Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ Rio de Janeiro -, os membros do conselho administrativo, conselho fiscal,
e diretoria da AFNE – ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA, na forma do Estatuto Social, conforme lista de
presença, denominada anexo I, Convocação afixado na sede da AFNE aos 04 de janeiro de 2021; denominado Anexo
II. Antes de iniciar a sessão o presidente do conselho, o senhor Jorge Luiz Barbosa Junior, realizou a Leitura do Edital
de Convocação, com o seguinte teor: A AFNE - Associação Filantrópica Nova Esperança, localizada na Rua Dr. Felipe
Ueber nº 423 – Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro, devidamente representada pelo
Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jorge Luiz Barbosa Junior nos termos do art.29 e da alínea “h”, do seu
Estatuto ,através do presente edital, todos os conselheiros comparecerem à reunião extraordinária do Conselho de
Administração e Fiscal, que será realizada no dia 11/01/2021, às 9:00 horas em primeira convocação e as 10:00 em
segunda convocação, na sede da Associação localizada na Rua Dr. Felipe Ueber nº 423 – Parque Califórnia - Campos
dos Goytacazes - Rio de Janeiro, para deliberação da Ordem do dia, que tratará da seguinte matéria. a) Implantação
do Controle Interno (Compliance) e aprovação do seu regimento interno e manual, b) Implantação do Comitê de
Ética, aprovação do regimento interno e código de conduta; c) Indicação dos membros do Comitê de ética. d)
Implementação da área de Compliance no sitio eletrônico da AFNE e) Assuntos de Interesse Geral. Aberta a reunião
o Presidente do conselho de administração, o senhor Jorge Luiz Barbosa Junior convocou o senhor Cleber da Conceição
Plaza, do conselho fiscal para secretariar a reunião. Passou-se ao item (a) Implantação do Controle Interno
(Compliance) e aprovação do seu regimento interno e manual. O presidente do conselho, explanou para todos os
presentes que, como a nossa entidade faz parcerias com o setor público, e que para atender , na integralidade do que
atualmente está sendo solicitado nas Convocações públicas para parcerias com Organizações Sociais , para o
Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e de Serviços de Saúde , e dessa forma a AFNE , quer garantir
uma administração ética, com a adoção de padrões adequados de conduta, e com a implantação , desse processo ,
que será exercido pelos colaboradores da estrutura AFNE , temos a certeza de que a criação do Controle Interno
(Compliance), será para assegurar de forma responsável atingindo os objetivos do Controle como a Eficácia, a
Eficiência , a Integridade, a Confiabilidade e para cumprimento das legislações, Federal Lei nº 12.846 e Estadual Lei nº
7.753 de 17/10/2017. Em seguida, o presidente do conselho apresentou o documento base de implantação do
controle interno (Compliance), o regimento interno e o manual. Os conselheiros deliberaram, em unanimidade, pela
aprovação da implantação do Controle Interno (Compliance), além de aprovarem o regimento interno e também o
manual. Passou-se ao item (b) Implantação do Comitê de Ética, aprovação do regimento interno e código de conduta:
Visando dar continuidade ao programa de transparência e compliance, o presidente do conselho de administração
apresentou aos presentes os documentos elaborados o regimento interno e código de conduta. Os conselheiros
deliberaram, em unanimidade, pela aprovação da implantação do comitê de ética, além de aprovaram seu regimento
interno e código de conduta. Passou-se ao item (c) Indicação dos membros do Comitê de ética: Conforme regimento
aprovado a direção financeira deverá realizar a indicação dos membros do conselho de ética. Passada a palavra para
a diretora financeira Rafaela Moreira Affonso, ela fez a indicou dos seguintes membros: Fabiana Couto Carvalho –
coordenadora; Cleber da Conceição Plaza – secretario; Marcos Alvim Abbade e seus suplentes: Fabrício Pessanha
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CNPJ/MF Nº 06.058.863/0001-04
Aos 11 de janeiro de 2021, às 10 (dez) horas, reuniram-se, na sede social da entidade, à Rua Dr. Felipe Ueber nº 423 –

eletrônico da AFNE: Foi dada a palavra novamente a Diretora Financeira, Rafaela Moreira Afonso, que explicou que
seria criado no site uma área de Compliance. Nesta área serão colocados os arquivos referentes ao regimento interno,
manual e atas de reunião. Das reuniões será exposto somente o assunto principal visando não ferir o princípio de
imparcialidade e do sigilo. Nesta área terá um acesso para ouvidoria com formulário e constará o email e telefone de
contato. Desta forma, os conselheiros presentes acessaram o protótipo no site e testaram as novas funcionalidades.
Superada esta etapa, os conselheiros deliberaram, em unanimidade, pela aprovação da implementação das novas
funcionalidades do sitio eletrônico. Passou-se ao item: (e) Assuntos de Interesse Geral. O presidente pediu para que
os demais conselheiros e membros da diretoria se manifestassem caso tivesse algum assunto para pauta. Nenhum
dos presentes se manifestou.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer o uso, e não
havendo manifestação dos presentes, a sessão foi encerrada.

____________________________________
Jorge Luiz Barbosa Junior
Presidente do Conselho de Administração
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Quintanilha e Nathalia Matoso de Vanconcelos. Passou-se ao item: (d) Implementação da área de Compliance no sitio

LISTA DE PRESENÇA DA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA
ESPERANÇA
REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2021 ÀS 10:00 HS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO.
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ANEXO I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ/MF Nº 06.058.863/0001-04
A AFNE - Associação Filantrópica Nova Esperança, localizada na Rua Dr. Felipe Ueber nº 423 – Parque Califórnia Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro, devidamente representada pelo Presidente do Conselho de Administração,
Sr. Jorge Luiz Barbosa Junior nos termos do art.29 e da alínea “h”, do seu Estatuto ,através do presente edital, todos
os conselheiros comparecerem à reunião do Conselho de Administração Extraordinária, que será realizada no dia
11/01/2021, às 9:00 horas em primeira convocação e as 10:00 em segunda convocação, na sede da Associação
localizada na Rua Dr. Felipe Ueber nº 423 – Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro, para
deliberação da Ordem do dia, que tratará da seguinte matéria
a)

Implantação do Controle Interno (Compliance) e aprovação do seu regimento interno e manual

b) Implantação do Comitê de Ética, aprovação do regimento interno, código de conduta
c) Indicação dos membros do Comitê de ética.
d) Implementação da área de Compliance no sitio eletrônico da AFNE
e) Assuntos de Interesse Geral.

Campos dos Goytacazes, 04 de janeiro de 2021.

______________________________________________
Jorge Luiz Barbosa Junior
Presidente do Conselho de Administração
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ANEXO II

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
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Cartório.
Nesse sentido, declaro que a ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n°
10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo
processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.
De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.
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