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CepfruLo I

Da denominagSo, sede, foror objetivos e duragSo.

d) Promover campanhas de mobilizagSo e divulgagSo junto a opiniSo p0blica
acerca dos objetivos da ASSOCIACAO, bem como das atividades na Srea
museol69ica;

e) Editar livros e outras formas de mldia de valor artistico ou cultural;

cu rsos, conferdncias,
cu ltu ra I e a rtistica e

nas d iversas ling uagens

e especializagSo t6cnica

acordos operaciona is com institu ig6es
quanto internacionais no campo da

implantagSo de projetos, desde que

OrganizaqSo Social de Cultura:
ACAM PORTINARI

Artigo 1o - Sob a denominagSo de'ASSoCIA9AO CulfuRAL DE APOIO AO

MUSEU CASA DE PORTINARI", fica constituida uma associagSo, sem fins
lucrativos, com personalidade juridica de direito privado, doravante denominada
simplesmente ASSOCIAQAO, que se reger5 por este estatuto e pelas leis que lhe

forem aplicdveis.

Artigo 20 - A ASSOCIA$AO tem sede a Rua Floriano Peixoto, no. 490 - CEP

14340-000, na cidade de Brodowski, Estado de S5o Paulo, e foro na comarca do

mesmo munic[pio, podendo abrir filiais ou escrit6rios em todo o territ6rio brasileiro.

Artigo 30- A ASSOCIA$AO tem objetivos de natureza social na Srea da cultura,
que se constituem na colaboragSo t6cnica, operacional e financeira, para o

desenvolvimento das atividades do MUSEU Cnsa oe PonrtruAnl, E DE ourRos ESPAeos

MUSEoLoGIcoS No ESTADo oe SAo PAULo.

Artigo 4o- Para a consecugSo de seus objetivos, a ASSOCIAGAO poderS:

a) Realizar, patrocinar e promover exposigdes,
sem ind rios, cong ressos, conclaves de natu reza
intercambio entre profissionais ou entidades;

b) Manter oficinas de formageo ou aperfeigoamento
a rtf sticas;

c) Promover o treinamento, cdpacitagSo profissional
e cientifica de recursos humanos;

f) Receber auxllio t6cnico, celebrar
priblicas e privadas tanto nacional
pesquisa, elaborageo, avaliagSo e
voltados para seus objetivos;

d"fut AssociaqSo Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portirrari
Rua Floriano Peixoto, 490 - Centro
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g) Presta r servigos, consu ltorias
artisticas, bem como museologia
finalidades sociais;

e/ou assessorias nas Sreas culturais e
e demais setores relacionados is suas

h) Elaborar e executar projetos sociais de natureza cultural, inclusive
mediante a utilizagSo de leis de incentivo, podendo captar recursos
financeiros junto i iniciativa p0blica ou privada para a realizagSo dos
mesmos;

i) Instalar, manter e administrar espagos destinados i oferta de servigos de
alimentos, livrarias, estacionamento e lojas de souvenir.

ParSgrafo 0nico - A ASSOCIAQAO n6o possui finalidade lucrativa e ndo

distribui16 entre seus Associados, conselheiros, diretores, colaboradores ou

doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou liquidos, dividendos,
bonificag6es, participag6es ou parcelas de seu patrim6nio, auferidos mediante o

exercicio de suas atividades, devendo aplicS-lo integralmente na consecugSo de seu

objetivo social, assim como toda e qualquer receita obtida no desenvolvimento de

suas atividades serd integralmente revertida para a consecugSo de suas finalidades
sociais.

Artigo 50- Para sua manutengSo, a ASSOCIAQAO contard com as seguintes
fontes de recu rsos e receitas:

a) Contribuig6es de seus associados, auxllio e subveng6es, doag6es, legados,
verbas advindas de contratos, parcerias e repasses priblicos, cobrar ingressos
e taxas de suas atividades;

b) Advindos de contratos, parcerias, termos ou acordos com instituig6es
p0blicas ou privadas;

c) De Contratos de GestSo para gerenciamento e desenvolvimento das
atividades de equipamentos culturais prlblicos, implantag5o e
desenvolvimento de programas de governo na Srea da cultura e realizagSo de
projetos culturais em geral;

d) De comercializagSo de objetos com as marcas de sua propriedade ou que
estejam sob sua administragSo e demais produtos inerentes as suas
atividades ou de interesse dos usudrios do museu;

e) Oriundos da manutengSo por administragSo pr6pria ou de terceiros, como
apoio as suas atividades, servigos de alimentos, livrarias, estacionamento e
loja de souvenir; e

f) Oriundos da prestagSo de servigos, consultorias ou assessorias realizados
pela ASSOCIACAO; e

g) Receitas patrimoniais e financeiras, inclusive oriundas da aplicagSo dos
recursos do Fundo Patrimonial.

Artigo 60- E vedado a ASSOCIACAO, ou por seus membros em nome dela, a
participagSo em quest6es de ordem pol[tica, religiosa, sectdria ou social.

Aftigo 70- A existOncia legal da ASSOCIACAO 6 por tempo indeterminado.

OrganizagSo Social de Cultura:
ACAM PORTINARI

? AssociagSo Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari
Rua Floriano Peixoto, 490 - Centro

Brodowski - SP - CEP 14340.000

Tel.: 16 3664.6644 - vvvv\r.acamportinari.org



CepiruLo II
Dos Associados

S rgAo I
Do quadro social

Artigo 80- O quadro social da ASSOCIAQAO 6 constituido por
associados, desde que maiores de dezoito anos e sem
classificados nas seg u intes categorias:

a)ASSOCIADOS FUNDADORES: aqueles constantes da Ata de FundagSo da
ASSOCTA9AO;

b) ASSOCIADOS EFETMS: aqueles que se identifiquem com os prop6sitos
da ASSOCHQAO e solicitem ingresso nos quadros sociais da ASSOCIIQAO
posteriormente i sua constituigSo, por meio de carta enderegada ao Conselho
de AdministragSo e tenham seus nomes aprovados por este Conselho;

c)ASSOCIADOS geNeUERITOS: aqueles que prestarem relevantes
servigos a ASSOCIA$AO, e que tenham seus nomes indicados e aprovados
pelo Conselho de AdministragSo;

d)ASSOCIADOS CONTRIBUINTES aqueles que apoiem as atividades da
ASSOCIAQAO por meio do aporte de recursos financeiros, podendo ser
divididos em subcategorias, sem direito a voto nas Assembleias Gerais.

Paragrafo Primeiro - Os antigos membros do Conselho de AdministragSo e do
Conselho Fiscal da ASSOCHQAO passarSo a integrar a categoria de Associados
Benem6ritos, ap6s o t6rmino de seus mandatos.

Parigrafo Segundo - Os ASSOCIADOS, de qualquer natureza, ndo respondem
soliddria ou subsidiariamente pelas obrigag6es da ASSOCIA$AO.

SegAo II
Da admissSo, desligamento e exclusio do ASSOCIADO

Artigo 9o- Para ser admitido como associado contribuinte, o interessado deverd
fazer solicitaESo por escrito e ter o seu pedido aprovado pelo Conselho de
AdministragSo.

Artigo 1O- Os ASSOCIADOS poderSo desligar-se voluntariamente do quadro
social atrav6s de pedido formal junto i Diretoria Executiva, o qual ser5
homologado pelo Conselho de AdministragSo.

SegAo III
Dos Direitos e Deveres dos ASSOCIADOS

Artigo 11- S5o direitos dos ASSOCIADOS:

a) Participar das Assembleias Gerais, com direito de voz e voto, observadas
as exceg6es previstas neste Estatuto;

b) Votar e ser votado, exceto no caso de ASSOCIADOS CONTRIBUINTES;
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c) Ter prioridade para si e para seus dependentes na
atividades da ASSOCIACAO;

pa rticipagSo das

d) Ter desconto no valor dos ingressos ou taxas cobrados pela
ASSOCTA9AO;

e) Recorrer i Assembleia Geral contra qualquer ato praticado pela Diretoria
Executiva e das decis6es do Conselho de AdministragSo nos processos de
exclusSo.

Artigo 12 - S5o deveres dos ASSOCIADOS:

a) Praticar e defender a realizagSo dos objetivos sociais da ASSOCIaQAO;

b) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, bem como as deliberag6es
dos OrgSos Sociais;

c) Desempenhar com zelo e dedicagSo os cargos para os quais forem eleitos,
e as atribuig6es que lhe forem confiadas pelo Conselho de AdministragSo;

d) Informar ao Conselho de AdministragSo qualquer anormalidade ou
irregularidade que tenha conhecimento e que possa prejudicar a
ASSOCTA9AO;

e) Comparecer is Assembleias Gerais e votar por ocasiSo das eleig6es.

SegSo IV

Das penalidades e das defesas

Artigo 13- A pr5tica pelo ASSOCIADO, de atos incompativeis com os fins e

decoro da ASSOCIACAO, poder6 ensejar as seguintes penalidades:

a) Advert6ncia verbal registrada em ata do Conselho de AdministragSo;

b) Advert6ncia escrita;

c) SuspensSo tempor5ria de seus direitos conferidos pelo presente estatuto;

d) ExclusSo do quadro associativo.

Artigo 14- CaberS ao Conselho de Administrag5o a aplicagSo das penalidades
previstas no artigo anterior, mediante a representagSo de qualquer associado.

Par6grafo Primeiro- As penalidades serSo sempre aplicadas ap6s ampla defesa
do representado, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, quando
couberem.

ParSgrafo Segundo- Garante-se aos associados em processo de exclusSo o direito
de recurso e defesa perante a Assembleia Geral.

CnpirULO III
Dos 6rg5os Sociais

Artigo 15- Seo Orgios da ASSOCIA$AO:

Assembleia Geral;

Conselho de AdministragSo;

a)

b)

OrEanizaESo Social de Cultura:
ACAM PORTINARI
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c) Diretoria Executiva; e

d) Conselho Fiscal.

ParSgrafo 0nico: No tocante
alteragSo no modelo atual deverS

a administragSo da ASSOCIACAO,
ser decidida em Assembleia Geral.
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SegAo I
Da Assembleia Geral

Artigo 16- A Assembleia Geral 6 o 6195o de deliberagSo
serS formada pelos Associados em situagSo regular,
privativamente:

b) Extraord ina ria mente pa ra vota r a lterag6es no presente
c) Extraordinariamente para alteragSo do Conselho de
destituigSo de administradores;
d) Extraordinariamente para qualquer outra deliberagSo a

Destitu ir os ad m i n istradores;

Altera r estatutos.

Par5grafo Primeiro - Para as deliberagOes de que trata este artigo, 6 exigida
Assembleia especialmente convocada para o respectivo fim, respeitando-se, em
primeira convocagSo, o qu6rum minimo de l/2 (metade) dos Associados, e em
segunda convocagSo, que se efetivard SO ltrinta) minutos depois, com qualquer
nImero.

Par5grafo Segundo - As deliberag6es serSo tomadas por maioria simples dos
presentes.

Artigo 17- A Assembleia Geral reunir-se-d:

a) Ordinariamente a cada 4 (quatro) anos para eleigSo e posse dos membros
do Conselho de AdministragSo;

a)

b)

da ASSOCIACAO, 9Ue
e a ela compete

estatuto;
Administrageo ou

que for convocada.

Parigrafo Primeiro - As Assembleias Gerais serSo convocadas pelo Presidente do
Conselho de AdministragSo e presididas pelo mesmo, ou na sua ausEncia por um
Associado escolhido entre os presentes.

ParSgrafo Segundo - Para a instalagSo das ASSEMBLEIAS, ser6 necessdrio o

"quorum" minimo de t/3 (um tergo) dos Associados em primeira convocagSo de
presenga, ou com qualquer n0mero em segunda convocagSo, que se dar6 30
(trinta) minutos ap6s.

Par5grafo Terceiro - As deliberag6es serSo tomadas por maioria simples dos
presentes.

Organizag6o Social de Cultura:
ACAM PORTINARI
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Artigo 18- A convocagSo das Assembleias Gerais Extraordindrias ser6 feita por
qualquer dos membros da Diretoria Executiva, ou por L/5 (um quinto) dos
associados.

Par5grafo 0nico - A convocagSo ser6 feita com no minimo 10 (dez) dias de

anteced€ncia, por edital afixado na sede da ASSOCIACAO, por meio eletr6nico, ou
por qualquer outra forma que comprove a ciGncia do ASSOCIADO, devendo nela

constar expressamente a "ordem do dia".

Artigo 19- Das deliberag6es da Assembleia Geral serSo lavradas atas assinadas
por todos os presentes, com a clara identificaESo do signatdrio.

CepiruLo IV
Do Conselho de Administrageo

Artigo 20- O Conselho de Administragio 6 o 6195o de deliberagSo superior da
ASSOCTA9AO.

Artigo 21- O Conselho de AdministragSo ser6 formado por 7 (sete) membros, na

segu i nte conformidade :

a) 55o/o de membros eleitos em Assembleia Geral dentre seus Associados,
correspondente a 04 (quatro) membros;

b) 35o/o de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho dentre
pessoas de not6ria capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral,
correspondente a 02 (dois) membros;

c) 10o/o de membros eleitos pelos empregados da ASSOCIAQAO,
correspondente a 01 (um) membro

ParSgrafo Primeiro - A eleigSo de novos membros do Conselho de AdministragSo
para completar mandato vacante, serd procedida conforme disposto nas letras
deste artigo.

Par5grafo Segundo - os membros eleitos pelos empregados da ASSOCIACAO
poderSo continuar a receber a remuneragSo devida pelos servigos realizados na
qualidade de funciondrio da ASSOCIAQAO e ndo pelas fung6es exercidas como
conselheiro.

Artigo 22- O mandato do Conselho de AdministragSo serd de 4 (quatro) anos,
admitindo-se uma recondugSo.

Artigo 23 - O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados ser6
de 2 (dois) anos.

Aftigo 24- Os membros do Conselho de AdministragSo, ndo poderSo ser parentes
consangti[neos ou afins at6 o 30 grau do Governador, Vice-Governador e
Secretdrios de Estado.

.""i3'I:ilJi-:f$il,ilXy'*,
Mi";;i:;'.'5Yd**'"p

Artigo 25- Os membros do Conselho
receberSo remunerageo por quaisquer
ressalvada a ajuda de custo por reuniSo

de AdministragSo e do Conselho Fiscal n6o
servigos que prestarem a ASSOCIA$AO,
que participarem' 
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Artigo 26- Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria da

entidade devem renunciar ao assumirem fung6es executivas na ASSOCIAGAO;

Par5grafo 0nico - o desligamento do associado como membro do Conselho de
AdministragSo se dard por simples comunicagSo escrita ao pr6prio Conselho de

AdministragSo.

Artigo 27- O Conselho de Administrag6o deverd reunir-se ordinariamente no

minimo 3 (tr6s) vezes a cada ano, e extraordinariamente a qualquer tempo, por

convocagSo de seu Presidente, ou na aus6ncia deste por qualquer dos membros.

Artigo 28- Cabe ao Conselho de AdministragSo:

a) Eleger a cada inicio de mandato seu Presidente;
b) Oeliberar sobre as contas da ASSOCIACAO, mediante relat6rio
apresentado pelo Conselho fiscal, cuja decisSo dever5 ser o resultado dos
votos da maioria simples dos presentes na reuniSo.
c) Aprovar a proposta do contrato de GestSo;
d) Aprovar a proposta de orgamento da entidade e o programa de
investimentos;
e) Escolher e designar os membros da Diretoria Executiva e fixar seus
respectivos sal5rios;
f) Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor no minimo,
sobre a estrutura, o gerenciamento, os cargos e a compet6ncia;
g) Aprovar por maioria, no minimo de 2/3 (dois tergos) de seus membros, o
regulamento pr6prio contendo os procedimentos que deve adotar para a
contratagSo de obras e servigos, bem como para compras e alienag6es, e o
plano de cargos, salSrios e beneficios dos empregados da entidade;
h) Aprovar e encaminhar ao 6195o supervisor da execugSo do contrato de
gestSo, os relat6rios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela
Diretoria;
i) Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os
demonstrativos financeiros e contSbeis e as contas anuais da entidade, com
auxilio de auditoria externa;
j) Aprovar os novos ASSOCIADOS e estabelecer as condig5es para o
"Associado Benem6rito";
k)Aplicar as penalidades previstas no artigo 13 do presente estatuto;
l) Aprovar o regimento Interno e o Regimento do Fundo Patrimonial
apresentado pela Diretoria Executiva; e
m) Escolher entre Associados ou n6o, os membros para o Conselho Fiscal.

Aftigo 29- Compete ao Presidente do Conselho de AdministragSo:

a) Convocar e presidir as reuniSes do Conselho de AdministragSo;

b) Convocar e Presidir Assembleia Geral Ordindria e quando necessdrio as
Extraord inSrias;

c) Diligenciar no sentido de serem cumpridas as resolug6es do Conselho de
AdministragSo e das Assembleias Gerais.
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Da Diretoria Executiva
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Artigo 30- A Diretoria Executiva da ASSOCH$AO 6 seu 6195o de diregSo, e terd a

seguinte composigSo:

a) Diretoria Executiva; e

b) Diretoria Administrativa/Financeira.
Par5grafo Primeiro- A administragSo das unidades museol6gicas ficarS a cargo de

um Diretor de Unidade e/ou de um Gerente Geral subordinada ir Diretoria
Executiva, os quais n5o se caracterizam nem se confundem com diretores
estatutdrios, exercendo suas fung6es subordinados A Diretoria Executiva.

ParSgrafo Segundo: A escolha dos nomes para preenchimento do Diretor de

Unidade e/ou Ger6ncia Geral serd do Conselho de AdministragSo por indicagSo da

Diretoria Executiva.

Artigo 31- S5o atribuig6es da Diretoria Executiva da ASSOCIAQAO:

a) Responder pelos expedientes administrativos, financeiros e t6cnicos;

b) Cumprir e fazer cumprir as determinag6es do Conselho de AdministragSo e
da Assembleia Geral, bem como cumprir o presente estatuto naquilo que lhe
couber;

c) Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno;

d) Instituir o Fundo Patrimonial, bem como aprovar seu Regimento Interno e
submet6-lo i homologaESo final ao Conselho de AdministragSo; e

e) Aprovar o resgate total ou parcial dos investimentos do Fundo Patrimonial,
observado o previsto em seu Regimento.

Artigo 32- O Diretor Executivo 6 o Dirigente da ASSOCIA$AO, ao qual compete
a representagSo judicial e extra judicial da mesma.

Artigo 33- O Diretor Executivo participarii das reuni6es do Conselho de
AdministragSo, mas n6o terd direito a voto.

Artigo 34- Compete ao Diretor Executivo:

a) Praticar todos os atos de administragSo executiva da ASSOCIA$AO e
oferecer ao Conselho de AdministragSo todos os elementos de agSo previstos
neste estatuto.

b) Coordenar todas as atividades da ASSOCIACAO;

c) Responsabilizar-se pelo cumprimento das metas fixadas, inclusive no
tocante aos conte0dos t6cnicos para a pr6pria ASSOCIAQAO e museus, bem
como a ag5es vinculadas a ASSOCIACAO;

d) Assinar juntamente com o Diretor Administrativo/Financeiro os contratos e
toda a movimentagSo bancSria;

e) Responder individualmente por atos praticados;

OrganizagSo Social de Cultura:
ACAM PORTINARI
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f) Cumprir e fazer cumprir as determinag6es do Conselho de AdministragSo,
bem como cumprir o presente Estatuto naquilo que lhe couber; e

g) Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno e o Regulamento de
ContratagSo de Obras e Servigos, Compras e Alienag6o, e aplicar o Plano de
Cargos, SalSrios e Beneficios dos Empregados da ASSOCIA$AO.

Artigo 35- Compete ao Diretor Administrativo/Financeiro:

a) Administrar o patrim6nio, oS recursos financeiros, e demais verbas da
ASSOCTA9AO;

b) Apresentar anualmente ao Conselho de AdministragSo o Balango contendo
demonstragSes das receitas e das despesas;

c) Assinar juntamente com o Diretor Executivo os contratos e todos os

documentos de movimentagSo banc5ria e financeira;

d) O controle do pessoal, responsabilizando-se por todos os procedimentos
desta Srea;

e) Dar cumprimento a todos os procedimentos necessdrios ao fiel
cumprimento das normas contSbeis, trabalhistas e fiscais; e

f) Assinar recibos e dar quitagSo de pagamentos e encargos,

Artigo 36- O Gerente Geral e/ou o Diretor de Unidade estSo diretamente
subordinados i Diretoria Executiva, cabendo-lhes a administragSo da unidade
museol6gica onde estiverem lotados.

CNPiTULO VI
Do Conselho Fiscal

Artigo 37- O Conselho Fiscal serd composto por 03 (tr6s) membros efetivos,
escolhidos pelo Conselho de Administragao entre associados ou n6o, para um
mandato de 4 (quatro) anos, podendo os membros ser reconduzidos por igual
perlodo.

Artigo 38- O Conselho Fiscal se reunirS ordinariamente no primeiro trimestre de
cada ano para an5lise das contas do exercfcio anterior, produzindo o relat6rio que
serd submetido i apreciagSo e deliberagSo do Conselho de Administragio, e

extraordinariamente, sempre que necessdrio.

Par5grafo Primeiro - O Presidente do Conselho Fiscal serd escolhido entre os
membros titulares no in[cio de cada mandato ou quando da vac6ncia do titular.

Par5grafo Segundo - Na aus6ncia tempordria ou definitiva de um dos titulares, o
suplente serd convocado, para completar o mandato.

CIpf rULO VII
Do Fundo Patrimonial
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Artigo 39- A Diretoria Executiva poderd instituir um Fundo Patrimonial, que

deverS ser aprovado pelo Conselho de AdministragSo, parte do patrim6nio da

ASSOCIA$AO, composto por ativos permanentes, com vistas a garantir a

sustentabilidade da entidade e a perpetuar seu patrim6nio e seu objeto social.

Artigo 40- O Fundo Patrimonial serd formado por dotag6es da pr6pria

ASSOCIA$AO bem como por doag6es de pessoas fisicas ou jurfdicas.

Artigo 4L- O Fundo Patrimonial serS composto de bens e recursos investidos com
vistas a gerar receita para a consecugSo do objeto social e para a permanente
manutengSo da ASSOCIAGAO e de seu patrim6nio.

ParSgrafo Primeiro - Os bens e recursos componentes do Fundo Patrimonial
serSo segregados do restante do patrim6nio da ASSOCIACAO, inclusive em contas

cont6beis distintas e serSo geridos e investidos sempre com prudEncia e

responsabilidade, visando i manutengSo das atividades da ASSOCIACAO e a

perpetuagSo de seu patrim6nio e sustentabilidade financeira.

Par5grafo Segundo - Os bens e recursos componentes do Fundo Patrimonial n5o

poderSo ser frutos de qualquer repasse advindo de Contrato de GestSo firmado com
a AdministragSo P0blica ou decorrentes de quaisquer atividades relacionadas ou

realizadas em fungSo de Contrato de GestSo celebrado.

Par5grafo Terceiro - O Fundo Patrimonial ser5 regido por um Regimento que
deverS ser elaborado pela Diretoria Executiva e homologado pelo Conselho de
AdministragSo.

ParSgrafo Quarto - O Regimento do Fundo Patrimonial serd elaborado de acordo
com o disposto neste Estatuto e nas normas legais e contratuais que lhe forem
aplicSveis.

CIPiTULO VIII
Das Disposig6es Finais

Artigo 42- Em caso de desqualificagSo como OrganizagSo Social ou extingSo da
ASSOCIA$AO nesta condigSo, seus bens restantes, legados ou doag6es, assim
como eventuais excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serSo
destinados ao patrim6nio de outra organizagSo social qualificada no 6mbito do
Estado, da mesma 6rea de atuagSo ou ao Patrim6nio do Estado, na proporgSo dos
recursos e bens por este alocados.

Artigo 43- Fica expressamente proibida a distribuigSo de bens ou parcelas do
patrim6nio liquido a associados ou n6o, qualquer que seja a razdo, inclusive em
raz6o de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da
entidade.
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A*igo 44- A ASSOCIAQiO, por n5o ter finalidadl lucrativa, fica obrigada a
investir seus excedentes financeiros no desenvolvimento de suas p16prias
atividades.

Artigo 45- Os relat6rios financeiros e o relat6rio de execugSo do contrato de
gestSo devem, necessariamente, ser publicados anualmente, at6 o final do m6s de
abril de cada ano no DiSrio Oficial do Estado, ap6s analise e manifestagSo de
auditoria externa.

Artigo 46- O presente Estatuto Social poder6 ser alterado no todo ou em parte,
inclusive no que se refere i sua administragSo, devendo ser aprovado em
Assembleia Geral, passando a vigorar ap6s seu registro em cart6rio.

Aftigo 47- Este Estatuto foi consolidado na Assembleia Geral ExtraordinSria
realizada em 27 de agosto de 2015, enviado para registro em cart6rio, passando a

vigorar a partir da data do seu registro em cart6rio.

t

Rosameyre Morando

Presidente da Assembleia Geral Ordindria e Extraordindria

Presidente do Conselho de AdministragSo

Angelica nb Fabbri

Secretdria da Assembleia Gera rd ind ria e Extraord ind ria

Diretora Executiva
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OFICIAL CIVL DE PESSOA JURIDICA BRODOWSKI
Praga Martin Moreira, 5 I -Centro-Brodowski Fone : (1 6)3664-6866

Oficial: Antonio Valdecir Bradassio Junior
Prenotado em 0910912015, e REGISTRADO

em MICROFILME sob numero de ordem 345

Brodowski -SP, l5l 09 12015.

TOTAL DAS CUSTAS E EMOTITMENTOS R$ 198,49.

As parceliis deviCas encontram-se discriminadas no recibo anexo.
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Brodowski - SP - Tel. (16) 3664'6865
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