
ATA DE CONSTITUIÇÃO E ESTATUTOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
PROCESSOS COM MEMBRANAS (SBPM) 

  

Aos dez dias do mês de Julho de 2007, como parte das atividades do VI 
Congresso Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia de Membranas, reuniram-se 
em Assembléia Geral de Constituição, os sócios fundadores da Sociedade 
Brasileira de Processos com Membranas – SBPM, no Auditório do Centro de 
Convenções Raymundo Asfora (CCRA) em Campina Grande, Pb. 

A mesa que conduziu a discussão que resultou na aprovação da Ata de 
Constituição , na redação do primeiro Estatuto da Sociedade Brasileira de 
Membranas, assim como na eleição da primeira Diretoria Provisória,  foi presidida 
pelo Prof. Dr. Alberto Cláudio Habert (UFRJ) e constituída pelos Profs. Drs. 
Cristiano Piacsek Borges (UFRJ), Kepler Borges França (UFCG) , Ronaldo 
Nóbrega (PAM Membranas Ltda), Cláudio Mudado Silva (UFV), José Carlos 
Cunha Petrus (UFSC) e Lourdes Maria Correa Cabral (Embrapa).  Nesta 
oportunidade os sócios fundadores decidiram dar resultados à discussão que 
vinha ocorrendo desde 2001 e instituir a sociedade sem fins lucrativos 
denominada Sociedade Brasileira de Processos com Membranas, SBPM.   

Em decorrência de varias   consultas, houve a manifestação de apoio, 
em varias regiões do  país, à iniciativa de fundar a SBPM. Assim, uma Comissão 
Pro-Tempore  elaborou os estatutos da SBPM, sendo esta discutida anteriormente 
à convocação da presente Assembléia.  

Ao concluir a assembléia de corpo presente, às 19h 30, no dia 10 de 
julho de 2007, no auditório do CCRA, em Campina Grande (Pb), decidiu-se 
aprovar os Estatutos apresentados e aqui constantes abaixo, assim como aprovar 
a constituição de uma Diretoria Provisória integrada por Alberto Cláudio Habert,  
para exercer a Presidência, José Carlos Cunha Petrus, para exercer a Vice-
presidência e Lourdes Maria Correa Cabral, para exercer a função de Diretor 
Tesoureiro. A função dessa Diretoria Provisória será, justamente, de registrar a 
sociedade, efetivar a filiação dos membros e convocar eleições, por voto postal ou 
eletronico, conforme reza o estatuto. e praticar, desde logo, os atos necessários à 
filiação de novos sócios e a cobrança das anuidades dos mesmos, incluindo a dos 
sócios fundadores. Esta diretoria deverá também se engajar em ações que 
ajudem a consolidar a SBPM, avançar mecanismos que visem seu crescimento, e 
organizar as atividades  já sugeridas nas discussões recentes bem como nesta 
Assembléia. 

        Os diretores ora eleitos, Alberto Cláudio Habert, brasileiro,casado, 
professor universitário, RG 3367116 (SSP-SP), CPF 087525758-53, residente a 
Av. Affonso de Taunay, 101, apto.204 , Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ , CEP 
22.621-310, Jose Carlos Cunha Petrus. brasileiro , casado , professor universitário,  
RG. M-1.460.045  (SSP-MG) , CPF. 230.990.706-53 , domiciliado a Rua Duarte 



Schutel 233 -,Apto 302-B , Florianópolis ,SC,  CEP 88.015-640  e Lourdes Maria 
Correa Cabral, brasileira, separada, engenheira quimica, RG 03312816 (CRQ-RJ) , 
CPF 628.646.967-20, domiciliada a Av General San Martin, 493 apto 401 , Leblon, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP. 22441-010 , e abaixo também assinados, declaram, sob 
as penas da lei,  que não estão impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, ou a pena que vede, ainda  que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

     

ESTATUTO SOCIAL da SBPM  

CAPITULO I  
Da Denominação, Sede e Finalidade  

  
Art. 1º. A Sociedade Brasileira de Processos com Membranas, doravante 
denominada apenas SBPM, fundada em 10 de julho de 2007, é uma sociedade 
civil sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, com 
âmbito de ação em todo o território nacional, e se regerá pelo presente Estatuto 
e pelas disposições legais vigentes, com duração por tempo indeterminado e 
número ilimitado de sócios. 
  
Art. 2º. A SBPM tem como objetivo congregar pessoas físicas e jurídicas que se 
interessem pelo desenvolvimento da área de Membranas e Processos de 
Separação com Membranas (MPSM), e pela valorização tecnológica e científica 
dos profissionais dessa área, promovendo:  
  

a) ensino, pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico 
relativos à área de MPSM;  
b) o progresso da área de MPSM, da mais ampla e liberal 
forma no país;  
c) a integração entre as entidades de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) e as empresas que fabricam e utilizam  
membranas sintéticas em todas as suas formas e aplicações;  
d) o intercâmbio de informações relacionadas à área de MPSM;  
e) o intercâmbio com entidades ligadas, direta ou indiretamente, 
às atividades de MPSM e dos profissionais dessa área;  



f) o intercâmbio com outras associações e sociedades de 
Engenharia, Ciências e áreas afins.  
  

Parágrafo único. A SBPM visa, também, a servir como órgão assessor e 
consultivo na área de MPSM. 

  
CAPITULO II  
Do Patrimônio  

  
Art. 3º. O patrimônio da SBPM será constituído de:  

a) contribuições dos sócios;  
b) doações, subvenções e auxílios;  
c) bens móveis e imóveis, direitos e valores, que vier a adquirir 
ou que lhe forem outorgados;  
d) rendas provenientes da locação de bens;  
e) rendimentos oriundos de juros bancários, investimentos, 
títulos, ações e outras aplicações financeiras;  
f) outras eventuais receitas.  

  
Parágrafo único. A SBPM obriga-se a aplicar integralmente suas rendas, 
recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento 
dos seus objetivos institucionais no território nacional.  
  
Art. 4º A aquisição, alienação e permuta de bens patrimoniais serão decididas 
em Assembléia Geral.  

  
CAPITULO III  
Dos Sócios 

  
Art. 5º A SBPM é constituída por sócios efetivos, coletivos, colaboradores, 
estudantes e honorários.  

  
§ 1º São sócios efetivos aqueles  que tenham aprovada sua proposta 
de admissão na Sociedade e não se enquadrem nas categorias 
abaixo.  
  



§ 2º São sócios coletivos as pessoas jurídicas que tenham aprovada 
sua proposta de admissão na Sociedade, podendo ser empresas, 
instituições e organizações interessadas na área de MPSM. 
  
§ 3º São sócios colaboradores os interessados na área de MPSM que 
pretendam prestar colaboração em termos de serviços ou valores à 
SBPM e que tenham aprovada sua proposta de admissão na 
Sociedade.  
  
§ 4º São sócios estudantes os alunos de cursos de graduação ou pós-
graduação de engenharia, ciências e áreas afins, que tenham 
aprovada sua proposta de admissão na Sociedade.  
  
§ 5º São sócios honorários pessoas físicas ou jurídicas que tenham 
contribuído de maneira excepcional para o desenvolvimento da área 
de MPSM ou para o progresso da SBPM, depois de referendados 
pelo Conselho Superior e aprovados pela Assembléia Geral.  
  
§ 6º Independentemente da categoria de associado, são sócios 
fundadores as pessoas físicas e jurídicas que tenham participado da 
fundação da SBPM. 
  

Art. 6º A admissão de sócios efetivos, coletivos, colaboradores e estudantes 
será feita de acordo com normas regimentais, os quais detém todos os direitos 
relativos a sócios de que dispõe estes estatutos.  
  
  
Art. 7º Constituem direitos do sócio: 

  
I - Efetivo:  

  
a) votar e ser votado, desde que esteja em dia com suas 
obrigações e obedecidas as demais disposições estabelecidas 
neste Estatuto e no Regimento Interno; 
b) participar dos órgãos diretores da SBPM; 
c) propor a admissão de novos sócios;  
d) representar formalmente, através de procuração específica, 
outros sócios em reuniões e outras situações, na forma 
prevista e estabelecida no Regimento Interno;  



e) participar de Comissões Técnicas;  
f) tomar parte, discutir e votar nas reuniões ordinárias e 
assembléias gerais da SBPM;  
g) solicitar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária 
nos termos da alínea "b" do art. 13;  
h) gozar de todas as vantagens estabelecidas em Regimento.  
  

II - Coletivo:  
  

a) participar, com direito a voto, das assembléias gerais;  
b) participar das Comissões Técnicas;  
c) gozar de todas as vantagens estabelecidas em Regimento.  
  

III - Colaborador e Estudante:  
  

a) participar, sem direito a voto, das assembléias gerais;  
b) participar das Comissões Técnicas;  
c) gozar de todas as vantagens estabelecidas em Regimento.  
  

Parágrafo único - Para o exercício dos seus direitos, incluindo a 
caracterização da sua condição de elegibilidade ativa e passiva, os 
sócios deverão estar em dia com suas contribuições sociais.  

  
Art. 8º Constituem deveres dos sócios:  
  

a) cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Estatuto;  
b) acatar as deliberações dos órgãos diretores da SBPM;  
c) manter atitudes condizentes com o código de ética 
profissional;  
d) pagar com pontualidade as contribuições previstas em 
orçamento, exceção feita aos sócios honorários;  
e) zelar pelo bom nome da SBPM.  
  

Parágrafo único - Os sócios que não honrarem as obrigações 
estabelecidas neste Estatuto e no Regimento Interno estarão 
incorrendo em faltas sujeitas a penalidades conforme estabelecido no 
Regimento Interno.  



  
Art. 9º. Os sócios poderão solicitar à Diretoria, por escrito, licença temporária ou 
desligamento da SBPM.  
  
Art. 10. O Conselho Superior poderá excluir do quadro associativo, facultado o 
direito de ampla defesa, os sócios que infringirem o disposto nas alíneas "a", 
"b" ou "c" do art. 8º.  
  
Art. 11. A Diretoria poderá desligar do quadro associativo os sócios que 
infringirem o disposto na alínea "d" do art. 8º. 

  

 

CAPITULO IV  
Da Organização  

  
Art. 12. A Sociedade terá a seguinte Estrutura: 

I - a Assembléia Geral; 
II - o Conselho Superior; 
III - a Diretoria.  

  
Art. 13. A Assembléia Geral, órgão soberano da SBPM, é formada pela 
totalidade dos sócios e reunir-se-á:  
  

a) ordinariamente, no primeiro trimestre de cada ano, para 
tomadas de contas da Diretoria e ratificação das decisões do 
Conselho Superior e da Diretoria;  
b) extraordinariamente, tantas vezes quantas forem 
necessárias, por proposta do Conselho Superior ou da Diretoria, 
ou, ainda, por solicitação escrita de um terço dos sócios 
efetivos em dia com suas obrigações.  

  
Parágrafo único. A convocação da Assembléia Geral deverá ser 
divulgada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante 
publicação na mídia impressa, ou através de carta ou de correio 
eletrônico.  

  



Art. 14. A Assembléia Geral Ordinária decide, em primeira convocação, com a 
presença de, no mínimo, 1/4 dos sócios efetivos em dia com suas obrigações 
sociais estabelecidas nesse Estatuto, bem como no regimento e, em segunda 
convocação, com qualquer número.  
  

§1º. É facultado ao sócio ser representado na Assembléia por 
procurador, desde que apresente instrumento de mandato.   
  
§2º. As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria 
simples dos votos, salvo os casos especiais previstos neste Estatuto 
ou no Regimento. 
  
§3º. No caso previsto na alínea "d" do art.15, a decisão só poderá ser 
tomada com os votos favoráveis de, no mínimo, dois terços dos 
sócios votantes da SBPM.  
  
  

Art. 15. São atribuições específicas da Assembléia Geral:  
  

a) Ratificar os resultados das eleições, as decisões do 
Conselho Superior e aprovar as contas da Diretoria;  
b) decidir sobre a aquisição, alienação e permuta de bens 
patrimoniais da SBPM;  
c) deliberar sobre as alterações estatutárias;  
d) decidir sobre a transformação ou extinção da SBPM e o 
destino de seu patrimônio.  
e) opinar sobre qualquer tema de interesse ao desenvolvimento 
de pesquisa no âmbito do objeto social da SBPM;  
  
  

Art. 16 O Conselho Superior será formado por 08 (oito) Conselheiros, a saber:  
  

a) 4 (quatro) representantes dos sócios efetivos;  
b) 2 (dois) representantes dos sócios coletivos;  
c) Diretor Presidente da gestão corrente e o da gestão 
imediatamente anterior.  
  



§ 1º Os 2 (dois) representantes dos sócios coletivos, que integrarão o 
primeiro Conselho Superior, serão indicados na primeira Assembléia 
Geral da SBPM;  

 

  

§ 2º O mandato de conselheiro é de 2 (dois) anos, permitida apenas 
uma recondução por igual período.  
  
§ 3º O Conselho Superior escolherá entre seus membros o seu 
Presidente, com mandato de 2 anos, permitida apenas uma 
recondução por igual período, sendo vedada a acumulação de 
funções pelo Presidente da SBPM.  
  

Art. 17. São atribuições do Conselho Superior:  
  

a) estabelecer as diretrizes básicas para que a SBPM atinja 
seus objetivos;  
b) deliberar sobre o relatório de atividades da Diretoria;  
c) indicar 3 (três) sócios efetivos para composição do Conselho 
Fiscal que analisará a prestação de contas da Diretoria;  
d) decidir sobre a filiação da SBPM a outros órgãos e 
sociedades nacionais e internacionais;  
e) deliberar sobre a prestação de contas da Diretoria, depois do 
parecer do Conselho Fiscal;  
f) aprovar o Regimento da SBPM e suas alterações;  
g) decidir sobre a concessão de título de sócio honorário; 
h) eleger, entre os seus membros, seu Presidente, que terá um 
mandato de dois anos nessa função, admitindo-se uma única 
recondução por igual período.  
  

§ 1º O Conselho Superior reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano:  
  

a) para a análise da prestação de contas da gestão finda e 
para deliberar sobre o programa de orçamento da nova 
Diretoria;  
b) para análise e revisão do programa e orçamento da Diretoria 
em exercício.  



  
§ 2º O Conselho Superior reunir-se-á extraordinariamente, por 
solicitação de seu Presidente, de um terço de seus membros, do 
Presidente da SBPM ou de um terço dos membros da Diretoria.  
  

Art. 18. A Diretoria, órgão executivo da SBPM, possui responsabilidade direta 
pela gestão da sociedade, é constituída de (quatro) diretores eleitos, a saber: 
Presidente, Vice-presidente, Diretor Secretário e Diretor Tesoureiro.  

  
§ 1º A Diretoria, com mandato de 2 (dois) anos, permitida apenas uma 
recondução de parte ou totalidade de seus membros, será escolhida 
pelos sócios com direito a voto, em eleição direta e secreta, feita por 
correspondência, de acordo com as normas regimentais.  
  
§ 2º Em caso de vacância de qualquer cargo da Diretoria, sua 
substituição será definida por normas regimentais.  
  
§3º Poderá ser constituída diretoria regional na forma prevista pelo 
Regimento.  
  

Art. 19. Compete à Diretoria:  
  

a) cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno, as 
deliberações da Assembléia Geral e do Conselho Superior; 
b) dirigir a execução das atividades da SBPM, de acordo com 
as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Superior;  
c) criar e extinguir Comissões Especiais, estabelecendo seus 
objetivos e duração, bem como designando seus membros;  
d) organizar cursos, conferências e outras atividades de 
interesse dos associados da SBPM;  
e) promover, periodicamente ou não, reuniões e eventos que 
congreguem os socios e a comunidade interessada  em torno 
de temas específicos ou gerais da área de MPSM, tais como 
“workshops”, seminários e  congressos; 
f) autorizar a contratação de funcionários, assessores e 
serviços de terceiros;  
g) apresentar ao Conselho Superior, no início de cada exercício 
do seu mandato, previsão orçamentária e de atividades;  



h) submeter à apreciação do Conselho Superior, no final de 
cada exercício do seu mandato, relatório das atividades 
desenvolvidas;  
i) submeter à apreciação do Conselho Superior a prestação de 
contas do exercício;  
j) aprovar a admissão, licenciamento temporário e 
desligamento de sócios, exceto dos sócios honorários;  
l)deliberar sobre os casos omissos no presente Estatuto e no 
Regimento.  
  

Art. 20. Compete ao Presidente:  
  

a) representar a SBPM, ativa e passiva, judicial ou 
extrajudicialmente, podendo, para tal fim, outorgar procuração 
com poderes específicos, com prazos não superiores ao seu 
mandato, exceto para fins judiciais;  
b) convocar e presidir as Assembléias Gerais, reuniões da 
Diretoria, e quando cabível, delegar essa competência;  
c) celebrar contratos, convênios, acordos cooperativos e 
projetos;  
d) Juntamente com o Diretor Tesoureiro ou seu substituto, 
assinar cheques, abrir e movimentar contas bancárias, 
requisitar talões de cheques, autorizar transferências de 
valores por carta, autorizar aplicações financeiras e outros 
documentos contábeis, podendo também cumprir estas 
atribuições de gerenciamento financeiro através de dois 
procuradores com poderes específicos;  
e) elaborar resoluções, ordens de serviço, avisos, instruções e 
portarias;  
f) nomear procuradores com poderes específicos; 
g) desempenhar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela 
Diretoria ou no Regimento.  
  

Art. 21 Compete ao Vice-Presidente:  
  

a) colaborar com o Diretor Presidente no desempenho de suas 
atribuições;  
b) substituir o Presidente na sua ausência ou impedimento;  
c) desempenhar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela 
Diretoria ou no Regimento.  



Art. 22 Compete ao Diretor Secretário:  
  

a) programar e superintender as atividades de natureza 
administrativa;  
b) secretariar as reuniões da Diretoria;  
c) substituir o Diretor Tesoureiro na sua ausência ou 
impedimento;  
d) desempenhar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela 
Diretoria ou no Regimento.  
  

Art. 23. Compete ao Diretor Tesoureiro:  
  

a) programar e superintender as atividades de natureza 
financeira;  

 
b) juntamente com o Presidente ou seu substituto, assinar 
cheques, abrir e movimentar contas bancárias, requisitar talões 
de cheques, autorizar transferências de valores por carta, 
autorizar aplicações financeiras e outros documentos contábeis;  
c) substituir o Diretor Secretário na sua ausência ou 
impedimento;  
d) desempenhar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela 
Diretoria ou no Regimento.  
  

Art. 24. Os Conselheiros e os Diretores serão eleitos no segundo semestre dos 
anos pares.  

  
CAPITULO V  

Do Regime Financeiro  
  

Art. 25. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.  
  

Art. 26 Na execução do regime financeiro, a SBPM deverá cingir-se 
estritamente às normas legais vigentes, obrigando-se a:  
  

a) manter escrituração completa de suas receitas e despesas, 
revestida de formalidades capazes de assegurar exatidão e 
fidedignidade;  



b) conservar em boa ordem, pelo prazo legal, os documentos 
que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de 
suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros 
atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial;  
c) recolher, dentro dos prazos, os tributos devidos;  
d) apresentar, anualmente, declaração de rendimentos, em 
conformidade com o disposto pelos órgãos competentes;  
e) elaborar, até o final do mês de abril, a prestação de contas, 
que deverá conter o relatório das atividades desenvolvidas e o 
balanço geral relativos ao último exercício.  
  

Art. 27. Em consonância com a sua natureza de instituição sem fins lucrativos, 
é vedada toda espécie de remuneração pelo exercício de cargos da 
Administração, bem como a distribuição de lucros, resultados financeiros, 
bonificações ou vantagens a dirigentes, conselheiros, mantenedores ou 
associados, sob qualquer forma ou pretexto, os quais serão inteiramente 
aplicados na consecução dos objetivos da própria SBPM.  
  

CAPITULO VI  
Das Disposições Gerais  

  
Art. 28. O presente Estatuto é complementado por Regimento a ser elaborado 
pela Diretoria, aprovado pelo Conselho Superior e homologado pela 
Assembléia Geral da SBPM.  

  

Art. 29. O presente Estatuto só poderá ser reformado, alterado por iniciativa do 
Conselho Superior, da Diretoria ou de número não inferior a um décimo dos 
sócios efetivos em dia com suas obrigações, devendo sua aprovação dar-se no 
mínimo por dois terços (2/3) dos sócios em dia com suas contribuições sociais, 
sendo sujeita à homologação da Assembléia Geral subseqüente. 
   
Art. 30. A SBPM poderá ser transformada ou extinta:  
  

a) por determinação legal;  
b) por decisão da Assembléia Geral.  
  



§1º. A dissolução da SBPM só poderá ser decidida em Assembléia 
Geral Extraordinária, convocada para este fim, com a presença e 
aprovação de, no mínimo, dois terços (2/3) dos sócios considerados 
em condições de votar.  
  
§2º. Em caso de transformação ou extinção, o patrimônio líquido da 
SBPM reverterá, respectivamente, em benefício da entidade que lhe 
der lugar ou outra congênere, registrada no Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS, ou, ainda, a órgão público, a juízo da 
Assembléia Geral.  
  

Art. 31. Os sócios da SBPM não responderão individual, subsidiária ou 
solidariamente pelas obrigações da instituição. 
   

 
CAPITULO VII  

Das Disposições Transitórias  
  

Art. 32. A sede inicial da SBPM será no Laboratório de Processos com 
Membranas, Prédio Anexo do Bloco I, Sala 30, Centro de Tecnologia da UFRJ, Av. 
Horácio Macedo, 2030 - Cidade Universitária / Ilha do Fundão, Caixa Postal  
68.502, Rio de Janeiro, RJ - CEP. 21941-914. 
  
Art. 33. A Assembléia de Fundação elegerá uma Diretoria Provisória, com 
mandato de um ano, a partir da inscrição dos respectivos atos constitutivos no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, após o que se procederá de acordo com o 
disposto no § 1º do art. 18 do presente Estatuto. A Diretoria Provisória terá 
todos os poderes conferidos pelo presente Estatuto à direção normal e efetiva 
da sociedade, inclusive aqueles necessários para a admissão de sócios, e 
cobrança de anuidades, inclusive dos sócios fundadores e isto até a aprovação 
do Regimento Interno da SBPM. 
                                                        Campina Grande, 10 de Julho de 2007. 

Sócios fundadores da Sociedade Brasileira de Processos com Membranas, 
presentes na Assembléia Geral de Constituição, listados abaixo , 
subseqüentemente qualificados e signatários da Ata. 

1. Alberto Cláudio Habert 
2. Cristiano Piacsek Borges 
3. Lourdes Maria Correa Cabral 
4. José   Carlos Cunha Petrus 
5. Kepler   Borges França 



6. Marcelo Eduardo Spessatto Ramis 
7. Fernanda Elena Monasterio 
8. Ronaldo Nóbrega 
9. Paulo Jardel P. Araújo 
10. Roberto Nasser Junior 
11. Fulvia Jung Borges 
12. Ana Paula Santana Loures 
13. Cláudio Mudado Silva 
14. Betina   Villagra  Di  Carlo 
15. Maria Antonia  Toro 
16. Gladys  Baralla 
17. Cíntia Kuhn Schulz 
18. Paulo Americo Boff 
19. Mara  Zeni  Andrade 
20. Maria Eugenia R. Sena 
21. Sergio  Rodrigues Fontes 
22. Oswaldo  de Aquino Pereira Junior 
23. Célia Regina Granhen Tavares 
24. Wilson Montovani Grava 
25. Jailton  Ferreira do Nascimento 
26. Ana Carolina Trindade de Sa 
27. Jose Esivaldo Santos 
28. Maria Elizabeth Ferreira Garcia 
29. Cristina Cardoso Perreira 
30. Kayse   Santos Leitão 
31. Celina Cândida Ribeiro Barbosa 
32. Walter Bom Braga Junior 
33. João Jose  Melo dos Santos 
34. Helio de Lucena Lira 
35. Normanda Lino de Freitas 
36. Raniere  Henrique Pereira Lira 
37. Silvana Karelle dos Santos 
38. Sueli Teresa Darantel  de Barros 
39. Fatima de Jesus Bassetti 
40. Rosangela Bergamasco 
41. Marco di Luccio 
42. Ana Carolina Miranda Costa 
43. Daniela Romão de Oliveira 
44. Gabriela Fernandes Moreira  
45. Roberto Bentes  de  Carvalho 
46. Luzia  Sergina  de Franca Neta 
47. Giovanne de Sousa Monteiro 
48. Jose Heleno   Coimbra de Almeida 
49. Vânia Maria Junqueira  Santiago 
50. Maira Paula de Sousa 
51. Andréa Azevedo Veiga 
52. Mara de Barros Machado 



53. Roni Fabio Dalla Costa 
54. Daniel Brooke   Peig 
55. Beatriz Cela 
56. Raigenis  da Paz Fiuza 
57. Nadia Mamede Jose 
58. Márcia Izabel Cirne  França 
59. Weruska Brasileiro Ferreira 
60. Venina dos Santos 
61. Elizabeth E. de Mello Oliveira 
62. Kátia Regina Silva Alves da Rosa 
63. Jose Alberto Novais da Silva Barbosa 
64. Cláudio Vega Dourado 
65. Herbert  Eugenio de Araújo Cardoso 
66. Miriam Cristina Santos  Amaral 
67. Wagner Guadagnin  Moravia 
68. Aquiles Leal Freire Fructuoso 
69. Aline Furlanetto Viero 
70. Amanda Melissa Damião Leite 
71. Larissa Fernandes Maia 
72. Rafael Vila França 
73. Márcia Pereira de Souza 
74. Nara Cardoso Barato 
75. Sidinei Kleber  da Silva 
76. Edcleide Maria Araújo 
77. Priscila Lopes Florido 
78. Alice Branquinho Martins 
79. Vanessa da Nóbrega Medeiros 
80. Maria da Conceição Lopes de Oliveira 
81. Ana Carla Lopes 
82. Jose Roberto Ramos 

 
(seguem-se as assinaturas e qualificações de cada sócio fundador) 
 


