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IB·CCRIM
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO
INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS - IBCCRIM.
CNPJ N° 68.969.302,10001-06.

No dia 08/12,12016(oito do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis),
no auditório de sua sede, estabelecida à Rua Onze de Agosto, n" 52, Centr ,
Capital de São Paulo, às lOh30 (dez horas e trinta minutos), em segun a
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convocação, o INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS·
IBCCRIM realizou Assembleia Geral Ordinária. e Extraordinária, para a qu '1
foram convocados todos seus associados, tendo comparecido, presencialment ,
Alberto Silva Franco, Alex Victor da Silva, Alexis Couto de Brito,
Andrade e Silva, Andre Pires de Andrade Kehdi, Bruno Shimizu,
Alberto Pires Mendes, Carlos Vico Manas, César Mortari Barreira, Cristian
Avila Maronna, Danilo Dias Ticami, Edson Luis Baldan, Eduardo Carvalho
Santana, Eleonora Rangel Nacif, Fernanda Regina Vilares, Fernando Gardinali
Caetano Dias, Frederico Noronha Ribeiro de Almeida, Helena Curvello, Helios
Nogués Moyano, José Carlos Abissamra Filho, Mariângela Gama de Magalhães
Gomes, Maurides de Melo Ribeiro, Rafael de Souza Lira, Renato Stanziola
Vieira, Renato Watanabe de Morais, Sérgio Salomão Shecaira, Sheila Santana de
Carvalho, Taynara Lima, Viríssimo Aparecido Marques, Vitor Munis da Silva, e
Yuri Felix Pereira, sendo que Paulo Sergio de Oliveira e Rodrigo Pastore,
assistiram, em tempo real, a transmissão on line. Saudando a todos, o Senhor
Presidente, Andre Pires de Andrade Kehdi, agradeceu a todos aqueles que
direta ou indiretamente contribuíram para o bom desenvolvimento de sua
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gestão, ressaltando a participação efetiva dos funcionários, coordenadores e
.
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colaboradores. Afirmou que um ciclo está se encerrando, mas que permanecerá
para sempre noIBCCRIM, local que muito .contribuiu para a sua formação, não
só como jurista, mas como pessoa. Dito isto, declarou aberta a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária e leu, um a um, os itens do Edital de Convocação,
reproduzidos a seguir: 1) Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e
Ouvidor (gestão 2017-2018);2) Aprovação das contas do ano fiscal de 2016 até
outubro, outorgando

à Diretoria Executiva a aprovação de novembro e
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dezembro de 2016;' 3) Apresentação e aprovação do relatório de atividadl s
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desenvolvidas no ano de' 2016; 4) Apresentação e aprovação das propostas
atividades

a serem desenvolvidas

em 2017; 5) Reforma Estatutária;
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Deliberação sobre as mensalidades para 2017; 7) Deliberação sobre outrt s
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assuntos de interesse do Instituto. Após tomar conhecimento da integralida e
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dos 7 (sete) itens do Edital de Convocação, a Assembleia Geral Ordinárit
Extraordinária deliberou o seguinte: 1) eleger, por aclamação, a chapa q
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integrará a Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e Ouvidor, para o biênio
2017/2018, com mandato de 01/01/2017 a 31/12/2018 (primeiro dia do mês de
janeiro do ano de dois mil e dezessete a trinta e um do mês de dezembro do
ano de dois mil e dezoito), composta pelos associados seguintes: Diretoria
Executiva - Cristiano Avila Maronna (Presidente), Alexis Couto de Brito (1°
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Vice-Presidente), Eleonora Rangel Nacif (2a Vice-Presidente), Renato Stanziola
Vieira (1° Secretário), Carlos Roberto Isa (2° Secretário), Edson Luis Baldan (1°
Tesoureiro), Bruno Shimizu (2° Tesoureiro), André Adriano do Nascimento da
Silva (Diretor Nacional das Coordenadorias Regionais e Estaduais); Conselho
Consultivo - Andre Pires de Andrade Kehdi, Carlos Alberto Pires Mendes,
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Helios Nogués Moyano, Mariângela Gama de Magalhães Gomes e Sérgio
Salomão Shecaira; Rogério Fernando Taffarello (Ouvidor); 2) aprovar, por
unanimidade, a alteração da ordem de apreciação dos itens do Edital de
Convocação, proposta por Alberto Silva Franco, para deliberar sobre o item 51.
que trata da Reforma Estatutária, tendo em vista que a aprovação das propostas
previamente debatidas prejudica as deliberações sobre os itens 2 (dois), 3 (três)
, e 4 (quatro): 3) aprovar, por unanimidade, todas as alterações constantes na
Proposta de Reforma Estatutária, aprovada pela Diretoria Executiva na Re nião
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Extraordinária realizada para essa finalidade no dia 06/12/2016 (seis do m 's
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dezembro do ano de dois mil e dezesseis), re~tando, portanto, prejudicad s 6S

itens 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) do Edital de Convocação, haja vista qu : nó~
termos do artigo 14 inciso I do Estatuto recém-reformado: ;,Artigo 1 .
/

Assembleia Geral reunir-se-á: I. Ordinariamente, uma vez ao ano, na se
quinzena de março, para aprovação de relatório de contas e de atividade
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ano precedente"; 4)' aprovar, por unanimidade, a proposta de r~ajust'€IooI8<9!!1t
valores das mensalidades, semestralidades e anuidades pagas pelos associados
em 8,20% (oito vírgula vinte por cento), com base no índice Nacional de Preços
ao Consumidor - INPC; 5) não existindo outros assuntos de interesse do
Instituto a serem submetidos à deliberação, Andre Pires de Andrade Kehdi
passou a palavra ao Presidente recém-eleito, Cristiano Avila Maronna, que, por
sua vez, agradeéeu a aclamação das pessoas presentes, ressaltando que desde
2006 faz parte da Diretoria do Instituto. Destacou que chegou até aqui graças ao

esforço de muitas pessoas e que doravante tem pela frente o desafio de manter
tudo o que já construímos e implementar novos projetos que nos levarão muito
mais longe ainda. Ato contínuo, deu as boas-vindas aos associados que,
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juntamente

com ele, estão assumindo

a próxima gestão do IBCCRIM,
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agradecendo desde. já pela colaboração de todos. Por fim, mencionou que está
muito feliz e satisfeito com o que aprendeu aqui no Instituto, tomando,por base'
sua experiência pessoal, e afirmou que gostaria que o IBCCRIM continuasse
assim, transformando a vida das pessoas, exatamente como transformou a vida
dele. Durante a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, e a pedido de
1;)

Alberto Silva Franco, fez uso da palavra Viríssimo Aparecido Marq es, ~
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Supervisor Administrativo-Financeiro do IBCCRIM, o qual apresentou br ve ;relato acerca da situação financeira do Instituto, ressaltando
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permanente que deve haver com a redução de custos e a imperiosa necessida e t~
de promovermos mais cursos, a fim de elevarmos o volume de nossas receitas e, ~
~.

com isso, evitarmos déficit nos anos vindouros. Nada mais havendo, o Senh r "'
Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinárise=edeterminando que eu, Eleonora Rangel Nacif, 2° Secretária, lavrasse esta Ata,
que segue por nós assinada.

g
Eleonora Rangel Nacif

ieL0\w!!.tC,
Andre Pires de Andrade Kehdi
Presidente
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