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AlA DA ASSEN1BLEIA GERAL ORDINARIA COM ALTERAçAO E 
CONSOLIDA(;AO DO ATO DE coNsTITul(;Ao DA AssoclAcAo DE PAlS E 

AMIGOS PARA 0 APOIO AO TALENTO - ASPAT 
CNPJ: 15.523.000/0001-43 

Data: 	 12dejunhode2017. 

Local: 	 Rua Senhor do Bonfirn, 2.100 - Vila Ribeiro, Assis-SP, CEP 
19.802-132 

Presença: 	Mesa diretora, associados e colaboradores 

Presidente: . 	 Nilse Margarida Carpentieri 

Ordem do dia: 	a) Alteraçäc do enderego cia sede social; 
b) Eleição e posse cia diretoria; 
c) Revisâo e Alteraçâo do Estatuto, organização da sequencia dos 

-- 	 artigos e correção da redação; 	 - 

d) Agendamento cia prôxima reuniâo da Diretoria 	 SOB N 
Conseiho Fiscal. 

760,8 

D E LI B E 1.AçAO: 	
Regisro 

Aos doze dias do més de junho do ano de dais rniI e dezessete, estiverarn reunidos na 
sede do CEDET a Rua Senhor do Bonfim n. 2100, Os profissionais do CEDET, membros 
da diretoria da ASPAT e pais de alunas associados cia ASPAT pare a Assenbicia Geral 
corivocada corn foco na eleiço da nova diretoria, apreciaçâo da afteraçäo do endereço 
cia sede e alteração do Ato Constitucional. 

Dando inicio a reunião a senhora Nilse Margarida Carpentieri, apOs saudar Os 
preserites, esciareccu qua a presente Assembleis Garet tern porfinalidade apreciara 
mudanga de endereço da sede social, Eeiçao da Diretoria, Revisão e Aiteraçao do Ato 
de Constituiçào da Associação de Pais e Amigos para Apoio ao Talerito e agendar dia, 
local e hone das reuniOes ordinãrias. 

o endereço da sede social qua antes era na Rua Piratininga, 566, vita Santa C€oilia, 
CEP 19806-261 em Assis, So Paulo, passe pam Rua Senhor do Barium n. 2.100, vita 
Ribeiro, cidade de Assis, estado de São Paulo, CEP 19.802-132. 

Pasta isso comunica a todos qua já está por terminar seu mandato e qua é do interesse 
da atual diretoria e membros do CEDET qua a mesma continue a integrar a nova 
diretoria e permaneça a frente da Associacao de Pais e Amigos pare Apolo ao Talento. 

Ern continuidade, procedeu-se corn a eleiçao da nova diretoria da ASPAT, sendo eleitos 
PCI aclamação as seguintes presentes pare os seguintes postos Cu funçOes na 
constituiçâo da nova diretoria da Assaciaçao de Pais e Amigos pars Apoio ao Talento, a 
saber: 

Página 1 de 15 



Iro_ e,1 

A 	 Associaçao de Poise Amigos Para Apolo ao Talento - ASPAT 

	

9 	ONFJ: 15.523.000/C001-43 
I 	 End.: Rua Senhor do Bonfim, 2.100 Vila Ribeiro 

. 	 CEP: 1902-132-ASSFS-SP 	 ON?: 
Told.: 18J 3321-4162 email: 	i 	 MCROFILMADO SO 

4. 	e 
1608 

Art 19' DIRETORIA EXECIJTIVA ' 	
Reg'tro CcrnL das Pessoas Ju1[OCa 

d Cemacc d AssisISP 

Prosidente: Nilse Margarida Carpentieri; Vice Presidents: Vateria Cristina do Carvatho 
Prampero; 10  Secretario: Rosielly Barbosa Valverde 2a  Secretarial.) : Luciani Stela 
Franco Gambale; 1 0  Diretor Financeiro: Valdirene Alves de Souza Zupa; 2-  
Diretor Financeiro: Alexandra Marcelo Taddei Ramos a 01 Membro da thretria 
Técnica representada por: Rosirneire dos Santos 

Conselho Consultivo (.4rt29 

Membros de escolas pUblicas: Clâudio de Paulo Marques, Rubens Eizeu da Fonseca 
Rho, G!áucia for Nogueira Bueno e Franciele Ferreira Marcelo. Outras entidades 
conveniadas a ASPAT: Maria Julia de Araájo Sinöes, Concinelli do Cristine 
Gonçalvez, Celia de Carvaiho Ferreira Ponço e Graziela Cristina de Oliveira Holmo. 

Conseiho Fiscal 

Membros Titulares: Eliani Lindolfo de Oliveira Santos, Edna Junko Miyazato Oliveira a 
Maria Carolina H. Kubota Marcheti. Membros Suplentes: Andrea Ruiz Siqueira Coelho, 
Maria Isabel do Souza Pelegrina a Shirlene do Ftima Galvão Oliveira. 

Corn a nova diretoria já empossada passou-se a diseussäo e apreciação da nova 
redação dos artigos do Estatuto. 	 - 

Primeiramente foram ildos 208 presentes, artigo por artigo dos estatutos. Apos a leitura 
foi aprovada par unanimidade a nova redagao. 0 riovo estatuto possul 45 artigos e fol 
devidamente assinado pelo presicionte e secretário, passando a fazer parte 
integrante desta ate. 

Em seguida, ficou estabelocido pelos presentes qua a Reuniac de menibros da Diretoria 
Executive e Conseiho Fiscal sera a cada dais meses, sernpre na primeira segunda-feira 
do rues, e a práxima seráem 0710812017 as 19 horas. 

Nada mais haverido a tratar cu, Rosielly Valverde Barbosa quo secretariei a reuniâo 
avrO a presents ata, quo vai assinada par mm. 

Eu, Niles Margarida Carpentieri, eleita presidente da Associação ASPAT, CPF 
050.385718-87 o RG 4.855.259, residente a Rua Amador Buena no 100, Vila Central 
em Assis-SP, CEP 19.806-190, declaro quo esth Ate foi devidarnente lavradg na 
reunião da associaçào ASPAT, 

SEGUE A LEITURA DOS ARTIGOS QUE SERAO REVISADOS 

Art. 10 - A Associaçao do Pais e Amigos Para Apcio ao Taiento, sob a sigla ASPAT, 
constituida em 29/0612011, é urna associaçäo sem fins lucrativos por tempo 	7) 
indeterminado, corn soda a Rua Senhor do Bonfirn, 2100, vile Ribeiro, no municipia de 
Assis, estado de São Paulo, CEP 19.802-132, eforo na mesrna cidade. 
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Art. 2°, II, a) Apoar direta e indiretamente o trabalho realizado pelo CEDET 
(Centro para Desenvolvimonto do Potencial e Talento) corn Os estudantes 
dotados e talentosos; 

b) Orientar e as&stir as farnilias visando proteçâo acs estudantes talentosos qua 
frequentamo CEDET; 

c) Identificar e atender aos estudantes defidentes corn sinais do talentos, por mob 
doCEDET; 

d) Promover atividades de enriquedmento educadonal aos estudantes dotadd; 

Parãgrafo Unico (passou a ser o art 30  na nova redaçãa per este não apareoer no 
Estatuto) Para reaflzar seus objetivos a ASPAT exorcerá açâo no sentido de: 

a) Peitear junto aos Orgâos pábhcos, municipais, estaduais federals e 
particulares apoio Para consecução do seus objetivos educacionais e de 
caréter social e filantrOpico; 

b) Firñiar convénios corn órgãos pUblicos nacionais e internacionais, bern como 
empresas privadas nacionais C internacionais, respeitando a legislaçäo 
pertinente e a sua autoridade administrativa e financeira, em beneficlo cia 
Educação Para Dotados e Talentosos; 

c) PubUcar material do divulgaçáo dos objetivos e trabaihos, r&atOrios e 
estudos realizados pela ASPAT e CEDET. 

Art. 3 0  (passou a ser o art 4 0  na nova redacao) São condiçOes Para funcionamento da 
ASPAT: 

a) Observância rigorosa da Lei, dos principios, da moral e dos deverescivicos; 
b) Abstençào do qualquer pubUcidade, não sornente de doutrinas incomp4tiveis 

corn as instituig6es e as interesses nacionais, e da educacao, mas tambem 
de candidaturas a cargos eletivos estranhos a ASPAT. 

Art. 50  (quo passou a sor a art 40  na nova redaçao par este não aparecer no Estatute) 
- A Associação do Pais e Amigos para Apoio ao Talento é constitulda par nUmero 
ihrnitado do sodas, distribuidos nas categorias do fundadores beneméritos, honorérios 
e contribuintes. 

Art. 60  (passou a ter nova redagao) - A ASPAT terá 0 seguinte quidro de sOcioi: 

a) SOcios Honorários - aqueles que do alguma forma tragam honra e clistinçao 
Para a ASPAT; 

b) SOcios Benemeritos - aqu&es quo tenham prestado relevantes serviços a 
ASPAT, contribuindo Para a consecuçâo dos obietivos visados; 

c) SOcios Fundadores - aqueles qua tenham comparecido a reuniâo da 
fundaçao da ASPAT e assinararn a respectiva ATA do Fundação; 

ci) Sodas Contribuintes - aqueles quo contribuem vo!untariamente corn uma 
mensafldade decidida junto so setor cornpetente, ou corn trabaiho voluntârio 
dentro das necessidades do CEDET. 

Art. 90  (quo passou a terna nova redagao) Os associados, seja qua[ for a categoria, 
estâo sujeitos a suspensâo ou a eliniinação do quadro social da ASPAT, sob julganient 
o determinação do poder cornpetente. 
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Resii a DA das Pessoas Juiiu !c. 

- 	 d Cornarca de Assj&SP 
§ 1 0  - Serao penalizados e/ou excluidos da associaçao as qua, por ma conduta

a 
 

comprovada, espirito de discordia ou falta cometida contra a patiimônio moral ou 
material da ASPAT I  Se consfituirern e!enientos nocivos a sodedade. 

§ 30 - Aplicada a penalidade, a associado terá 0 prazo do 10 (dez) dias para recorrer par 
escrito, podendo, se convocado, apresentar defesa perante a Diretoria. 

§ 50  - Revogada a decisâo quo exclul 0 assaciado, sate so consideraré reintegrado no 
quadro social. 

Art. 10 (que passou a ter nova redação) Os associados não respondem nern rnesmo 
subsidiariamente, pelos encargos da ASPAT. 

Art. 15 Inciso ll (qua passou a ter nova redacão) Decidir sobre extingão da associaço 
nos termos dos artigos 40 e 43; 

Art. 18 (qua passou a tar nova redacäo) A convocaço da Assernbleia Ger& seré feita 
per meic do edital afixado na sede da instituiçào, polo Presidente cu par 1/5 dos 
associados, corn antecedéncia minima de 7 (sete) dias do sue realizaçao, qua poderá 
ser divulgado entre Os associados através do E-mails, telefones ou redes socials 
conforms a disponibilidade desses melds, onde constarâ: local , dia, rnes, ano, ordem do 
dia, e  name do quern a convocou. 

Art. 19- (quo passou Sr nova redagâo) Parágrafo Unico: 0 mandato da Diretoria sera 
do 2 (dois) anos corn possibUidade S reconduçâo. 

Art. 21 (que passou a ter nova redacao) - A Diretoria Executiva se reunirâ a cada dais 
moses. 

Paragrafo Unico: As decisâes da diretoria deverac ser tomadas par maioria dos votos, 
devendo ester presentes na reuniâo o Presidents, Vice presidents, Primeiro ou 
Segundo Secretario, Primeiro ou Segundo2)  Diretor' FinancSro a Membro 
representada pela Diretoria Técnica. Caberá ao presidente, erri caso de ernpate, o voto 
do qualidade. - 

Art. 28 lnclusão do Paragrafo Primeiro: A Diretoria Técnica seth constituida por 01 
(urn) membro assodado da ASPAT s/au facilitador do CEDET, dosS qua possua 
formaçao especifica na metodologia do CEDET, Praface. 

Art. 29 (quo passou a ter nova reda cáo) - 0 Conselho Consultivo sera constituido par 
02 (dais) ou mais representante de escola póblica ou particular integradas ac CEDET e 
2 (dais) ou mais representantes do entidades conveniadas corn a ASPAT. 

Art. 32 (quo passou a tar nova redaçâo) - Compete ao Conseiho Fiscal: 

1. 	Examiner os livros do escrfturaçào da ASPAT; 
II. Exarninar a Balancete anual apresentado palo Diretor (a)  Financeiro 	a 

opinar sabre seu conteádo; 
III. Apresentar relatôrios do receitas e despesas, sempre quo, forem 

solicitados; 
IV. Opinar sabre a aquisiçào e alienaçâo do bens; 
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Nt_ 	 Reisrn Civil das Pessoas Jurid;cs 
V. 	Convocar Extraordinaramente a Assembeia Geral. 	is Comarca deAsisISP 

Paragrafo Unico: 0 Conselho Fiscal reunir-se-á ordinarianente corn malaria absolute 
bimestralmente corn a Diretoria Executiva e extraordinariamente seinpre quo 
neceSSáriO. - 

Apôs leitura a aprovaçâo por unanimidade das alteraçôes propostas, foi proposta e 
aprovada a consolidação do Estatuto Social, qua doravante, passará a ter a seguinte 
redaçäo. 

Art. 35 (qua passou a ser a art. 36 na nova redacao) As fontes de recursos disponIveis 
pare a nianutençäo da ASPAT e seus prograrrias educacionas constituir-se-do do 
produto das contribuigoes voluntérias dos sócios a patronos, de subvençães do 
entidades governamentais, de donativos, do doaçoes e legados e do quaisquer rendas 
qua venham a auferir de serviços e atividades por ale promovdos. 

Dada as aheraçöes acima fez-se necessário reorganizar a sequência dos artigos 
originals do Estatuto, segue a nova redaçäo do Estatuto are revisada e aprovada. 

CONSOLIDAcAO DO ESTATUTO DA 
ASSOCIAçAO DE PAtS E AMIGOS PARA OAP0IO AO TALENTO - 

ASPAT 
CNPJ: 15.523.000/0001-43 

CAPITULO I 

coNsTITulcAo 

Art. 1 0  - A Associaçäo de Pais e Amigos pare Apoio ao Talento, sob a sigla MPAT, 
constitulda em 29/0612011, é urna associaçâo scm fins lucrativos por tempo 
indeterrninado, corn sede a Rua Senhor do Bonfim, 2.100, vile Ribeiro, no muriioipio do 
Assis, estado de So Paulo, CEP 19802-132,0 foro na mesrna cidade. 

Art. 20  - Des Objetivos 

- Gerais: 

a) Apoiar, sensibilizar e conscientizar Os associados e a comunidade, 
sobre a temática do desenvolvirnento do talento; 

b) Desenvover estudos, pesquisas C programas do acào na area do 
Educação para Dotados e Talentosos; 

c) Orientar a irnpantacao de Centros para DesenvoMmento do 
Potencial e Tatento - CEDET, em todo o território nacional, por rneio 
de convnios de cooperacäo 0 assistencia. 

II - Especificos: 

Página5del5 



Associoçöo de Poise Amigos para Apoio co Iclento - ASPAT 
CNN: 15.523C00/0001-43 
End1 Rua SenhordoBonflm,2i00-Vi[a Ribeiro 

CEP: 19802-132- ASSIS-SP 	- 
lelef.: (18) 3321-4162 email: C cc:4cr:::i 

a) Apoiar direta e iridiretamente o trabalho realizado pelo CEDET 
(Centro 	pare Desenvolvimento do Potencial e Talento) 	corn 
estudantes dotados e talentosos; 

b) Orientar e assistir as families visando proteçao aos estudantes 
talentosos qua frequentani o CEDET; 	 - 

c) Identificar e atender acs estudantes deficientes corn sinais de 
tatentos, par Praia do CEDET; 

d) Prorriover 	atividades 	de 	enriquecimento 	educacional 	aos 
estudantes dotados; 

e)  Incentivar 0 relacionamento do cooperação mUtua $ estabelecer 
intercâmbio entre associados e entidades afins, dedicados a 
cause do localzar e desenvolver capacidades e talentos na 
infância e na adoescâncba; 

f) Comptenientar a estrutura logistica e material, mantida pelo poder 
pUblico necessária ao trabatho do CEDET; 

Art. 30  - Para realizar seus objetivos a ASPAT exerceré ação no sentido do: 

a) Pleitear junto aos órgâos pubUcos, municipais, estaduais, federals e particulares 
apoio pare consecução de seus objetivos educadonais e do caráter social e 
filantrOpico; 

b) Firmer convénios corn órgãos püblicos nacionais e internacionais, bern como 
empresas privadas nacionais e internacionais, respeltando a Iegislagao 
pertlnente e a sue autoridade administrative e financeira, em beneficio da 
Educação pare Dotados e Talentosos; 	 - 

c) Publicar materiaL do divulgaçâo dos obietivos e trabaihos, relatórios e estudos 
realizados pela ASPAT a CEDET. 

Art. 40  - São coridigöes para funcionamento da ASPAT: 

c) Observância rigorosa da Lei, dos prinbipios, as moral a dos deveres civjos; 
d) Abstençâo do quatquer pubboidade, não somente do doutrinas incornpatIvejs 

corn as instituigoes e as interesses nacionais, e da educação, mas tambem 
.de candidaturas a cargos eletivos estranbos a ASPAT. 

CAPITULO II 

sOcios 

Art. 50  - A Associação de Pals e Amigos para o Apolo so Talento é constituida pot 
nQmero ihniitado do sócios, distribucdos nas categorias do fundadores, beneméritos, 
honorários e contribuintes. 

Art. 6 0  - A ASPAT terá 0 seguinte quadro do sodas: 

a) Sodas Honorérios - aqueles qua de alguma forma possam trazer honra e 
distinção pare a ASPAT; 

b) Sthcios Beneniéritos - aqueles que tenharn prestado relevantes servçosj 
ASPAT, contribuindo pare a consecuçao dos objetivos visados; 

c) Sócios Fundadores, aqueles quo tenham comparecido a reuniäo da * xi fundação da ASPAT e assim assinaram a respective Ma de Fundação; 
MORCFILMDC SOB N° 
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J) Sácos Contribuintes - aqueles qua contribuem voluntariamente corn urna 
mensalidade decithda junto ao setor competente, ou corn trabaiho voftiritãrjo 
dentro das necessidades do CEDET. 

Dos Direitos 

Art. 70  - E de direto dos sôcios quites con suas obrgacoes socials: 

a) Voter e servotado para as cargos eletivos; 
b) Tomar parts nas Assembleias Gerais; 
c) Requerer, conjuntarnente corn 115 (urn quinto) dos associados em gozo 

de seus direitos estatuários, a convocaçâo de Assembleia Geral 
Extraorthnôria, par men de oficb no qual conste daramente a assunto a 
sertratado, respeitado as disposiçöes contidas no Capituto 111, Art. 18; 

J) Usufruir de todas as vantagens e regallas prevstas nests estatuto; 
e) Recorrer no prazo de 10 (dez) class das sançães discipunares qua Ihes 

forem impostas. 

Paragrafo Unico: Os direitos dos associados são pessoais eintransferiveis. 

Dos Deveres 	 I 

Art. 80  - E de dever dos Sádos Fundadores e Contribuintes: 

a) Curnphr e fazer cumprir o presents estatuto; 
b)Acatar as deterrninaçoes da Diretorla; 
c)Atender as convocacOes pars reuniöes e outros eventos; 
d)Cooperar corn dedicaçao pairs a born andarnento da ASPAT, aceitando e 

exercendo as funçoes e cornissöes pare as quais foi eleitoou 
designado; 

e) Respell os dernais associados e observar as prncipios éticos d 
camaradagern e confraternização; 

fl Exinir-se de praticar atos qua as torhem indignos de pertencerern ace 
quadros da ASPAT, notadamente as qua exportern em referéndas 
pQb!icas desabonadoras; 

g) Contribuir corn a ASPAT de acordo corn a decisão tomada peLo poder 
competente; 

h) Defender a patñmônio e as interesses da Associação. 

Da Exclusao 

Art. 90  - Os associados, seja qual for a categoria, estão sujeitos a suspensäo ou a 
ehniinaçao do quadra social da ASPAT, sob julgamento e deterrninação do poder 
cornpetente. 

§ 1 ° - Serâa penalizados eiou exciuldos da associação as que, par ma conduta 
comprovada, esptrito de discordia cu falta cometida contra o patrinônio moral ou 
material da ASPAT, se constitu{rern elernentos nocivos a sodedade. 	

B MCROFLMADO SO 
§ 2° As penalidades serão impostas pals diretoria. 
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§ 30  - Aplicada a penaildade, a associado terá a prazo de 10 (dez) dies pare recorrer par 
escrito, podendo, so corivocado, apresentar defesa perante a Dfretoria. 

§ 40  - Da decisâo da Diretoria sobre a exclusào do associado, caberé recrso a 
Assembleia Gera], par propostas de 3 (trës) associados qua estejan em peno gozo de 
seus direitos estatutários. 

§ 50 - Revogada a decisão quo exciui a assaciado, este se considerará reintegrado no 
quadro social. 

Da Resporisabilidade 

Art. 10 - Os associados nâo respondern non mesmo subsidiariamente, pelos encargos 
daASPAT. 

Da Aplicacao das Penas 

Art. 11 - As penes serào aplicadas pela Diretoria Executive e pQdaráo constituir em: 

1. 	Adverténcia par escrito; 
H. 	Suspensäo de 30 (trinta) dias ate 01 (urn) ano; 	McROFILMADO SOB N° 
Ill. 	Exclusao do quadra social. 	 I 

7608 

	

CAPITULO Ill 	 Req'stro CLVLC das Pessoas JuridtcS 
da Comarca de AssisISP 

ADMINISTRAcAO 

Art. 12 - Associaçäo do pals e Amigos para Apoio so Talento sera adniinistrada par: 

1. 	Assembeia Gerni 
It. 	Diretoria Executive 
III. 	Conseiho Fiscal . 

CdnselhoConsultivo  

Art. 13 - A Assemb(eia Geral, orgão soberano da ASPAT, constituir-se-á dos sócios 
corn piano gaza do seus direitos estatutários. 

Da Assemblela Geral 

Art. 14 - A Assembleia Geral Deliberative A a órgâo máxtnio e soberano da Associaçâo 
e sere constftu{da pelos seus associados em piano gaza do seus direitos. Reunir-se-á 
na segunda quinzena do janeiro, pars tornar conhecimento das açoes da Diretoria 
Executive e extraordinariamente, quando devidarnerite convocada. Constituira eni 
priniefta convacação con a maioria dos associados e, em segunda convocaçào, mela 
hors após a primeira, corn qualquer nUrnero, deliberando pale rnaioda simples dos votos 
dos presentes, salvo nos casos previstos nests estatuto, tendo as seguintes 
prerrogativas: 

Fiscalizar Os mernbros da Associaçâo, ia consecuç& de seus objetivos; 
Eteger a destituir os administradores; 
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Ill. 	Deliberar sabre a previsâo orçanienthria e a prestaçâo de cantas; 
IV. Deliberar quanta a compra a venda de im6veis da Associaçäo; 
V. Aprovar 0 regirnento interno, qua disciplinará as vários setores de 

atividades da Associaçâo; 
-Vi;---- Alterar; no todo-ou em parte,- a presente Estatuto Social; 
VII. 	Decidir, em Ultimà instància, sabre todo é qualquer assunto deinteresse 

social, bern coma sabre as casas, ornissos no presents estatuto. 
Viii. 

	

	Decidir sabre a conveniância de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 
hens materials; 

IX. Deliberar sabre relatórios de atividades do exercicio anterior; 
X. Discutir e homologar as contas e a balanço aprovado palo Conselho 

Fiscal; 	 MOROFILMAO SOB N° 
XI. Apreciar o trabaflia realizado pelo CEDET. 

7608 
Art. 15 - Compete a Assemblela Geral: 	 - 	 Rsgislro Cwd das Pessoas Jur'd'ca 

As Assemblelas Gerais poderáo ser ordinárias ou 
convocadas, pe(o Presidente ou par 1/5 dos assaciadas, modiante edital 
fixado na sede social da Assaciaçao, cam antecedencia de 10 (dez) dies 
de sua realizaçâo, onde constará: dia, mês, ano, hare da prinleira a 
segunda chamada, ordem do dia, e a name de quern convocou; 

II. 	Eager e destituir administradores; 
Ill. 	Decidir sabre a extinçâo da associagão nos ternjos dos artigos 40 e 43; 
IV. Decidir sabre a conveniênda de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 

bans materials; 
V. Deliberar sabre a previsäo orçamentária a a prestaçào de contas; 
VI. Aprovar o regimento interna, qua disciplinarà as vérios setores de 

atividades da Associaçâo; 
VII. Decidir, em ültima instância, sabre todo a qualquer assunto de interesse 

social, born coma sabre as casos, omisso no presente estatuto 

Art. 16— A Assernbleia Geral reuriir-se-á, ordinariamente, convocada polo presidente, 
urna vez par ano pare: 

I. Deliberar sabre relatôrios de atividades do exercicia anterior; 
II. Discutir e homologar as contas so balanço aprovado pelo Conselho 

Fiscal; 
Ill. 	Apreciar a trabatho realizado palo CEDET. 

Art. 17 - A Assernbleia Gera] realizar-se-á extraordinariamente quando convocada: 

1. 	Pela Diretoria Executive; 
Palo Conseiho Fiscal; 

Ill. 	Polo Conselho Consultivo; 
IV. 	Par requerimento do 1/5 (urn quinto) dos sOcios quites corn as obrigaçôes 

socials, as quals especificarâo pormenorizadarnente as motivos cia 
convocação. 

Parégrafo ónico - Quando a Assembleia Gera[ for convocada pelos associados, deverá 
o Presidents convoca-la no prazo de 3 (tras) dias, contados da data de entrega do 
requerimento, qua deverá ser encarninhado ao Presidente através cia notificação 
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Art 20 Competeà Drcetona Exhbwa 

Etabor&e executer pftigcama arna1de fivxt ~dss 
U. Efaborareapresentap Assembas Gera a e1atono anuat 
ill 	Entnsar-se corn inshtuiçãfl pbIioas a plvadas para mtua cotboraçao 

em atMdedøs de wi1ereaes c amuns,  
lV. 	Cont(* e derwtit functor*rIos. 
V. Omqr a AodaqaQ, 40 &ado corn a preseMe Estatuto, s adMnlstcar C 
- 	 patfl:a.. 	 .. 

VI 	Cumprir e izer cumprw o presente EstTh e as decisôes da Asstmb}e* 

Vft Prornover e iMeWivar a cnaà4e cbn1s4s, cornfuDØ de 
4asenyqfrer GW6OS pits bS*zartes e aUw*$es ce sous acdo, 

VOL Eaborar o oçanento anuat 
IL Apresentar a Assernaa Cerg na repneanua], c relatUno do sum 
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X. 	Adnthr peddo de liCfl9&O do  assodados 
XL 	A:iEiatar peddø;de: dernissfiovokmtAfia, th a$sqciadS, 

Ad 21 A Dwaeria Execuflya se reutS a cada doss mesas 
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IV. Convocar e pre&dir as reuniöes da Diretorla Executive; 
V. Constituir mandatérios pare fins deterniiriados e outorgar-Ihes poderes; 
VI. Movimentar as contas da ASPAT juntamente corn o Primeiro Diretôr 

Financeiro; 
VII. Rubricaros Iivros da ASPAT; 
VIII. Fixer Os descontos perrnifldos acs sócios, na aquisição das pubUcaçoes 

cu participaçäo do afividades da ASPAT. 

Art. 23 - Compete so Vice Presidents: 	 MCROHLMAOC SOB NF 

I. 	Substituir o Presidents en sues faltas Cu impedirrientos; 
II. 	Assurnir o mandato em caso cM vacância ate a seu térrnjno; 	7 6 0 
Ill. 	Frestar do moda geral, a sua colaboraçâo so Presidents. 	RegisiroCivtdsPessoasJUflCJCS 

da Gamarca de AssisISP 

Art. 24- Com pete ao Primeiro Secretário: 
-Th 

• 	 I. 	Secretariar as reunôes da Diretoria e Assemb(eia Gera] e redigir as Atas; 
II. 	Publicar todas as noticias des atividades da entidade; 
III. 	Cuidar das correspondèncias da Associação; 
IV. 	Organizer, divulgar e manter arquvos e documentaçao da entidadb. 

Art. 25 - Compete ao Segundo Secretario: 

1. 	Substituir o Primeiro Secretário em suas faiths cu impedimentos; 
II. 	Assumir 0 mandato, em caso de vacância, ate a seu térrnino; 
Ill. 	Prestar do niodo geral, a sue colaboraçäo so Primeiro Secretarlo. 

Art. 26 - Compete so Primeiro Diretor Financeiro, ouvido o Presidents: 

I. Arrecadar e contabilizar as contribuiçôes dos associados, rendas, auxflios 
a donativos mantendo a escrituraçâo; 

II. Pager as contas autorizadas p010(a)  Presidents: 
III. Apresentar relatórios do recalls e despesas, sempre quo forern 

solicitadas; 
- IV. 	Apresentar urn relatOrio financeiro pare ser submetidoà Assembleia 

Coral; 
V. 	Apresentar sernestralmente o balancete ao Conselbo Fiscal; 
Vt. 	Conservar, sob sue guards e responsabitidade os docunientos relativos a 

tesouraria; 
VII. Manter todo numeràrio em estabelecimenlo do crédito; 
VIII. Organizer e preserver a Acervo e PatrirnOnio cia ASPAT 

Art. 27 - Compete ao Segundo Diretor Financeiro: 

I. Substituir o Primeiro Diretor Financeiro em suas faltas cu 
impeclirnentos; 

II. Assumir o mandato em caso do vacância ate o scu térrnino; 
Ill. 	Prestar, do modo geral, a sue colaboraçäo ac Pdmerot Diretor 

Financeiro. 

Art. 28 - Compete a Diretoria Tecnica: 
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da Cont,a cia AssISP 
I. Elaborar projetos, estudos e trabaihos de natureza técrica; 
II. Prornovere realizer semnarios, palestras, dinàmicas, cursos, encoritros 

formals e informais, visando a formaçâo da pessoa dotada; 
HI. 	Dar parecer na adrnissão do sócio; 
IV. 	Apreciar pianos de atividades do CEDET e ASPAT. 

Paragrafo Unico: A Diretoria Técnica será constituida par 01 (urn) membro associado 
da ASPAT e/ou fadilitador do CEDET, desde quo possua formaçâo especifica na 
metodologia do CEDET! Preface. 

Art. 29 - 0 Conselho Consultivo sera constituido par 02 (dais) ou mas representante de 
escola pübhca cu particular integradas so CEDET e 02 (dais) ou mais representantes de 
entidades conveniadas corn a ASPAT. 

Art. 30 - Compete ao Conseiho Consultivo: 

I. 	Median as relaçOes entre a Diretoria Técnica a as Escoas integrates 
CEDET a outras entidades converiiadas corn a ASPAT; 

H. 	Realizar reuniöes de pais nas escolas par e{es representadas; 
III. Encaminhar a processo de oriehtagão as families; 
IV. Apoiar a equipe do CEDET no traballia corn as escolas, families e 

comunidades; 
V. Recrutar novas sOcios entre as pals de esti4dantes i nscritos no CEDET. 

Art. 31 - 0 Conselho Fiscal, constitutdo par 03 (trâs) membros e respectivos suplentes, 
sera eleito em Assembeia Geral a teré mandato coincidente corn o mandato da 
Diretoria. 

Parégrafo Unico: Em caso de vacândia o maridato seth assurriido polo respectvo 
suplente, ate a seu término. 

Art. 32— Compete so Conseiho Fiscal: 

VI. Examinar as Iivros de escrituraçào da ASPAT; 
VII. Examiner  -Batancate anual apresentado palo Dfretor (a)  Financeiro (2) e 

opinar sabre seu conteUdo; 
VIII. Apresentar relatários cia receitas a despesas, sempre qua forem 

solicitados; 
IX. Opinar sabre a aquisição e aflenação do bens; 
X. Convocar Extraordinariamente a Assenibleia Geral. 

Parãgrafo Unico: 0 Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente corn rnaioria absouta 
birnestrairnente corn a Diretoria Executive e extraordinariamente sempre que 
necessário. 

Da Remuneraçâo 

Art. 33 - As atividades dos diretores e conseiheiros, bern cono dos sócios, inerantes a 
cargo ou funçao desempenhada na diretoria serâo inteiramente gratuitas, sendo-ihes 
vedado a recebimento de qualquer lucro, gratificaçao, bonificaçâo old vantagem. 
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Parágrafo Unico - Essa probição nâo as aplica a honorérios auferidos par serviços 
prestados, consuftorias, convénios e atividades técnicas rernuneradas desenvolvidas 
pela ASPAT. 

Da Perda do Mandato 

Art. 34 - A perda da quafldade de membro da diretoria executive ou do Conseiho Fiscal 
Sara determnada pela Assembicia GeraL sendo admissivel somente quando houver 
justa cause, assim reconhecida em procedirnento discipliner, quando ficar comprovado: 

I. 	Ma administraçäo ou thapidação do patrimOnio social; 
ii. Grave voIaçào deste Estatuto; 
iii. Abandono do cargo, assirn considerada a ausénda nào justificada cm 03 

(trés) reuniöes ordinárias consecutivas, scm expressa comunicaçao L dos 
motivos de auséncia, a secretaria da Associação; 

IV. Aceitação do cargo ou funçâo incompativel corn o exercicio do cWgo quo 
exerce na Associaçâo; 

V. Conduta duvidosa. 

§ 10 - Definida a justa cause, o dfretor ou conseiheiro sera comuncado, atràves de 
notificaçäo extrajudicial, dos fatos a ole imputados, para quo apresente sua defesa 
prévia a Diretoria Executiva, no prazo do 20(vinte) dias contados do recebiniento da 
comunicaçao. - 

§ 20  - Apôs o decurso do prazo descrito no parãgrafo anterior, independentemente da 
apresentaçao de defesa, a represerftação seré subrnetida a Assembieia Gera] 
Extraordinária, devidarnente convocada para ease tim, composta do associados em dia 
corn sues obrigaçOes sociais, näo podendo cia deliberar sem voto concorde de 213 (dais 
tercos) dos presentes, sendo em primeira chamada, corn a malaria absoluta dos 
associados e em segunda charnada, urna horn apOs a prirneira, corn qualquer nUrnero 
do associados, onde será garantido 0 amplo direito do defesa. 

Art. 35 - A ASPAT não distribuirá lucros, dividendos, bonificaçOes, participaçOes cu 
parcerial déièüpatrirnono sob nenhuma forma ou pretexto. 

Das Fontes do Recurso 

Art. 36 - As fontes de recursos disponiveis pars a manutenção da ASPAT e seus 
programas educacionais constituir-se-ao do produto das contribuiçOes voluntârias dos 
socios e patronos, de subvençôes de entidades governamentais, de donativos, do 
doaçoes e legados e do qusisquer rendas qua venharn a auferir do serviços e 
atividades por cia prornovidos. 

Art. 37 - As rendas, recursos e eventuais resultados operacionais serão aplicados 
integraimente na manutençäo e desenvolvimento dos objetivos gerais e especificos, de 	I2J J  
acordo corn 0 Artigo 20 . 

Da RenUncia 

Art. 38 - Em caso de renUncia de quaiquer membro da Diretoria Executivaou do 
Conseiho Fiscal, a cargo sera preenchido peios suplentes. 
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§ 1 0  - 0 pedido do renincia se dará par escrito, deverido ser protocdado na secretaria 
da Associação, a qual, no prazo méximo do 60 (sessenta) dias, contados da data do 
protocolo, o subrneterá a deliberação da Assembiela Gera]. 

§ 2° - Ocorrondo renuncia coletiva da Diretoria e Conseil Fiscal, 	Presidente 
renunciante, ou quaquer membro da Diretoria Executive, ou em Ultimo caso, qualquer 
dos associados, poderá convocar a Assembeia Geral Extraordlnária, quo elegerâ ui -na 
comissão provisória composts do 05 (cinco) membros, quo administrará a entidado a 
fará realizar novas eeiçôes, no prazo máximo de 60 (sessenta) -dias, contados da data 
do realizaçäo da referida assembleia. Os diretores e conseiheiros eleitos, nestas 
condiçoes, completaro a mandato dos renunciantes. 

CAPITLJLO IV 

DO PATRIMONIO SOCIAL 

Art. 39 - 0 Patrimânio da ASPAT (Associacao do Pals e Amigos pare Apoo so Talento) 
sore constitudo de bans mOveis, iniôveis, veculos, semoventes, açöes e apolices do 
divide püblica, produto das contribuiçôes dos sOdas e patronos, do subvençOes do 
entidades governamentais do donativos, do doagoes e legados e do quaisquer rendas 
quo venham a auferir de seMgos e atividades par ela proniovidas. 

Da Dissoluçao 

Art. 40 - A Associaçäo poderá ser dissolvida a qualquer tempo, uma vez constatada a 
impossibihdade do sue sobrevivéncia, face a impossibifidade da manutençào do seus 
objetivos SOOSS, cu desvirtuamento de sues finalidades estatutárias, ou ainda, par 
carncia de recursos financeiros a humanos, mediante deliberagao de Assemblela Geral 
Extraordinária, espocificaniente convocada pare este fim, composts do associados 
contribuintes em dia corn sues obrigacOos socials, não podendo ser deliberado sern 
voto concorde de 213 (dois tercos) dos presontes, sondo em primeira chamada, corn a 
totalidade dos assodados o em segunda chamada, uma hors após a prinieira, corn a 
presença do, no minima, 1/3 (urn terço) dos associados. 

Paragrafo ónico - Em caso do dissoiucão social daAssociaçäo, liquidado o passivo, as 
bans rornanescentes, serao dostinados pare outra entidade assistencial congênore, 
corn personalidade juridica comprovada, sede e atividade preponderante nesta cidade e 
devidamente registrada nos Orgâos pUblicos competentes. 

Da Venda 	 - 

Art. 41 - Os bons môveis e imóveis poderâo ser alienados, mediante prévia autorizaçâo 
da Assemblola geral Extraordinária, ospecificamente convocada para este tim, devendo 
o valor apurado ser integrafrnente aplicado no desenvovimento das atividades socials 
ou no aumento do Patrimônio Social da Associaçâo. 

Do Exercielo Social 

Art. 42 - 0 oxercicio social terminará cm 31 do dezembro de cada and, quando serão 
elaboradas as demonstracöes financ&ras da entidade, do conformidade corn as 
dispcsiçOes legais. 
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DISPOSIcOES GERMS 	 d ComarcadeAssSP 

Art. 43 - A ASPAT (Associaçao de Pais è Amigos pare Apoo so Talento), será 
dissolvida por decisão da Assemblela Gera Extraordinária em reuniöes sucessivas e 
realizadas em intervalos de 3 (trés) nieses, quando se tornar irnpossivel ou 
desnecessãria a continuaçâo de suas atividades conforme detaihado no Art. 39. 

Art. 44- 0 presents Estatuto poderá ser revisado em qualquer tempo por decisão da 
malaria absoluta dos associados, em Assemblela Gera] Extraordinária espedficamente 
convocada pare este tim, e entraré em vigor na data de seu registro em cartOiio. 

,— Art. 45- Os césos omssos serào dissolvidos pela Diretoria e ref erendados pea 
Assembleia Geral. 

Asss, 12 de junho de 2017. 

Rosielly Bao 4werde 	 Miss £har4Carpentieri 
1a Secretarial 	toria Executive 	 Presidents Eita 	- 
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