


 
 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
30.05.2017 

 
DATA, HORA E LOCAL: 30.05.2017, às 09:00 horas, na sede social da 
Companhia. PRESENÇA: Estiveram presentes na Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia, representando a totalidade dos membros em 
exercício. MESA: Presidente: Sr. Ricardo Cipriano; Secretária: Sra. 
Fernanda Miguez Costa. ORDEM DO DIA: (a) Aprovar as Demonstrações 
Financeiras de 2016 auditadas e submeter à apreciação da Assembleia Geral 
de Acionistas; (b) Reeleger o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro 
da Companhia; (c) Registrar o término do mandato do Diretor de Operações 
da Companhia; (d) Eleger o novo Diretor de Operações da Companhia. 
DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, decidiram nesta oportunidade: (a) aprovar, 
por unanimidade, as Demonstrações Financeiras 2016 auditadas e submeter a 
deliberação à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas; (b) aprovar, 
por unanimidade, (i) a reeleição para o cargo de Diretor da Companhia do 
Sr. José Maria Vieira de Novaes, e (ii) a reeleição para o cargo de 
Diretor Financeiro da Companhia do Sr. José Salomão Fadlalah. Ambos os 
Diretores são reeleitos para um mandato de 01 (um) ano, permitida a 
reeleição; (c) consignar o término em 28.05.2017 do mandato do Sr. Edwin 
van Espen como Diretor de Operações do Companhia; (d) eleger o Sr. 
Franciscus Johannes Marie Maasson, como Diretor de Operações da Companhia 
para um mandato até 30 de maio de 2018, permitida a reeleição, ficando 
sua posse condicionada à emissão de seu visto permanente de residência no 
Brasil pelo Ministério de Trabalho e Emprego. O cargo de Diretor de 
Operações permanecerá vago até a obtenção do visto permanente pelo 
Diretor de Operações. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e solicitou que 
fosse lavrada a presente ata, que após lida, achada conforme e aprovada, 
vai assinada por todos os presentes. Presidente Kennedy-ES, 30.05.2017, 
Assinam: Presidente: Ricardo Cipriano, Secretária: Fernanda Miguez Costa, 
Conselheiros: Ricardo de Moraes Cipriano, Thomas Otto Hueller, Paulo 
Roberto D. Sardenberg, Ronald Paul, Rene van der Plas. A integra da 
presente ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 
sob o Protocolo nº175249431 e registro de chancela n° 238064046716800 em 
08/06/2017. 
 



É A CÂMARA PROMOVENDO MAIS QUALIDADE DE VIDA!
Com uma gestão moderna e atuante, a Câmara reduziu gastos e proporcionou 
mais transparência e agilidade nos processos. Esse ano, muitos novos  
projetos foram colocados em prática, promovendo qualidade de           
vida na saúde, educação, segurança, infraestrutura e outros. 

Juntos, vamos vencer as dificuldades e voltar a sorrir. 

Tudo isso, você pode ver no site, nas redes sociais ou nas sessões 
plenárias e acompanhar de perto toda essa mudança. 

Venha participar!

camaraanchieta

camaradeanchieta

(28) 3536-0300

ouvidoria@camaraanchieta.es.gov.br

www.camaraanchieta.es.gov.br



















No campo ou na cidade, em Presidente Kennedy 
sua nota fiscal vale prêmios.

A cada R$50 
em compras 

= 
1 cupom

A cada R$500 em 
notas fiscais emitidas 

= 
1 cupom

www.presidentekennedy.es.gov.br

Troque e deposite seu cupom na Praça Manoel Fricks Jordão 
e participe do sorteio dia 28/12, às 19h no mesmo local.
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