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ATA DE FUNDAÇÃO DA "DA ASSOCIAÇÃO SEM FINS 

LUCRATIVOS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

DE FAMÍLIA E COMUNIDADE-ABEFACO 

 

  
Aos 16 dias de setembro do ano de dois mil e quinze (2015), no Encontro de 

Enfermagem em Atenção Primária à Saúde, realizado na cidade de João 

Pessoa - PB,no endereço Rodovia PB-008 KM5, S/N- Cabo Branco- João 

Pessoa- CEP: 58000-000, Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha 

Lima, com a presença dos fundadores, membros efetivos que seguem 

qualificados e assinados abaixo e na lista fls.4 que seguem anexo a presente 

ata e que passa a ser parte indissociável e integrante deste registro da 

assembleia de fundação e eleição da diretoria da ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE- 

ABEFACO que se constituiu pela livre manifestação de seus associados 

fundadores como uma  entidade de direito privado, de fins não econômicos 

e sem fins lucrativos, obedecendo a ordem do dia, para a qual foi convocada 

com o seguinte teor: a) discussão e aprovação do Estatuto Social ; b) eleição 

da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal Transitórios para período de 1 ano, 

exercício de 2015-2016. Iniciados os trabalhos, foi convidada para presidir a 

Sra REJANE DE ALMEIDA, brasileira, enfermeira e deputada estadual, 

RG 062665732 emitido pelo Detran RJ e CPF 875182107-97, residente e 

domiciliada na rua Engenheiro Alberto Rocha, n.80, Vila da Penha, 

Município do Rio de Janeiro, CEP 21220-420, que aceitando o encargo, 

convidou o senhor PAULO MURILO DE PAIVA, brasileiro, auxiliar de 

enfermagem,  RG. n.055956007 emitido pelo Detran RJ e CPF n. 

788355507-34, residente e domiciliado na travessa Campanha, n.55, fundos, 

Irajá, Município do Rio de Janeiro, CEP n. 21361280, para secretariá-la. 

Depois de debates e manifestações dos presentes em Assembleia, artigo por 

artigo, realizadas em plenária e grupos ao longo da tarde e, da realização de 

considerações, impugnações e concordâncias ao texto da minuta de Estatuto 

Social, integralmente lido e analisado pelos presentes, a presidente da 

assembléia submeteu o Projeto do Estatuto Social à votação da Plenária, 

sendo, ao final aprovado por unanimidade dos presentes, e com as alterações 

produzidas pelo intenso debate realizado pelos presentes e já consolidadas 

no texto de Estatuto Social, que segue em anexo, assinado pela ora Presidente 

e por mim que fui chamado a secretariar registrei o ato da assembleia, e que 

passa a fazer parte integrante  da presente ata. Depois de aprovado o Estatuto 

Social da ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE-

ABEFACO, passou-se à Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 

Transitórios para cumprimento de mandato excepcional de 1 ano, no termos 
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do Estatuto Social. Inicialmente foram enunciadas e aprovadas por 

unanimidade dos presentes as regras para eleição: 

1. COMPOSIÇÃO DA MESA DE ELEIÇÃO POR 3 MEMBROS, 

INDAGANDO-SE SE HOUVESSE ALGUMA IMPUGNAÇÃO AOS 

MEMBROS QUE JÁ INTEGRASSEM A MESA. 

2. Abertura de tempo de 15 minutos para articulação e inscrição 

das Chapas junto à mesa, com tempo sendo controlado pelo Secretário. 

3. As chapas devessem apresentar inscrição por escrito, com 

nome e RG de cada candidato e indicação do cargo (Diretoria – Diretor 

e vice diretores executivos ou de conselheiro fiscal) para o qual estivesse 

concorrendo, sendo necessária a indicação de no mínimo 6 membros de 

Diretoria, sendo necessariamente um deles de diretor executivo, e de no 

mínimo 1 membro titular de conselho fiscal e 1 suplente. 

4. As chapas nomeadas por “Chapa Única” ou por números 

“Chapa 1”, “Chapa 2”, etc., a partir da ordem de inscrição junto a 

mesa. 

5. Após, encerrada a inscrição, lidos os nomes que integrassem 

cada chapa; 

6. A seguir aberta a inscrição para impugnações, no máximo de 

5 inscrições para impugnações com direito a réplica. 

7. Somente o candidato a diretor executivo da chapa realizando 

as impugnações e defesa. 

8. Qualquer manifestação no máximo de 1 minuto, controlado 

pelo Secretário. 

9. Em caso de chapa única colocada em votação para referendo 

por aclamação, caso não haja unanimidade passasse ao voto com mãos 

direitas levantadas e contagem pela mesa e comparação com o número 

de pessoas assinantes da lista de chamada. 

10. Admitidos os votos válidos e descartadas as abstenções. 

11. Após contagem, presidente da mesa declara os eleitos e 

empossa, com declaração de desimpedimentos por parte dos membros. 

Após votação das regras, procedeu-se a instauração da mesa, sem 

impugnações a continuidade dos integrantes que já estivessem, e passou-

se a inscrição dos candidatados, aguardando-se por 10 minutos, 

inscreveu-se uma única Chapa Azul, formada por Nádia Mattos Ramalho 

para Diretora Executiva e para vice-diretores Elisabete Pimenta Araújo 

Paz, Cibele Paes Leme, Luciano Guilherme da Silveira, Zilda Maria 

Santos, Edson Alves de Menezes, Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, 

bem como pelos candidatos a conselheiro fiscal titular Fátima Virginia 

Siqueira de Menezes Silva, e conselheiro fiscal suplente Marcelo Soares 

Costa. Abriu a presidente realizando a leitura dos nomes, e após abriu 

para as impugnações, e em não havendo manifestação, por se tratar de 

chapa única colocou a Presidente em votação para referendo por 
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aclamação, e foi aclamada por unanimidade dos presentes a chapa única. 

Declarou, portanto o Presidente como eleita a Chapa Azul, e requereu que 

os membros eleitos se aproximassem da mesa e se qualificassem, na 

forma ora discriminada: Diretor Executivo – NÁDIA MATTOS 

RAMALHO, brasileira, casada, enfermeira, RG n. 048576415-6 emitida 

pelo Detran RJ e CPF n.626489777-91, residente na Rua Santa Clara nº 

377 /1004, CEP 22041-011, Copacabana Rio de Janeiro, 1º vice diretor 

executivo CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, 

Brasileiro, solteiro, RG n.048333795-1 SSP-MA e CPF n.857.424.493-

72, residente na Rua Barata Ribeiro, n.105/ 203, Copacabana, Rio de 

Janeiro, CEP 22.011.001, 2º vice diretor executivo EDSON ALVES DE 

MENEZES, brasileiro, solteiro, enfermeiro RG 06738597-1 emitida pelo 

IFP-SSP RJ e CPF 8371335270-4, residente na Rua Aroazes nº 145 bloco 

2 Apartamento 101, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, CEP 22775-060, 3º 

vice diretor executivo ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, 

brasileira, divorciada, RG n.05420260-1  emitida pelo Detran e CPF 

n.713618127-53 , residente na Rua Ribeiro Guimarães , n.35, bloco 4, 

AP.206, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro- CEP: 20541-038-RJ,  4º vice 

diretor executivo LUCIANO GUILHERME DA SILVEIRA, 

brasileiro, Casado, RG 3697563 emitido pelo SDS Pernambuco e CPF 

706956954-87, residente  na Rua  da Alegria n.06, Centro em  Jeremoabo, 

CEP 48.540-000- Bahia, 5º vice diretor executivo CIBELE PAES 

LEME , brasileira, solteira, RG n.05208343-3 emitido pelo Detran RJ e 

CPF n.594113767-20, residente na Av. Paula Souza, n.314, AP.108, no 

Maracanã, Rio de Janeiro - CEP.:20271-120- RJ e 6º vice diretor 

executivo ZILDA MARIA SANTOS, brasileira, casada, auxiliar de 

enfermagem, RG 08443012-3 emitida pelo Detran RJ e CPF 

00441025773, residente na Rua Muturaca, n. 28 Q 5 – Vila da Penha, no 

Rio de Janeiro, CEP 21210360- RJ, bem como para Conselheiro Fiscal 

Titular FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, 

brasileira, casada, enfermeira, RG 06307162-5 emitido pelo Detran RJ e 

CPF n.797530357-72, residente na Rua Martins Pena n.69, Bloco 2, apt. 

1501, em Tijuca, no Rio de Janeiro- CEP: 20270-270- RJ e Conselheiro 

fiscal suplente MARCELO SOARES COSTA, brasileiro, solteiro, RG 

n.09009744-5 emitido pelo Detran RJ e CPF n.033139797-85, residente 

na Rua Sorocaba, n.736, apt.104, no Rio de Janeiro- CEP.:22271-110-RJ. 

Procedeu então a Presidente da mesa a posse nos mandatos do: diretor 

executivo e vice diretores executivos e conselheiros fiscais titular e 

suplente, para produção de efeitos jurídicos de práxis e posse imediata 

nos cargos para exercício, excepcionalmente por 1 ano, a contar da 

presente data abaixo enunciada. A seguir, requereu a presidente da mesa 

que prestassem e ratificassem a diretora executiva e vice-diretores 

executivos bem como conselheiros fiscais, um a um, declaração de 
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desembaraço e desimpedimento para exercício de suas atribuições, que 

segue em anexo assinadas. Finalmente ofertou a Presidente da mesa as 

boas-vindas a 1ª Diretoria Executiva (transitória) e Conselho Fiscal da 

ABEFACO. E, logo a seguir, passou a Presidente a palavra a quem 

quisesse se manifestar, e em não havendo manifestações, e nada mais 

havendo a tratar, suspendeu-se a Assembleia para que fosse finalizado o 

presente registro, retornando 10 minutos após, sendo a presente ata lida 

integralmente, e aprovada por unanimidade sem impugnações, e em 

seguida, foi assinada pela Presidente e por mim que secretariei a presente 

Assembleia, e por todos os demais membros fundadores. A seguir o 

presidente da mesa encerrou os trabalhos, determinando que a presente 

ata de constituição da associação civil e seu Estatuto Social sejam 

registrados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

Comarca do Rio de Janeiro, para as finalidades de direito. 

 

João Pessoa- Paraíba, 16 de setembro de 2015. 

 

 

Rejane de Almeida 
Presidente da mesa 

 

 

Paulo Murilo de Paiva 

Secretário da mesa 


