Sob a Autoridade Espiritual de S.E. Kalu Rinpoche
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DO CENTRO BUDISTA TIBETANO KAGYU PENDE GYAMTSO
EM 21 DE MAIO DE 2017

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às onze horas, na sede
social do Centro Budista Tibetano Kagyu Pende Gyamtso (KPG) sediado na DF 425,
Condomínio Jardim América, Lotes F1/F2 e G2/G4, Sobradinho II, DF, Cep 73070-023,
Brasília, DF, os associados do KPG, signatários da presente ata, em conformidade com o
disposto no artigo 35, parágrafos 1 e 2 do Estatuto Social, reuniram-se para a Assembléia
Geral Ordinária em 2ª convocação, para deliberar sobre a ordem do dia constante no Edital
de convocação publicado no mural, enviado por e-mail aos membros do Centro e
posteriormente arquivado no KPG. Verificada a presença de quorum exigido pelos referidos
artigos citados no edital, instalou-se a reunião, sob a Presidência de Zenia Aquino Machado,
que convidou Cássio Mendes para secretariá-la. Iniciaram-se os trabalhos, sendo abordados
os temas previstos na pauta: a) apresentação do relatório financeiro de 2016. O
tesoureiro do Centro, Cássio Mendes, apresentou o relatório financeiro do exercício de 2016
e distribuiu cópias aos presentes. O relatório foi lido e comentado pelo tesoureiro, em
especial os quadros que detalham a variação das receitas e despesas de 2016 em
comparação com as de 2015. Os presentes discutiram sobre a tendência de redução das
receitas fixas e o aumento das despesas fixas e mencionaram algumas sugestões sobre
formas de reverter essa tendência, assunto a ser retomado em reuniões de diretoria
específicas. Posto em votação, o relatório foi aprovado pela unanimidade dos presentes. b)
Atividades e investimentos no KPG e nos Centros de Retiro. Em seguida a Srta Zenia
relatou aos presentes uma síntese das atividades do KPG em 2016, enfatizando os reparos
feitos nos Centros de Retiro em Brazlândia, o que possibilitou as condições para a realização
de atividades com maior conforto e segurança. c) eleição do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal. A Srta. Zenia procedeu à eleição dos novos membros do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal, bem como à composição da Diretoria para o período
de maio de 2017 a maio de 2020. Após a apresentação e discussão dos nomes, a
unanimidade dos presentes realizou as seguintes deliberações: c.1) Conselheiros do
Conselho de Administração: eleitos Lama Sonam Sherpa e Lama Trinle Künkyab (Sr. Daniel
R. Gerrer), como Diretores Espirituais; e Cássio Mendes David de Souza, Ricardo Ramos
Mello, Camila Marillac Antero, Clarissa Torres, Renato Cânfora de Castro e Bruno Vichi; c.2)
nomeação e posse pelos conselheiros eleitos e ratificação unânime pelos presentes nesta
Assembleia dos seguintes nomes para a composição da Diretoria: Presidente, Cássio
Mendes David de Souza; Vice-Presidente, Ricardo Ramos Mello; Secretária, Clarissa Torres;
Tesoureira, Camila Marillac Antero; c.3) Para o Conselho Fiscal, foram eleitos Aloysio
Alcântara Oliveira, Ana Mireyza Nogales V. Pinheiro e Marcio Felipe Salles Medeiros. d)
definição do valor para assinatura conjunta do presidente e do tesoureiro. Nos
termos do art. 54, inciso IV, e art. 59, inciso VII, foi apresentada a proposta de que seja
mantido em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor acima do qual o Presidente e o Tesoureiro
do KPG deverão, em conjunto, firmar cheques e demais atos bancários, inclusive pelo
Internet Banking, bem como de documentos de retirada de valores. Abaixo desse valor, a
movimentação financeira poderá ser feita de forma individual tanto pelo presidente como
pelo tesoureiro. A proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, os trabalhos foram
suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi lida a
ata, achada conforme e aprovada. Encerrados os trabalhos e para constar com o Presidente,
assinei a presente, para os fins determinados por lei.
Brasília, 21 de maio de 2017.
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PRESIDENTE
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