
 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA DE ITU, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2.021, EM 

FORMATO VIRTUAL, TRANSMITIDA PELA PLATAFORMA ZOOM, link 

http://bit.ly/AGO-Isantacasaitu 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de 

dois mil e vinte e um, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, através 

de formato virtual e transmitida pela plataforma ZOOM, com a 

participação dos Irmãos Efetivos, todos os identificados (print da tela do 

aplicativo ZOOM), para apreciação e discussão da matéria constante da 

Ordem do Dia: 

 

1. Leitura, discussão e votação do Relatório da Provedoria, dos 

Balanços Patrimonial e Financeiro, e Parecer da Comissão de 

Contas, referentes ao exercício de 2.020; e, 

2. Outros assuntos de interesse da Entidade. 

 

 

Abertos os trabalhos, após a verificação do 

número legal de Irmãos presentes, assumiu a presidência da Assembleia o 

Irmão Provedor Raul de Paula Leite que, após saudar os participantes, 

convidou os Irmãos Secretário, Tesoureiro e o Vice Provedor para que 

compusessem a Mesa dos trabalhos, e incumbiu-me a mim, José Arlindo 

Nóbrega Amgarten, para secretariar os trabalhos. 

Após, foram os Irmãos informados de que a  

convocação para a referida Assembleia foi efetuada através de edital, 

publicado no Jornal A Federação, edição de nº 6030, do dia 11 de junho de 

2021, lá sendo dada a informação do formato a ser observado para a sua 

realização. Ainda, convocação feita através de convite encaminhado via e-

mail. 

Em seguida, o Presidente informou que a 

Assembleia Geral Ordinária,  que fora convocada para o dia 27 de março 

http://bit.ly/AGO-Isantacasaitu


do corrente ano, não se realizou, devido a questões técnicas e, 

principalmente, à pandemia que assola o pais e o mundo, sendo 

novamente os Irmãos convocados para a presente Assembleia. 

Dando sequência, pediu-me o senhor Presidente 

que procedesse à leitura do Relatório da Provedoria, dos Balanços e do 

Parecer da Comissão de Contas, referentes ao exercício de 2.020, já 

publicados no site da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itu e 

aprovados pela Mesa Administrativa da entidade. Durante a leitura, com 

breves interrupções, o Irmão Provedor foi enfatizando alguns 

esclarecimentos que se faziam necessários, ressaltando os fundamentais 

serviços prestados na área da educação e da saúde por esta centenária 

Instituição. 

Finda a leitura dos mencionados documentos, o 

Irmão Provedor abriu espaço à discussão dos mesmos. Em não havendo 

manifestação, foram colocados em votação, o Relatório, os Balanços e o 

Parecer da Comissão de Contas, tendo sido aprovados, por unanimidade. 

Não havendo mais nada a tratar, o Irmão 

Provedor colocou a palavra livre. Ante a ausência de manifestação, 

agradeceu a participação de todos e solicitou autorização para a 

suspensão da sessão pelo prazo necessário à lavratura dessa Ata, no que 

foi atendido pelos presentes. 

Decorrido o prazo, foi reaberta a sessão, e após a 

leitura da Ata, foi a mesma colocada em votação, verificando-se a sua 

aprovação, por unanimidade. 

 

 

   Itu, 26 de junho de 2021. 

 

 

 

José Arlindo Nóbrega Amgarten  Raul de Paula Leite 

Secretário      Provedor  

 


