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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE, 

realizada em 10 de junho de 2019. As dezenove (19:00) horas do dia dez (10) do més de junho (06) do ano de 

dois mil e dezenove (2019), reuniram-se na Rua Ana de Oliveira n? 64, Centro, em So Joëio da Boa Vista, 

estado de S&o Paulo, associados da Associacdo Assistencial Agape, com a finalidade de alterag&o de dispositivos 

do atual Estatuto, bem como a apreciagdo de pedidos de renincia de membros da atual diretoria com eleig&o de 

novos membros, para completar o atual mandato. Abertos os trabalhos pelo Sr. Presidente Antonio Carlos Valin, 

constatando numero legal de presentes para deliberacëo, o mesmo convidou o sr. Secretario para gue procedesse 

ta leitura do edital de convocacdo assim redigido: "Associacdo Assistencial Agape - Assembleia Geral 

Extraordindria - Edital de Convocacdo — Pelo presente edital e nos termos do artigo 20 do Estatulo Social, 

icam convocados os senhores associados da Associacao Assistencial Agape para a Assembleia Geral 

Extraordindria a realizar-se em sua sede social na Rua Ana de Oliveira, ne 64, Centro, em Sio Joëo da Boa 

Vista, as 19:00 ( dezenove  horas do dia 10 (dez) de junho do corrente ano, em primeira convocagëo com a 

epresenga de metade mais um dos associados ou, em nêo havendo gudrum suficiente, a assembleia reunir-se-d 

gem segunda convoeagëo, 8 20:-00(vinte) horas, desde gue presentes mais de um tergo dos associados, nos 

8 termos do $ inico do referido artigo 20, afim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA —| ') Reforma 

$ dos Estatutos no gue concerne ao mandato da Diretoria 2) Alteracdo da redagdo do $ 5% do artigo I5 e Artigo 

24, $ 1%. dos Estatutos; 3) apreciacdo de pedidos de remincia de membros da atual diretoria € 4) Eleicëo de 

membros para ocupar os cargos vacantes. So Joëo da Boa Vista,20 de maio de 2019. Antonio Carlos Valin- 

Presidente”. Ato continuo o Sr. Presidente expês a necessidade de alteragdo dos estatutos propondo due o 

parêgrafo guinto ( 5”) do artigo guinze (15) fosse alterado para permitir ao Presidente a contratacio de despesas 

ou investimentos somente até o montante de um ( 1) saldrio minimo nacional vigente & época e, acima desse 

montante deverd contar com a aprovaëo da maioria dos membros da Diretoria; due todo o investimento ou 

despesa deverd passar por uma cotagao de pregos ou orcamento em pelo menos trés ( 3) estabelecimentos 

devendo-se observar, para a contratago, o critério menor prego X gualidade/capacidade técnica. Posto em 

discusstio e votagiio restou aprovada por unanimidade a proposta apresentada. Passando-se ao item seguinte da 

pauta foi proposto gue 0 mandato da diretoria dever& ser reduzido para dois (2 ) anos, permitida a reconducdo ao 

mesmo cargo por uma tinica vez, em razao daguele tempo ser um tanto longo e assim possibilitar uma melhor 

rotatividade entre os associados. Posto em discussao e votacAo, por sugestdo de um dos presentes foi aprovado 

por unanimidade dos participantes da AGE, respeitado o tempo de mandato da atual diretoria. Na seguëncia foi 

procedida pelo Sr. Secretdrio a leitura da cartas de rentncia apresentadas por Diego Mascarenhas, gue renunciou 

ao cargo de Segundo Secret&rio e Silvio Sabino, ao cargo de membro da Comissio de Contas, posto em 

discuss8o e votacdo foram aceitos pelos presentes os referidos pedidos de rentincia aos Cargos mencionados eis 

gue considerados por justo motivo passando-se, em seguida, a apreciagao dos nomes dos pretendentes a 

substituic&o dos membros renunciantes. Por sugesto de um dos membros da atual diretoria foram apresentados 

os nomes de Ivanildo Francisco dos Santos, brasileiro, casado, seeret&rio adjunto, portador do RG. 13.981.771- 

2/SP e do CPF 059.510.678-50, residente e domiciliado na Rua Miguel Vieira Ferreira, n* 43, Vila Oriental, 

CEP 13870.670, em S#o Jodo da Boa Vista-SP, para 0 cargo de 2” Secretêrio e André Ramiro Tischer, 

brasileiro, casado, auxiliar de escritêrio, portador do RG. 29.3 52 736-SISP e do CPF 257.842.928-98 residente e 

domiciliado na Rua Minas Gerais, n* 425. Jardim Reereio, CEP 13876-010 em S4o Joëo da Boa Vista-SP, para o 

cargo de membro da Comissiio de Contas. Posto em discussêo e votacao foram aprovados por todos os presentes, 

e empossados de imediato, cabendo aos mesmos cumprirem Oo tempo restante dos mandatos dos membros 

renunciantes. Ficando assim composta a diretoria cujo mandato vigorarê até 31 de janeiro de 2022: 

PRESIDENTE: ANTONIO CARLOS VALIN, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG. 10.567.098- 

AISP e do CPF. 966.261.358-72, residente e domiciliado na Rua Capito José Alexandre, n* 263, Centro. CEP 

13871-000, em Sao Joëo da Boa Vista-SP; VICE PRESIDENTE: CLAUDIO DONIZETTI MARTIM DA 

SILVA, brasileiro, casado, motorista, portador do RG. 30.613.839-6/SP e do CPF. 278 .883.898-05, residente e 

domiciliado na Rua Nemêncio Goncalves, n? 6, Vila Brasil, CEP 13875-059, em S&o Joëo da Boa Vista-SP: 

PRIMEIRO SECRETARIO: JOSÊ ROGÉRIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Advogado, portador do RG 

M-9.154.248/MG e CPF. 038.556.686.71, residente e domiciliado na Rua Dorival Blota, n* 80, Jardim Nova Sêo 

Jo8o CEP. 13874-134 em SAo Jodo da Boa Vista-SP; SEGUNDO SECRETARIO: IVANILDO 

FRANCISCO DOS SANTOS, brasileiro, casado, seeretêrio adjunto, portador do RG. 13.981.771-2/SP e do CPF 

(059.510.678-50, residente e domiciliado na Rua Miguel Vieira Ferreira, n" 43, Vila Oriental, CEP 13870.670. 

em S&o Joso da Boa Vista-SP, ; PRIMEIRA TESOUREIRA: MARISA DE FATIMA SASSARAO ALVES 

MOREIRA, brasileira, casada, aposentada, portadora do RG. 8.954.027/SP e do CPF. 002.350.848-59, residente 

- domiciliada na Av. Dr. Octavio da Silva Bastos, 1.115, Morro Azul MH CEP. 13874-149: SEGUNDA 

TESOUREIRA: ANA SELMA RIBEIRO SILVESTRE, brasileira, casada, Auténoma, portadora do RG 

S.568.594/SP e do CPF. 936.737.446-15, residente e domiciliada na Rua Dr. Luiz Gambetta Sarmento, n” 13%. 

Jardim Bela Vista, CEP 13875-200, em Sêo Jo%o da Boa Vista-SP; SP; COMISSAO DE CONTAS: ANDRE 

RAMIRO TISCHER, brasileiro casado, auxiliar de eseritêrio, portador do RG. 29.382.136-5/SP e do CPF 

757 842.928-08 residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, n* 425. Jardim Recreio, CEP 13876-010 em S&c 

Joao da Boa Vista-SP: VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA, brasileira, casada, do lar portadora do FG 

  

25 .771.385-X e do CPF. 158 716 .288-18, residente e domiciliada na Rua Manoel Marta, Jardim Santa Merr2.| 

 



CEP 13880-000 Vargem Grande do Sul-SP e DENISE MOLINA LOCANO RIBEIRO, brasileira, casada, 

aposentada, portadora do RG.9.634.699/SP e CPF. 794.935.488-72 residente e domiciliada na Rua Capitdo José 

Alexandre, n* 258, Centro, CEP 13871-000,em Sao Joao da Boa Vista-SP. Esgotada a pauta dos trabalhos, 

frangueada a palavra aos presentes e como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente, agradecendo a presenca de 

todos, deu por encerrados os trabalhos do gue, para constar, lavrou-se a presente ata gue lida e achada de acordo 

foi aprovada pelos presentes, indo assinada pela presidente e secretrio dos trabalhos e pelos demais membros da 

diretoria eleita. So Joëio da Boa Vista, 10 de junho de 2019. Assim. ante as alteragêes havidas nesta AGE bem 

como em raz&o da alteragio de enderego havida em 31 de agosto de 2018, devidamente registrada sob o nimero 

6478 em 13/09/2018, junto ao Official de Registro de Titulos e Documentos e Pessoa Juridica os EStatutos da 

Associagio Assistencial Agape passa a ter a seguinte redagêo' ones de Regise de Titvles 9 
Civil de Pessoë durldica 

Doeu mente? aa Boa Vista - SP | 

ESTATUTOS DA 

| 

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE 6760-- 
CAPITULOI 

Denomina€&o, Seus Fins, Sede, Duraciio e Foro. Protocotaao e Digitalizade SOP n” 

Artigo 1% - AA Associagao Assistencial Agape, doravante denominada simplesmente ASSOCIAC AO. constitui-se 

em pessoa juridica de direito privado, de natureza filantropica, educacional € assistencial , sem fins econêmicos, 

tendo por finalidade principal a prestacdo de assistência social e educacional, dentro do territério brasileiro, a 

pessoas de ambos OS sexos, sem distingio de raga, cor, condig&o econêmica, credo religioso ou politico, nos 

termos da Constituig#o da Repablica Federativa do Brasil e C6digo Civil Brasileiro, com duracao por tempo 

indeterminado, com sede central na Rua Ana de Oliveira, ne 64 , Centro, CEP 13870-199, em S&o Joëo da Boa 

Vista, estado de So Paulo comarca onde tem seu foro judicial. 

Artigo 2” - Para desenvolvimento de suas atividades e alcance de seus objetivos a Associag&o poderd abrir 

estabelecimentos ou unidades neste ou em gualguer outro municipio dentro do territêrio nacional e regidos pelo 

presente Estatuto e pelo Regimento Interno aprovado em Assembleia Geral; 

Parigrafo (tinico - Tais estabelecimentos ou unidades reger-se-Ao pelo presente Estatuto € pelo Regimento 

Tnterno, em conformidade com as determinagêes legais e legislac&o pertinente ê matéria em causa. 

CAPITULO N 
Principais Atividades 

Artigo 3%- A Associacêo, enguanto ente associativo exerce as seguintes atividades: 

1— prestar servigos de assistência social, cultural e educacional de cunho filantrépico a pessoas necessitadas; 

11 — promover palestras visando orientagao guanto & higiene e satide, buscando a conscientizac#o guanto A 

prevengdo de moléstias infecto-contagiosas ou nAo; 

11 — Organizar creches, casas-lar, escolas, nicleos de assistência social principalmente para pessoas da terceira 

idade , centros de recuperac#io ë outros afins; 

IV — Promover palestras e reuniëes sociais com fins beneficentes, culturais, civicos, visando a integrag&o 

familiar e colaborando com as obras de assistência preventiva, terapêutica e educacional, sejam elas 

governamentais ou nio; 

V — Proporcionar atendimento nos aspectos de educagio, satde, recreagdo e possibilidade de formacao 

profissionalizante; 
CAPITULO II 

Dos Associados, Seus Direitos e Deveres 

Artigo 4% - Poderio, mediante proposta da Diretoria, em nimero indeterminado,  serem admitidos como 

associados pessoas fisicas ou juridicas gue estejam afinadas com os objetivos sociais da AssociagBo, os aguais 

contribuir&o voluntariamente com bens, valores ou servigos voluntêrios; 

Artigo 5% - S&o direitos dos associados: 

1— participar das reuniëes administrativas de carêter geral; 

T1 — tomar parte nas assembleias gerais ordindrias e extraordindrias; 

11 — votar e ser votado, nomeado ou credenciado. 

Artigo 6% - Sao deveres dos associados: 

1 — contribuir financeiramente para a manutencao da Associacëo, com o auantum estabelecido em Assembleia 

Geral; 
' 

T1 — prestar servigos voluntêrios sempre due convocados, desde gue tal servigo nio venha a prejudicar seus 

afazeres normais ou sua familiar; 
' 

II — comparecer as assembleias, guando convocados; 

IV — zelar pelo patrimênio moral e material da Associag&o; 

V — prestigiar a Associagao,, contribuindo com servicos para a execugdo de suas atividades. os guais ser&o 

prestados em regime de voluntariado sem gerar gualguer vinculo empregaticio e sem direito a pagamentos de 

guaisguer espécies; 

Artigo 7 - Perderd sua condisdo de associado aguele gue: 

1 — solicitar seu desligamento do rol de associados da Associacdo; 
: 

T1 — deixar de comparecer; sem justificativa, a trés reuniëes, consecutivas ou nio, e para as guais TER ee dol 

convocado; 

vd 
i



IN — proceder de maneira incorreta guanto a moralidade e aos bons costumes normalmente aceitos pela 

sociedade; 

IV — n&o cumprir seus deveres expressos neste Estaturo e as determinag Oes de administracao geral: 

V — promover dissidência manifesta ou se rebelar contra a autoridade da Assocjaga0 e das Assembleias: 
Oneini Ge Aegistro de TIulcs 8 

VI — vier a falecer; 
Deewaner eN de esse durigies 

VII — for condenado por crime inafiancavel, de cuja sentenga ndo caiba mais recurso; 

b RA” 
CAPITULO IV 

Do Procedimento Disciplinar Protocolado e Digitalizado sob n” 

Artigo 8% - Ao associado acusado de violar o presente estatuto ou s€ insubordinar contra decisêo da 

administragao geral ou assembleia é assegurado o contraditêrio e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele 

inerentes, nos termos da Carta Constitucional Vigente. 

Artigo 9 - Instaurar-se-& o procedimento disciplinar mediante denincia gue conteré a falta praticada pelo 

denunciado, a indicagdo das provas € a assinatura do denunciante dirigida ao presidente da Associacëio gue, ato 

continuo, determinard a abertura de procedimento disciplinar. 

Artigo 10 - Instaurado o procedimento disciplinar, o acusado serê notificado do ato para, guerendo, exercer 0 seu 

direito de ampla defesa. 

Artigo 11 - Nao serdo objetos de prova os fatos not@rios, incontroversos ou confessados. 

Paragrafo Unico — O Associado s6 serd considerado culpado apés Oo trênsito em julgado da decisio 

administrativa devidamente apurada em todas as instências cablveis. 

Artigo 12 - Os membros da Diretoria da Associagao, cumulativamente €xercem em primeira instincia a fung&o 

de Orgtio Disciplinar, cabendo de tal decis&o recurso & Assembléia Geral; 
CAPITULO V 

Dos Recursos, Aplicac6es e Patrimênio 

Artigo 13 — Constituem recursos para manutencao da Associagao as contribuicëes aprovadas em Assembleia, 

bem como todos os demais recursos em espécie ou bens, obtidos através de ofertas, e doagêes de guaisguer 

pessoas, fisica ou juridica, gue se proponhaa contribuir, e outros meios licitos. 

Artigo 14 - Todo o movimento financeiro da Associagao serd registrado conforme exigências técnicas e legais 

gue assegurem sua exatid&o e controle bem como eseriturados de acordo com os principios fundamentais de 

contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Artigo 15 - O patrimênio da Associacëo compreende bens moéveis. iméveis, veiculos e semoventes e outros gue 

possua ou venha possuir, na gualidade de proprietêria, os guais serdo em seu nome registrados e, sobre os guais, 

exercerd poder e dominio. 

Paragrafo 1% - Os recursos obtidos pela Associa€Ao e seus segmentos oficiais, conforme disposto deste capitulo, 

integram o patrimênio da Associago, sobre os guais. seus doadores ndo poder&o alegar ter direitos, sob nenhum 

pretexto ou alega€éo. 

Pargrafo 2% - Aguele gue, por gualguer motivo desfrutar do uso de bens da Associagio, cedido em locacëo, 

comodato ou similar, ainda gue técita e informalmente, fica obrigado a devolvé-los guando solicitado e no prazo 

estabelecido pela Diretoria, nas mesmas proporg6es e condicêes de guando lhes foram cedidos. 

Pardgrafo 3% - A AssociagHo ndo responderd por dividas contraidas por seus administradores e ou diretores. 

salvo guando realizadas com prévia autoriza€ao, por escrito, do seu representante legal, nos limites deste 

Estatuto e legislac&o prépria. 

Pargrafo 4? - Nenhum associado responderd pessoal, solidria ou subsidiariamente pelas obrigag6es assumidas 

por diretores e ou administradores, no exercicio de suas fungëes, porém responderd esta com seus bens. por 

intermédio do seu representante legal. 

Parégrafo 5” - A aguisicêo de bens destinadas ao patrimênio da associacao bem como as despesas efetuadas para 

manuteng#o do referido patrimênio, excetuada a contratacao de funcion4rios e pagamento de despesas e& 

encargos dai advindos, até o valor eguivalentea | (um) salério minimo nacional vigente, & época da contrarag#o. 

ser80 autorizadas pelo Presidente; acima desse montante dever& contar com a aprovago da maioria simples do 

membros da Diretoria, devendo-se observar gue todo investimento ou despesa dever4 passar por uma Cotagao 

de precos ou orgamento em pelo menos três ( 3) estabelecimentos devendo-se observar, para a contratago, o 

crit€rio menor prego x gualidade/capacidade técnica. ; 

Paragrafo 6? - Em caso de construgdio serd dispensada a exigência acima, desde gue a execucdo da con$trurzo 

referida seja previamente aprovada pela Diretoria; 

Par&grafo 7%- A venda ou gravame de bens mêveise imêveis dependem de prévia autorizagAo da Assembleta 

Geral, salvo guando destinarem-se & garantia do Juizo para fins de defesa em processos judiciais em gus a 

Associagjio figure como parte; 
Pardgrafo 8% - A compra de bens ou contratagio de despesas gue ndo se destinem ao patrimênio ou manutengdo 

da Associacio serio de responsabilidade exclusiva de guem autorizar tal compra ou despesas, cabendo ao 

mesmo o pagamento da divida contraida; 

Artigo 16 - Em caso de total dissolugao da Associagao solvidos seus compromissos, a Assembléia Geral 

decidiré sobre os bens remanescentes e, caso nio tome nenhuma decis&o os mesmos reverterBo em favor da 

entidade filantrépica de fins andlogos; t Lo 
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Par&grafo Unico - Na hipêtese de uma cisdo ou dissidência o patrimênio da Associacdo ficarê com o grupo gue, 
independentemente do seu nimero, permanecer vinculado aos objetivos sociais propostos; 

CAPITULO VI 
Das Assembleias 

Artigo 17 - A Assembleia Geral é constituida por todos os associados inseritos em livro préprio gue nio estejam 
sofrendo restrig6es de seus direitos na forma prevista neste Estatuto; é o 6rgio maximo e soberano de decisêes, 
com poderes para resolver guaisguer neg6cios da associac#io, inclusive, decidir, aprovar, reprovar, ratificar ou 
retificar os atos de interesse da entidade realizados por gualguer érgéo vinculado & mesma serd presidida pelo 
Presidente, e as deliberacêes serdo tomadas pela maioria simples de voto, salvo disposicëes em contrério 
previstas neste Estatuto, cabendo & mesma: 
l Eleger os administradores; Dosente ie ee DO dice 
I- Destituir os administradores; GEE SN ae hee Vie SP 
MI-  Aprovar as contas da Diretoria; 6760-- 
IV-  Alteraro estatuto. 
V- Elaboragdo ou alteragio de Regimentos ou Atos Normativos; Protocolado @ Digltalizado sob n? 
V1- Oneragëo, alienagdo ou cessio de bens patrimoniais; 
VII- Autorizagio para contratac&o de empréstimos, financiamentos ou Cumulativamente, cujo 

montante seja superior a 20% (vinte por cento) da receita média mensal da Associacfo nos ultimos 12 
(doze) meses; 

VIII- Casos de repercussao0 e interesse geral da Associac&o omissos neste Estatuto; 
[X-  Deliberar sobre recurso interposto da decisao gue disciplinar associado obreiro da Associacëo; 
X- Conhecer dos relatérios anuais de funcionamento dos 6rgêos da administrac&o da Associac&o. 

Paragrafo Unico — A convocacfio far-se-& mediante comunicag#o escrita ou através da Imprensa local, com 
antecedência minima de 15 (guinze) dias. 
Artigo 18 - Conforme a natureza dos assuntos a serem tratados, as Assembleias convocadas poder& ser 
Ordindria ou Extraordinaria. 
Artigo 19 - A Assembleia Geral Ordindria serê realizada uma vez por ano, no mês de janeiro, para, mediante o 
sistema de aclamac#io ou por escrutinio secreto, discutir o parecer da Comissêo de Exame de Contas, 
apresentado para aprovag#o, procedendo-se 2a eleic&o da Diretoria, dos demais membros da Comissio de 
Exame de Contas, guando o mandato estiver expirando. 
Artigo 20 - A Assemble ia Geral Extraordinêria reunir-se-4, a gualguer tempo, para tratar de assuntos urgentes 
de legitimo e exclusivo interesse da Associafa0, nos casos gue justifiguem a referida convocagao; 
Pardgrafo Unico — Para as deliberagêes a gue se referem os incisos II, IV e VI, do artigo 17, é exigido o voto 
concorde de dois tercos dos presentes 4 assembleia especialmente convocada para esse fim, n&o podendo ela 
deliberar, em primeira convocag#o, sem a maioria absoluta dos membros, ou com menos de um terco nas 
convocagëes seguintes. 

Artigo 21 - É facultado ao associado ser representado por procurador, na Assembleia da Associacëo gue 
deliberar sobre matéria constante do $ unico do artigo antecedente, devendo o instrumento de procurag&o conter, 
obrigatoriamente: 
1 — os poderes outorgados; 
I1-— a identificacao da Assembleia; 
II —o periodo de validade da procurag&o; 
IV — as respectivas identificac6es do outorgante e outorgado. 
Paragrafo Unico — Para os fins deste artigo o outorgante e o outorgado dever&o estar no pleno gozo de seus 
direitos constantes deste Estatuto. 
Artigo 22 - A convocacëo de uma assembleia geral serê feita na forma deste Estatuto ou por solicitac&o de 15 
(um guinto) dos associados, através de reguerimento encaminhado & Diretoria da Associaco, na pessoa do 
Presidente, com o devido protocolo, contendo os nomes, as assinaturas e os nimeros de documentos de 
identificagêo, bem como o motivo da realizago da mesma, sendo obrigatéria a sua realizac#o sob pena de 
responsabilidade do Presidente da Associag&o 
Artigo 23 - As matérias constantes nos demais incisos do artigo 17 deste Estatuto, nio abrangidos pelo disposto 

no parêgrafo tinico do artigo 20, ser&o aprovadas por voto concorde da maioria simples dos membros preseules 
em uma assembleia geral. 

CAPITULO VII 
Da Administrac&o 

Artigo 24 - A Diretoria, érgio de diregdo e representac&o da Associagao Assistencial Agape, teré mandato de 
dois (2) anos, permitida a reeleic&o para o mesmo cargo por apenas uma vez é composta de: 
1 — Presidente 
II — Vice Presidente , 
NI — 1” Secretêrio; `N 
TV — 2" Secretdrio; ; ' 

V — 1” Tesoureiro; 

  

  
 



  

VIT—2* Tesoureiro. protoeolado  Digitelizado Sop n! 

Parêgrafo 1* - Todos os membros da Diretoria serëo eleitos em Assembleia Geral Ordinêria, conforme o artigo 

19, e empossados imediatamente, e terdo mandato de 2 (dois) anos. permitida a reelei€ëo para o mesmo cargo 

por apenas uma vez, permanecendo em seus cargos alé a posse de seus substitutos; 

Pardgrafo 2” - Empossada a nova diretoria o mandarto da diretoria antiga serd automaticamente extinto; 

Paragrafo 3% - A Comissio de Contas, composta de 3 (trés) membros eleitos em assembleia, com mandato 

coincidente ao da Diretoria, nomeados, dentre eles, pela Diretoria, o Presidente e o Relator, sendo vedado para 

eles a ocupac&o de cargos passiveis de auditoria. e imprescindivel, ao menos para o Relator, a gualificagêo 

técnica para o desempenho de suas fung6es, a gual compete examinar: 

a) — regularmente, no minimo uma vez a cada trimestre, os relatérios financeiros e a contabilidade da 

AssociacBo, conferindo se os documentos, lancamentos e totalizagdes estdo corretos e dar o parecer nas 

Assembleias, recomendando implantagio de normas gue contribuam para o melhor controle do movimento 

financeiro da entidade, guando for o caso; 

b)—o cumprimento das obrigagêes financeiras assumidas pela Associagao ou entidades por ela lideradas; 

Cc) — o cumprimento das obrigagdes trabalhistas, providenciarias, tributêrias e outras perante os 6rg&os publicos 

em geral. 

Artigo 25 - Os membros da Diretoria, Comissao de Contas ou outras comissêes gue vierem a ser criadas 

exercer8o suas fungGes gratuitamente, sendo seu trabalho considerado de relevante valor social, estando os seus 

membros cientes de gue ndo poderio exigir ou pretender remuneragfio de gualguer espécie, bem como a 

participacao de lucros, dividendos, bonificacëes ou vantagens do patrimênio ou rendas da Associacao, sob 

gualguer forma ou pretexXto. 

Artigo 26 - Compete & Diretoria, como 6rgdo colegiado: 

1— exercer as fungêes de érgo disciplinar da Associagao em 1* (primeira) instência; 

II — elaborar e executar o programa anual de atividades: 

TT — contratar e demitir funcionarios, fixando-lhes a remunera€ao; 

IV — homologar, de conformidade com o estabelecido em seus respectivos estatutos, os membros da Diretoria e 

outros 6rgios das entidades da Associacdo; 

V — indicar os nomes dos administradores das demais entidades criadas pela Associag&o. Bem como OS 

responsêveis pelos departamentos, superintendência, comissoes de assessoria e eguipes; 

VI — nomear, pela indicagao do Presidente, os membros de comissêes ou coordenadorias especiais para assuntos 

jurfdicos, imprensa e outras, gue servirgo de assessoria para a Diretoria; 

VIl— desenvolver atividades e estratégias gue possibilitem a concretizag#o dos alvos prioritêrios da Associac&o; 

VIIl— primar pelo cumprimento das normas contidas no presente Estatuto; 

IX — elaborar os Atos Normativos gue se fizerem necessêrios; 

X — administrar o patrimênio geral da entidade em consonência com este Estatuto; 

XI — comunicar eventuais desligamentos de associados. 

Artigo 27- Ao Presidente compete: 

1 — representar a Associago, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, inclusive, se necessêrio. 

constituir procurador para a defesa dos interesses da mesma; 

11 — convocar e presidir as Assembleias Ordindrias e Extraordindrias: 

II — apresentar alvos prioritriosê Associag&o; 

IV — participar “ex-officio” de todas as suas organizagêes, podendo fazer-se presente a gualguer reuniëo, 

independentemente de gualguer convoca€io; 

V — zelar pelo bom funcionamento a contento da Associaga0 na busca de seus objetivos;; 

V1— cumprir e fazer cumprir o Estatuto; 

VII — supervisionar as demais entidades criadas,, departamentos, superintendência, comiss6es € eguipes da 

Associacfio; 

VIII — autorizar despesas ordinêrias e pagamentos; 

IX — assinar com o Secretdrio atas das Assembleias Gerais e das reuniëes da Diretoria; 

X — abrir, movimentar e encerrar contas bancarias, em nome da Associagio, juntamente com 0 Tesoureiro; 

XI — assinar as Escrituras referentes ds transaOes ou averbagoes imobilidrias da entidade, na forma da lei; 

XII — praticar, “ad-referendum” da Diretoria, atos de competëncia desta, cuja urgência recomende solugo 

imediata; 

Artigo 28 - Compete ao Vice-Presidente, pela ordem: 

1 — substituir, interinamente, o Presidente em suas ausências ou impedimentos ocasionais, sucedendo-o em caso 

de vacincia; 

T — auxiliar o Presidente no gue for necessdrio; 

Artigo 29 - Compete aos Seeretêrios, por sua ordem de titularidade ou em conjunto: 

1 — secretariar as Assembleias, lavrar as atas e as ler para aprovacao, providenciando, guando necessêrio, o seu 

registro em cartério; 

  
11 — manter sob guarda e responsabilidade, os Registros das Atas, € demais documentos pertinentes; bem come. 

os de uso da secretaria, deles prestando conta a0s Secretdrios eleitos para a gestio seguinte; ' ty 
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II] — assessorar o Presidente no desenvolvimento das Assembleias e demais reuniëes; 676 0-- 

IV — manter atualizado o rol de associados;: Prolocolsdo e Digitalizad 

V — expedir e receber correspondéncias relacionadas & movimentag&o de associados: ir 

VI — elaborar, expedir ou receber outros documentos ou correspondências deididas pela Assembleia, ou pela 

Diretoria, bem como receber as gue se destinarem & AssociacAo: 

VIL— manter em boa ordem os arguivos e documentos da Associaca0: 

VIII — nas reuniëes da Diretoria, assessorar o Presidente, elaborando as respectivas atas, e anotando as propostas 

gue devem ser encaminhadas ê Assembleia; 

IX — elaborar e ler relatêrios da Secretaria, guando solicitado pelo Presidente; 

X — outras atividades afins. 

Artigo 30 - Compete aos Tesoureiros, em sua ordem de substituigdo ou em conjunto, executar, supervisionar e 

controlar as atividades relacionadas a: 

1— recebimento e guarda dos valores monetêrios; 

11 — pagamentos autorizados, mediante comprovantes revestidos das formalidades legais; 

11 — aplicacêes financeiras; 

IV — abertura, movimentagfo e encerramento de contas bancêrias em nome da Associagiio, juntamente com o 

Presidente ou com outro membro da Diretoria devidamente credenciado; 

V — elaboracfo e apresentagfo de relatêrios, mensais e anuais. agrupados conforme o plano de contas, e 

extraidos do registro nominal de valores recebidos e dos pagamentos efetuados; 

VI — contabilidade; 

VII — obrigagêes trabalhistas, providenciarias. tributêrias e outras perante os 6rgdos ptiblicos, inclusive as 

relativas a construgëes; 

VIII — elaboragao de estudos financeiros € orsamentos, guando determinados, observados os critérios definidos; 

IX — outras atividades afins. 

Artigo 31 - Os membros da Diretoria da Associagao nêo serao responsêveis pelas obrigacêes due contrairem em 

nome da entidade, em virtude de ato regular de gest&o, respondendo, porém, civil, penal e administrativamente, 

guando for o caso, por violagso da lei, deste Estatuto e de outros atos normativos da Associagao; 

Artigo 32 - A vacência ocorrer nos seguintes Cass: aposentadoria por inval idez, transferência, morte, rentincia, 

abandono, desligamento. por transgressdo administrativa ou devidamente apurada. 

CAPITULO VIII 
Das Disposicêes Gerais 

Artigo 33 - A Associag&o, como pessoa juridica, legalmente habilitada perante os poderes publicos, responderd 

com os seus bens pelas obrigac6es por ela contraidas. 

Artigo 34 - Oualguer associado due ocupar cargos na Diretoria. Comissio de Contas ou diregdo de entidade 

afiliadas, desejando candidatar-se a cargo eletivo da polftica secular ou dualguer outro empreendimento 

incompativel com as suas atribuicbes administrativas, deverd afastar-se de suas atividades enguanto perdurar seu 

intento. 

Pardgrafo Unico — Findando o periodo de campanha eleitoral, o membro afastado poderê ser reintegrado, a 

critério da Diretoria , desde gue nêo tenham ocorrido fatos gue desabonem sua conduta. 

Artigo 35 - A Associagio somente poder4 ser extinta por sentenga judicial ou por aprovag&o unéinime de todos 

os seus assocjados em gozo de seus direitos associativos, reunidos em Assembleia Geral Extraordindria 

especialmente convocada para essé fim; 

Par&grafo Unico —- Em caso de dissolugAo, serd obedecido o contido no artigo 16 supra; 

Artigo 36 - AOS Orgaos de Apoio Administrativo competem assessorar a Diretoria nas dreas especificas. 

emitindo pareceres sempre due solicitados, devendo suas atribuigdes serem especificadas no corpo do Regimento 

Interno, Regulamentos e Atos Normativos. 

Artigo 37 - Os Regimentos Internos, Regulamentos e Atos Normativos da Associagio e Suas entidades 

assistenciais em hiptese alguma poderdo contrariar os termos deste Estatuto. 

Pargrafo Unico — Novas entidades juridicas, ao serem criadas, poderBo elaborar seus Estatutos e Regimentos, 

observados os principios estabelecidos neste Estatuto. 

Artigo 38 - Os casos omissos no presente Estatuto serBo resolvidos pela Assembleia Geral observada a legislacdo 

pêtria em vigor;. 
' 

Artigo 39 -Este Estatuto passa a vigorar ap6s sua aprovagdoe registro de Cartério competente gerando todos 

OS opeis “direito, ficando revogadas as disposicêes em contrario. 
- 
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