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EXONERAÇÃO DE DIRETORES; 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO ESTATUTÁRIA E 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019. 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, na sede Instituto 
Bombeiros de Responsabilidade Social - IBRES, situada na QNC QD 11 
L T 1. Sandú Norte; Salas 400 a 405; 4° andar; Taguatinga Norte -Distrito 
Federal; Cep: 72.115.61 O, reuniram-se os associados identificados na lista de 
presença que, assinada por todos, ficam fazendo parte integrante da presente 
Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as seguintes 
pautas, na forma proposta no Edital de Convocação, enviado a todos os 
associados nos termos das disposições contidas nos artigos 20, 21 e 22 do 
Estatuto vigente. PAUTA 1ª- Exoneração de Diretor de Saúde e Suplente, 
PAUTA 2ª- Alteração e Consolidação Estatuária. PAUTA 3ª - Prestação 
de Contas do Ano 2019. Assumiu a Presidência da Assembleia o Sr. Eugênio 
César Nogueira, que convidou o Sr. Vander de Sousa Varela para 
Secretariar a Assembleia, ficando assim constituída a mesa. A Assembleia 
iniciou-se às 1 O horas na segunda e última convocação, instalou-se a 
assembleia com o quórum existente para sua realização, na forma do Artigo 
21 do Estatuto vigente. Inicialmente o Presidente da Assembleia submeteu 
aos presentes a importância dos projetos sociais junto as comunidades do DF, 
informando os avanços e o crescimento do IBRES em conjunto com diversas 
Parcerias feitas com os órgãos públicos e privados, em seguida colocou em 
votação a exoneração dos Diretores de Saúde o Senhor Cláudio Caetano da 
Silva, brasileiro, divorciado, Servidor Público e Tecnólogo em Radiologia 
CRTR 0813-1 ª Região, RG nº 982.565 SSP/DF, CPF: 471 .897.621-91 , 
residente e domiciliado QRI 24 Casa 13 Residencial Santos Dumont, Santa 
Maria DF, CEP; 72.593-224, filho de Dionora Rosa da Silva e Antônio Caetano 
da Silva, E-mail : tomography1989@gmail.com, e seu Suplente o senhor 
Everes Alves Vasconcelos, brasileiro, casado, Cirurgião Dentista CRO nº DF
CD 8138, CPF Nº: 775.855.931-04, RG nº: 1.613.067 - SSP/DF, residente e 
domiciliado em Rua 12 Chácara 138/1 Lote 8-A Vicente Pires - C . 72.007-
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580, filho de Maria Eunice Alves Vasconcelos e Eudes 
Vasconcelos, E-mail : 

: 

"ª f m lbres social 
Pereira de 

everesbsb@gmail.com, a pedido dos mesmos por motivos particulares, que 
de pronto foi aprovado por unanimidade e foram apresentados alguns nomes 
para os cargos, que após a discursão sobre o assunto, decidiram que ficarão 
vagos por prazo indeterminado, aprovado também por unanimidade em 
seguida colocou a necessidade de desmembrar a Ata do Estatuto para 
regularização junto ao Ministério da Justiça em referência a atualização do 
Certificado de OSCIP, que de pronto foi colocado em votação e aprovada por 
unanimidade. E em seguida colocou para apreciação dos presentes os 
balancetes do ano de 2019, juntamente com o Parecer do Conselho Fiscal que 
após a análise dos membros presentes foi aprovada por unanimidade. Logo 
em seguida tratou de assuntos de interesses do Instituto sobre o sucesso do 
IBRES nas demandas e assessoramentos nos projetos sociais junto as 
comunidades do Distrito Federal. Nada mais havendo a tratar, o presidente do 
IBRES, Sr. Eugênio Cesar Nogueira, às onze horas e trinta minutos, deu por 
encerrada ª<ssembleia e, para constar, eu, Vander de Sousa Varela , 

r---==-~~~==:::::==~--secretário nomeado da referida assembleia, lavrei a 
--r")ftõl~Afilõh'!r'BMFf-P-+-*~·so 1 ida çã o Estat utá ri a. 

Brasília - DF 10 de dezembro de 2020. 

VANDER DE 
DIRETOR SECRETÁRIO 
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LISTA DE PRESENÇA 

ASSEMBLEIA GERAL CONSOLIDAÇÃO ESTATUTÁRIA 
10 DE DEZEMBRO DE 2020 

NOME CPF 


