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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO E POSSE 
DE DIRETORIA DA FUNDAÇÃO IZIDORO FLUMIGNAN 

Às doze horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e dezessete, na 
residência dos fundadores IZIDORO FLUMIGNAN e EIKO HIROKI 
FLUMIGNAN, localizada na Av,:.,nida Nossa Senhora de Copacabana 
1103/60 l, nesta cidade, realizou-se [\ Assembleia Geral de Fundação e Posse 
da Diretoria da FUNDAÇÃO IZIDüRO FLUMIGNAN, sob a presidência do 
próprio fundador IZIDORO FLUNllGNAN que abriu a Assembleia com a 
invocação a Deus e diante da Bandeira do Brasil, informou a todos os 
presentes que de longa data está preocupado com a preservação da vida 
humana no planeta que se encontra ameaçada pelo aquecimento global. 
Portanto, este fato o inspirou a doar parte de seu patrimônio para 
altruisticamente constituir uma Fundação que se destinasse aos cuidados da 
Saúde Humana e do Meio Ambiente. Salienta que está muito feliz pois hoje 
este sonho se ton1a uma realidade. Daí, fez-se a leitura em voz alta do estatuto 
de fundação, pelo que todos presentes escutaram com atenção e a aprovaram 
por aclamação com uma grande salva de palmas. Dando prosseguimento, o 
presidente da assembleia passou a nomear, conforme as normas estatutárias, 
sua primeira diretoria. Para compor a Conselho Curador nomeou a si próprio 
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advogado, nascido em 02/01/1933, CPF 003.566.469-04, RG 2308,11-8 SSP
PR, residente à Av. Nossa Senhora de Copacabana 1103/601, CEP 22060-010 
- Rio de Janeiro - RJ e e também seus filhos IZIDORO DE HIROKI 
FLUMIGNAN, brasileiro, médico, divorciado, CPF 921872697-87, CRM 
52.45054-3, residente à Av. Nossa Senhora de Copacabana 664/704, CEP 
22050-001 - Rio de Janeiro - RJ e VIVIANE DE HIROKI FLUMIGNAN 
ZETOLA, brasileira, casada, médica, nascida em 02/06/1965, CPF: 
832985689-53 RG:3299134-3 SSP-PR, residente à Rua Fioravante Dalla 
Stela, nº70, casa 12 - Cristo Rei - CEP 80050-150, Curitiba - PR. Para o 
Conselho Administrativo nomeou IZIDORO DE HIROKI FLUMIGNAN, já 
qualificado neste documento, acumulando a função de administrador e 
PAULO ZETOLA, brasileiro, casado, médico; CPF 553.103.54~-7~, ÇRM 
12.129, residente à Rua Fioravante Dalla Stela, nº 70, casa 12 ~ Crisfõ ·Rei, 
CEP 80050-150, Curitiba - PR na função de tesoureiro. Pàra o Cõiisellio 
Fiscal nomeou VITÓRIA SANTA MARINHA FLUMIG~J AN, , b~asfl~ita~ 
solteira, estudante, nascida em 16/12/1999, CPF 135.095 .397-02, RG 
28 .157.999-5 DETRAN RJ, residente à Av. Nossa Senhora de CopaGabªnà 
1103/302, CEP 22060-01 O - Rio de Janeiro - RJ e IZADORA FLUtv1IGNAN 
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ZETOLA, brasileira, solteira, estudante, nascida em 12/03/2000, emancipada, 
CPF 095.638.699-74, RG 11.097.761-1, residente à Rua Fioravante Dalla 
Stela, nº70, casa 12 - Cristo Rei, CEP 80050-150, Curitiba - PR e EIKO 
HIROKI FLUMIGNAN, brasileira, casada, bacharel em direito, nascida em 
23/08/19.35, CPF 255.603.369-04, RG 399.627-1 SSP-PR, residente à Av. 
Nossa Senhora de Copacabana 1103/601, CEP 22060-010 - Rio de Janeiro -
RJ. Cumprindo as formalidades legah, o presidente IZIDORO FLUMIGNAN, 
declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração 
da Fundação Izidoro Flumignan, por lei especial ou em virtude de condenação 
criminal. Ao final, por unanimidade, todos presentes na assembleia aprovaram 
com tudo que foi dito, feito e escrito, e subscrevem a presente Ata de 
Fundação e Posse da Diretoria da FUNDAÇÃO IZIDORO FLUMIGNAN. 
Com as devidas e honrarias ao Pavilhão Nacional, o presidente encerra a 
assembleia. Do que, para constar, já na condução da instituição, lavramos e 
assinamos a presente Ata. · 
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