
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO 
CÂNCER METÁSTASE DO AMOR, APROVAÇÃO DE ESTATUTO, ELEIÇÃO E POSSE DA 

DIRETORIA E CONSELHO FISCAL 
 
Ao primeiro (01) dia do mês de maio (05) do ano de dois mil e quinze (2015), às 17:00 horas, 
reuniram-se, em Assembleia Geral, na Rua do Rosário, n.º 333, Bairro Centro, Bom Despacho, 
MG, atendendo convocação publicada à página 02 do Jornal de Negócios, Edição n.º 1.355, as 
pessoas interessadas no combate ao câncer e apoio aos familiares. Para presidir a 
assembleia, foi escolhida Juliana Jáber Queiroz e para secretariá-la, Priscilla Catarina de 
Melo Maciel. Em seguida, o Presidente declarou abertos os trabalhos e apresentou a ordem 
do dia, contendo os seguintes assuntos: 1º) Deliberação sobre a constituição da Associação 
Civil sem fins econômicos provisoriamente denominada METÁSTASE DO AMOR; 2º) 
discussão e aprovação do Estatuto da associação; 3º) eleição e posse dos associados que 
integrarão os órgãos dirigentes da associação; e 4º) designação de sede provisória da 
associação. Sobre o primeiro item da pauta, de forma unânime, os presentes deliberaram pela 
constituição, sob a forma de associação civil sem fins econômicos, METÁSTASE DO AMOR. 
Em seguida, passou-se à discussão sobre a proposta de estatuto social apresentada (ponto 2 
da ordem do dia) e, após ter sido lida, debatida e emendada a proposta, foi colocada em 
votação, sendo aprovada por unanimidade pelos presentes. Aprovado o estatuto, passou-se, 
em seguida, ao item “3” da pauta, em que foram eleitos, por aclamação e imediatamente 
empossados os seguintes membros para comporem os órgãos dirigentes da associação: 
DIRETORIA: Juliana Jáber Queiroz, RG               M-7603993, CPF 030929286-79, consultora 
de marketing digital, nacionalidade brasileira, casada, para Presidente; Késsia de Oliveira, RG 
M-4332089, CPF 866100826-34, farmacêutica bioquímica, nacionalidade brasileira, casada, 
para Vice Presidente, Cíntia Aparecida da Silva Otoni, RG M-6540263, CPF 731612506-30, 
empresária, nacionalidade brasileira, casada, para Diretora Financeira e Priscilla Catarina de 
Melo Maciel, RG   M-9029818, CPF 065237296-13, gerente comercial, nacionalidade brasileira, 
casada, para Diretora Secretária; CONSELHO FISCAL: Luciana Menezes Dias, RG M-
9214455, CPF 043134156-70, advogada, nacionalidade brasileira, casada; Luciane Azevedo 
de Oliveira Santos, RG M-12686969, CPF 044927336-98, contadora, nacionalidade brasileira, 
casada; e Breno Maciel, RG M-3687888, CPF 654829486-68, empresário, nacionalidade 
brasileira, casado; Membros Titulares; Maria Matilde Rezende Cabral, RG M-2540327, CPF 
511057216-04, aposentada, nacionalidade brasileira, casada;  Tereza Cristina Ferraz 
Rodrigues, RG M-2560168, CPF 542864686-15, advogada, nacionalidade brasileira, 
divorciada; e Rogério Francisco Corrêa, RG M-9285409, CPF 014237946-80, contador, 
nacionalidade brasileira, casado; Membros Suplentes. O mandato da diretoria será de 5 anos, 
a partir desta data. Por fim, passou-se a discussão do item “4” da pauta e foi deliberado que a 
sede provisória da associação será no seguinte endereço: Rua Santiago, 383, Bom Despacho, 
MG. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia, fez um resumo dos trabalhos do 
dia, bem como das deliberações, agradeceu pela participação de todos os presentes e deu por 
encerrada a assembleia, da qual eu, Priscilla Catarina de Melo Maciel, secretário ad hoc, lavrei 
a presente ata, que vai assinada pelos presentes em lista apartada. 
 
 

 


