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ATA DA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDlNÁRIA
E EXTRAORDlNÁRIA
DE
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOClAL DO SINDRATAR - SlNDICATO DA
INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃOy AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR
NO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ n° 63 .ü75.063/0001-27
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às 17:00 horas,
em sua sede social, na Avenida RiQ Branco, na 1.492, nesta cidade, reuniram-se em
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada pelo Presidente, a
requerimento da maioria da Diretoria, os associados do SINDICATO DA INDÚSTRIA DE
REFRIGERAÇÃO. AQUECIMENTO E lRAT AMENTO DE AR NO ESTADO DE SÃO
PAULO. - SINDRAT AR, juntamente com a Diretoria, Conselho Fiscal e respectivo
Delegado Suplente representante. Foram convocados a esta Assembléia os seus associados,
em primeira convocação, às 16:30hs, contando com o quórum de 2/3 (dois terços) dos
associados e, em segunda convocação, às 17:00hs, não havendo quórum mínimo, na forma
das disposições legais e estatutárias, especialmente para discutir, deliberar e votar a
Alteração do Estatuto Social, então conclamada pela categoria, pela Diretoria, pelos
associados, momento em que foram iniciados os trabalhos. Aclamado por unanimidade e
por solicitação do Presidente, assumiu a secretaria dos trabalhos, a Sra. Cristiane Aparecida
Marion Barbuglio, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF sob na 269.219.118-88
e titular da cédula de identidade RG n° 23.630.856-7 SSP/SP, com endereço na Avenida
Paulista, na 1.313, 5° andar, nesta mesma cidade e Estado, para secretariar e lavrar a
presente Ata da Assembléia de Alteração do Estatuto Social, o que aceitou. Constituída a
Mesa, o Presidente da Assembléia, SI. JOSÉ ROGELIO MIGUEL MEDELA, determinou
que se fizesse a recontagem dos associados presentes com direito a voto, o que fez,
utilizando o Livro de Presença para chamada nominal e confrontando os nomes dos
presentes com o arquivo do quadro associativo e com o Diretor Tesoureiro a situação de
cada um em relação às suas obrigações sociais, constatando-se que era de 22 (vinte e dois)
associados presentes, com direito a voto. A seguir, o Presidente, dando por instalados os
trabalhos, com número regular e estatutário de associados para constituí-los, determinou
que procedesse à leitura da ordem do dia, cujo teor é o seguinte: discutir e deliberar sobre a
Alteração do Estatuto Social, dos artigos referentes aos números 2°, 9°, 14°, 16°, 17" e 28°.
Foi passada uma minuta das alterações do Estatuto Social e uma cópia do Estatuto Social,
minuta esta e proposta esta aprovada pela Diretoria e por todos, conforme anexo. A pedido
do Presidente, procedi à leitura da proposta da Diretoria para alteração do Estatuto Social,
proposta esta que teve cópias distribuídas a todos os associados presentes nesta assembléia.
Em tempo, vamos proceder a uma errara, retomando aqui a leitura da Ata, a seguir, o
Presidente, dando por instalados os trabalhos, com número regular e estatutário de
associados para constituí-los, determinou que procedesse à leitura da ordem do dia, cujo
teor é o seguinte: discutir e deliberar sobre a Alteração do Estatuto Social. Dando
continuidade à leitura da Ata, em tempo, É;>i sugerida pelo Sr. Jovelino Vanzin a alteração
do Estatuto Social para permitir a reeleição. Foi passada uma minuta das alterações do
Estatuto Social e uma cópia do Estatuto Social e, inicialmente aprovada por todo,
conforme anexo. A pedido do Presidente, procedi à leitura da proposta para alteração o
Estatuto Social, proposta esta que teve cópias distribuídas a todos os associados presente
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nesta assembléia. Apesar de inicialmente aprovada por unanimidade, o Presidente dos
trabalhos permitiu fossem revistos os votos, tendo sido manifestada pelo Sr. Augusto
Dalmon Boccio, tesoureiro da entidade e representante legal da empresa São Rafael
Câmaras Frigoríficas, discordância da alteração estatutária proposta no que diz respeito à
possibilidade de reeleição do presente mandato. Franqueada a palavra, e como ninguém
desejasse fazer uso dela, o Presídente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura
da presente Ata. Reaberta a sessão, foi esta Ata lida aos presentes e aprovada por maioria,
sendo assinada pelo Presidente da Assembléia, por mim, Secretária, e pelos demais
associados presentes com direito a voto.
São Paulo, 18 de janeiro de 2011.

JOSÉ'~-PRESIDENTE

CRISTIANE APARECIDA M-A:RION BARBUGLIO
SECRETÁRIA
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