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INSTITUTO ACÁCIA DE RESPONSABLIDADE SOCIAL - IARS
Ata de Reuniõo de Diretoria

r * DATA. HoRÁRro E LocAL: Em t7 de Agosto de 2016, às 17:00 horas, na praça João
Mendes, 42, Sobreloj4 Sé, cidade de São Paulo, estado de são paulo; rr * pRESENCA:
Totalidadç dos membros da diretoria do IARS;
Rozzatti; Secretário: Antônio Cesar Corradi. fV

III - MESA Presidente: Rçinaldo Aparecido
- ORDEM DO DIÀ: avaliar a neçessidade de

alteração da sede do IARS em vista da impossibilidadç dç manutenção do local atual. V
DELIBERACÕES: Os membros da diretoria do IARS, por unanimidade, decidiram alterar a
sede do IARS para o espaço em que foi autorizada sua operação pelo Grande Orientç de São
Paulo, na Praça João Mendes no 42, Sobreloj4 Sé, na çidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 01501-000. O IARS passará a operar no novo endereço a partir desta data, até que o ïema
seja debatido na Assembleia Geral Ordiniária de 201'l . Todos os documentos e correspondências
do IARS devem sç1 ç11s?minhados para a nova sçdç. Encerramento da Reunião, Lavratura e

Leitura da Ata: Nada mais havsndo a ser tratado, foi

esta ata

lid4 conferida, aprovada e por

todos os presentes assinada.
São

Paulo, 17 de agosto dç2016

tônio César
,.,
,t

Dayvi Mizrahi

Batista da Silva
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Oficial: Fugênio ïonin
Rua Rlo Branco,27ul278
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