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ASSESP· ASSOCIAÇAO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA
DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS DE sAo PAULO

Rua Costa, 55 - t1' andar- 01304-010 - Cerqueira César
São Paulo - SP

Te/efax: (11) 3257-8868 - e-mall:assesp@hotmall.com

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE PESQUISA DE
RECURSOSMITNERAlSDESÃOPAULO

CAPÍTULO I
Da Constituição

Art. 1° - A ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE PESQUISA DE
RECURSOS MINERAIS DE SÃO PAULO, que usará a abreviatura de ASSESP, é uma entidade destinada a
congregar os empregados da CPRM lotados na Superintendência Regional de São Paulo, e reger-se-á de con-
formidade com as normas e princípios estabelecidos neste Estatuto e, nos casos omissos, pela legislação em
vigor.

Parágrafo único - Fica considerada como data de fundação da ASSESP o dia 01 deFtro de 1978".'. f
Art. 2° - A ASSES~ é uma associação,_ sendo de duração por prazo indeterminado de féls n~lucr.~ti- f

vos, com sede e foro na Capital do Estado de Sao Paulo. ~ C> i- ; ;
_ (_ i I" 'I o ~ 11-

CAPÍTULO n I 3: c j ,1,0

im:.' 2GU3 . -r-
Das Finalidades . r : ~ o , 1'("

;rr: . v ; f2
I;;:,' r ~ t')'

Art. 3° - A ASSESP tem por finalidade: : ê; :~ +- : .1, ~-I;
~Ul ( ~ u .C

I - Congregar os empregados da CPRM, seus dependentes e demais associados de,env_~ven<tJ o ~SJ>í~,
rito associativo entre eles, bem como promover o intercâmbio com outras entidades congênéres W a~ ):> .1.. 111 vu CJ) !

fi - Promover a prática de atividades culturais, sociais, recreativas, artísticas e eSPolr vas; tO --.J
m - Promover a divulgação de assuntos de interesse de seus associados; 00 •

IV - Colaborar na elaboração e discussão da pauta dos Acordos Coletivos junto com os sindicatos,
CO AE e demais entidades de classe.

Parágrafo único - Poderá a ASSESP promover assistência social e beneficente aos seus associados,
dentro de suas disponibilidades e de acordo com regulamentos específicos apresentados pela Diretoria Execu-
tiva (capítulo IV, seção Ill) e aprovado em Assembléia Geral (capítulo IV, seção I), desde que preservada a
finalidade não lucrativa da associação;

CAPÍTULom

Dos Associados

Art. 4° - A ASSESP é constituída das seguintes categorias de sócios:
I - Beneméritos
fi - Honorários
m - Fundadores
IV - Contribuintes
V - Usuários
VI - Dependentes

Art. 5° - Por proposta da Diretoria Executiva, a Assembléia Geral poderá conferir o título de Sócio
Benemérito àqueles que, estranhos ou não à sociedade, hajam se distinguido pela contribuição a seu patrimônio
social, ou pela prestação de serviços de alta relevância.

Art. 6° - Na forma do artigo anterior, poderá ser conferido título de Sócio Honorário àqueles que te-
nham se destacado na colaboração a ASSESP.

Art. 7° - São Sócios Fundadores os empregados da CPRM, que assinaram o Termo de Adesão, através
do preenchimento de sua proposta de inscrição na época da criação da ASSESP.t~t:~~l
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Art. 8° - São Sócios Contribuintes todos os demais empregados da CPRM, que ingressarem no quadro
social da ASSESP, mediante apresentação de proposta e forem admitidos pela Diretoria Executiva, mediante
as formalidades estabelecidas por este Estatuto.

Parágrafo único - Sócios Contribuintes provenientes de outras associações de empregados da CPRM
não estarão sujeitos à carência citada no Art. 15° - item II deste Estatuto desde que filiados há mais de seis
meses na sua associação de origem.

Art 9° - São Sócios Usuários todos aqueles que admitidos pela Diretoria Executiva se enquadrem na
condição de ex-empregados da CPRM ou de empregados de firmas prestadoras de serviços a CPRM, mediante
as formalidades estabelecidas por este Estatuto.

Parágrafo único - A falta de pagamento por três meses consecutivos, acarretará a exclusão do Sócio
Usuário dos quadros da ASSESP. A readmissão só poderá ser concedida após o pagamento das mensalidades
em débito.

Art. 10° - São Sócios Dependentes o cônjuge, companheiro, filhos e enteados dos Sócios Fundadores,
dos Sócios Contribuintes e dos Sócios Usuários.

Art. 11° - A atribuição de título de Sócio Benemérito ou Honorário à Sócio Fundador ou Contribuinte
isentará estes dos pagamentos das contribuições.

Art. 12° - A inscrição ou desligamento voluntário do Sócio Fundador, Contribuinte ou Usuário far-se-á
sempre a pedido do interessado, mediante formulário próprio. ,_,_

Parágrafo único - O desligamento, voluntário ou não, dos Sócios Fundador ou Con . uinte, aC$retará I
a exclusão automática dos respectivos Sócios Dependentes. ;g ~ I~ !

(, ~ :
Art. 13° - A readmissão de sócio será considerada como filiação nova e como tal se r ~J~ C, ~:}.t....:

I~ n f) 10,
Art 14° - As contribuições mensais para a ASSESP serão das seguintes formas: Irn~! 2803 :.. :D i

,C; ) }"p!

I - Os Sócios Contribuintes e Fundadores contribuirão com meio por cento do salárip~~e mais gr~: ~ i
ficação de função ou sobre o salário função. !~. :", ~.}(f}j

j •••••. :- ··-1

II - As contribuições do item I serão descontadas na folha de pagamento. I' m r.; "-J ~~. ;~.:
~ n'-':

. /lI - Os Sócios Usuários :ontribWrão com meio ~or cento.do seu salário base que dter~er reB>~ i
na Diretoria de Finanças e Patrimônio ate o dia dez do ~es subseqüente. ~ :.J /-

SEÇAOI G?/
7.

Dos Direitos e dos Deveres

Art. 15° - Direitos dos Sócios Fundadores e Contribuintes:

I - Tomar parte nas Assembléias Gerais, Ordinárias e Extraordinárias;

II - Votar e ser votado em eleições, decorridos seis meses de sua admissão;

III - Tomar parte nas reuniões sociais e comemorações da ASSESP;

IV - Usufruir os direitos e os beneficios estabelecidos neste Estatuto;

V - Propor à Diretoria Executiva, por escrito, as medidas que julgar convenientes em prol dos direi-
tos e reivindicações dos associados.

Art. 16° - Deveres dos sócios Fundadores e Contribuintes:

I - Cooperar para o desenvolvimento e prestígio da ASSESP;

II - Cumprir o Estatuto e acatar as decisões da Assembléia Geral e da Diretoria Executiva;

Art 17° - Direitos dos Sócios Usuários:

I - Tomar parte nas Assembléias Gerais, Ordinárias e Extraordinárias;
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II - Votar em eleições, decorridos seis meses de sua admissão;

III - Ser votado em eleições, decorridos seis meses de sua admissão, salvo para os cargos de Presi-
dente e Diretor Trabalhista.

IV - Tomar parte nas reuniões sociais e comemorações da ASSESP;

V - Usufruir os direitos e os beneficios estabelecidos neste Estatuto;

VI - Propor à Diretoria Executiva, por escrito, as medidas que julgar convenientes em prol dos direi-
tos e reivindicações dos associados. ~ r. --

Art. 18° - Deveres dos Sócios Usuários: v _ "u
::''1 P 1

Parágrafo único - Os mesmos especificados no Art. 16°. ~ E (/f ;t c (q .to- it"? c", -f ,) IC.Art. 19° - Direitos dos Sócios Dependentes: t rn :) 2Un3 '/.:D

Parágrafo único - os mesmos especificados no Art. 15°, item m. 1 ~ ':f~ :'.: 81
1.- '. .....'-i,

-- .:.". \ -+ (J'}\ ....v ~'1 .n : í
.O· ,ç-~U~ ,~ 1.:.:;,,:'0
, 'J '-.l -- C
I .-~ --4 <) ;

fi, ~ ;;; I
oo

SEÇÃO 11

Das Penalidades

a) advertência

b)

c)

Art. 20° - A qualquer associado poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

suspensão

exclusão

§ 1° - A penalidade de advertência no caso de falta leve, terá caráter reservado e é da competência da
Diretoria Executi va.

§ 2° - As penalidades de suspensão e de exclusão serão propostas pela Diretoria Executiva e submeti-
das à Assembléia Geral para sua aprovação.

Art. 21° - A pena de suspensão não poderá ser inferior a 15 dias e superior a 180 dias e privará o sócio
de seus direitos, sem prejuízo de suas obrigações sociais.

Art. 22° - Cabe recurso para a Diretoria Executiva das decisões sobre penalidades, com exceção da pe-
na de exclusão, cujo recurso deverá ser feito à Assembléia Geral.

CAPÍTULO IV J
Da Organização

Art. 23° - A ASSESP será dirigida pelos seguintes órgãos:

a) Assembléia Geral

b) Conselho Fiscal

c) Diretoria Executiva

§ I° - A Assembléia Geral é o órgão máximo, o poder soberano da ASSESP.

§ 2° - O Conselho Fiscal é o órgão encarregado de fiscalizar o cumprimento deste Estatuto, execução
das decisões da Assembléia Geral, bem como a parte contábil e patrimonial da ASSESP.

§ 3° - A Diretoria Executiva é o órgão executivo da ASSESP, encarregado e responsável por sua ad-
ministração.

IÍ
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SEÇÃO I

Da Assembléia Geral

Art. 24° - A Assembléia Geral é a reunião dos sócios no pleno gozo de seus direitos, convocados para
fim determinado, de acordo com este Estatuto.

Art. 25° - A Assembléia Geral funciona como órgão soberano para resolver os assuntos que se relacio-
nem com as finalidades da ASSESP e que não possam ser resolvidos pelos demais órgãos.

Parágrafo único - Somente a Assembléia Geral poderá decidir sobre a reforma deste Estatuto, quando
convocada especialmente para este fim, constando do edital as alterações a serem apreciadas. Dita Assembléia
se regerá pelo disposto nos artigos 27 a 31.

Art. 26° - A Convocação para a Assembléia Geral é feita pelo Presidente da Diretoria Executiva ou seu
substituto legal mediante comunicado fixado nos Quadros de Aviso da ASSESP, com mínimo de 24 horas de
antecedência, devendo constar local, data, hora e todos os assuntos a serem tratados.

Art. 27° - A Assembléia Geral poderá ser convocada a pedido de qualquer órgão que compõe a
ASSESP, isoladamente ou em conjunto, ou ainda um quinto dos sócios Fundadores, Contribuintes e Usuários
em plenas funções, desde que requerido à Diretoria Executiva, justificando o motivo da convoca ão.

Art. 28° - A Assembléia Geral será considerada instalada em primeira convocaçã desde que estejam
presentes pelo menos dois terços do total de sócios, apuráveis no livro de presença, à hora a<tftou -em se~- ;
da convocação, meia hora depois, com qualquer número de sócios. o E? (J I

Art. 29° - Os trabalhos da Assembléia Geral serão iniciados pelo Diretor Secretá ,(ge~~ost~~~~~~:
dirigidos pelo Presidente escolhido pela maioria dos sócios presentes, o qual convidará dq@dMest~~a s~m~;;
rem de secretários. i~ :. <:. ~ 1

Parágrafo único - Haverá um livro de atas, para registro das decisões da AssembleJ.~,.qêral e um lj - _!
de presenças, para a assinatura dos sócios presentes. ; !~, :. :'·:i ~: :

1 _.~ -..... _ ••••• l

Art. 30° - O Presidente da Assembléia Geral terá direito apenas ao voto de desempate. ~ --l i)
Art. 31° - As deliberações da Assembléia Geral, são tomadas por maioria simples d vollis dwre~en- I

tes, no momento da votação. co .,-
Parágrafo único - As assembléias que tratarem de alterações estatutárias, bem como destituição dos

membros da Diretoria Executiva, seguirão os critérios previstos no art. 59 do Código Civil.

Art 32° - Comissões criadas em Assembléia Geral para fins determinados deverão ter como coordena-
dor um dos membros da Diretoria Executiva.

SEçÃon
Do Conselho Fiscal

Art. 33° - O Conselho Fiscal é um órgão composto de três membros efetivos e dois suplentes, por es-
colha entre os sócios em pleno gozo de seus direitos, em Assembléia Geral, realizada em acordo com a Subse-
ção Il, Seção li do Capítulo IV deste Estatuto.

§ 1° - Os membros efetivos serão aqueles mais votados nas eleições, realizadas em acordo com a Sub-
seção lI, Seção li do Capítulo IV deste Estatuto.

§2° - O Conselho Fiscal tem mandato por período de 2 anos, coincidente com o da Diretoria Executiva

§ 3° - Durante a ausência de qualquer membro do Conselho Fiscal, assumirá o suplente imediatamente
mais votado nas eleições.

§4° - É vetada a eleição consecutiva dos membros do Conselho Fiscal.

§ 5° - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos.

Art. 34° - Compete ao Conselho Fiscal:

a) Fiscalizar o cumprimento deste Estatuto bem como a execução das decisões da Assembléia Geral.

+>>
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b) Examinar trimestralmente os livros, documentos e balancetes da Diretoria Executiva, lavrando atas
de suas decisões.

c) Anualmente, durante o mês de agosto, dar parecer sobre o relatório de prestação de contas da Dire-
toria Executiva podendo, para isso, delegar e/ou utilizar-se de serviços profissionais habilitados
para prestação de contas. Este parecer subsidiara a aprovação ou não do relatório pela Assembléia
Geral.

d) Comunicar à Assembléia Geral as irregularidades que apurar sugerindo medidas corretivas.

e) Praticar, durante o periodo de liquidação da ASSESP, os atos julgados indispensáveis ao seu bom
termo.

. Pm:ágrafo único .: O Conselho Fiscal reunir-se-á a qualquer tempo, extraordinariri' sempre=que I
assim considerar convemente. t

-o -'" ·0 !
SEçÃOm ;o O m :o r- U.

- '-- .I:I () -~ t tJ 10 I

Da Diretoria Executiva I~ r: 2003 .: ~,'
Art. 35° - A Diretoria, órgão executivo da ASSESP, é composta dos seguintes me~~~~: ~J~ ~;{

a) Presidente r ~ ", :ij~:~I
b) Diretor Trabalhista j Ú~;.: .- E::i ~:: :
c) Diretor de Finanças e Patrimônio ~ ::: =: {);'"-'

s;
d) Diretor Secretário e de Divulgação rn W (I)

(O
e) Diretor Sócio-cultural 00

'l--
Art. 36° - A Diretoria Executiva se reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, por

convocação do Presidente ou a pedido de qualquer de seus membros a fim de decidir sobre assuntos de interes-
se da ASSESP.

Art. 37° - Ocorrendo a vacância de qualquer cargo de diretor, o Presidente em exercício designará ou-
tro diretor que responderá por tal cargo, interinamente, por no máximo 60 dias.

Parágrafo único - Durante o periodo de interinidade será convocada Assembléia Geral para indicação
de um de seus sócios fundadores, contribuintes e usuários em pleno gozo de seus direitos, para ocupação do
cargo vago, em acordo com a Seção I - Capítulo IlI.

Art. 38° - Compete a Diretoria Executiva:

I - Deliberar sobre interpretação dos dispositivos estatutários, ou sobre assuntos a eles vinculados.

II - Cumprir o que reza este Estatuto.

III - Aprovar a celebração de contratos, acordos e convênios que não importem na constituição de
ônus reais sobre bens da ASSESP.

Art. 39° - As decisões da Diretoria Executiva serão tomadas pela maioria dos votos dosDiretores pre-
sentes,

Parágrafo único - Compete a Diretoria Executiva a aprovação do orçamento financeiro do exercício.

SUBSEÇÃOI

Da Competência da Diretoria Executiva

Art. 40° - Compete ao Presidente:

I - Presidir as reuniões da Diretoria Executiva.

Il - Representar a ASSESP em juízo ou fora dele.
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Ill - Assinar, juntamente com o Diretor de Finanças, cheques e documentos que representem obriga-
ções para a ASSESP.

IV - Apresentar anualmente, na 1a quinzena de agosto, à Assembléia Geral, relatório do exercício
anterior, com parecer do Conselho Fiscal.

V - Orientar e coordenar todas as atividades da ASSESP.

VI - Autorizar as despesas previstas no Orçamento, desde que em acordo com o Art. 56° deste Esta-
tuto.

VII - Cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Executiva e da Assembléia Geral.

vrn - Distribuir funções entre os demais membros da Diretoria Executiva, conceder-lhes licença e in-
dicar-lhes substitutos.

IX - Assinar a contratação e demissão de empregados da ASSESP.

Art. 41° - Compete ao Diretor Trabalhista: I

I - Substituir o Presidente em seus impedimentos e sucedê-lo em caso de vacância, comeletaeêo a" s-
~ -~ {-} I, I

tao. P =- I) I'
. I <_ 'to.

II - Representar a ASSESP em reuniões ou organizações sindicais que tratem de aS§lIrt~s 9p~ihter~~se I
dos empregados da CPRM. : rn ~. ,;ClIJ ('(~ i:.•}

III - Manter comunicação com outras associações congêneres e sindicatos de to~ ~ategOrias;pr~!
fissionais constantes entre os empregados da CPRM, visando defender seus interesses, beir(~omo ~g~.#.! f
informações obtidas. t!1 , l ,~! J( -- ,,.:, ~

IV -Acompanhar os acordos e dissídios coletivos de trabalho da CPRM. ~: { )
111 c m

V - Comunicar aos Sindicatos Signatários do não cumprimento, por parte da Empr sa, de cl4ID1ulasdo
Acordo Coletivo, solicitando providências aplicáveis ao caso. :~_ eu ..

VI - Acompanhar a evolução da legislação trabalhista e normas internas da CPRM e suas aplicações.

Art. 42° - Compete ao Diretor de Finanças e Patrimônio:

I - Assinar, juntamente com o Presidente, cheques e documentos que representem obrigações para
a ASSESP.

II - Dirigir os serviços de arrecadação e efetuar os pagamentos autorizados pelo Presidente.

III - Apresentar, mensalmente, balancete financeiro.

IV - Depositar todos os valores recebidos em conta; em estabelecimento bancário escolhido pela Di-
retoria Executiva, em nome da ASSESP.

V - Coordenar e propor o Orçamento Financeiro para o exercício, acompanhando sua execução.

VI - Manter os registros dos bens imóveis e móveis e utensílios da ASSESP.

VII - Manter sob sua guarda e responsabilidade as escrituras, títulos e documentos que se refiram aos
citados bens.

Vlll - Providenciar a manutenção e conservação desses bens.

IX - Comunicar à Diretoria Executiva quaisquer danos verificados nos bens Patrimoniais, promo-
vendo a devida indenização por quem de direito quando causados intencionalmente.

X - Atender a requisição de material feita por qualquer Diretor, dentro dos orçamentos aprovados.

Art. 43° - Compete ao Diretor Secretário e de Divulgação:

I-Coordenar os serviços administrativos e de secretaria da ASSESP.

II - Organizar as reuniões da Diretoria Executiva, redigindo as Atas.
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III - Abrir os trabalhos da Assembléia Geral.

IV - Divulgar os fatos relacionados à ASSESP e seus associados.

Art. 44° - Compete ao Diretor Sócio-cultural:

I - Promover e fomentar atividades sociais, recreativas, culturais e esportivas.

II - Propor planos de Assistência Social.

III - Orientar e fiscalizar a concessão de beneficios entre os sócios da ASSESP.

IV - Efetuar a avaliação dos convênios em andamento com entidades externas, bí como prqpor ~.-~~-
lebração de novos. -n ...••.• -(J

:0 O [11
V - Promover atividades culturais, tais como palestras, exposições de artes, etc. ! s C l:' ,1.".

Q -t (,)10

VI - Organizar a biblioteca e videoteca da ASSESP bem como dos veículos de co~~~âç~r~.~~ t:
VII - Estabelecer intercâmbio cultural com entidades afins. : ~ :,' ;J ~ ~ j

VIII - Promover, organizar e estimular a prática de esportes pelos sócios da ASSESJS~< ~5::~i
\ c"> 1"--- T.
i{l) tÓ. c.' ' ..
!·ti ••- C;;.. ~ o ~

? PDas Eleições para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal til W (f)

Art. 45° - Bienalmente, durante a primeira quinzena do mês de setembro dos ano ímpares,~s~em- j
bléia Geral se reunirá ordinariamente para eleger simultaneamente a Diretoria Executiva e o onselho Fiscal,
utilizando-se o processo da cédula única.

SUBSEçÃon

Art. 46° - As eleições de que se trata o Art. 45° serão realizadas em escrutínio direto e secreto.

Art. 47° - Das eleições podem participar, como candidatos ou eleitores, sócios em pleno gozo de seus
direitos e que atendam ao Art. 15°, item li e ao Art. 17°, itens li e IlI.

Art. 48° - O pleito será coordenado e dirigido pela Comissão Eleitoral composta por 3 (três) sócios
nomeados pela Diretoria Executiva.

§ 1° - A Comissão Eleitoral convocará as eleições com o mínimo um mês de antecedêucia da data
marcada

§ 2° - A Comissão Eleitoral dará ampla divulgação do local e data do pleito e das regras que regerá o
processo eleitoral, de acordo com este Estatuto.

§3° - A Comissão Eleitoral terá competência para julgar os recursos.

§4° - Membros da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos na eleição em curso.

Art. 49° - A Comissão Eleitoral é responsável pela elaboração da cédula eleitoral que deverá ser em
número igual ao de sócios votantes, de acordo com a listagem a ser fomecida pela Diretoria Executiva, com as
respectivas assinaturas dos membros da Comissão no verso da cédula.

Art. 50° - O registro das candidaturas processar-se-á até 15 (quinze) dias antecedentes à realização do
pleito e far-se-á mediante requerimento subscrito à Comissão Eleitoral.

§ 1° - Os pedidos de registro de candidatura deverão ser protocolados pela Comissão Eleitoral.

§ 2° - Para o Conselho Fiscal, o requerimento de candidatura será individual.

§ 3° - Para a Diretoria Executiva, o requerimento deverá ser por chapa, completa, com indicação dos
respectivos candidatos a cada um dos cargos da Diretoria Executiva (constantes do Art. 35°) e devidamente
assinado por todos os candidatos.

§4° - Em cada processo eleitoral, o candidato só poderá concorrer a um cargo.

§ 5° - Cada candidato terá, após o registro, acesso à listagem atualizada dos sócios.
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§ 60 - A Comissão Eleitoral fará a devida divulgação das candidaturas apresentadas.

§ 70 - A realização das eleições estará condicionada à inscrição de, no mínimo, uma chapa para a Dire-
toria Executiva e pelo menos 5 (cinco) candidatos ao Conselho Fiscal.

§ 80
- Caso estas condições não sejam atendidas, os prazos serão prorrogados por quinze dias. Persis-

tindo esta situação deverá ser convocada nova Assembléia Geral para deliberar sobre a questão.

Art. 510 - A apuração da eleição proceder-se-á até vinte e quatros horas depois de concluída a votação,
com a divulgação do resultado e a proclamação dos novos membros eleitos do Conselho Fiscal e da Diretoria
Executiva.

§ 10 - O critério de apuração é o de maioria simples de votos.

§ 20 - Havendo dois ou mais candidatos para Conselho Fiscal com igual número de votos terá prefe-
rência o candidato mais velho.

§ 30 - O mesmo critério do parágrafo anterior será aplicado no caso de empate entre duas ou mais cha-
pas, avaliando-se as idades dos candidatos a presidente.

§ 40
- Além da proclamação dos membros titulares do Conselho Fiscal, será registrada na Ata da Elei-

ção a respectiva pontuação dos candidatos para efeito do previsto no parágrafo 30 do Art. 330•

§ 50 - Eventuais recursos quanto ao resultado das eleições serão considerados se apresentados à Co-
missão Eleitoral até 2 (dois) dias úteis após a proclamação.

Art. 520 - Serão válidos os votos encaminhados pelo correio, por sócios que estejam fora da sede, devi-
damente lacrados.

§ 10 - A Comissão Eleitoral se encarregará de enviar cédulas, lista de assinaturas e lista de candidatos
pelo correio no prazo de 12 (doze) dias corridos anteriores ao pleito.

§20
- Serão considerados votos válidos os que chegarem até o encerramento da V0"1llii6Wooo_

CAPÍTULO V

.toral e sdrão oor
-o -a -o
:::o r'l:o ç.? tI) •
-, (_ ') J:--'o ··-1 . 10'

]: ( I I
,n ~ 2033 :·;D.
i c::; > > (J) m 1
lrr , '. <;)1
!::. (":u-')J
~ ;1,.l

I - Pelas mensalidades pagas pelos sócios. . '''; . 'J _l!
. rn ( .~j~;o

11 - Por donativos, auxílios ou subvenções de qualquer espécie que lhe forem destinadas. ~ () C I

li - Por outras rendas. ! ~~ <A) (1I I
Art. 550 - O Patrimônio Social é representado pelos bens móveis e imóveis e pelo. saldos ~ce~

disponíveis. -

§ }o _ Os votos recebidos pelo correio ficarão sob guarda da Comissão El
ela colocados na urna até o encerramento da votação.

Do Patrimônio Social

Art. 540 - A receita da ASSESP será constituída:

§ 10 - Nenhum bem, móvel ou imóvel, poderá ser gravado ou alienado sem assentimento prévio da Di-
retoria Executiva e preliminar parecer favorável do Conselho Fiscal.

§ 20 - Todos os valores recebidos serão depositados em estabelecimento bancário, em nome da
ASSESP, sendo a respectiva conta movimentada por cheques nominativos, assinados conjuntamente pelo Pre-
sidente e pelo Diretor Financeiro ou, nos impedimentos, por seus substitutos legais.

§ - 30 Caso a ASSESP venha a ser extinta, os critérios para a distribuição de seu patrimônio líquido
obedecerão o disposto no art. 61 do Código Civil.

§40
- É vedado a ASSESP prestar aval ou qualquer garantia de favor ou onerosa.

Art. 560 - A aquisição de bens com valor superior a um terço da receita bruta mensal da ASSESP, de-
verá ser submetida à apreciação da Assembléia Geral.
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Art. 57° - Fica vetado o empréstimo de qualquer tipo de bens móveis e imóveis que estejam fora do
que foi acordado em Assembléia Geral.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Gerais

Art. 58° - Não é remunerado o exercício de qualquer cargo previsto neste Estatuto.

Art. 59° - Os membros da Diretoria Executiva não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações
que contraírem em nome ASSESP em virtude de ato regular de gestão, respondendo, porém, civil e penalmen-
te, pelos prejuízos que causarem por violação da lei ou deste Estatuto.

Art. 60° - Os sócios da ASSESP não respondem subsidiária ou solidariamente por obrigações contraí-
das pela ASSOCIAÇÃO.

Art. 61° - A ASSESP só poderá ser declarada dissolvida ou extinta em Assembléia Geral por delibera-
ção mínima de dois terços dos sócios em pleno gozo de seus direitos. A Assembléia Geral, decretando a disso-
lução da ASSOCIAÇÃO, disporá sobre o seu patrimônio, de acordo com o parágrafo Ill, Art. 55°.

Art. 62° - O exercício social e financeiro da ASSESP coincidirá com o ano civil.

CAPÍTULO VII

Disposições Transitórias

Art. 63° - Imediatamente após o registro em cartório deste Estatuto serão convocadas eleições e, a par-
tir de então, deverão ser obedecidas as datas previstas no Art. 45° deste Estatuto. _ .-

Art. 64° - Este Estatuto foi reformulado e atualizado em Assembléia Geral do dia 09 do mês de junh

gumtes SOClOS:

1. Marina das Graças Perin I

2. Liz Zanchetta D' Agostino !
3. José da Costa Pinto ~I

4. Luiz Antonio Chieregati I ti 1
5. Mônica Mazzini Perrotta '0 '0'

6. Liliane Lavoura Bueno Sachs ~ O t~1

7. Vilmário Antunes da Silva -:: ~ 'n~;;
f~~ • >

8. Sonia Maria Martim rn r 2003 >:::
9. JammesdeSouza 'Q'" (Il'"'i,

10. Antonio Machado Neto :~: . ... .01

11. Lauro Gracindo Pizzatto ::c ;.; ?:!:
12. Ivo 'Hennes Batista •.•.. r::/;:~
13. Dimário de Santana Brito ~ (~. 0-. ):.~
14. Elizete Domingues Salvador ii) W til

15. Ricardo Moreira (O
16. Eduardo Gazzoli Longo
17. Vanesca Sartorelli Medeiros

~ -~
~ônica~,r~c-: ~~a
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