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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DO REGISTRO DE PESSOAS

JURÍDICAS DA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA/SP

NILCEIA PEREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira,

empresária, portadora da Cédula de Identidade RG no 43.305.704-X SSP/SP,

devidamente inscrita no CPF/MF sob no 308.419.658-38, residente e domiciliada à Rua

Décio Celso Campanari, no 695, Jardim Maria Luiza IV, Lençóis Paulista/SP,

representante legal da ASSOCIAÇÃO LENÇOENSE DE KUNG FU SANDA INVICTUS,

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob no CNPJ no 01.027.802/0001-58, com sede na

Rua Bartolomeu Bueno da Silva, no 197, Parque Residencial São Jose, CEP 18.681-120,

Lençóis Paulista/SP, vem, mui respeitosamente, requerer a Vossa Senhoria seja

averbada a inclusa ata de assembleia geral, com prestação de contas, alteração do

estatuto social e eleigão da diretoria e do conselho fiscal, datada de 08/12/2020.

Registro anterior no 511, página no 194, livro "A".

Termos em que,

Pede deferimento.

Lençóis Paulista, 09 de dezembro de 2020.

NIITIC\& PE DE SOUZA

Associação Lençoense de Kung Fu Sanda Invictus
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ATA DE APROVAÇÃO DE CONTAS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E

ESTATUTO SOCIAL E ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E CONSELHO

FISCAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL
DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNP1/MF
SOB No CNPJ no 01.027.802/0001-58, DENOMINADA ASSOCIAÇÃO SHORIN RYU DE
KARATE SAMURAY, NA FORMA ABAIXO.

Aos oito de dezembro de dois mil e vinte, no auditório da sede da Associação, situado
na Rua Quinze de Novembro, no 153, Vila Mamedina, CEP 18.681-038, Lençóis

Paulista/SP, reuniram-se os associados identificados na lista de presença que, assinada
por todos, fica fazendo parte integrante da presente ata para todos os fins de direito,
com o objetivo de: a) discutir, deliberar e aprovar a prestação de contas, referente ao
ano de 2019; b) discutir, deliberar e aprovar alteração do estatuto social; c) discutir e
deliberar sobre a alteração de endereço da Associação; d) eleger nova diretoria e novo
conselho fiscal, cuja posse iniciará em 2021. Assumiu a presidência da Assembleia a Sra.
Nilceia Pereira de Souza, que convidou o Sr. Alexandre Dalgesso Maximiano para

secretariar a reunião, ficando assim constituída a mesa. A assembleia seria iniciada no
horário das 19h30m, mas não teve quorum em primeira chamada, vez que não se atingiu
a maioria absoluta dos associados. As 20h00m, em segunda convocação, instalou-se a

assembleia com o quorum existente para sua realização.

Iniciados os trabalhos, foi submetida aos presentes a prestação de contas referente ao
ano de 2019. Foi apresentada a comprovação econômico-financeira da Associação,

atendendo as disposições das normas de contabilidade e em especial a "NBCT-10.19 —

ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS" — esta norma estabelece critérios e

procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações
patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas
a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

O Balanço teve como soma, tanto no Ativo quanto no Passivo, a importância de R$

82,802,01 (oitenta e dois mil, oitocentos e dois reais e um centavo), cujos lançamentos
foram efetuados de acordo com os documentos entregues ao setor de Contabilidade da

Associação. Foi apresentada também a demonstração de resultado do exercício

financeiro, com o superávit liquido do exercício em R$ 28.341,77 (vinte e oito mil,
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trezentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), a Demonstração da Mutação
do Patrimônio Liquido (DMPL) com patrimônio liquido de R$ 28.341,77 (vinte e oito mil,
trezentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), os indices de qualificação
de situação econômico-financeira, para fins de licitação e análise da liquidez da entidade,
todos com resultados satisfatórios: Liquidez Geral (LG) — 2,00; Solvência Geral (SG) —
1,52; Liquidez Corrente (LC) — 1,06 e as notas explicativas.

Após verificação e análise dos referidos documentos que foram apresentados â
administração, diretoria, conselho fiscal e demais colaboradores interessados em
participar da Assembleia Geral Ordinária, o conselho fiscal deu o parecer sobre eles, com
aprovação unânime, não havendo dúvidas entre os presentes.

Como segundo item da ordem do dia, passou-se â deliberação acerca da elaboração e

410 adequação de novo estatuto social da Associação. Fez-se a leitura das cláusulas.
Discutido e alterado, tiraram-se as dúvidas, colocando em votação pelo presidente o
novo Estatuto com as alterações propostas, as quais tiveram aprovação, unânime,
novo estatuto aprovado ficou com a redação conforme segue anexo.

•

Logo ern seguida, passando ao terceiro item da ordem do dia, foi-se deliberada e
aprovada a alteração do endereço da sede da Associação da Rua Quinze de Novembro,
no 153, Vila Mamedina, CEP 18.681-038, Lençóis Paulista/SP para Rua Bartolomeu
Bueno da Silva, no 197, Parque Residencial São Jose, CEP 18.681-120, Lençóis
Paulista/SP, visando o melhor desenvolvimento das atividades da entidade.

Então, passando-se ao quarto item da ordem do dia, foi apresentada a chapa única
inscrita para a nova diretoria e novo conselho fiscal que é constituída da pelos seguintes
membros: DIRETORIA — Presidente: Bruno Braga, brasileiro, solteiro, radialista, portador
da Cédula de Identidade RG no 33.078.792-5, devidamente inscrito no CPF/MF sob no

315.315.888-67, residente e domiciliado a Rua Castro Alves, no 60, Jardim Ubirama,
Lençóis Paulista/SP; Vice-presidente: Eliandra Lucia Briquezi Silva, brasileira, casada,
empresária, portadora da Cédula de Identidade RG no 22.991.947-9, devidamente
inscrita no CPF/MF sob no 166.838.478-78, residente e domiciliada a Rua Fortunato
Boso, no 161, distrito de Alfredo Guedes, Lençóis Paulista/SP; Tesoureira: Karen Pitoli,
brasileira, solteira, estudante, portadora da Cédula de Identidade RG no 52.579.821-3,
devidamente inscrita no CPF/MF sob no 476.120.948-86, residente e domiciliada a Rua
Bartolomeu Bueno da Silva, no 197, Parque São Jose, Lençóis Paulista/SP; Secretário:
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Felipe Vinicius de Oliveira, brasileiro, solteiro, coach de cross fit, portador da Cédula de
Identidade RG no 48.936.765-3, devidamente inscrito no CPF/MF sob no 420.999.588-
66, residente e domiciliado a Rua Caetes, no 306, Vila Cachoeirinha, Lençóis Paulista/SP.
CONSELHO FISCAL — Primeiro conselheiro: Stive Cardoso Silva, brasileiro, casado,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG no 17.933,772-5, devidamente
inscrito no CPF/MF sob no 131-459.128-28, residente e domiciliado a Rua Fortunato
Boso, no 161, distrito de Alfredo Guedes, Lençóis Paulista/SP; Segunda conselheira:
Débora Carla Alvarenga, brasileira, em união estável, do lar, portadora da Cédula de
Identidade RG no 41.372.618-6, devidamente inscrita no CPF/MF sob no 358.010.438-
10, residente e domiciliada a Rua Luiz Vaz Pinto, no 466, Jardim Principe, Lençóis
Paulista/SP; Terceira conselheira: Lyandra Mirella Peres de Camargo, brasileira, solteira,
autônoma, portadora da Cédula de Identidade RG no 49.987.082-7, devidamente inscrita
no CPF/MF sob no 429.680.298-43, residente e domiciliada a Rua Tomé de Souza, no
168, Vila Maria Cristina, Lençóis Paulista/SP.

Após a apresentação da chapa única foi realizada a eleição, por aclamação, na qual todos
votaram a favor. A diretoria e conselho fiscal terão mandato de quatro anos, tomando
posse em lo de janeiro de 2021.

Em ato final, foi dada a palavra para assuntos gerais.

Como não houve manifestação de ninguém e não havendo nada mais a tratar, a
presidente da Associação, Sra. Nilceia Pereira de Souza, deu por enc rraoga a assembleia
e, para constar, eu, Alexandre Dalgesso Maximiano, secretár 'meado da referida

assembleia, lavrei a presente ata.

REL. DE SOUZA

Presidente

ALEXA

€11
••E DA GESSO MAXIMIANO

Secretária
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CAPITULO I — DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, DURAÇÃO E FINALIDADE

Art. 10. A ASSOCIAÇÃO LENÇOENSE DE KUNG FU SANDA INVICTUS, neste estatuto

representada pelas iniciais ALKSI ou simplesmente Associação, com sede e foro na cidade de

Lençóis Paulista/SP, localizada na Rua Bartolomeu Buena da Silva, n° 197, Parque Residencial

São Jose, CEP 18.681-120, e uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos ou

lucrativos, com duração de tempo indeterminado.

Art. 20. A ALKSI tem por finalidade promover tudo aquilo que estiver voltado a defesa,

preservação, planejamento, gestão, implantação, divulgação, combate, enfrentamento,

patrocínio, convênios, parcerias, contratos, fomento em geral para desenvolvimento social,

educacional e criativo, com atividades e finalidades de relevância pública e social nas seguintes

110 areas de atuação: cultural, educacional, ensino em geral, esporte e lazer, mobilidade urbana,

promoção social e assistencial e saúde, de modo a estar voltada para os seguintes objetivos

específicos:

1. Desenvolver, criar, participar, fomentar, patrocinar, contratar, conveniar, colaborar,

aplicar, custear, divulgar, estudos, tecnologias e projetos em geral, destinados aos objetivos

desse estatuto, voltados ainda a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e

social;

2. Qualificar, treinar, informar, formar, orientar e desenvolver profissionais ou não e

outras organizações, capacitando parceiros, crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos,

alunos em geral, colaboradores, agentes comunitários e quaisquer interessados, por meio de

geração, adaptação e transferência de conhecimentos, com padrão de excelência, podendo

• 
para tanto, ser ministrados cursos, seminários, palestras, congressos, oficinas, reuniões,

debates, fórum, conferência , simpósio e ensino em geral na busca de desenvolver, fomentar

e consecução de todas as areas especificadas nos objetivos do presente Estatuto Social, bem

como na promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

3. Promover relações e intercâmbio de cooperação, com outras organizações de direito

público ou privado nacionais e internacionais, que atendam aos interesses públicos, para a

troca de conhecimentos, na busca de desenvolver, fomentar a consecução de todas as áreas

especificadas nos objetivos do presente Estatuto Social, bem como na promoção de atividades

e finalidades de relevância pública e social;

4. Desenvolver, contratar, conveniar, fomentar, colaborar, aplicar, custear e divulgar

pesquisas e tecnologias de ensino especializado ou não destinado à qualificação e

requalificação profissional, com resultados, adequando-as a realidade nacional de forma a
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serem absorvidas pelos diversos segmentos da sociedade na busca de desenvolver e difundir

cultura, educação, sustentabilidade, esporte, lazer, mobilidade urbana, promoção social e

assistencial, saúde, solidariedade, companheirismo, voluntarism°, acolhimento de crianças,

adolescentes, jovens, mulheres e idosos, associativismo, cooperativismo, recreação, direitos

humanos, políticas públicas e programas sociais básicos, nesses seguimentos, bem como na

promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

5. Estabelecer e ou firmar entendimentos, tratativas, discussões, carta de intenção,

convênios, fomento, colaboração, parcerias no campo do assessoramento e consultoria,

instrução, capacitação, ensino e educação, pesquisa e estudo em geral, na elaboração e

execução de projetos e programas de políticas públicas e sociais, com organizações de direito

público ou privado nacionais e internacionais voltados a busca de desenvolver, fomentar a

consecução de todas as areas especificadas nos objetivos do presente Estatuto Social, bem

como na promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

6. Desenvolver, criar, contratar, conveniar, fomentar, colaborar, planejar, custear, apoiar

e aplicar conteúdos de conhecimento e tecnologia, em todos as áreas discriminadas nos

objetivos do presente Estatuto Social;

7. Confeccionar, empregar, custear, adquirir, receber, fomentar, criar, repassar recursos

e materiais didáticos, pedagógicos e tecnológicos necessários à execução dos projetos e

programas nas areas mencionados no item dos objetivos deste Estatuto, bem como tudo que

disser respeito a promoção de atividades e finalidade de relevância pública e social;

8. Prestar serviços de consultoria e assessoria junto ao esporte amador e profissional em

geral, em gestão da mais alta qualidade, voltados ao esporte, lazer, recreação, saúde, cultura,

ensino e educação, assistência e promoção social, defesa e proteção, meio ambiente,

desenvolvimento econômico solidário e criativo, promoção do desenvolvimento sustentável e

social, bem como na promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

9. Criar, desenvolver, introduzir, fomentar, colaborar, conveniar, contratar, aplicar e

divulgar projetos e programas destinados a divulgação, orientação e formação de pessoas

ligadas as profissões regulamentadas ou não, através de atividades que levem aos alunos da

rede de ensino pública ou privada, obterem melhores discernimento e condições de escolha

profissional para o mercado de trabalho junto ao esporte, lazer, saúde, cultura, ensino e

educação, meio ambiente, assistência social, defesa e proteção, desenvolvimento econômico

solidário e criativo, promoção do desenvolvimento sustentável e social, bem como na

promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

10. Adquirir no mercado nacional ou internacional, computadores em geral, impressoras e

seus periféricos, videos, softwares (programas para computadores em geral), móveis, t\
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máquinas e demais equipamentos, médicos em geral, mecânicos, elétricos e eletrônicos,

insumos e pegas de reposição e suporte físico necessárias à execução das pesquisas, estudos

e projetos junto aos associados, prefeituras, Estado e União, conveniados, parceiros ou

contratantes, podendo repassar, locar ou doar esse material, desde que não caracterize lucro

e na promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

11. Divulgar e fornecer o conteúdo de seu trabalho, com efetividade do aprendizado,

interatividade e resultados, atendendo amplamente a todas as necessidades de apoio pessoal,

técnico e material;

12. Editar, criar, desenvolver, custear, apoiar e incentivar a publicação de revistas,

informativos, jornais, audiovisuais, videos, fotos, DVDs, mídia digital em geral ou qualquer

outra forma de publicação, publicidade, sobre assuntos relativos aquelas areas discriminadas

• na parte dos objetivos do presente estatuto e também voltadas promoção de atividades e

finalidades de relevância pública e social;

13. Realizar, contratar, fomentar, incentivar e custear pesquisas e estudos de caráter

cientifico ou não, sobre a defesa, proteção, preservação, conservação e restauração, uso e

manejo sustentável dos recursos naturais, incluindo fauna, flora, água, solo, ar e espaço, todos

voltados as áreas de abrangência especificadas nos objetivos do presente estatuto social, bem

como na promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

14. Estimular, cobrar, informar, sugerir, orientar, patrocinar, divulgar e propor medidas,

bem como exigir das autoridades federais, estaduais e municipais, internacionais, instituições

públicas e privadas, pessoas físicas e jurídicas, a adoção de medidas e práticas que visem a

defesa, proteção, preservação, conservação, recuperação e restauração que envolva todas a

areas mencionadas na parte dos objetivos do presente estatuto, bem como na promoção de

• atividades e finalidades de relevância pública e social;

15. Criar, desenvolver, fomentar, colaborar, realizar, patrocinar, contratar, custear e

divulgar pesquisas e estudos, projetos e programas realizados no Brasil ou internacionalmente,

referente a todas as áreas especificadas nos objetivos do presente estatuto, bem como na

promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

16. Desenvolver, criar, estimular, patrocinar, fomentar, colaborar, contratar, conveniar,

promover e custear cursos, seminários, dias de campo, palestras, fóruns, oficinas, debates e

outras formas de ensino e educação, junto ás comunidades, escolas em geral, empresas,

sindicatos, universidades, faculdades, fundações, associações, confederações e federações em

geral, organizações religiosas, órgãos públicos, de economia mista, autarquias, fundações, ou

outras organizações da sociedade civil nacional e internacional, para criar uma consciência em

defesa e proteção, preservação, conservação, recuperação e restauração em prol de todas



Pessoa Jurfclica - Lenços Pta

Microfilme N.° 2.967

areas mencionadas no objetivos do presente estatuto social, bem como na promoção de

atividades e finalidades de relevância pública e social;

17. Fazer uso dos meios extrajudiciais e judiciais, promovendo ações no âmbito nacional

ou internacional, sejam individuais, plúrimas, e ou de direitos difusos e coletivos, em favor dos

seus associados ou não, previstas na legislação brasileira e internacional para litigar

administrativamente e ou judicialmente, civil ou criminalmente, na busca da defesa e proteção

dos direitos em geral, referente a todas as areas de atuação mencionadas no presente estatuto

na parte dos objetivos, e na busca da promoção de atividades de relevância pública e social;

18. Divulgar, fomentar e difundir informações, estudos e pesquisas relativas a defesa,

proteção, preservação, conservação, recuperação, restauração, reciclagem seletiva e manejo

sustentável dos recursos naturais, através de estudos e pesquisas a serem divulgadas, por

meio de cartazes, painéis, publicações, prospectos, informativos, jornais, calendários, livros,

audiovisuais, revistas, cartilhas, manuais, folhetos, slides, filmes, Internet, e outros meios de

divulgação, bem como na promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

19. Publicar periodicamente informações, orientações, estudos e pesquisas e ou noticias

em meios eletrônicos ou outros meios de divulgação de tudo aquilo que estiver relacionado as

areas mencionadas nos objetivos do presente estatuto e bem como na promoção de atividades

e finalidades de relevância pública e social;

20. Participar, fomentar e patrocinar, campeonatos, treinos, jogos, atividades em geral,

nas esferas municipal, estadual e federal, em todo o Brasil, bem como internacionais, em todas

areas de abrangência do presente estatuto social, e na promoção de atividades e finalidades

de relevância pública e social;

21. Participar, aderir, através de termo de fomento e colaboração na promoção de

atividades e finalidades de relevância pública e social, para tanto podendo participar de

chamamento público em todas esferas: municipal, estadual e federal, bem como para a

promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

22. Criar, desenvolver, promover, apoiar, incentivar, projetos e programas econômicos e

de assistência social, principalmente voltados em defesa e proteção da infância, juventude,

adultos e idosos, e tudo mais determinado no Estatuto da Criança e do Adolescente e no

Estatuto do Idoso, promovendo ações nesse sentido;

23. Tem como objetivo assistência social, com Kb-es de caráter continuado, permanente

e planejado, de forma gratuita em todos os serviços, programas, projetos e benefícios

socioassistenciais, priorizando a autonomia e garantia de direitos dos usuários.

Parágrafo único. A dedicação as atividades acima previstas configura-se mediante a

execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da adoção de
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recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de

apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público ou privado que

atuem em areas afins, bem como pela promoção de atividades e finalidades de relevância

pública e social.

Art. 3°. A ALKSI poderá ter um Regimento Interno, que sera aprovado pela diretoria,

disciplinando o seu funcionamento.

Art. 4°. A fim de cumprir suas finalidades, a ALKSI poderá organizar-se e abrir filiais,

unidades de negócio, unidades de serviços, franquias, núcleos, escritórios, representantes

regionais e agências no Brasil ou exterior, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão

• pelo regime interno, respeitando a legislação aplicável.

Parágrafo alnico. A ALKSI poderá adotar nomes fantasias, aprovados em assembleia geral,

na abertura de núcleos, pontos de atividade e escritórios.

Art. 5°. A ALKSI é constituída por número ilimitado de associados, que serão admitidos, a

juizo da Diretoria, dentre pessoas idôneas.

CAPITULO H— DOS ASSOCIADOS

Art. 6°. Os associados poderão ser de diferentes categorias:

a. Associados fundadores: Serão considerados fundador as pessoas que fundaram

ALKSI, cujos nomes constam da sua ata de constituição ou que foram aprovados pela

Assembleia Geral para esta categoria;

b. Associados efetivos: Serão considerados efetivos, quaisquer associados ou pessoas que

não sejam fundadores, aprovados pela Assembleia Geral, a partir da indicação realizada pelos

associados fundadores, e que estejam dispostos a colaborar com os objetivos do presente

estatuto e na melhoria quanto a finalidade da ALKSI;

c. Associados beneméritos: Serão considerados beneméritas as pessoas físicas ou

jurídicas, de caráter público ou privado, que tenham realizado doação, em bens ou espécie,

ou tenham prestado relevantes serviços a ALKSI, sendo seus nomes aprovados em

Assembleia Geral;

d. Associados Honorários: Serão considerados honorários os credores por serviços de

notoriedade prestados a ALKSI, por proposta da diretoria à Assembleia Geral;

e. Associados Contribuintes: Serão considerados associados contribuintes pessoas físicas
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ou jurídicas que colaborarem para a realização dos objetivos da ALKSI e contribuírem com

quantia minima fixada pela Diretoria;

f. Associados Voluntários: Serão considerados associados voluntários quaisquer pessoas

físicas ou jurídicas que venham a compor os serviços voluntários da ALKSI, aprovados pela

Diretoria a partir de indicação realizada pelos associados fundadores ou efetivos, e que estejam

dispostos a colaborar no desenvolvimento das atividades contidas nos objetivos do presente

estatuto, estando isentos de contribuições financeiras;

g. Associados Colaboradores: Serão considerados associados colaboradores pessoas

físicas que, identificadas com os objetivos deste estatuto e associação, contribuírem, inclusive

financeiramente, para a realização dos objetivos desta, segundo critérios determinados pela

Diretoria e ratificados pela Assembleia Geral;

h. Associados Patrocinadores: Serão considerados associados patrocinadores pessoas

jurídicas que patrocinam as atividades desta associação, de forma constante ou periódica, a

critério da Diretoria e ratificados pela Assembleia Geral.

Parágrafo único. Os associados, independentemente da categoria, não respondem, nem

mesmo subsidiariamente, nem solidariamente pelas obrigações e encargos sociais da ALKSI,

não podendo falar em seu nome, salvo se expressamente autorizados pela Diretoria.

Art 7°. Para admissão do associado, este deverá preencher uma ficha cadastral, a qual sera

analisada pela Diretoria. Uma vez aprovado, ser-lhe-6 informado seu número de matricula e a

categoria a que pertence.

Art. 8°. 0 associado que descumprir seus deveres e não observar as regras do presente

Estatuto, ou venha a exercer atividades que comprometam a ética, moral ou aspecto financeiro

da ALKSI, estará sujeito as seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito;

b) Suspensão dos seus direitos por tempo determinado;

c) Exclusão.

Parágrafo primeiro. A advertência por escrito sera elaborada pela Diretoria, a critério desta,

com aviso de recebimento, informando as razões da mesma, a qual dará prazo de dez dias da

ciência da notificação, para que o associado apresente sua defesa. Apresentada a defesa, a

Diretoria a apreciará e julgará no prazo máximo de sessenta dias. Não haverá nenhuma

espécie de recurso da decisão da Diretoria.

Parágrafo segundo. Ocorrendo a repetição do fato, o associado sera suspenso dos seus

direitos, por um prazo não superior a cento e oitenta dias corridos, a critério da Diretoria,
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explicitando os motivos de referida suspensão.

Parágrafo terceiro. Perdurando o fato, ou que venha a cometer mais transtornos, no prazo

de doze meses corridos do primeiro fato, a Diretoria pautará junto à Assembleia Geral

Extraordinária, sugerindo, indicando e homologando ao associado sua exclusão.

Parágrafo quarto. Quando do encaminhamento do associado para sua exclusão, ao mesmo

será assegurado o contraditório e ampla defesa em assembleia.

Parágrafo quinto: O associado excluído poderá retornar ao quadro de associado após dois

anos de efetivo afastamento e, quando de sua readmissão, o candidato estará sujeito As

recomendações vigentes no estatuto e demais normas internas.

Art. 9°. Qualquer associado poderá requerer a sua demissão espontânea, bastando para tanto

411 o mesmo encaminhar solicitação de afastamento temporário ou definitivo, através de

correspondência, dirigida á Diretoria da associação.

Parágrafo único. 0 associado que venha a solicitar sua demissão espontânea, poderá

retornar ao quadro de associado a qualquer momento, exceto quando houver um precedente

administrativo pendente quando do seu afastamento.

Art. 10. Quando ocorrer falta grave por parte do associado, configurada a justa causa, que

venha a comprometer a ALKSI, a Diretoria poderá exclui-lo, sem a necessidade de advertência

ou suspensão, sendo tal exclusão homologada na assembleia subsequente.

Parágrafo único. É assegurado ao associado encaminhado para exclusão o direito ao

contraditório e ampla defesa na assembleia.

• Art. 11. No caso de falecimento do associado, a sua exclusão é automática.

Art. 12. As decisões de advertência, suspensão e exclusão serão tomadas pela maioria simples

presente em Assembleia Geral, cada qual no que for pertinente a suas atribuições.

Art. 13. São direitos dos associados:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Participar e tomar parte, com direito a voz, das assembleias;

Participar das reuniões anuais ou especiais da Associação como membro efetivo;

Receber delegação do Presidente para representar a associação;

Participar com apresentação de projetos e programas;

Usufruir dos serviços oferecidos pela Associação;

Demitir-se quando julgar necessário, mediante pedido junto a Diretoria.
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Parágrafo único. O exercício dos direitos do associado está condicionado ao cumprimento

integral e regular dos deveres dispostos neste Estatuto.

Art. 14. São deveres de todos os associados:

a) Respeitar, observar e cumprir as regras deste Estatuto, as disposições regimentais e

as deliberações da Assembleia;

b) Zelar pelo bom nome e fiel cumprimento dos objetivos e finalidades da Associação;

C) Comparecer às Assembleias Gerais e Extraordinárias;

d) Satisfazer, pontualmente, os compromissos que contraiu com a Associação;

e) Colaborar continuamente para que os objetivos e trabalhos da Associação sejam cada 41,

vez mais divulgados;

f) Participar das atividades da Associação.

Art. 15. Aos associados fundadores e efetivos é assegurado o direito a pleitear cargos eletivos

junto a Diretoria e ao Conselho Fiscal, desde que estejam em pleno gozo de seus direitos e

deveres.

Art. 16. Os associados poderão formar grupos de trabalho independente da estrutura

administrativa, visando desenvolver atividades como serviços de voluntariado, realização de

eventos de confraternização, grupos de estudos e pesquisas e grupos de debates, tudo

supervisionado pela Diretoria.

Parágrafo único. Para realização de tais atividades, basta comunicar à Diretoria, indicando

um associado responsável.

CAPITULO III — DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 17. A ASSOCIAÇÃO LENÇOENSE DE KUNG FU SANDA INVICTUS (ALKSI) será

administrada por:

a) Assembleia Geral — AG;

b) Diretoria;

c) Conselho Fiscal — CF.

Art. 18. A Assembleia Geral, órgão soberano da instituição, constituir-se-6 dos associados em

pleno gozo de seus direitos estatutários.

)\,
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CAPITULO IV — DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Art. 19. Compete à Assembleia Geral:

a) Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;

b) Destituir a Diretoria;

c) Apreciar recursos contra decisões da Diretoria;

d) Decidir sobre reformas do Estatuto, a exceção do endereço;

e) Conceder o titulo de sócio benemérito e honorário por proposta da Diretoria;

f) Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens

patrimoniais;

g) Decidir sobre a extinção da Associação conforme o artigo 47.

Parágrafo primeiro. Assembleia Geral Extraordinária poderá ser realizada a qualquer tempo

para decidir assuntos de relevante urgência, podendo ser convocada em ate vinte e quatro

horas de antecedência de sua realização, por edital afixado na sede.

Parágrafo segundo. Compete à Assembleia Geral Extraordinária votar sobre a mudança de

endereço da associação.

Art. 20. A Assembleia Geral realizar-se-6, ordinariamente, uma vez ao ano para:

a) Apreciar o relatório anual da Diretoria;

b) Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal;

c) Dar conhecimento aos associados dos programas e projetos em andamento, ou que

serão implementados;

Parágrafo único. A Assembleia Geral Ordinária deverá ser realizada anualmente,

preferencialmente no mês de dezembro, cuja convocação deve ser feita com antecedência

4110 minima de quinze dias, por edital afixado na sede da entidade e publicado em jornal local.

CAPITULO V — DA DIRETORIA

Art. 21. A Diretoria compor-se-6:

a) Presidente;

b) Vice-presidente;

c) Secretário;

d) Tesoureiro.

Art. 22. Os membros da Diretoria serão eleitos entre os associados fundadores e efetivos,

pessoas físicas, com pleno gozo dos seus direitos, com mandato de quatro anos e com direito

a uma reeleição.
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Art. 23. Compete à Diretoria:

a) Constituir, unificar e dissolver departamentos;

b) Montar pianos de trabalho;

c) Administrar a Associação;

d) Constituir e dissolver filiais;

e) Cumprir e fazer cumprir o estatuto, o regimento interno e as decisões da Assembleia

Geral;

f) Elaborar e aprovar o regimento interno o qual normatizará os dispositivos estatutários

e os sistemas administrativo-organizacional e financeiro-contábil, bem como a administração

de recursos humanos, materiais, tecnológicos e logísticos da Associação;

g) Representar a Associação nos seus atos;

h) Elaborar e executar programa anual de atividades;

i) Elaborar e apresentar, à Assembleia Geral, o relatório anual;

j) Estabelecer o valor da mensalidade para os associados contribuintes;

k) Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades

de interesse comum;

I) Contratar e demitir funcionários;

m)Convocar a assembleia geral;

n) A Diretoria reunir-se-á no mínimo uma vez por mês.

Parágrafo único. Todos os membros que compuserem a Diretoria serão eleitos para o

mandato de quatro anos em Assembleia Geral dos associados no mês de dezembro anterior

ao inicio do novo mandato.

Art. 24. Ao Presidente da Diretoria caberá:

a) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e Assembleias Gerais e Extraordinárias;

b) Representar a Associação ativa e passivamente, perante os Órgãos Públicos, Judiciais

e Extrajudiciais, inclusive em Juizo ou fora dele, podendo delegar poderes e constituir

advogados para fins que julgar necessário;

c) Dirigir todas as atividades da entidade;

d) Assinar cheque individualmente e ordem de pagamento ou transferências bancárias da

Associação até 10.000 (dez mil) UFESP, para a realização de pagamentos, bem como sacar

valores e realizar outras operações financeira de interesse da associação;

e) Assinar cheques da Associação junto com o Diretor de Finanças (Tesoureiro) com

valores acima de 10.001 (dez mil e um) UFESP para a realização de pagamentos, saques e

outras operações financeiras;
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f) Solucionar os casos de extrema urgência, submetendo-os a seguir à aprovação da
Diretoria;

g) Juntamente com o Diretor de Finanças (Tesoureiro) abrir e manter contas bancárias,
assinar cheques e documentos contábeis;

h) Nomear e constituir procuradores aos quais outorgará os poderes que se fizerem

necessários para constituir comissões e grupos de trabalho para fins específicos;

I) Atribuir aos membros da Diretoria tarefas eventuais compatíveis com as funções de

cada um;

j) Organizar um relatório contendo balanço do exercício financeiro, prestação de contas

e os principais eventos do ano anterior, apresentando-o à Assembleia Geral Ordinária;

k) Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus vencimentos, podendo

licenciá-los, suspende-los ou demiti-los;

I) Nomear o Diretor-Presidente e o Diretor-Geral das filiais, unidade de negócios, unidade

de serviços, franquias, núcleos, escritórios, representantes regionais e agências a serem

criadas pela Associação;

m)Assinar individualmente procurações ad judicia ou et extra, para defesa dos interesses

dos associados em geral, bem como de ações judiciais de direito difuso e coletivo;

n) Assinar individualmente carta de intenção, notas de protestos, notas de repúdio,

contratos em geral, termos de convênios, parcerias e de colaborações e demais documentos

inerentes atividades da associação;

o) Assinar termo de colaboração e de fomento junto aos órgãos em gerais municipais,

estaduais e federais, tanto públicos quanto privados, para a promoção de atividades e

finalidades de relevância pública e social.

Art. 25. Compete ao Vice-Presidente:

a) Substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos;

b) Auxiliar o presidente nas funções que este lhe delegar.

Art 26. Compete ao Secretário:

a) Possuir em sua guarda os livros e documentos da Associação;

b) Abrir, rubricar e encerrar os livros;

c) Convocar os associados para as reuniões;

d) Redigir e manter transcrição em dia das atas das Assembleias Gerais e das reuniões

da Diretoria;

a) Redigir a correspondência da Associação;
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b) Manter e ter sob guarda o arquivo da Associação;

C) Dirigir e super-visionar todo o trabalho da Secretaria;

d) Zelar e fazer zelar pelo patrimônio da Associação;

e) Fiscalizar as obras e serviços que estiverem sendo executados na sede da

Associação;

f) Fiscalizar a sede social, inclusive seus moveis e equipamentos, zelando pela

conservação de tudo, dando ciência a Diretoria de qualquer irregularidade que vier a

constatar;

g) Propor à Diretoria o que julgar conveniente para o aumento do patrimônio social;

h) Acompanhar todos os procedimentos judiciais e administrativos de interesse da

Associação;

I) Emitir parecer em assuntos de interesse da Associação, sobre os quais for solicitado;

j) Efetuar estudos e assessorar o Presidente nos assuntos de sua alçada;

k) Desempenhar outras tarefas delegadas pelo Presidente;

I) Fiscalizar o funcionamento das filiais, unidade de negócios, unidade de serviços,

franquias, núcleos, escritórios, representantes regionais e agencias de acordo com o estatuto

e regimento interno da Associação.

Art. 27. Ao Tesoureiro caberá:

a) Escriturar os livros de contabilidade;

b) Fazer os balancetes trimestrais das contas e apresentar em reunião de Diretoria;

c) Assinar cheques e ordens de pagamento da Associação junto com o Presidente em

valores acima de 10.001 (dez mil e um) UFESP para a realização de pagamentos, saques e

outras operações financeiras;

d) Depositar em banco todo o saldo superior a 100 (cem) UFESP;

e) Manter em contas bancárias, juntamente com o presidente, os valores da Associação,

podendo aplicá-los;

f) Efetuar pagamentos autorizados e recebimentos;

g) Supervisionar o trabalho da tesouraria, orçamento, contabilidade e investimento;

h) Apresentar ao Conselho Fiscal balancetes semestrais e balanço anual;

I) Fazer anualmente a relação dos bens da Associação, apresentando-a quando solicitada

em Assembleia Geral;

j) Promover a arrecadação das contribuições sociais e demais receitas da Associação;

k) Elaborar, em conjunto com o Presidente, o orçamento anual de receita e despesa;

I) Sugerir à Diretoria os meios para arrecadação das contribuições, subvenções ou outras
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verbas de qualquer natureza;

m)Propor à Diretoria a contratação de contador para a execução de tarefas a seu cargo

desde que aprovado pela Presidente;

n) Prestar contas de todas as finanças e atividades mensalmente ao Presidente.

Art. 28. Qualquer membro da Diretoria pode substituir o Presidente na sua falta ou

impedimento, quando não o fizer o Vice-Presidente, desde que o primeiro faça a indicação.

CAPITULO VI— DO CONSELHO FISCAL

Art. 29. 0 Conselho Fiscal sera constituído por três elementos, eleitos por Assembleia Geral,

entre os associados, sendo o Presidente do Conselho e dois membros.

Parágrafo único. 0 mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da

Diretoria.

Art. 30. Compete ao Conselho Fiscal:

a) Examinar os livros de escrituração da entidade;

b) Examinar o balancete semestral apresentado pela Diretoria, opinando a respeito;

c) Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;

d) Opinar sobre a aquisição e alienação de bens;

e) Aprovar a contas da Associação;

f) Opinar sobre os relatórios de desempenho financeiros e contábil.

Parágrafo único. O Conselho reunir-se-6 ordinariamente a cada seis meses e,

extraordinariamente, sempre que necessário.

CAPITULO VII — DOS NÚCLEOS E PONTOS DE ATIVIDADE

Art. 31. A montagem de núcleos e pontos de atividades é de competência do Presidente da

Diretoria, com base na demanda de trabalhos que venha a ser exigida na localidade e de

acordo com as finalidades que regem o presente Estatuto.

Art. 32. Para constituição de núcleos e ponto de atividades, as condições básicas serão os

serviços ou possibilidade de demanda conforme finalidade do presente Estatuto, por definição

estratégica e ou necessidade legal.
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Art. 33. Quando da constituição de núcleo ou ponto de atividades deverá ser elaborado um

regimento interno próprio, com as mesmas condições e diretrizes do presente Estatuto.

Art. 34. A composição diretiva de núcleo e ponto de atividades sera composta por diretor-

presidente e diretor-geral que serão indicados pelo Presidente da Diretoria.

Art. 35. Os núcleos e pontos de atividades estarão subordinados diretamente as diretrizes da

Associação, conforme artigos do presente Estatuto.

Art. 36. 0 presidente da Diretoria poderá determinar a extinção ou unificação de núcleos e 410

pontos de atividades, conforme necessidade e conveniência, pautando-se pelas atividades e

atuação.

Art. 37. Os núcleos e pontos de atividades deverão encaminhar, através de seus

representantes, ao Presidente da Diretoria periodicamente seu relatório de atividades e

demonstrativo contábil e financeiro, dentro do prazo determinado.

Art. 38. Os núcleos e pontos de atividade deverão, através de seus representantes, elaborar

anualmente o seu plano de trabalho e submete-lo à aprovação da Diretoria.

Art. 39. Os núcleos e pontos de atividade não tem autonomia administrativa e financeira e,

portanto, todas as suas finanças deverão ser supervisionadas e coordenadas pelo Tesoureiro

da Diretoria.

Art. 40. Caso seja constatada irregularidade na administração do núcleo ou ponto de atividade

ou esta venha a comprometer o conceito e os princípios da Associação, o Presidente da

Diretoria poderá indicar um interventor por tempo determinado ou determinar o fechamento

do núcleo ou ponto de atividade.

CAPITULO VIII — DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 41. As eleições para órgãos da Associação realizar-se-ão a cada quatro anos, no mês de

dezembro anterior ao inicio de novo mandato, por chapa composta pelo Presidente, Vice-

Presidente, Tesoureiro, Secretário e membros do Conselho Fiscal, e serão votadas pela

Assembleia Geral, sempre por voto secreto, podendo seus membros serem reeleitos por mais



Pessoa Juridica - lencots 
Pia

Microfilme N.° 2.967

um mandato consecutivo.

Parágrafo primeiro. Em caso de demissão coletiva, as eleições realizar-se-ão pela

Assembleia Extraordinário em trinta dias, na mesma forma aqui estabelecida.

Parágrafo segundo. 0 direito do voto é individual não podendo ser exercido por procuração.

Parágrafo terceiro. São inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até

segundo grau ou por adoção.

Parágrafo quarto. Sera respeitado o período de mandato do presidente ou dirigente máximo

eleitos antes da vigência da Lei no 9.615/98, conforme criação do artigo 18-A do referido

código feita pela Lei no 12.868/2013, em seu artigo 19.

Parágrafo quinto. 0 associado que tiver qualidade para candidatar-se, poderá se apresentar

para registro na secretaria da Associação dez dias antes da abertura da Assembleia Geral em

segunda convocação, para eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, com chapa complete de

candidatos.

Parágrafo sexto. A apuração deverá ser executada pela mesa que presidiu a votação,

processando-se em público, na sede social. Os recursos contra os trabalhos do pleito poderão

ser interpostos em até dez dias das eleições, para o julgamento em Assembleia Geral

Extraordinária, especialmente convocada para tal fim.

Parágrafo sétimo. A posse será dada pelo Presidente da Assembleia, após a proclamação

dos resultados da Assembleia de eleição, lavrado em livro próprio, assinado por todos os

presentes.

CAPITULO IX — DOS RECURSOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

Art. 42. Os recursos financeiros da Associação são de contribuições de pessoas físicas e

jurídicas, doações, legados e usufrutos que lhe forem conferidos, receitas de comercialização

de produtos sem fins lucrativos, rendas em seu favor constituídas por doação de terceiros,

rendimentos de imóveis próprios ou de terceiros, juros bancários e outras receitas financeiras,

captação de renúncias e incentivos fiscais, receitas sobre direitos autorais de produção de

materiais promocionais, resultado de comercialização de produtos de terceiros, resultados de

prestação de serviço, subvenção ou recursos do governo Municipal, Estadual, União ou de

autarquias; direitos autorais, anuidades, recursos estrangeiros, patrocinios, quotas de

participação, resultado de sorteio, leilões, bingo e concursos, contratos de gestão e

administração, termos de parceria, termos de cooperação e convênios, receitas de

financiamento interno e externo, bilheteria de eventos, repasses, resultado de recuperação de

crédito e conversão de multas sociais, que formaram o fundo patrimonial ou de reserva.
v\J
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Parágrafo primeiro. Todas as receitas serão destinadas a manutenção dos objetivos da

Associação.

Parágrafo segundo. Os patrimônios da Associação serão constituídos de bens identificados

em escritura pública, provenientes de doação, legados e aquisições, livres e desembaraçadas

de quaisquer ônus.

Parágrafo terceiro. A contratação de empréstimo financeiro que venha a contrair de bancos

ou através de particulares, que possa agravar de ônus sobre o patrimônio da associação,

dependerá da aprovação do Conselho Fiscal e na omissão deste, da Assembleia Geral em

reunião extraordinária.

Parágrafo quarto. A Associação poderá constituir fundos tais como: Fundo de Apoio Social,

Fundo de Reserva, Fundo Patrimonial, Fundo do Trabalhador, e demais fundos

regulamentados, conforme legislação pertinente, para consecução de suas atividades e

objetivos.
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Art. 43. Todo material permanente, acervo técnico, bibliográfico, equipamentos adquiridos ou

recebidos pela Associação em convênios, projetos ou similares, incluindo qualquer produto,

são bens permanentes a Associação e inalienáveis, salvo autorização expressa da Assembleia

Geral.

Parágrafo único. Os bens da Associação não poderão ser onerados, permutados ou

alienados sem autorização da Assembleia Geral convocada especialmente para este fim.

Art. 44. A Associação não distribuirá, entre seus associados, conselheiros, diretores,

empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,

bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de

suas atividades, e os aplicará integralmente na consecução do seu objetivo social.

Art. 45. No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observará os princípios da

eficiência, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, contabilidade

e normas relacionadas, não fazendo qualquer discriminação de raça, etnia, gênero, cor ou

Art. 46. A Associação sera administrada com base em praticas de governança corporativa, a

serem implementadas pelos administradores, devendo constar previamente de ato normativo

práprio ou regimento interno, devendo na sua implementação observar e adotar:

a) princípios definidores de gestão democrática; t‘,
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b) instrumentos de controle social;

c) transparência da gestão da movimentação de recursos, com adoção do principio da

contabilidade e normas afetas a esta;

d) fiscalização interna;

e) alternância no exercício dos cargos de direção;

f) aprovação das prestações de contas anuais por conselho de direção, precedida de

opinião e parecer do Conselho Fiscal;

g) a transparência na gestão, inclusive quanto aos dados econômicos e financeiros, nos

contratos, termos de fomento e colaboração, convênios e parcerias junto aos patrocinadores,

direito de imagem, propriedade intelectual e outros aspectos administrativos, a par de coibir

a obtenção de benefícios ou vantagens pessoais em decorrência da participação no processo

decisório da Associação, assegurando aos associados o acesso irrestrito aos documentos e

informações relativos à prestação de contas, bem como todas as informações relacionadas

gestão da Associação, que serão publicadas no sitio eletrônico da Associação.

CAPITULO X — DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Art. 47. A Associação poderá ser dissolvida por motivos de dificuldades insuperáveis no

preenchimento de seus fins, sendo que os associados, bem como os membros de seus

poderes, não respondem subsidiariamente pelas obrigações assumidas legalmente em nome

da Associação.

Parágrafo primeiro. A dissolução da associação sera decidida por Assembleia Geral

convocada especialmente para este fim.

• Parágrafo segundo. Uma vez autorizada a dissolução, observando-se a disposição do artigo

61, do Código Civil Brasileiro, após a liquidação de suas dividas, será o remanescente de seu

patrimônio destinado a entidade que vier a sucedê-la ou a associações beneficentes existentes

no Município.

CAPITULO XI— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 48. A sessão de uma assembleia poderá ser prorrogada para outra data sem a

necessidade de uma nova convocação, desde que aprovada pelos presentes.

Art. 49. Os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal não são remunerados, seja a que titulo

for, ficando expressamente vedado por partes de seus membros o recebimento de qualquer ,
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lucro, gratificação, bonificação ou vantagens pelos cargos exercidos na Associação.

Art. 50. Nas atividades da Associação, fica expressamente proibida a manifestação politico

partidária e de qualquer tipo de discriminação, seja por raga, idade, sexo, etnia ou religião.

Art. 51. A Associação deverá aplicar suas rendas, recursos e eventual resultado operacional

integralmente no território nacional, através de seu fundo patrimonial ou fundo reserva na

manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos.

Art. 52. Ocorrendo vacância em algum dos cargos da Diretoria ou do Conselho Fiscal, será

realizada nova Assembleia Geral para preenchimento dos cargos vagos.

Art. 53. Os associados não respondem solidariamente, nem subsidiariamente pelas

obrigações da entidade.

Art. 54. 0 exercício financeiro da Associação coincide com o ano civil, ou seja, até o dia 31

de dezembro de cada ano.

Art. 55. Constatados problemas de conduta ética do associado ou mau uso do nome da

Associação, a Diretoria poderá propor a formação de uma comissão de sindicância, formada

pelos associados, com no mínimo cinco membros, para análise da situação e fornecer

pareceres para decisão administrativa.

Parágrafo único. A comissão terá o prazo de trinta dias corridos para apresentação de

pareceres, após a sua constituição.

Art. 56. 0 processo de votação nas assembleias será regulamentado no Regimento Interno.

Art. 57. Quando do desenvolvimento de atividades especificas, poderá constituir-se

departamentos com autonomia administrativa e financeira, sendo regulamentado quando de

sua constituição.

Art. 58. A Associação poderá realizar gestão de outras unidades com as mesmas finalidades

de acordo com seu estatuto social.

Art. 59. Os livros poderão ser confeccionados em folhas soltas, numeradas e arquivadas.
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Art. 60. 0 presente Estatuto poderá ser reformado de sua conveniência em Assembleia Geral.

Art. 61. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Diretoria que poderá a seu

critério remeter o caso ou questão a outros membros da Diretoria ou do Conselho. Se ainda

assim não houver solução, sera submetido a justiça, elegendo desde já o foro sede da

entidade.

Art. 62. Este Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação.

Lençóis Paulista/SP, 08 de dezembro de 2020.
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