Ata da Assembléia Geral
Associação Círculo Musical
CNPJ 13.589.948/0001-76
Realizada em 8 de setembro de 2017.
No dia 8 de setembro de 2017, das nove horas às treze horas, nas dependências da
Clínica Tobias, localizada à Rua Regina Badra número 576, no Alto da Boa Vista, CEP
04650040, reuniram-se os membros da associação para a realizacão Assembléia Geral
Anual.
Foi iniciada a reunião, em que o presidente Sr. André Cortési assumiu a presidência da
mesa, o que foi aprovado por unanimidade e em seguida convidou a secretária Sra
Mechthild Elisabeth W. S Vargas para registrar a sessão.
Abertura dos Trabalhos:
O presidente Sr. André Cortesi leu o Edital de Convocação para a Assembléia Geral da
Associação Círculo Musical e colocou em pauta os assuntos a serem deliberados, abaixo
expostos:
1. Prestação de Contas e Relato das Atividades da Atual Diretoria
O tesoureiro Fernando Pereira apresentou o demonstrativo financeiro do período e o
comprovante de que a associação está quites com a Receita Federal.
2. Aprovação de Contas pelo Conselho Fiscal o Conselho Fiscal analisou e aprovou
as contas e os relatorios financeiros e contábeis, apresentados no dia da Assembleia.
3. Relato das Atividades realizadas pela Associação no período de setembro de
2016 a setembro 2017.
O presidente explicou aos presentes o histórico, os objetivos, a estrutura e a forma de
funcionamento da associação e os direitos e deveres de um associado. Foi lido o estatuto
para consciência de todos os presentes. Foram revistas e reafirmadas a Missão, as Metas
e os Valores da Associação Círculo Musical.
Em seguida foram feitos relatos dos círculos de trabalho:
•

A realização de 3 eventos culturais

Em 7 e 8 de maio de 2016, na Sociedade Antroposófica em SP, foi realizado o encontro
aberto com os temas: A Importância da educação musical para o desenvolvimento
humano - A educação musical no Brasil – A educação musical nas Escolas Waldorf.
Em 9 e 10 de setembro de 2016, na Escola de Música Cântaro, em BH, foi realizado o
Primeiro Encontro Brasileiro de Kânteles e Liras.
Em 20 de Maio de 2017, na Sociedade Antroposófica em SP, foi realizado um encontro
do Impulso do Desvendar da Voz no Brasil.
•

A fundação da Camerata do Circulo Musical

Foram realizados concertos de câmera com a Camerata do Círculo Musical, um em
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dezembro de 2016 na SAB, um em maio de 2017 na SAB e tres concertos em dezembro
de 2017, na Comunidade dos Cristãos, na SAB e na Fazenda Pereiras.
•

Foi implementado o projeto Afinando o Ouvir de autoria do presidente André
Cortesi com 12 concertos realizados na Sociedade Antroposófica.

4. Exclusão e Admissão de membros associados inadimplentes:
A presidente comunicou o desligamento dos associados: Rosana Rossi e Vera Lúcia
Curtu por pedido de afastamento. Os associados Irene Rodriguez Rodévia, Célio de Melo
Júnior, Norma Sá Pereira, Ana Regina Munhoz, Ana Patrícia Alves Rocha, Joyce Gomes
e Isabel Matas Lüders serão desligados por falta de contribuição, após terem recebido
diversos comunicados, conforme consta no artigo 18 do estatuto da associação. Esse
desligamento acontecerá em assembleia extraordinária que será realizada em Maio de
2018.
Indicações para novos membros: Foram indicados e aceitos: Vanessa Maria Monteiro
Dutra, RG 30.195.963-8, residente à Rua Saldanha Machado Nº 60 Jardim Nosso Lar,
SP; Lilian Therése Froeseler, RNE M 2.513.923, residente à Av. Hráclito Mourão de
Miranda 2155, casa 3, Sta. Terezinha, CEP 31365.203. BH/MG.
5. Eleição e Substituição de membros do Círculo de Coordenação e dos Círculos de
Trabalho.
Foi realizada votação aberta e foram eleitos os seguintes associados, os quais serão
empossados em seus cargos após registro da ata:
Presidente: André Luiz Porto Cortesi, solteiro, RG.33478733-6, CPF.: 301.352.188-02,
residente à Rua Irineu Marinho nº130 Apto. 24, CEP 04603-002, alpcortesi@gmail.com
Secretária: Mechthild Elisabeth W. S. Vargas, separada, RNE.W247630-8,
CPF041.058.238-76, residente à Rua Nilo Torres Nº100 Apto.72, CEP 04650-040, São
Paulo SP, mecavargas@gmail.com
Tesoureiro: Haggeo Alfonso Mora Pedreros, solteiro, RNE V907514-U, CPF
236.450.768-59, residente à Rua Comendador Elias Zarzur 2239, CEP 04736-003, São
Paulo SP, haggeo.mora@gmail.com
Conselho Fiscal: Fernando Cláudo Ramos Pereira Júnior, casado, RG.: 30425427-7,
CPF: 289539148-33, residente à Rua Quintino Bocaiúva 844 D, CEP 18300-000, Capão
Bonito, São Paulo, fz6cordas@yahoo.com.br
Ricardo Eugenio Spieth, casado, RNE V203208-W, CPF13.086.698-90, residente à Rua
das Candeias S/N. CEP 13.084.970, contato@pulsandosom.com.br
6. Círculo de Trabalho.
Os seguintes associados se puseram à disposição de fazer parte dos círculo de trabalho:
Heloiza Figeiredo e Aline de Moraes e estarão apoiando as diversas atividades da
Diretoria do Círculo Musical.
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7. Decisões tomadas:
Os associados presentes decidiram:
* Que a diretoria do Círculo Musical junto aos colaboradores deverá se empenhar
na elaboração de um plano orçamentário, prevendo os gastos no período do próximo
mandato de 2018-2019, que deverá ser apresentado em assembléia extraordinária em
Maio de 2018.
*.Que nesse mesmo período será reativado o site da Associação, também
bloqueado no ano anterior.
* Que a prioridade desse mandato será fazer do Círculo Musical um real elo
integrador dos associados e para isso será elaborado um plano de tarefas,
planejamentos, ações e metas a ser apresentado em Maio de 2018 em assembleia
extraordinária.
* Que neste mesmo período a associação migrará a gestão financeira para um
sistema e deverá apresentar uma proposta de planejamento estratégico para o biênio.
* Que esta gestão não poderá assumir despesas para além das despesas de
manutenção da associação, salvo se houver captação de recursos.
* Foi feita a leitura da Associada Flávia Betti com a sugestão de contratação de um
profissional em período parcial para a colaboração nas atividades cotidianas da
associação.
Finalizando a assembleia, o presidente agradeceu aos presentes.
Tudo aqui por mim relatado é verdade e dou fé,

SãoPaulo, 08 de setembro de 2017.

Mechthild Elisabeth W. S. Vargas
Secretária

________________________________________________________________________
André Luiz Porto Cortesi
Presidente

________________________________________________________________________
Haggeo Mora Pedreros
Tesoureiro
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