
 

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO  
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 28/02/2020  
 

DATA, LOCAL e HORA: Aos 28 dias do mês de Fevereiro do ano de dois               
mil e vinte (28/02/2020), às 18:30h, reuniram-se na Rua Dr. Danton           
Vampre 128, Aldeia de Barueri-SP. QUÓRUM DE ASSEMBLÉIA:        
Observados os preceitos legais do qual foi atingido o quórum exigido.           
PRESENÇAS: Os membros compareceram conforme assinaturas lavradas       
na lista de presença, convocados por edital, conforme preceitua o artigos           
14 e17 do estatuto desta associação, com o propósito de deliberar sobre a             
ordem do dia. MESA DIRETORA: Para compor a mesa diretora a Sra.            
Dolores Pereira da Silva, Presidente da Associação e desta Assembléia          
convidou a mim, Adalto Moraes Preto da Instituição para secretariar os           
trabalhos da Assembléia. PAUTA: Item “A” Apresentação dos Projetos         
do Movieco e em especial os trabalhos realizados no Projeto Ecologia           
do Ser - Termo de Fomento 001/2018. Item B - Últimas apresentações            
contábeis. DELIBERAÇÕES: A Sra. Dolores iniciou sua explanação        
saudando e agradecendo a todos e prosseguindo a reunião a Sra. Dolores            
sugeriu que fossem explanados os projetos realizados. Foi convidada para          
apresentar o desenvolvimento das atividades da instituição a Sra. Tânia          
Mara Pereira da Silva, Coordenadora Geral de Projetos e Coordenadora          
do Projeto Ecologia do Ser, projeto que que tem o apoio da Prefeitura             
Municipal de Barueri pelo Termo de Fomento 001/2018, a Sra. Tânia Mara            
apresentou o Projeto Ecologia do Ser, expôs a questão legal assim como            
sua execução, os resultados dos atendimentos sociais, a educação para          
saúde, a comunicação e o resultado da avaliação; assim como os           
relatórios mensais e anuais com os devidos registros de presença e           
imagens, todos guardados na sede do Movieco. Destacou que as diretrizes           
filosóficas prosseguem em sintonia com as finalidades do Estatuto que em           
seu Artigo 2º diz respeito ao Programa Ecologia do Ser. Também expôs            
o desenvolvimento dos canteiros da Farmácia Viva, a decoração do          
espaço do projeto realizado com muita arte para complementar a          
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qualidade de atendimentos dos participantes e visitantes do espaço.         
Encerrou pedindo um olhar pelos povos indigenas e os biomas          
ameaçados no Brasil atual. Agradeceu aos membros ali presente.         
APROVOU o item “A” da ordem do dia por unanimidade, assim como foi             
mantida a Sra. Tânia Mara Pereira da Silva como coordenadora de           
projetos e coordenadora do Projeto Ecologia do Ser com todos os poderes            
para execução da gestão do projeto em seus aspectos técnicos e           
financeiros. Em seguida foram apresentadas a prestação de contas do          
projeto e a contabilidade anual da Instituição do ano 2019, ambas em            
consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade, destacando que         
mensalmente os demontrativos financeiros e documentos afins do Projeto         
Ecologia do Ser são apresentados para as comissões fiscalizadoras do          
muncípio das Secretarias: Jurídica e de Saúde e que foram todas           
aprovadas. APROVOU o item “B”. ENCERRAMENTO: Dando a palavra a          
quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, agradeceu           
e deu-se por encerrada a Assembléia Geral Ordinária da qual lavrou-se a            
presente ata que após lida e achada de acordo, é assinada por mim,             
Adalto de Moraes Preto, Secretário e Dolores Pereira da Silva, Presidente,           
desta Assembléia.  

Barueri, 28 de Fevereiro de 2020.  

________________________ 
Dolores Pereira da Silva  

________________________ 
Adalto de Moraes Preto  
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