
 
 

 
APCAL - Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos 

Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
Avenida Pádua Dias, 11 - São Dimas 

Piracicaba/SP 

ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS CIENTISTAS DE ALIMENTOS  

 

 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, por ventura da pandemia 

de Covid-19, às dezoito horas, a reunião aconteceu em formato virtual através da plataforma 

Google Meet, onde reuniram-se os diretores e associados da Associação dos Profissionais Ci-

entistas de Alimentos (APCAL), CNPJ 10.727.264/0001-03, com a finalidade de discutir 

eventos ligados à um ex-membro e outros associados e profissionais da área. Estando presentes 

seis membros associados na primeira convocação, ou seja, sem quórum mínimo para início da 

Assembleia, foi realizada a segunda convocação sem quórum especial, sendo validada com o 

número de associados presentes. A primeira pauta foi a exposição dos eventos que levaram à 

convocação da Assembleia Geral Extraordinária, citando os e-mails trocados em que o ende-

reço de e-mail da APCAL estava em cópia. Em um segundo momento, o associado Dênis 

Gustavo Bertão Ribas teve dez minutos de fala para descrever os acontecimentos. Seguida-

mente, abriu-se para perguntas, porém não houveram dúvidas. Assim, abriu-se a votação para 

os associados, promovida através da plataforma Formulários Google pelos membros da Dire-

toria, que proporcionou oportunidade de opinião aos associados presentes. Ao fim da Assem-

bleia Geral Extraordinária, obteve-se que 47,4% dos associados optaram pela penalidade de 

cinco anos de afastamento do associado Dênis Gustavo Bertão Ribas pelos eventos citados. 

 

Para fins de direito, a ata segue devidamente assinada pelo presidente e pela secretária 

da gestão 2022,  afirmando que o relato é a máxima expressão da verdade.  

 

Piracicaba, 23 de maio de 2022. 
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                     Diego Pádua de Almeida  

                                                                    Presidente Gestão 2022 
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                     Giovana Zanúncio Araujo 
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Jaine de Oliveira Simonetti 

Primeira Secretária Gestão 2022 

 

 

___________________________ 

Janaína Sena de Alcântara 

Segunda Secretária Gestão 2022 




