
 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE APURAÇÃO DA VOTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DA 
ASPAS, REALIZADA EM  30/01/2014. 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia trinta de janeiro de dois mil e quatorze, 
na sede da ASPAS, Avenida Rio Branco 120, sala 918, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ, sob a presidência do Presidente do Conselho Deliberativo da ASPAS, Hélio 
Carlos Gehrke, foi realizada a terceira sessão da Assembleia Geral Extraordinária, 
aberta no dia seis de novembro de dois mil e treze, convocada conforme edital 
divulgado na imprensa local no Jornal O Povo, do dia vinte e oito de outubro de 
dois mil e treze, e mantida aberta até nova sessão, que foi realizada em vinte de 
dezembro de dois mil e treze, a qual, por sua vez, também manteve a Assembleia 
aberta até esta data, em virtude de não ter sido obtido o quorum mínimo 
estatutário de um terço dos associados com direito a voto para a apuração dos 
votos das alterações estatutárias propostas. Aberta a sessão, o Presidente 
constatou a presença dos associados Paulo Barbosa Coimbra, Gilberto de Mello 
Nogueira Abdeldhay e Marlene de Souza Majella, membros efetivos, e Luiz 
Antonio Martins, membro suplente, da Comissão Coordenadora eleita na primeira 
sessão da Assembleia, realizada no dia seis de novembro de dois mil e treze para 
coordenar o processo de votação das alterações para o Estatuto da ASPAS, além 
da presença da Secretária da ASPAS, Michelle Pereira de Oliveira, convocada 
para auxiliar no trabalho de apuração dos votos recebidos por correspondência. 
Aberta a sessão, a Secretária da ASPAS entregou para a Comissão 75 (setenta e 
cinco) envelopes, sendo 20 (vinte) de fundadores, contendo as cédulas de votação 
preenchidas pelos associados, entregues pelos Correios ou pelos próprios 
associados na sede da Associação, entre a data da realização da segunda sessão 
da Assembleia, em vinte de dezembro de dois mil e treze, e a data de hoje, trinta 
de janeiro de dois mil e quatorze. A seguir, a Comissão examinou cada um dos 
envelopes recebidos, validando os votos encaminhados por 75 (setenta e cinco) 
associados, sendo 20 (vinte) fundadores, votos estes que somados aos 268 
(duzentos e sessenta e oito) votos recebidos até o dia vinte de dezembro de dois 
mil e treze, conforme registrado na ata da sessão da Assembléia realizada 
naquela data, alcançam um total de 343 (trezentos e quarenta e três) associados, 
neles incluídos 75 (setenta e cinco) Associados Fundadores, sendo alcançado, 
portanto, o quórum mínimo estatutário de um terço dos associados com direito a 
voto (trezentos e quinze associados votantes) para a realização da apuração, 
conforme o artigo 20 do Estatuto, sendo os envelopes recebidos, com as 
respectivas cédulas de votação enviadas pelos associados com direito a voto e 
entregues pela Secretária da ASPAS nesta data, colocados junto dos votos 
recebidos anteriormente,   que   se   encontravam   arquivados,   com   a   
identificação  dos Associados Fundadores. A seguir, foram abertos os envelopes 
recebidos, sendo retiradas   as   cédulas   dos   envelopes   pardos   respectivos e  



 
colocadas em duas caixas, separando as cédulas dos associados efetivos e as 
cédulas dos associados fundadores. A seguir, passou-se à apuração dos votos 
para cada um dos grupos de alterações propostas, registrando-se em uma 
planilha os votos em cada um dos grupos de cada uma das cédulas apuradas, que 
foram numeradas seqüencialmente de 1 a 343, registrando na planilha o voto 
favorável, não favorável, branco e nulo. Os resultados da apuração dos votos 
contidos nas cédulas dos 75 (setenta e cinco) Associados Fundadores foram os 
seguintes: Grupo 1, 67 (sessenta e sete) votos a favor, 5 (cinco) votos 
desfavoráveis, 3 (três) votos em branco e nenhum voto nulo; Grupo 2, 52 
(cinquenta e dois) votos a favor, 18 (dezoito) votos desfavoráveis, 4 (quatro) votos 
em branco e 1 (um) voto nulo; Grupo 3,  67 (sessenta e sete) votos a favor, 4 
(quatro) votos desfavoráveis, 4 (quatro) votos em branco e nenhum voto nulo; 
Grupo 4,  54 (cinquenta e quatro) votos a favor, 14 (quatorze) votos desfavoráveis, 
6 (seis) votos em branco e 1 (um) voto nulo. Os resultados da apuração dos votos 
contidos nas cédulas dos demais 268 (duzentos e sessenta e oito) associados não 
fundadores foram os seguintes: Grupo 1, 245 (duzentos e quarenta e cinco) votos 
a favor, 21 (vinte e um) votos desfavoráveis, 2 (dois) votos em branco e nenhum 
voto nulo; Grupo 2, 192 (cento e noventa e dois) votos a favor, 66 (sessenta e 
seis) votos desfavoráveis, 10 (dez) votos em branco e nenhum voto nulo; Grupo 3,  
247 (duzentos e quarenta e sete) votos a favor, 10 (dez) votos desfavoráveis, 11 
(onze) votos em branco e nenhum voto nulo; Grupo 4,  204 (duzentos e quatro) 
votos a favor, 53 (cinquenta e três) votos desfavoráveis, 11 (onze) votos em 
branco e nenhum voto nulo. Os resultados totais da apuração dos votos contidos 
nas cédulas dos 343 (trezentos e quarenta e três) associados que participaram da 
votação foram os seguintes: Grupo 1, 312 (trezentos e doze) votos a favor, 26 
(vinte e seis) votos desfavoráveis, 5 (cinco) votos em branco e nenhum voto nulo; 
Grupo 2, 244 (duzentos e quarenta e quatro) votos a favor, 84 (oitenta e quatro) 
votos desfavoráveis, 14 (quatorze) votos em branco e 1 (um) voto nulo; Grupo 3,  
314 (trezentos e quatorze) votos a favor, 14 (quatorze) votos desfavoráveis, 15 
(quinze) votos em branco e nenhum voto nulo; Grupo 4,  258 (duzentos e 
cinquenta e oito) votos a favor, 67 (sessenta e sete) votos desfavoráveis, 17 
(dezessete) votos em branco e 1 (um) voto nulo. Desta forma, todos os 4 (quatro) 
grupos de alterações estatutárias propostas foram aprovados, já que, conforme o 
artigo 24 do Estatuto, alcançaram mais de 2/3 (dois terços) de votos favoráveis 
dos 343 (trezentos e quarenta e três) associados que participaram da votação, 
correspondente a 228 (duzentos e vinte e oito) votos, e mais de 2/3 (dois terços) 
de votos favoráveis dos Associados Fundadores que votaram, correspondente a 
50 (cinquenta) votos. 
 
 
 
 
 



 
 
O novo Estatuto, consolidado a partir das alterações aprovadas, cuja versão 
integral faz parte integrante desta ata, entrará em vigor, conforme legislação, a 
partir da aprovação do seu registro no órgão competente. A composição dos 
artigos de cada um dos grupos de alterações propostas, divulgados no Informe 
ASPAS número 38, de novembro de 2013; a planilha de apuração, as cédulas e 
envelopes enviados pelos associados e a lista de associados com direito a voto, 
com os associados que votaram assinalados, bem como os associados que já 
haviam falecido, quando do início da  realização  do  processo  de  votação,  estão 
arquivados em pasta própria do atual processo de alteração do Estatuto na 
Secretaria da ASPAS. Sem mais, esta ata foi lavrada e assinada pelos membros 
da Comissão Coordenadora presentes, bem como pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo e Presidente desta sessão da Assembleia. 
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