
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO CENTRO ACADÊMICO DOS 

ESTUDANTES DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO IFTM CAMPUS 

ITUIUTABA. 
 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio de 2018, nesta cidade de Ituiutaba, à Rua Belarmino Vilela 

Junqueira, s/n°, bairro Novo Tempo II, reuniram-se as pessoas que assinam a anexa lista de 

presença, com o fim de fundarem o Centro Acadêmico dos Estudantes (CA) do curso da Ciência 

da Computação. Dando inicio aos trabalhos, o(a) Sr.(a) Alexandre de Cássio Vilarinho Filho 

pediu aos presentes que indicassem uma pessoa para presidir a Assembléia Geral. Por 

aclamação foi indicado o Sr. Alexandre de Cássio Vilarinho Filho que, assumindo, designou a 

mim, Lucas Leonardo de Freitas, para secretariar os trabalhos e redigir a ata do mesmo. Por 

solicitação do Presidente, passei a ler o projeto de estatuto do Centro Acadêmico. Na medida 

que o mesmo ia sendo lido, o Senhor Presidente colocava, artigo por artigo, em discussão e 

votação. Ao final, verificou-se que o estatuto social foi aprovado pela maioria dos presentes e 

assim nasceu o Centro Acadêmico dos Estudantes da Ciência da Computação, denominado 

estatutariamente de Centro Acadêmico da Computação (CACO). Determinou, a seguir, o Sr. 

Presidente que fossem eleitos os membros da Diretoria do respectivo Centro Acadêmico, sendo 

apresentada, pelo Senhor Olesio Gardenghi Neto uma chapa que, posta em votação, foi 

aprovada pela maioria. Foram assim eleitos e empossados as seguintes pessoas, como 

membros da Diretoria: Olesio Gardenghi Neto (Presidente), Maria Carolina Martins de Almeida 

(Vice-Presidente), Endrew Wllisses Ferreira Costa (Secretário), Alexandre de Cássio Vilarinho 

Filho (Diretor de Assuntos Acadêmicos), Leonardo Siqueira Silveira (Diretor de Comunicação), 

Lucas Leonardo de Freitas (Diretor de Esporte), Gabriel de Araujo (Diretor de Finanças e 

Patrimônio) e Marcos Paulo Silva Maia, Ezequiel Custódio Aleixo Filho, Wladimir Oliveira Souza, 

Felipe Nunes Oliveira (Suplentes). A seguir, o Sr. Presidente passou a direção dos trabalhos ao 

Presidente eleito, que, assumindo, agradeceu a presença de todos, congratulando os presentes 

pela fundação do Centro Acadêmico da Computação (CACO) e suspendeu os trabalhos por 15 

(quinze) minutos, a fim de que fosse redigida a presente, após os quais, foi a mesma lida e 

aprovada, como boa e verdadeira, razão pela qual, juntamente com o Presidente Eleito, a assino. 

 

Ituiutaba, 16 de maio de 2018. 






