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ILUSTRISSIMO SENHOR OFICIAL DO 60 REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL

DA PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO-SP

AssociagSo Arte Despertar, associagSo sem fins [ucrativos, inscrita no CNPJ/ME

no 02.469.083/0001-98, enderego etetr6nico diretoriaexecutiva[dartedespertar.org.br , com

sede na cidade e Estado de S5o Pauto, na Rua Hetena, no 309, cj. 11, Vita 0timpia, CEP 0l'552-
050, neste ato representada por sua Diretora Executiva Rosana Junqueira Morates,
brasiteira, casada, quimica, inscrita no CPF/ME sob no 125.927.278-84, portadora da c6duta

de identidade RG no 15.821.330-0, residente e domicitiada na cidade e Estado de S5o Pau[0,

na Rua Catarina Braida, no 359, Torre 3, apto 111, Mooca, CEP 03169-030, vem requerer o
registro da ata de Assembteia GeraI Extraordin5ria realizada em 16 de outubro de 2020, nos

termos do artigo 121 da Lei no 6.01511973 e da Lei no 10.40612002, juntando 2 (duas) vias do

documento de igua[ teor e forma.

Termos em que pede deferimento.

S5o Pau[ 20 de outubro

Junqueirp Morales
iretora Executiva

CONECTAR PARA ENGAJAR

rua hetena, 309 conj.1 I vita otimpia

s5o pau[o sp cep 04552-050

T 1 1 3845-3349

www.a rtedesperta r.org.brSP - 28828986v2
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ASSOCIAQAo RRTE DESPERTAR

cNPJ N" 02.469.083/0001 -98

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI NARIA

EDITAL DE CONVOCaCAo

Ficam convocados os associados da AssociaqSo Arte Despertar ["Associa95o") para

comparecerem a Assembteia GeraI Extraordin5ria, que se reatizar5 no dia 16 de outubro de

2020, em primeira convocagSo is 10:00 e em segunda convocagSo ap6s 30 [trinta] minutos,
na sede da AssociagSo, [ocatizada na cidade e Estado de S5o Pauto, na Rua Hetena, n'309, cj.

11, Vi[a 0limpia, CEP 04552-050, para tratar da seguinte ordem do dia:

ti) AtteraqSo do objeto sociaI da AssociagSo;

tii) ConsotidagSo do Estatuto Sociat; e
Iiii) 0utros assuntos de interesse sociat.

Sao Pauto, 08 de outubro de 2020.

Presidente do Consetho de AdministracSo

CONECTAR PARA ENGA]AR

rua hetena,309 conj.l l vi[a otimpia

sio pauto sp cep 04552-050

T 1 1 3845-3349

www.a rtedesperta r. org. br
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AssocrAgAo anre DESPERTAR

cNPJ No 02.469.083/0001-98

ATA DA ASSEMBLETA GERAL ExrRAonornAnrl

REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2O2O

1. Data, hora e local: No dia 16 de outubro de 2020, is 10:30, na sede da AssociagSo Arte
Despeftar ("AssociagSo') localizada na cidade e Estado de S5o Paulo, na Rua Helena,
no 309, cj. 11, Vila Olimpia, CEP 04552-050,

2. ConvocagSo e oresenga: Convocados os associados por meio de edital de convocagSo
afixado na sede social da Associag6o e retransmitido por mensagem eletr6nica, reuniram-se,
ern segunda convocag5o, os associados, nos termos do aftigo L7 do Estatuto Social, conforme
lista de presenga constante do Anexo I ) esta ata.

3. ComoosigSo da Mesa: Presidente - Sra. Regina Vidigal Guarita; e Secret6rio -
Sr. Guilherme Vidigal Andrade Gongalves

4. Ordem do dia: Deliberar sobre:

(i) Alterag6o do objeto social da Associag5o;
(ii) ConsolidagSo do Estatuto Social; e
(iii) Outros assuntos de interesse social.

5. Deliberag6es: Verificado o qu6rum qualificado necess6rio para instalag5o da Assembleia
Geral, os associados presentes aprovaram, por unanimidade, as seguintes deliberag6es:

(i) Considerando as exig6ncias apresentadas pelo Minist6rio da Justiga em raz5o da

certificagSo da AssociagSo como OSCIP, alterar o caput do Artigo 2o do Estatuto Social,
que passard a vigorar com a seguinte redagSo:

Art. 2 - A AssocrAcio ARrE Despmrnn tem por objetivo precipuo prestar assist1ncia

a individuos e comunidades, por meio de agdes arte-educativas, culturais,

socioassistenciais, de inclusdo sociocultural, de desenvolvimento humano e que

contribuam para a humanizagdo, explorando o conhecimento das linguagens artisticas
como misica, aftes visuais, literatura e artes c6nicas, mediante a prdtica entre outras,

das seguintes agdes:

a) Disseminar o patrim6nio cultural, dtnico social e ambiental;
b) Divulgar publicagdes, seruigos, informagdes e dados produzidos pela Associagdo;

c) Orientar e capacitar pessoas e/ou organizagdes voltadas para a promogdo social,

cultural, educacional e em atividades de utilidade coletiva e comunitdria;
d) Realizar e incentivar projetos de cooperagdo voluntdria, geradoras de renda e de

em preendedorismo socia l;
e) Desenvolver e implementar projetos e treinamentos de inclusdo sociocultural e de

i, ,,)

vt,',

humanizagdo;

f ,kt
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O Captar recursos e patrocinio para os projetos e programas implementados pela

Associagdo, bem como apoiar e fomentar projetos sociais e culturais de outras
entidades;

g) Desenvolver projetos socioassistenciais voltados para a convivdncia e

fofta lecimento de vinculos;

Desenvolver projetos voltados d promogdo gratuita da educagdo, obseruando-se a

forma complementar de pafticipagdo das organizagdes qualificadas como OSCIP,

nos termos da Lei no 9.790/1999 e Decreto no 3.100/1999;
Realiza r treina mentos pa ra desenvolvim ento h u ma no;
Prestar seruigos de inclusflo sociocultural e humanizagdo a partir da prdtica de

metodologia prdpria e da realizagdo de treinamentos, cursos, palestras e eventos.

Gerir recursos em fundo patrimonial;

Criar, desenvolver e disseminar metodologia para a inclusdo sociocultural e a
humanizagdo;

Criar e desenvolver produtos culturais, arte-educativos e metodol6gicos visando

geragdo de renda;
Apoiar o desenvolvimento de projetos para a defesa dos direitos humanos atravds

da difusdo, promogdo, orientagSo e agdo dos direitos fundamentais da pessoa

humana.

(ii) Aprovar a consolidag5o do Estatuto Social da AssociagSo, como consequ6ncia da
aprovagSo da alteragSo acima para inclusSo do item "h" no artigo 2o do Estatuto Social,
que passa a vigorar na forma do Anexo II i esta ata.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral e
lavrada a presente ata, que lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos associados
presentes, bem como pela Presidente e pelo Secretdrio da mesa.

56o Paulo, 16 de outubro de 2020
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ANEXO I

Lista de presenga da Assembleia Geral Extraordin5ria da
AssociagSo Arte Despertar realizada em 16 de outubro de 2020

Associados
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Nome Assinatura

,(

o

Ana Zerlotti Sarkovas

Carlos Vicente Serrano Junior r)
Dario Ferreira Guarita Filho &' ,\ \ 

I

Dario Ferreira Guarita Neto A Z\

Guilherme Vidigal Andrade Gongalves 
@ //

JoSo Alceu Amoroso Lima /[

Llgia Souto Vidigal

Lricio de Castro Andrade Filho
h

Luis Eduardo da Costa Carualho 'fu-roz,
Maria Nadir Azevedo de Moraes

AIA

Patrick Charles Morin Junior ({tF*
Regina Vidigal Guarita

<- 4'!,-(/Jy/fu.Z
Renata Carvalho BeltrSo Cavalcanti Biselli

'.)q4\u\.\
Viviane Cohen Nascimento
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ANEXO II

ESTATUTO SOCIAL

ASSOCTAgAO ARTE DESPERTAR

cN PJ No 02.469.083/0001-98

Cnpirulo I: Da DuournleAo, DuRlgAo, Os:ero, Seoe E Fono

Att. 1 - A AssocrngAo Anre DTspERTAR, fundada em 15 de janeiro de 1998, 6 uma

associagSo sem finalidade lucrativa, de natureza privada e cardter filantr6pico, com sede

social i Rua Helena, 309 - cj. 11, Vila Olimpia, CEP 04552-050, S5o Paulo - SP e foro em S5o

Paulo, Estado de S5o Paulo, que ser5 regida pelo presente Estatuto e disposig6es legais

aplic6veis, sendo sua duragSo por prazo indeterminado.

Art 2 - A AssocragAo Anre DespERTAR tem por objetivo prec[puo prestar assist6ncia a

individuos e comunidades, por meio de ag6es arte-educativas, culturais, socioassistenciais, de

inclusSo sociocultural, de desenvolvimento humano e que contribuam para a humanizagSo,

explorando o conhecimento das linguagens art[sticas como m[sica, artes visuais, literatura e

aftes c6nicas, mediante a pr6tica entre outras, das seguintes ag6es:

a) Disseminar o patrim6nio cultural, 6tnico social e ambiental;

b) Divulgar publicag6es, servigos, informag6es e dados produzidos pela AssociagSo;

c) Orientar e capacitar pessoas e/ou organizag6es voltadas para a promogSo social, cultural,

educacional e em atividades de utilidade coletiva e comunitdria;

d) Realizar e incentivar projetos de cooperagSo voluntdria, geradoras de renda e de

empreendedorismo social ;
e) Desenvolver e implementar projetos e treinamentos de inclusSo sociocultural e de

humanizagSo;

O Captar recursos e patroclnio para os projetos e programas implementados pela

AssociagSo, bem como apoiar e fomentar projetos sociais e culturais de outras entidades;
g) Desenvolver projetos socioassistenciais voltados para a convivCncia e fortalecimento de

v[nculos;

h) Desenvolver projetos voltados i promogSo gratuita da educagSo, obseruando-se a forma

complementar de pafticipagSo das organizag6es, nos termos da Lei no 9.7901L999 e
Decreto no 3.100/1999;

i) Realizar treinamentos para desenvolvimento humano;
j) Prestar seruigos de inclusSo sociocultural e humanizag5o a partir da pr6tica de n .

metodologia pr6pria e da realizag5o de treinamentos, cursos, palestras e eventos. {W\k) Gerir recursos em fundo patrimonial;
l) Criar, desenvolver e disseminar metodologia para a inclusSo sociocultural e a \ ./

humanizag5o; "\ 4A\\ry-\,A/\\s \-/ t- "'/ .,/ \/ ,,, ,,&v/')/'a 
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m) Criar e desenvolver produtos culturais, arte-educativos e metodol6gicos visando geragSo

de renda;

n) Apoiar o desenvolvimento de projetos para a defesa dos direitos humanos atrav6s da

difus6o, promogSo, orientag5o e ag6o dos direitos fundamentais da pessoa humana.

S 1o - A AssocragAo ARTE DESnERTAR presta atendimento sem qualquer

discriminagSo de beneficiSrio, priorizando os de baixa renda, aplicando os

recursos quando advindos dos poderes p(blicos dentro do Municlpio ou Estado

que originou o mesmo.

S 2o - A AssocragAo Anre DeSnERTAR, com o objetivo precipuo de obter
recursos para seu funcionamento, poder6, ainda, vender bens e prestar

servigos, devendo obrigatoriamente reverter os recursos obtidos, para a

realizagSo de seus objetivos sociais.

Art, 3 - Para a consecugSo de seus objetivos a AssocrngAo ARTE Despenmn poder6 firmar
conv6nios, contratos, interc6mbios e promover iniciativas conjuntas com demais organizag6es

e entidades pfblicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, como tamb6m poderS se filiar ou

integrar o quadro de participantes de organizag6es ou entidades cong6neres.

Aft. 4 - No desenvolvimento de suas atividades, a AssocmeAo Anre Desprnran n6o fard

distingSo quanto i raga, cor, sexo, condigSo social, credo polltico ou religioso.

$ 0nico: O p0blico alvo prioritdrio da AssocrleAo ARIE Drsprnmn s5o os

benefici6rios da politica nacional de assist6ncia social, para quem prestarS seus

servigos gratuitamente, de forma continuada, permanente e planejada,

Art. 5 - A AssocrlgAo ARrr DTSpERTAR poder6 adotar Regimento Interno que, aprovado
pelo Conselho de AdministragSo, disciplinar6 seu funcionamento.

Aft. 6 - A fim de cumprir suas finalidades, a AssociagSo, organizar-se-6 em tantas unidades
de prestag6o de servigos, quantas forem necess6rias, a crit6rio do Conselho de AdministragSo,
podendo abrir filiais, escrit6rios e centros culturais, em qualquer parte do territ6rio nacional.

Att.7 - No desenvolvimento de suas atividades a AssocragAo Anre DespeRraR obseruarS os

principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da

efici6ncia.

1''/

q,
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Capirulo II: Dos Assocraoos

Aft. 8 - A AssocrleAo Anre DespenmR ser6 constituida por n0mero ilimitado de associados,

distribuidos em 02 (duas) categorias, a saber:

I. Assocraoos Ererrvos, assim considerados os membros que assinaram a Ata de

Fundag5o da Associagio em 15 de janeiro de 1998 e os admitidos na associag6o

pela Assembleia Geral, indicados por outro associado.

Il.Assocraoos BrneuEnrros, assim considerados pela Assembleia Geral, por

maioria de votos, as pessoas que prestarem relevantes servigos ou contribuigSo

material i AssociagSo.

$ 0nico: O associado que pretender retirar-se do quadro de associados dever6

enviar seu pedido de.demiss6o seu pedido por escrito ao Diretor Executivo,

Conselho de AdministragSo que darS ciEncia do mesmo aos membros do

Conselho de AdministragSo.

Aft. 9 - Os Associados Efetivos terSo direito a voto nas Assembleias Gerais e poderSo ser

eleitos para os cargos dos conselhos da AssociagSo.

$ 0nico: Os associados benem6ritos poderSo partici

sem direito a voto.

\

I

,a
Art. 10 - S5o deveres dos Associados Efetivos: )l tn,-

r. Respeitar e observar o presente Estatuto, u, airporif&gJ']ftmd6',
deliberag6es do Conselho de AdministragSo e da Assembleia Geral;

II. Prestar i AssociagSo cooperagSo moral, material e intelectual, esforgando-se
pelo engrandecimento da mesma;

III. Comparecer is Assembleias Gerais quando convocado e, ainda, participar dos
grupos designados a promover as atividades patrocinadas pela Associagdo;

IV. Integrar as comiss6es para as quais for designado, cumprir os mandatos
recebidos e os encargos atribuidos pelo Conselho de AdministragSo e/ou
Assembleia Geral;

5 0nico: O descumprimento do disposto no presente artigo 10o configurard justa

causa para exclus6o do quadro de associados, sendo-lhe facultado interposigSo

de recurso i Assembleia Geral.

eas



Art. 12 - Os associados n5o responderSo nem mesmo subsidiariamente pelos encargos da

Associag5o, como tamb6m nenhum direito terSo no caso de retirada ou exclusSo do quadro

de associados da Associag5o.

S Unico: A AssociagSo n5o constitui patrim6nio de indivlduo, famflia, entidade de

classe ou instituig5o sem carSter filantr6pico ou de carSter lucrativo.

Capirulo III: De AsseuglrrA GERAL /

Art. 13 - A Assembleia Geral, 6195o soberano e deliberativo da AssocrlgAo ARTE

Drsprnmn, constituir-se-6 de todos os associados em pleno gozo de seus direitos legais e

estatut6rios.

Aft. 14 - Compete ir Assembleia Geral, obseryadas, no que aplicSvel, as disposig6es do

C6digo Civil em vigor:
I. Discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse da AssociagSo

para o qual for convocada;
- il. Decidir pela reforma do Estatuto Social;

' III. Eleger, empossar e/ou destituir os membros do Conselho de Administragio e do

Conselho Fiscal;

IV. Homologar a exclusSo de associados, apreciar e julgar recurso eventualmente
interposto;

V. Decidir pela outorga de titulo de associado efetivo e associado benem6rito;
VI. Decidir sobre a extingSo da AssociagSo;

VII. Apreciar o relat6rio do Conselho de Administragdo e decidir sobre a aprovagSo

das contas e balango anual;

WII. Decidir sobre a conveniCncia de alienar, hipotecar ou permutar bens
patrimoniais, concedendo autorizaglo ao Conselho de AdministragSo para tal
fim;

IX. Deliberar sobre a aquisigSo de bens im6veis.

Aft. 15 - A Assembleia Geral reunir-se-5, Ordinariamente, por

do Conselho de Administrag5o ou por dois Conselheiros:

I. No primeiro quadrimestre de cada ano para:

a) Apreciar o relat6rio anual do Conselho de AdministragSo;
b) Discutir e aprovar as contas e balango anual.

II. A cada 03 (tr6s) anos, para eleigSo e posse do Conselho de AdministragSo e

A't. 16 
^ 
#:: :i;:,,,, se-d, Extraordinariamente, quando convocada P^

fr
\

,t^' :
in(^ Tl-D- /p n- oJo

I. Pelo Presidente do Conselho de AdministragSo ou por dois de seus membros;
II. Por requerimento dirigido ao Conselho de AdministragSo, por 1/5 (um
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Aft. 17 - A Assembleia Geral ser5 convocada para fins determinados, mediante pr6vio e geral

an0ncio, atrav6s de edital -afixado na sede da AssociagSo, por circulares ou outros meios

adequados, com anteced6ncia minima de 08-(oito) dias.

S 10 - A Assembleia Geral Ordin5ria instalar-se-6 em primeira convocagSo com a
maioria absoluta dos Associados Efetivos e, em segunda convocagSo,

decorridos trinta minutos, com qualquer nrimero, exceto quando este Estatuto
ndo permitir.

S 20 - Para destituir membros dos Conselhos de AdministragSo e Fiscal, extinguir
a AssociagSo e nomear liquidante e, reformar parcial ou totalmente o presente

Estatuto, a Assembleia Geral Extraordin5ria deverd ser convocada contendo
expressamente uma dessas finalidades em sua ordem do dia.

S 30 - A Assembleia Geral Extraordindria convocada para uma das finalidades
previstas no parSgrafo 20 retro, somente ser6 instalada em primeira

convocagSo com qu6rum de maioria absoluta dos Associados Efetivos, ou seja,

metade mais um. Inexistindo esse qu6rum, a Assembleia Geral Extraordin5ria
somente ser5 instalada nas convocag6es seguintes com no minimo U3 (um
tergo) de todos os Associados Efetivos,

S 4o - A destituigdo de membros dos Conselhos de AdministragSo e Fiscal, a

dissolugSo da AssociagSo e a reforma Estatut5ria, quer parcial ou total,
somente se concretizarS em Assembleia Geral Extraordindria instalada
conforme disposto no par6grafo 3o retro, se obtiver o voto concorde de no

minimo 2/3 (dois tergos) dos presentes.

5o - Quando a convocagSo de Assembleia Geral for solicitada pelos associados
na forma do aft. 16, II deste Estatuto, as deliberag6es tomadas s6 serSo

vSlidas se contarem com voto afirmativo de 213 do total de Associados

50 - Nos demais casos, as deliberag6es serSo tomadq
dos associados presentes.

Capirulo IV: Da AomrnrsrmgAo

Aft. 18 - S5o 6rg5os de administragSo ou de

Drsprnran:
fiscalizagSo internada AssocraeAo ARTE

4
r,

\
*

I. Conselho de AdministragSo; \

Il;.3flli",1lilFiscar;e O \-A-
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10 - Os membros do Conselho de AdministragSo e do Conselho Fiscal, bem

como os Associados ou equivalentes, n5o perceberSo remuneragSo, vantagens

ou beneffcios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou tltulo, em razSo

das compet€ncias, fung6es ou atividades que lhes sejam atribuidas pelos

respectivos atos constitutivos. Ndo obstante, fica instituida a possibilidade de

remuneragSo ao Diretor Executivo e i Equipe Administrativa da AssociagSo que

atuem efetivamente na gest6o executiva e para aqueles que prestem servigos

especificos, respeitados, em ambos os valores praticados pelo mercado, na

regiSo correspondente a sua Srea de atuagSo.

2o - Exceto em caso de destituigSo ou ren(ncia, os membros do Conselho de

AdministragSo, Conselho Fiscal e Diretoria permanecerSo no exerclcio de seus

cargos at6 a eleigSo e posse dos novos eleitos, ainda que ap6s o t6rmino do
prazo de seu mandato, pelo prazo m5ximo de 12 (doze) meses, periodo no
qual dever6 ser realizada nova eleigSo, obrigatoriamente. "

30 - A Assembleia Geral e todos os 6rg5os de administragSo e fiscalizagSo

interna da AssociagSo Arte Despeftar poderSo reunir-se e tomar decis6es
presencial, remota ou viftualmente, mediante comunicagSo eletrOnica para

participag6o d distdncia nos trabalhos e vota96es, atrav6s de troca de

mensagens eletr6nicas, cartas, teleconfer6ncia, videoconfer6ncia, internet ou

outro meio tecnol6gico que permita a comunicagSo entre os membros i
dist6ncia, inclusive por voto em trAnsito, e a participag5o de todos nas

deliberag6es e votag6es de forma que permita a identificagSo dos votos de

cada um e manifestagSo de vontade dos participantes.
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deliberag6es, ainda que i distincia, e a coleta dos votos de cada um nas

mat6rias submetidas i votagSo. Ap6s lavratura da ata e antes do seu registro
no Cart6rio de Pessoas Juridicas, o secretdrio a encaminharS, por qualquer

meio id6neo, a todos pafticipantes, informando que poder6 haver manifestagSo

de discorddncia quanto ao seu voto constante da ata no prazo de 2 (dois) dias

a contar de seu recebimento e que, caso n6o haja manifestagSo a ata ser5

considerada aceita por todos os participantes da reuniSo, bastando, para fins
de registro, a declaragSo dos votos pelo membro que secretariou a reuniSo.

SrgAo I - ConsrlHo DE Aourrrsrn^rgAo

Aft. 19 - O Conselho de AdministragSo, 6195o de administragSo coletiva da AssocregAo
Anrr DTspERTAR, ser6 composto por no mlnimo 03 (tr6s) e no mSximo por 07 (sete)
membros, sendo um Presidente e os demais Conselheiros sem designagSo especifica, eleitos

i\W\/
159de

pela Assembleia Geral, para um mandato de 0^3 (tr6s) anos.b(
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5 1o - Cada membro do Conselho de AdministragSo poder6 ser reeleito uma vez,

A elegibilidade para segunda reeleigSo depender5 de recomendagSo a

Assembleia Geral nesse sentido enviada pelos demais membros do Conselho.

S 20 - Ao final de seus mandatos, os membros do Conselho de Administrag6o

t6m a responsabilidade de sugerir i Assembleia Geral potenciais candidatos
para sua sucessSo.

Art. 20 - Compete ao Conselho de Administrag5o:

I. Discutir, sistematizar, promover e monitorar as politicas de alcance dos fins e

do prop6sito da AssocrAgAo Anrr DespERrAR;

il. Administrar a AssocragAo Anre DespeRran, envidando seus melhores

esforgos para que a gestSo atue de forma a garantir sua viabilidade econ6mica;
UI. Aprovar o Regimento Interno;
IV. Nomear e decidir sobre a contratagSo, demissSo e remuneragSo do Diretor

Executivo;
V. Cumprir e fazer cumprir rigorosamente o Estatuto Social, o Regimento Interno

e as decis6es da Assembleia Geral;

Anualmente, discutir aprovar e monitorar o planejamento estrat6gico, t6tico e

orgament6rio da AssocragAo ARTE Desprnran, apresentado pelo Diretor
Executivo;

Apresentar anualmente i Assembleia Geral o relat6rio de atividades, contas e
demonstrag6es financeiras, elaborados pelo Diretor Executivo para apreciag5o e

aprovagSo;

il. Deliberar sobre a abeftura ou encerramento de unidades previstas no Art. 60

do presente Estatuto Social;

X. Aceitar doag6es onerosas ou com encargos;
XI. Adotar pr6tica de gestSo administrativa, necessSria e suficiente a coibir a

obtengSo, de forma individual ou coletiva, de beneficios ou vantagens pessoais,

em decorrOncia da participagSo no respectivo processo decis6rio;
XII. Definir a alocag6o dos recursos mantidos em fundo patrimonial.

5 0nico: O Conselho de AdministragSo poder6 estabelecer limites de algada

aplicSveis ao Diretor Executivo e para que membros da Equipe Administrativa
representem a AssocrleAo Anre DtSpERTAR perante instituig6es financeiras e

terceiros isoladamente, em conjunto com outro procurador, com o Diretor
Executivo ou com um membro do Conselho de AdministragSo.

Aft. 21 - O Conselho de AdministragSo reunir-se-5:
I. Ordinariamente, duas vezes por ano, sendo uma vez no primeiro semestre, para

monitorar o cumprimento do planejamento estrat6gico, t6tico e orgament6rio do

o
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il. Extraordinariamente, sempre que necessdrio.

1o - As convocag6es ser6o feitas pelo Presidente, ou, na sua ausEncia ou

impedimento, por dois membros do pr6prio Conselho, lavrando-se a
competente ata da reuni6o. Serd dispensada a convocagSo em caso de
presenga da totalidade dos membros.

S 2o O Diretor Executivo poderd participar das reuni6es do Conselho de

AdministragSo, sem direito a voto, cabendo-lhe, por6m, manifestar suas

opini6es, anSlises, avaliag6es, informag6es e propostas sobre os assuntos

discutidos, devendo retirar-se das reuni6es nos momentos em que os membros

do Conselho avaliarem necessdrio.

Art. 22 - Compete ao Presidente do Conselho de AdministragSo, al6m do que a Assembleia

Geral atribuir-lhe:
I. Zelar com dedicagSo pelo bom andamento, ordem e prosperidade da Associagdo;

II. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuni6es do Conselho de

Administragdo, subscrevendo com um conselheiro, com o Diretor Executivo ou

com um membro da Equipe Administrativa as respectivas atas;
III. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno;
IV. Na aus6ncia ou impedimento permanente do Diretor Executivo, autorizar a

movimentag5o financeira da AssociagSo, representS-la perante as instituig6es
financeiras, abrir e encerrar contas bancSrias e movimentd-las, assinando

cheques e demais documentos afins.

Aft. 23 - No caso de vac6ncia de um ou mais

substitutos serSo eleitos pela Assembleia Geral que

Estatuto, exercendo os eleitos, suas fung6es at6
AdministragSo.

cargos Conselho de AdministragSo, os

deverd ser forma deste

o t6rmi

SegAo II - Drnrronre Rnl)a
Art,24 - A Diretoria 6 composta por um Diretor Executivo, que serd nomeado pelo Conselho
de AdministragSo, para um mandato de 03 (tr6s) anos, coincidente com o mandato do
Conselho de AdministragSo.

Aft. 25 - Compete ao Diretor Executivo:

Representar a Assocrngio Anre DTspERTAR ativa e passivamente, judicial 
" fi .

extrajudicialmente, isoladamente ou em conjunto com membros do Conselho de Mll
Administrag6o ou procuradores, de acordo com crit6rios e valores de algada | '\
estabelecidos no Regimento Interno e em procurag6es outorgadas pelo Conselllg V
de AdministragSo; A., . \ ,/ ...^ fo \/>*, /N'r', V /)' ,{ r,,"C
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II. Desenvolver e apresentar ao Conselho de AdministragSo, o planejamento

estrat6gico, t6tico e orgamentSrio da AssocreeAo Anrr Drspenran e

implementS-lo na forma aprovada pelo Conselho;

III. Decidir sobre a contratagSo, a demissSo e a remuneragSo de profissionais e

prestadores de servigo, com capacitagSo especial, para auxiliar na coordenagSo

especial e na administragSo das atividades da AssocrleAo ARTE DrsptnraR e

que integrarSo a Equipe Administrativa, respeitado o Planejamento Estrat6gico,

T6tico e OrgamentSrio aprovados pelo Conselho de AdministragSo;

IV. Liderar e coordenar a Equipe Administrativa na execugSo do Planejamento

Estrat6gico, Tdtico e Orgament5rio aprovados pelo Conselho de AdministragSo,

de acordo com politicas de algadas e dos atos decorrentes de decis6es e

orientag6es do Conselho de AdministragSo;

V. Desenvolver o plano operacional e orgament6rio para implementar o

planejamento e as diretrizes aprovadas pelo Conselho de AdministragSo;

VI. Apresentar ao Conselho de AdministragSo a prestag5o de contas e relat6rios de

1o - Os profissionais mencionados no item "II" deste artigo integrar5o a Equipe

Administrativa da AssocrlgAo ARTE DrspeRmn e serSo contratados sob a
6gide da legislagSo trabalhista ou como prestadores de servigo, de acordo com

a legislagSo, podendo atuar como procuradores especiais da AssocragAo Anrr
DrspeRraR, de acordo com os poderes contidos na respectiva procuragSo. As

atribuig6es e as diretrizes a serem por eles obedecidas ser5o estabelecidas em

Regimento Interno a ser aprovado pelo Conselho de AdministragSo.

S 2o - As procurag6es outorgadas em nome da AssocrAeAo ARTE Despenrnn
serSo sempre assinadas pelo Diretor Executivo, respeitadas as regras e os

limites de algada estabelecidos pelo Conselho de AdministragSo, terSo prazo de

validade determinado e vedar6o o substabelecimento, sob pena de nulidade.

S 3o - As procurag6es outorgadas a advogados, para representagSo da

AssocrlgAo ARre Desprnran em processos judiciais ou administrativos terSo Afim especifico, prazo de validade indeterminado e permitir6o o I I
substabetecimento. 

V"Uh
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acompanhamento dos trabalhos da Equipe Administrativa no

Planejamento Estrat6gico, T6tico e Orgament6rio;

VII. Aceitar doag6es n5o onerosas;

WU. Outorgar procurag6es;

IX. Com autorizagSo da Assembleia Geral:

a) Adquirir bens im6veis;

b) Alienar, hipotecar, dar em caugSo ou permutar bens da AssociagSo.

Art. 26 O Diretor Executivo responde direta e subsidiariamente ao Conselho de

AdministragSo. A Equipe T6cnica responde e 6 coordenada pelo Diretor Executivo.b \ DflLr
f\fr/ W P6eina 12 de 15



SeeAo III - CoNsErHo FrscAL

Art 27 - O Conselho Fiscal 6 composto de 03 (tr6s) membros, eleitos pela Assembleia Geral,

devendo ser associados, para um mandato de 03 (tr6s) anos, coincidente com o mandato do

Conselho de AdministragSo, observadas as disposig6es estatut6rias.

Aft. 28 - Compete ao Conselho Fiscal:
I. Examinar o relat6rio da Diretoria e do Conselho de AdministragSo e as

Demonstrag6es Financeiras anuais, emitindo parecer para aprovagSo da

Assembleia Geral;

U. Expor i Assembleia Geral as irregularidades ou erros poruentura encontrados,

sugerindo medidas necess6rias ao saneamento;

III. Opinar sobre os relat6rios de desempenho financeiro e cont6bil e sobre as

operag6es patrimoniais realizadas, emitindo parecer para aprovagSo da

Assembleia Geral;

IV. Dar publicidade na prestagEo de contas por meio eftcaz, no encerramento do

exercfcio fiscal, ao relat6rio de atividades e is demonstrag6es financeiras da

AssociagSo, incluindo-se as certid6es negativas de d6bitos junto ao INSS"re qo^;,

FGTS, colocando-os i disposigSo para exame de qualquer rro"f{i-.(np
t 
_ _, ,_ (a> __a
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Art. 29 - O ano social coincidir5 com o ano civil, iniciando-se em 10 de janeiro 
"7..5;*'Oa-se em 31 de dezembro de cada ano.

Art. 30 - O patrim6nio da AssocrlgAo Anrr DespERTAR compor-se-5 dos bens m6veis,

im6veis e semoventes a ela pertencentes, ou que vierem a ser adquiridos por compra, doagSo

ou legado, podendo ser destinados, ainda, i formagdo e manutengSo de um fundo
patrimonial. As fontes de recursos poderSo ser oriundas de contribuig6es de associados,

doagdes de pessoas fisicas ou jurldicas, nacionais ou estrangeiras, conv6nios, receitas,

inclusive de prestagSo de seruigos, financeiras e outras, auxilios oficiais ou subveng6es de
qualquer tipo ou natureza, e destinam-se a cobrir despesas e custos da AssociagSo, tendo em

vista as finalidades dispostas no artigo 20 deste Estatuto.

S 1o - Todas as rendas, recursos e eventual resultado operacional, ser5o

aplicados integralmente no territ6rio nacional e na manutengSo e no

desenvolvimento dos objetivos institucionais da Associag6o, de forma imediata n
ou por meio de fundo patrimonial ou de fundo de reserva, 

WA
S 2o - As subveng6es e doag6es recebidas dos poderes p0blicos serSo * /

integralmente aplicadas is suas finalidades. z.\ &\
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30 - A AssoclAeAo ARre DtSpERTAR, ao final de cada exercicio social e
existindo superdvit, n6o distribuird entre os seus associados, conselheiros,
diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais resultados, sobras,

excedentes operacionais, brutos ou lirquidos, dividendos, iseng6es de qualquer

natureza, participag6es ou parcela do seu patrimdnio, sob nenhuma forma ou
pretexto.

40 - A AssocragAo ARTE Despenmn manterd escrituragSo de suas receitas e

despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua

exatid6o, e deverSo atender, al6m dos princfpios fundamentais da contabilidade
e is Normas Brasileiras de Contabilidade, a regulamentagSo aplic5vel a

AssociagSo.

50 - A AssocrneAo ARTE DESeERTAR poder6 determinar a realizagSo de

auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da

aplicag5o de eventuais recursos.

S 5o - A prestagSo de contas de todos os recursos e bens de origem
recebidos pela AssocraeAo Anre DTspERTAR serS feita co\fuff
6nico do Artigo 70 da ConstituigSo Federal. ...'.2_ ad

Capirulo VI: Drsposrg6es Grnrus

Art. 31 - O presente Estatuto Social poderS ser reformado, no todo ou em pafte e em
qualquer tempo, pela decisSo concorde de 213 (dois tergos) dos associados presentes, em

Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, instalada com maioria absoluta dos

associados em primeira convocagSo e com no minimo de Ll3 (um tergo) em segunda

convocagSo.

Aft. 32 - Os casos omissos no presente Estatuto serSo resolvidos pelo Conselho de

AdministragSo e referendados pela Assembleia Geral.

Art. 33 - A AssocrlgAo Anrr DTSpERTAR ser6 dissolvida por decisSo da Assembleia Geral

Extraordindria especialmente convocada para esse fim, quando se tornar impossfvel a

continuagSo de suas atividades.

Aft. 34 - Em caso de dissolugSo ou extingSo, a Assembleia Geral, destinard o eventual
patrim6nio remanescente da AssocrlgAo Anre DrsReRrlR, i outra pessoa juridica

qualificada como OrganizagSo da Sociedade Civil de Interesse P(blico (OSCIP), nos termos da

Lei no 9.790199, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da AssocrAeAo ARTE

Drspenten e que atenda i mesma legislagSo a que a AssociagSo 6 submetida, inclusive a Lei
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g 0nico: Os associados da AssocrlgAo ARTE DEsnERTAR, independentemente

da categoria, renunciam no que couber, ao disposto no pardgrafo 10 do aft. 61

do C6digo Civil Brasileiro vigente.

Art. 35 - Em caso de perda de qualificagSo de OSCIP, a Assembleia Geral destinarS o

eventual aceryo patrimonial disponivel da AssocregAo Anrr DTSnERTAR, adquirido com

recursos p0blicos durante o periodo que perdurou aquela qualificagSo, a outra pessoa jur[dica

qualificada nos termos da Lei no 9.790199, preferencialmente que tenha o mesmo objeto
social da AssocrAeAo ARTE DrsprRrnn.
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S5o Paulo, 16 de outubro de 2020.

Regina Vidiga!
do Conselho de

Diretora Executiva
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