
 

 
Ata de Assembleia Geral Ordinária da Associação de Educação, Cultura, 
Cidadania, Oportunidades e Solidariedade. 
 
21/08/2021 
 
 
A Associação de Educação, Cultura, Cidadania, Oportunidades e Solidariedade – 
ECCOS, realizou no dia 21/08/2021, às 10h30, em segunda e última convocação, a 
Assembleia geral ordinária com seus associados presentes, a mesma ocorreu em em 
sala reservada, localizada na Avenida Alaor Faria de Barros, 728, Casa 1, no bairro 
Loteamento Alphaville Campinas, Campinas/SP, com os devidos cuidados observados 
pela Organização Mundial de Saúde relacionados à ocorrência da pandemia do 
COVID-19 e com a presença também disponiblizada em sala virtual, por meio do 
endereço eletrônico https://meet.google.com/izr-ehpe-jom, aberta aos associados e 
colaboradores. 
 
Estiveram presentes nesta Assembleia os associados Renan Pedroso Pontes, Lucas 
Abeid Pontes, Anderson Rodrigues Lima, Robenildo Silva Noberto e as associadas 
Joyce Maria Abeid Pontes, Mila Oliveira da Cunha, Alzira Pereira de Oliveira. 
 
O coordenador geral da ECCOS, Anderson Rodrigues Lima, presidiu a Assembleia que 
teve como secretário, Lucas Abeid Pontes. 
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 apreciou-se o relatório anual (exercício de 2020) contábil e 
financeiro apresentado pela diretoria, que foi então aprovado pelos presentes. 
Relatou-se sobre a situação do CNPJ da Associação, que se encontra ativo junto à 
receita federal, e a documentação cartoral, que se encontra em ordem. 
 
Deliberou-se sobre o planejamento financeiro para o segundo semestre de 2021 até o 
primeiro semestre de 2022, com o foco em doações voluntárias 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, Jardim Columbia e Vila Brandina. 
Também se falou sobre o andamento e curadoria do Cineclube ECCOS, que tem se 
realizado de forma virtual através das redes sociais, e as possibilidades de novas 
edições dos projetos A Questão, Formação ECCOS e Biblioteca Popular Pedro Silva, 
bem como a atuação desta associação em conselhos municipais e proposições de 
ações afirmativas. 
Apresentou-se também as estatísticas relativas a participação da ECCOS nas 
plataformas digitais e redes sociais. 
 



Ofício expedido pela Associação de Educação, Cultura, Cidadania, Oportunidades e Solidariedade. 

Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião da Assembleia geral ordinária, 
lavrando-se a presente ata. 
 
 
 
 
Campinas, 21 de Agosto de 2021. 
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