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Ao vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete
(2311212017) às 15:00 horas, em sua sede, com a presença dos membros efetivos,
conforme edital de convocação fixado na sede em 10/12/2017, foi realizada a
Assembléia de alteração do Estatuto Social o qual após o registro observou-se a
necessidade de complementar o artigo 243 parágrafo único onde se lê Parágrafo único.
A entidade CAPE, não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores, os eventuais excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendo, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, mas os aplicará integralmente na
consecução de seus objetivos sociais. Acrescenta-se e passará a ler: - Parágrafo
único. A entidade CAPE, não remunera os seus diretores e não distribui entre os
seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, os
eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendo, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, mas os aplicará integralmente na consecução de seus objetivos sociais.
Iniciando-se os trabalhos, presidido peio senhor José Luiz Arantes na qualidade de
presidente. Depois de apresentar a alteração no artigo, leu-se integralmente o
estatuto, à apreciação e discussão e, em seguida, á sua alteração, sendo, ao final
aprovado por unanimidade, sem emendas ou modificações, conforme relação de
presentes:

01-Pedro Juliano Vitaliano 28.479.003-5
02-Milton G. de Oliveira 10814329-4
03-Micheli Aparecida de Ramos Leite 41.541.849-5
04-Noel Carlos Affonso 20.747.633
05-Arivaldo Francisco Leite 33.1405268-01
06-Ana LidiaSant'ana 41.296740
07-Carlos Montaia 56.314.026-4
08-Marcelo Peres 14304716
09-Shelid Elisa Cardoso 52.900.620-0
10-Marcos Vinicius Spadotto 41.801.952-6
11-Aleksander da Silva 12.913.234
12-Marcia Batista de Uma dos Santos 29.269.252-3
13-Valdeci M. Almeida 18.443.557
14-Ingridi Mayara Cardoso 40.737.795-5
15-Sergio Augusto Canori 32.102.308-0
16-Paulo Henrique Victaliano 16.608.909
17-Daniela Alves Machado Cardoso 25.210.076-1
18-Jose Amarildo Machado 22.952.940-9
19-Eliodorio Pedro das Silva 1.241.704
20-Ricardo dos Santos 29.269.321-7
21-Arivaldo Francisco Leite 33.1405268-01
22-Jose Aparecido Angelico 21.687.806
23-Juliana de Fatima Fusco dos Santos 47.296.213-5
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24-Carlos Alberto Cruzeiro 16.156.955
25-Juliano Rogério Vasconcelos 25.967.058-8
26-Ademir da Silva Rocha 34.036.469-5
27-Dirlei Alexandre Bruder 19.683.012-6
28-Jose Francisco Moreira 15.804.163-x
29-Jose Luiz Arantes 8.139.130
30-Sueli Mariano de Almeida 14.027.589-7
31-Denis Robert Bueno 41.542.036-2
32-Fernanda dos Santos Luiz 26.707.990-4
33-Adilson Luiz 28.141.694-1
34-João Pedro S. Luiz 44.850.826-6
35-Vitória S. Luiz 52.579.775-0
36-Rebeca Lima Santos 52.900.665-0
37-Benedito Antônio de Camargo 10.621.177
38-Rarnires Luz dos Santos 7.898.090
39-Benedita Moretto dos Santos 9.585.975-5
40-Vanessa Fatima dos Santos 34.530.029-4
41-Marion Lucas Morgado 51.653.087-4
42-Rafael dos Santos 41.653.024-2

Depois de aprovado o Estatuto Social da CAPE, nada mais havendo a tratar, o
secretário lavrou a presente ata que, em seguida, foi assinada pelos presentes. A
seguir o presidente da mesa encerrou os trabalhos, determinando que a presente ata
de alteração do Estatuto Social sejam registrados no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Lençóis Paulista, para finalidades de direito, em
seguida dar-se nova redação ao Estatuto Social.

3a ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA
(CAPE)

Capítulo 1— DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS

Art. 10, A Casa de Apoio Projeto Esperança, também designada pela sigla, CAPE,

constituída em 19 de dezembro de 2010 sob a forma de associação, é uma pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e duração por tempo indeterminado,

com sede na CRT 2428, B Faxinai 024 — Lençóis Paulista/SP CEP 18.682-970 e foro

em Lençóis Paulista/SP.
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Art. 2° - A CAPE oferecerá atendimento, nos termos dos artigos 3°, parágrafo 1°, 6°-A,
I e II, e 6°-B, da Lei 8.742, de n7 de dezembro de 1993 e suas alterações, tendo
especialmente como objetivos oferecer:

I - Proteção social básica por meio de serviços, programas, projetos e benefícios da
assistência social que visa a pre,venir situações de vulnerabilidade e risco social por
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários;

II - Proteção social especial por meio de serviços, programas e projetos visando
contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento
das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o
enfrentamento das situações de violação de direitos;

III — Atendimento' e apoio social às famílias e/ou indivíduos, de ambos os sexos, em
situação de rua e com dependência em álcool e outras drogas, que se encontram em,
situação de risco social e pessoal, violação de direitos ou contingência, mediante o
acolhimento institucional;

IV — Atendimento e apoio social às famílias e/ou indivíduos (crianças, adolescentes,
mulheres e pessoas idosas etc), de ambos os sexos, e que se encontram em situação
de risco social e pessoal, violação de direitos ou contingência, mediante o acolhimento
institucional;

V — A promoção do desenvolvimento econômico e social;

VI —A promoção do voluntariado, conforme disciplinado na Lei 9.790/1999;

VII — Ações de prevenção contra a dependência de alcoolismo e outras drogas sob
suas mais variadas formas de manifestação, colaborando com os. estabelecimentos de
ensino, entidades, programas, projetos e serviços de assistência social, e com os
clubes de serviço, buscando promover a sua compreensão de forma integral por meio
de campanhas, palestras e outros meios que possibilitem atingir aos fins desejados.

VIII — Ações de atendimento e de acompanhamento aos adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas sócio educativas em meio aberto.

Parágrafo único. A entidade CAPE, não remunera os seus diretores e não
distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores, os eventuais excedeOles operacionais, brutos ou líquidos, dividendo,
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, mas os aplicará integralmente na consecução de seus
objetivos sociais.
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eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Parágrafo Único — A CAPE se dedica às suas atividades por meio de execução

direta de projetos, programas ou planos de ações, por meio da doação de

recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços

intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do

setor público que atuam em áreas afins.

Art 4°. A CAPE terá um Regimento Interno que, aprovado pela Assembléia Geral,
disciplinará o seu funcionamento.

Art. 5° - A Instituição disciplinará seu funcionamento por meio do Regimento Interno e

Ordens Executivas, emitidas pela Diretoria.

Art. 6° A fim de cumprir sua(s) finalidade(s), a Instituição se organizará em tantas

unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias (distinguindo o

atendimento em faixas etárias e sexo), as quais se regerão pelas disposições

estatutárias, sendo a sua atuação regida pelo regimento interno.

§ 1°- Os serviços de educação, assistência social a que a entidade eventualmente se

dedique, serão prestados de forma inteiramente gratuita e com recursos próprios,

vedado o seu condicionamento a qualquer doação em contrapartida ou equivalente.

§ 2° - Poderá também a associação criar unidades de prestação de serviços para a
execução de atividades visando à sua auto-sustentação, utilizando todos os meios
lícitos, aplicando seu trabalho operacional integralmente no desenvolvimento dos
objetos institucionais.

Capitulo li

DOS SÓCIOS

Art. 7°. A CAPE é constituída por número ilimitado de sócios, distribuídos nas

seguintes categorias: - Fundador: as pessoas que assinaram a Ata de Assembléia

Geral de Constituição da Associação;-Efetivos: as pessoas que forem admitidas pela

Diretoria, de acordo com as condições fixadas pela Assembléia Geral; e Beneméritos:

aquelas pessoas que tenham prestados serviços de relevância para a entidade,

segundo a avaliação da Assembléia Geral.
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Art. 8°. São direitos dos sócios quites com suas obrigações sociais:

I votar e ser votado para os cargos eletivos;

li — tomar parte nas Assembléias .Gerais;

Art. 9°. São deveres dos sócios:

I — cumprir as disposições estatutárias e regimentais;

I I — acatar as decisões da Diretoria;

7.

Art.10°. Os assOciados não respondem, solidária nem subsidiariamente, pelos
encargos da Instituição.

Art. 11°. Os sócios que descumprirem as determinações do Estatuto estarão sujeitos
às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Suspensão;

c) Exclusão

Art. 12°. As penalidades de advertência e suspensão serão aplicadas aos associados
pela Diretoria.

Parágrafo Único: Quando o infrator for um membro da Diretoria é do Conselho Fiscal,
as penalidades de advertência e suspensão serão aplicadas pela Assembléia Geral.

Art. 13°. Considera-se falta grave sujeita à penalidade de exclusão, provocar ou
causar prejuízo moral OU material à Associação.

Parágrafo Único: Compete privativamente à Assembléia Geral a aplicação da

penalidade de exclusão.

Art. 14°. Das penalidades impostas. caberá recurso voluntário, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis. para a Assembléia Geral.

Art. 15°. Será assegurado a todos os associados am ireito de defesa.

Art. 16° A CAPE será administrada (o) por:

I — Assembléia Geral;

1 1 — Diretoria;
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Hl- Conselho Fiscal

Art. 17°. A Assembléia Geral, órgão soberano da Instituição, se con
em pleno gozo de seus direitos estatutários. 10T

Art. 18°. Compete à Assembléia Geral:

I — eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;

I I — decidir sobre reformas do Estatuto, na forma do art. 35; ANT
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IV — decidir sobre a conveniência de adquirir, alienar, transigir, hipotecar ou permutar

bens patrimoniais;

V — aprovar o Regimento Interno;

VI— Emitir Ordens Normativas para funcionamento interno da Instituição;

Art. 19°. A Assembléia Geral se realizará, ordinariamente, uma vez por ano para:

I — aprovar a proposta de programação anual da Instituição, submetida pela Diretoria

I I — apreciar o relatório anual da Diretoria;

I II - discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal;

Art. 200. A Assembléia Geral se reunirá, extraordinariamente, quando convocada:

I — pela Diretoria;

I I — pelo Conselho Fiscal;

I II — por requerimento de sócios quites com as obrigações sociais.

Art. 21° A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital afixado na

sede da Instituição ou publicado na imprensa local, por circulares ou outros meios

convenientes, com antecedência mínima de 10 dias.

Parágrafo Único — Qualquer Assembléia se instalará em primeira convocação com a

maioria dos sócios e, em segunda convocação, com 1/3 dos sócios.

Art. 22°. A instituição adotará práticas de gestão administrativa, necessárias
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suficientes, a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e

vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios.

Art. 23°. A Diretoria será constituída por um Presidente, Primeiro e Segundo Vice-

Presidente, Primeiro e Segundo áecretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros.

§ 1° — O mandato da Diretoria será de 4 (Quatro) anos, podendo mais de uma

reeleição consecutiva.

§ 2° - Poderão ser eleitos para os cargos de diretoria da entidade os sócios que

exerçam cargos, empregos ou funções públicas junto aos órgãos do Poder Público.

Art. 240. Compete à Diretoria:

I — elaborar e submeter à Assembléia Geral a proposta de programação anual da

Instituição;

I I — executar a programação anual de atividades da Instituição;

III — elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual;

IV- reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em

atividades de interesse comum;

V- contratar e demitir funcionários;

VI - regulamentar as Ordens Normativas da Assembléia Geral e emitir Ordens

Executivas para disciplinar o funcionamento interno da Instituição.

Art. 25°. A Diretoria se reunirá no mínimo uma vez por mês.

Art. 26°. Compete ao Presidente:

1 — representar a CAPE ativa e passivamente; judicial e extra- judicialmente;

II- cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno;

111- presidir a Assembléia Geral;

IV- convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

V — assinar quaisquer documentos relativos as ope s ativas da Associação.
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Art. 30°. Compete ao Primeiro Tesoureiro:
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Art. 27°. Compete ao Vice- Presidente:

1 - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;

II- assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

111- prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente;

Art. 28°. Compete ao Primeiro Secretário:

I — secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral e redigir as atas;

11— publicar todas as notícias das vidades da entidade.

111— Manter organizada a secretaria, com os respectivos livros e correspond" 'cias.

Art. 29°. Compete ao Segundo Secretário:

1 — substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos;

11- assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

III — prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário;
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I — arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e

1
donativos, mantendo em dia a escrituração da Instituição;

11- efetuar os pagamentos de toda i as obrigações da Associação;

1 11- apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;

IV- apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Instituição, incluindo os relatórios

de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;

V- conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à
tesouraria;

VI- manter todo o numerário em estabelecimento de crédito;

VII — assinar, em conjunto com o Presidente, todos os cheques emitidos pela
Associação

Art. 31°. Compete ao Segundo Tesoureiro:

— substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas e impedimentos;

4



II - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término:

Art. 32° - O conselho fiscal será constituído por 03 pessoas de reconhecida idoneidade

e 02 suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, permitida apenas uma recondução.

Parágrafo único. O mandato do Conselho fiscal será coincidente com o mandato da

Diretoria.

Art. 33° - Ocorrendo vaga em qualquer cargo do titular do Conselho Fiscal, caberá ao

respectivo suplente substituí-lo até o fim do mandato para o qual foi eleito

Art.34° - Compete ao Conselho Fiscal:

I — examinar os documentos e livros de escrituração da entidade;

I I — examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro;

i II — apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria;

IV — opinar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens pertencentes à

Associação.

Parágrafo único: O conselho Fiscal, reunir-se-á ordinariamente a-cada seis (06) meses

e extraordinariamente, sempre que necessário.

Capitulo III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 35° - O quorum de deliberaçào será 2/3 (dois terços) da Assembléia Geral, em

reunião extraordinária, para as seguintes hipóteses:

a) Alteração do Estatuto;

b) Alienação de bens imóveis e gravação de ônus reais sobre os mesmos;

c) Aprovação de tomada de empréstimos financeiros de valores superiores a vinte (20)

salários mínimos;

d) Extinção da Associação.

Art. 36° - Decidida a extinção da Associaça patrimônio, após satisfeitas as

obrigações assumidas, será incorporqq1RAÊ1 -rcSikão congênere, a critério
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Art. 370 - o exercício financeiro da Associação coincidirá com o
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Art. 38° - O patrimônio da CAPE será constituído de bens moveis, imo eis, veículos,

ações, apólice de divida publica, contribuições dos associados, auxílios e donativos

em dinheiro, subvenções, dotações orçamentárias, convenio com órgãos municipais,

estaduais ou federais e valores legalmente arrecadados.

Art. 390 - A CAPE aplicará suas rendas, seus serviços e eventuais resultados

operacionais integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento

de seus objetivos.

Parágrafo único: Os recursos advmdos dos poderes públicos deverão ser aplicados

dentro do município de sua sede, ou, no caso de haver unidades prestadoras de

serviços a ela vinculada, no âmbito do estado concessor.

"Declaro, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que esta é cópia fiel da Ata da
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 01112/2016, lavrada as fis 19 a 23 no
livro ,n-ø1 desta Entidade".
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