
 

 
Ata de Assembleia Geral Ordinária da Associação de Educação, Cultura, 
Cidadania, Oportunidades e Solidariedade. 
 
21/07/2019 
 
 
A Associação de Educação, Cultura, Cidadania, Oportunidades e Solidariedade – 
ECCOS, realizou no dia 21/07/2019, às 15h30, em segunda e última convocação, a 
Assembleia geral ordinária com seus associados presentes, a mesma ocorreu em 
espaço reservado na sede da Associação de Proprietários e Moradores do Jardim 
Santo Antônio, localizada na Rua Marambaia, nº 250, Campinas, SP. 
 
Estiveram presentes nesta Assembleia os associados Renan Pedroso Pontes, Lucas 
Abeid Pontes, Joyce Maria Abeid Pontes, Anderson Rodrigues Lima, Alzira Pereira de 
Oliveira, Manoel Pereira do Nascimento e convidados. 
 
O coordenador geral da ECCOS, Lucas Abeid Pontes, presidiu a Assembleia que teve 
como secretário o atual tesoureiro da ECCOS, Anderson Rodrigues Lima. 
A assembleia iniciou-se com informes gerais sobre o andamento da associação e a 
participação dos associados. 
 
Após os informes foi realizada análise sobre os projetos em execução pela ECCOS no 
momento, em seguida relatou-se sobre a situação contábil e financeira da Associação 
ECCOS com a devida explanação acerca dos últimos recursos utilizados tanto em 
projetos quanto em despesas contábeis. 
Relatou-se sobre a regularização do CNPJ da Associação, que se encontra ativo junto 
à receita federal, e a documentação cartoral, que se encontra em ordem. 
 
Explanou-se que a ECCOS se encontra no momento sem recursos financeiros 
recorrentes e que os recursos provenientes de rifas e ações de captação por meio de 
doações online foram direcionados diretamente para estruturação do projeto que 
viabilizou uma biblioteca popular no Jardim Santo Antônio. Outros recursos de rifas 
foram direcionados diretamente para o pagamento de declarações DCTF para a receita 
federal, bem como demais recursos de doações voluntárias. 
Ainda acerca da situação financeira da ECCOS, prospectou-se a necessidade de 
novas doações voluntárias para pagamento de declarações GFIPS também à receita 
federal. 
 
Finalizadas as explanações e análises gerais, constatou-se também que a ECCOS se 
encontra com dificuldades operacionais por falta de recursos humanos e voluntários. 
Para fins de esclarecimento aos associados da ECCOS em geral foi deliberada a 
elaboração de uma nota pública a ser publicada no site e redes socais da associação 
explicando os motivos que levam a ECCOS a estar em tais dificuldades financeiras e 
operacionais. 
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Foi então deliberado o planejamento financeiro para o segundo semestre de 2019 até o 
primeiro semestre de 2020, como foco em doações vluntárias de pessoas físicas e 
associados, bem como o planejamento operacional e definições de cronograma de 
atuação quanto aos projetos ativos, com esclarecimentos sobre a participação da 
ECCOS nas comunidades do Jardim Santo Antônio e do Jardim Columbia, além da 
projeção de mais um debate aberto com entidades parceiras para segundo semestre 
de 2019. Também se falou sobre o andamento e curadoria do cineclube ECCOS em 
Movimento no MIS-Campinas, as possibilidades da nova edição dos projetos A 
Questão e Aldeia Cultural, que serão elaborados de forma reduzida, por custos 
menores. 
 
Por fim, relatou-se sobre o andamento do projeto de candidatura coletiva e popular 
proposto pela ECCOS às entidades parceiras e outros representantes sociais no início 
do ano corrente para as eleições de 2020. 
 
 
Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião da Assembleia geral ordinária, 
lavrando-se a presente ata. 
 
 
 
 
Campinas, 21 de Julho de 2019. 
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