinatura do Diretor Presidente.  


 


Parágrafo terceiro – Os atos que impliquem alienar, gravar, hipotecar, 


transferir ou ceder bens integrantes do ativo permanente de valor individual 


superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), reajustáveis 


mensalmente pelo IGP-M/FGV (a partir de maio de 2011), ou por outro índice 
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equivalente que o venha a substituir, dependerão de autorização específica da 


Diretoria, pela maioria simples de seus membros. 


 


Parágrafo quarto – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes 


em relação à Associação, os atos praticados por Diretores, procuradores ou 


funcionários, em negócios estranhos ao objeto social, neles incluídos a prestação 


de fiança, aval, endosso ou quaisquer garantias não relacionadas ao objeto 


social. 


 


Art. 21º -  Caberá ao Diretor Presidente, além de todos os poderes descritos 


no artigo anterior, a atividade de admitir, punir e demitir empregados; assinar 


suas respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social, contratos de 


trabalho e demais documentos pertinentes à relação de emprego; representar 


a entidade perante Sindicatos, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, 


para assuntos relativos ao FGTS e perante a Receita Federal do Brasil, para 


todos os procedimentos relativos à Previdência Social, podendo apresentar 


documentos e requerimentos bem como praticar todos os atos necessários para 


atingir essa finalidade. 


 


Parágrafo Único – Na hipótese de viagem ou ausência do Diretor Presidente, 


o mesmo deixará na sede da Associação documento devidamente assinado, 


nomeando outro diretor para assumir interinamente suas funções. 


  


Artigo 22º - A Diretoria se reunirá, no mínimo, uma vez a cada seis meses. 


 


Artigo 23º - O Conselho Fiscal será constituído por três (03) membros e seus 


respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. 


Parágrafo 1º - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato 


da Diretoria, sendo designados em processos simultâneos com eleições 


separadas. 


 


Parágrafo 2º - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo 


respectivo suplente, até o seu término. 


 


Artigo 24º - Compete ao Conselho Fiscal: 
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I – examinar os documentos de escrituração, produzido por empresa 


especializada contratada para esse fim; 


 


II – deliberar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e 


contábil, produzido por empresa especializada contratada para esse fim e 


sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 


organismos superiores da entidade. 


 


III – requisitar à Diretoria, a qualquer tempo, documentação comprobatória 


das operações econômico-financeiras realizadas pela Associação; 


 


IV – acompanhar o trabalho de auditores externos independentes; 


 


V – convocar extraordinariamente a Assembleia Geral. 


 


Parágrafo Único – O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez a 


cada seis meses e, extraordinariamente, sempre que necessário. 


 


 


Capítulo IV – DO PATRIMÔNIO 


 


Artigo 25º - O patrimônio da AMEO será constituído de bens móveis, imóveis, 


veículos, semoventes, ações e títulos da dívida pública. 


 


Artigo 26º - No caso de dissolução da Associação, o respectivo patrimônio 


líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 


9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. 


 


Artigo 27º - Na hipótese da Associação obter e, posteriormente, perder a 


qualificação instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, 


adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela 


qualificação, será contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica 


qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo 


objetivo social. 


 


Artigo 28º - Os recursos financeiros necessários à manutenção da Associação 


poderão ser obtidos por: 
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I – Termos de parceria, Convênios e Contratos firmados com o Poder Público 


para financiamento de projetos na sua área de atuação; 


 


II – Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e 


internacionais; 


 


III – Doações, legados e heranças; 


 


IV – Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, 


pertinentes ao Patrimônio sob sua administração; 


 


V – Contribuições dos Associados e de colaboradores voluntários (art. 8º); 


 


VI – Recebimento de direitos autorais;  


 


VII – Remuneração por prestação de serviços a terceiros, que sejam 


compatíveis com os objetivos da Associação.  


 


 


Capítulo V – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 


 


Artigo 29º - A prestação de contas da Associação observará as seguintes 


normas:  


 


I – os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 


Contabilidade; 


 


II – a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício 


fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, 


incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, 


colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão; 


 


III – a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes 


se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, 


conforme previsto em regulamento; 
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IV – a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 


recebidos será feita, conforme determina o parágrafo único do Artigo 70 da 


Constituição Federal. 


 


Artigo 30º - O exercício social coincidirá sempre com o exercício fiscal e 


encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. 


 


 


Capítulo VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 


 


Artigo 31º -. A AMEO será dissolvida por decisão conjunta da Diretoria e da 


Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, caso 


torne-se impossível a continuação de suas atividades. 


 


Artigo 32º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados 


pela Assembleia Geral. 


 


 


 


São Paulo, 22 de abril de 2021.  


 


 


__________________________________ 


JOSÉ GERALDO VIEITAS VERGUEIRO 


Diretor-Presidente 


 


 


__________________________________ 


MARCELO TOMANIK MERCADANTE  


Diretor 
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Rua Dona Veridiana, nº 410, sala 32, Vila Buarque, São Paulo / SP, CEP 01238-010 
 


São Paulo, 14 de abril de 2021. 


 


AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E 


EXTRAORDINÁRIA 


AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


 


Prezado Associado, 


 


Por iniciativa da Diretoria, na forma de artigo 16º, I, de seu Estatuto Social, 


tem o presente aviso a finalidade de CONVOCAR V.Sa para reunir-se em 


ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA da AMEO – 


ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO, a realizar-se no 


dia 22 de abril de 2021, por meio virtual pela plataforma Google Meets 


(https://meet.google.com/pjk-uioo-ixq), tendo como Ordem do Dia: 


 


I. Assembleia Geral Extraordinária: (primeira convocação: 17:00 horas / segunda 


convocação: 17:30 horas) 


a. aprovar alterações do estatuto social e sua consolidação. 


 


II. Assembleia Geral Ordinária: (primeira convocação: 17:15 horas / segunda 


convocação: 17:45 horas) 



https://meet.google.com/pjk-uioo-ixq
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a. Aprovar o Relatório Anual apresentado pela Diretoria em exercício;  


b. Aprovar as contas e demonstrações financeiras da AMEO - Associação da 


Medula Óssea do Estado de São Paulo referente ao período encerrado 


em 31.12.2020; 


c. aprovar a eleição da Diretoria para o novo triênio e que tomará posse 


em 1º/julho/2021; 


d. aprovar a eleição do Conselho Fiscal para o novo triênio e que tomará 


posse em 1º/julho/2021. 


 


Contamos com sua participação.  


 


 


AMEO – ASSOCIAÇÃO DA MEDULA ÓSSEA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


Marcelo Tomanik Mercadante  


Diretor  
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