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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AÇÃO DA
CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA REAUZADA EM
31 DE OUTUBRO DE 2002 vk\
Data: 31.10.2002; Hora: 19,30; Local: sede da sociedade na Praça José
Magnani, s/n°, em Lençóis Paulista/SP. Convocação por Edital publicado no
jornal a Tribuna Lençoense, edição de 19/10/2002. Presença de mais da
metade dos associados em pleno gozo de seus direitos, conforme registro no
Livro de Presença. Composição da mesa: Sr. Valter Domingos Amabilini —
Presidente; José Maria de Sene — Secretário. Instalada a sessão, o senhor
Presidente solicitou fosse lido o Edital de Convocação. Passando, a seguir, à
Ordem do Dia, cujo item 1° diz respeito à proposta de reforma do Estatuto
Social da entidade, o senhor Presidente esclareceu que, sobremodo em face
de omissões do vigente estatuto quanto a uma disciplina mais precisa a
respeito da convocação, quoruns de instalação e de deliberação das
assembléias gerais e levando em conta, ainda, a necessidade de se inserir no
estatuto social normas que viabilizem o reconhecimento da entidade como de
utilidade pública e como entidade de assistência social, a Diretoria houve por
bem elaborar uma proposta de ampla reforma estatutária, cujo inteiro teor ora
se coloca à apreciação e deliberação. Prestados os esclarecimentos solicitados
e submetida a proposta à deliberação e votação, foi esta aprovada pela
unanimidade dos presentes, passando, assim o Estatuto Social da entidade a
ter, doravante, a seguinte redação: "AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME
E A MISÉRIA E PELA VIDA - ESTATUTO SOCIAL - CAPITULO I - DA
DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS - ARTIGO 1° - A AÇÃO DA CIDADANIA
CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA é uma associação civil de
direito privado, regida pelo :presente estatuto e pela legislação pertinente, de
caráter social, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede e foro
na cidade de Lençóis Paulièta, estado de São Paulo. ARTIGO 2° - A AÇÃO DA-
CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA tem como
objetivos: a-) desenvolver e implantar programas sociais que visem atender às
necessidades da comunidade carente do município de Lençóis Paulista/SP; b-)
promover e assegurar a melhoria da qualidade de vida, combatendo, desta
forma, a miséria, a exclusão social e, assim, contribuindo para o exercício de
uma cidadania participativa; c-) promover a recuperação de famílias
desestruturadas mediante ações coordenadas que objetivam oferecer ao
assistido amparo médico, jurídico e espiritual; d-) estimular a parceria, o diálogo
local e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, participando,
junto com outras entidades, de atividades que visem o bem comum. ARTIGO
3° - A AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA
não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros , diretores,
empregados ou doadores excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu património, auferido
pelo exercício de suas atividades, aplicando-os integralmente na consecução
de seus objetivos sociais no país. ARTIGO 4° - No desenvolvimento de suas
atividades a AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA
VIDA observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação
de raça, cor, gênero ou religião. ARTIGO 5° - A AÇÃO DA CIDADANIA
CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA, sustentada fundamentalment
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por doações de recursos físicos e financeiros e pelo trabalho voluntário,

desenvolverá suas atividades através da execução direta de projetos, \.

programas ou planos de ação e, ainda, através da 
prestação de serviços

intermediários de apoio a outras entidades sem fins 
lucrativos e a órgãos

públicos que atuam em áreas afins. ARTIGO 
60 - A AÇÃO DA CIDADANIA

CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA VIDA se 
organizará, a critério da

Diretoria, em tantas unidades de execução de atividades sociais 
quantas se

fizerem necessárias. CAPITULO II - DOS ASSOCIADOS — DIREITOS E

DEVERES - ARTIGO 7° - A AÇÃO DA CIDADANIA 
CONTRA A FOME E A

MISÉRIA E PELA VIDA terá as seguintes categorias de associados:

Fundadores, Efetivos e Beneméritos. ARTIGO 8° - São 
associados fundadores

as pessoas físicas que tenham assinado a Ata de 
Fundação da AÇÃO DA

CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISÉRIA E PELA 
VIDA. ARTIGO 9° -

São associados efetivos, além dos associados 
fundadores, as pessoas físicas

que, tendo preenchido e assinado a ficha da admissão ao 
quadro associativo,

tiverem seu pedido de admissão aprovado pela Diretoria. 
ARTIGO 10 — São

associados beneméritos as pessoas físicas ou 
jurídicas que, a critério da

Diretoria, forem consideradas como tendo prestado relevantes 
serviços ou

contribuições à AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A 
FOME E A MISÉRIA E

PELA VIDA. ARTIGO 11 — São direitos dos associados 
efetivos: a-) após um

ano de filiação como associado, votar e ser votado nas 
assembléias gerais,

bem como, mediante requerimento assinado por no mínimo 
1/3 (um terço) dos

associados, convocar assembléia geral de associados; 
b-) participar das

atividades da AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME E 
A MISÉRIA E

PELA VIDA ter acesso às dependências desta; c-) 
apresentar propostas e

programas de cunho social a serem executados pela entidade. 
ARTIGO 12 —

São deveres dos associados: a-) defender o pleno exercício 
da cidadania, o

direito de todos a uma vida digna e justa, o respeito à liberdade de 
opinião e à

diversidade sócio-cultural, a solidariedade, o diálogo entre os 
povos, a paz e -

os direitos humanos em geral; b-) pagar regularmente as 
contribuições que a

Diretoria, de conformidade com o que ficar estabelecido em Assembléia 
Geral

de Associados, vier a instituir; c-) participar das atividades 
sociais, estreitando

os laços de solidariedade e fraternidade entre as pessoas da 
comunidade; d-)

comparecer às Assembléias Gerais de Associados e delas 
tomar parte.

ARTIGO 13 - Será excluído do quadro associativo, mediante 
cancelamento do

respectivo registro, o sócio que: a-) solicitar demissão; b-) for 
demitido por

deliberação da Diretoria. - CAPÍTULO III - DA ASSEMBLÉIA GERAL DE

ASSOCIADOS - ARTIGO 14 — A Assembléia Geral dos 
associados, órgão

soberano da entidade, convocada e instalada de acordo com 
o presente

estatuto, constituir-se-á dos associados em pleno gozo de seus 
direitos

estatutários e tem poderes para decidir todos os assuntos relativos 
ao objeto

social da entidade. ARTIGO 15 — A Assembléia Geral Ordinária, a se 
realizar

até o final do primeiro trimestre de cada ano civil, mediante 
convocação da

Diretoria, compete: I - Deliberar sobre o relatório anual, prestação de contas e

balanço apresentados pela Diretoria relativamente ao exercício anterior; II

- Deliberar sobre a proposta de Plano de Metas da entidade para cada

exercício social; III - Eleger os administradores e os membros do 
Conselho

Fiscal, quando for o caso; IV - Fixar os limites de valor dentro dos quais

poderá a Diretoria contrair empréstimos. ARTIGO 16 - À Assembléia 
Geral

Extraordinária compete: 1 - deliberar sobre reforma do estatuto social; II
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deliberar sobre a dissolução da entidade nos termos do artigo 39; III - deliberar \:\
sobre a alienação ou oneração de bens da entidade; IV - aprovar o Regimento
Interno. ARTIGO 17 — A Assembléia Geral Extraordinária poderá ser
convocada: I - pela Diretoria; II - pelo Conselho Fiscal; III — por associados
que represente, no mínimo, 1/3 (um terço) do quadro de associados quites com
as obrigações sociais. ARTIGO 18 — As Assembléias Gerais serão presididas
pelo Diretor Presidente, que convidará 2 (dois) associados para auxiliá-lo na
condução dos trabalhos, e se instalará, em primeira convocação, com a
presença da maioria dos associados com direito de voto e, em segunda
convocação, meia hora mais tarde, com a presença de, no mínimo, 5 (cinco)
associados, não sendo admitidos votos por procuração. ARTIGO 19 - A
convocação far-se-á com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, por meio
de edital publicado, uma única vez, em jornal de circulação na localidade sede
da entidade, e afixado, durante esses mesmos quinze dias de antecedência, na
sede da entidade, devendo especificar os assuntos a serem tratados e o
quorum necessário para instalação, facultada a deliberação sobre outros
assuntos que, no decorrer da Assembléia, vierem a ser propostos, salvo se se
tratar de reforma do Estatuto, destituição dos membros da Diretoria e do
Conselho Fiscal, bem como de alienação de imóveis, matérias essas que
deverão constar expressamente do edital de convocação. ARTIGO 20 — As
deliberações das Assembléias serão tomadas pelo voto da maioria simples de
associados presente com direito de voto, salvo se se tratar de alteração do
estatuto, para o quê se requer o quorum de aprovação de no mínimo 20%
(vinte por cento) dos votos de associados com regular direito de voto, ou de
destituição de membros da Diretoria ou do Conselho Fiscal e alienação de
bens imóveis, cujo quorum mínimo de aprovação é de dois terços dos votos
dos associados presentes com direito de voto. Parágrafo único — A colocação
em pauta de matéria relativa à destituição de membros da Diretoria ou do
Conselho Fiscal deverá ser precedida de regular processo, conforme dispuser
o Regimento Interno. CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 21 — A
entidade será administrada por uma Diretoria, constituída de 3 (três) membros,
todos sócios efetivos com o mínimo de um ano de filiação, eleitos pela
Assembléia Geral de Associados, para um mandato de 2 (dois) anos,
permitidas sucessivas reeleições, sendo um Diretor Presidente, um Diretor
Administrativo e um Diretor Financeiro. ARTIGO 22— Os membros da Diretoria
exercerão individualmente as funções inerentes a seus cargos, devendo as
deliberações de caráter mais amplo ser tomadas por maioria dos membros em
reunião do órgão da qual se lavrará a respectiva ata. ARTIGO 23 - A Diretoria
fica investida de poderes necessários para praticar os atos de gestão do Plano
de Metas da entidade. ARTIGO 24 — À Diretoria compete: I - Elaborar e
submeter à deliberação da Assembléia Geral de Associados a proposta do
Plano de Metas anual da entidade e o relatório anual de atividades
acompanhado das demonstrações financeiras pertinentes; II - Executar o
Plano de Metas da entidade; III - Admitir e demitir associados; IV - Contratar
e demitir trabalhadores; V - Entrosar-se com instituições públicas e privadas,
nacionais e estrangeiras, visando a mútua colaboração em atividades de
interesse comum; VI - cumprir e fazer cumprir o estatuto, bem como, propor,
quando for o caso, a reforma deste. VII - Divulgar e/ou promover a entidade.
Parágrafo primeiro — A Diretoria se reunirá ordinariamente a cada mês e,
extraordinariamente, a qualquer tempo, convocada pelo Diretor Presidente o r\
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por solicitação dos demais diretores, lavrando-se a respectiva ata. Parágrafo,

segundo — As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos '

dos integrantes do órgão. ARTIGO 25 — Compete ao Diretor Presidente: a-)

representar, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, a entidade; b-)

convocar e presidir as Assembléias Gerais e as reuniões da Diretoria; c-)

promover a arrecadação das receitas da entidade; d-) levar a efeito, na forma

do estatuto, as operações de crédito necessárias ao bom andamento da

entidade, podendo, sempre em conjunto com o Diretor Financeiro ou, na falta

deste, com o Diretor Administrativo, assinar cheques e títulos de crédito.

ARTIGO 26 — Compete ao Diretor Financeiro: a-) manter sob sua guarda os

valores financeiros da entidade, depositando-os, quando for o caso, em bancos

designados pela Diretoria; b-) providenciar o pagamento dos débitos; c-)

assinar com o Diretor Presidente os cheques e títulos de crédito; d-) •

apresentar, a cada trimestre, um relatório econômico-financeiro; e-) preparar o

balanço de cada exercício; f-) organizar e apresentar à Diretoria, para

aprovação, um orçamento para o exercício seguinte; g-) diligenciar para que a

escrita contábil e fiscal esteja sempre atualizada, de forma a revelar

constantemente a situação econômico-financeira; h-) propor à Diretoria

operações de compra, venda, modificações, reforma, arrendamento e

empréstimo de bens móveis, semoventes e imóveis. ARTIGO 27— Compete ao

Diretor Administrativo: a-) lavrar as atas das reuniões da Diretoria; b-)

providenciar para que seja mantido atualizado o cadastro de sócios; c-) na falta

do Diretor Financeiro, assinar com o Diretor Presidente os cheques e títulos de

crédito; d-) providenciar a cobrança das contribuições mensais dos associados

e encaminhar os valores arrecadados ao Diretor Financeiro; e-) organizar e

administrar o funcionamento das atividades internas; f-) organizar e manter o

cadastro de bens da entidade. ARTIGO 28 — Os membros da Diretoria não

receberão da entidade remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou

indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, '

funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelo Estatuto. CAPITULO V -

DO CONSELHO FISCAL - ARTIGO 29 — O Conselho Fiscal será composto de

4 membros (quatro membros) com o mínimo de um ano de filiação, sendo 3

(três) efetivos e um suplente, com mandato de 2 (dois) anos, eleitos pela

Assembléia Geral que eleger os membros da Diretoria. ARTIGO 30— Compete

ao Conselho Fiscal: a-) examinar os livros e demais documentos relativos às

receitas e às despesas da entidade e obter da Diretoria as informações que

reputar úteis ao desempenho de suas funções; b-) apresentar, anualmente, à

Assembléia Geral Ordinária seu parecer sobre as contas e relatórios da

Diretoria relativos ao exercício anterior; c-) requerer ao Diretor Presidente, por

decisão da maioria de seus membros efetivos, a convocação da Assembléia

Geral Extraordinária, indicando o fundamento e o assunto a ser tratado; d-)

assistir, facultativamente, às reuniões da Diretoria. ARTIGO 31 — Os membros

do Conselho Fiscal não receberão da entidade remuneração, vantagens ou

benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razão das

competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelo Estatuto.

CAPITULO VI - DO PATRIMÔNIO - ARTIGO 32 — O patrimônio da entidade

será constituído de bens móveis e imóveis a ela pertencentes ou que vierem a

ser adquiridos por compra, doação ou legado, contribuições, auxílios oficiais ou

subvenções de qualquer tipo ou natureza. ARTIGO 33 — A entidade aplicará

suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente
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território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos

institucionais, sendo que as subvenções e doações recebidas serão aplicadas

nas finalidades a que estejam vinculadas. ARTIGO 34— Os recursos advindos

dos poderes públicos a entidade os aplicará dentro do município de sua sede

ou, no caso de haver unidades prestadoras de serviços a ela vinculadas, no

âmbito do Estado concessor. ARTIGO 35 — A entidade não distribuirá

resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu

patrimônio, sob nenhuma forma. ARTIGO 36 — Os instituidores, benfeitores ou

equivalentes, assim como os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e os

associados, não receberão da entidade remuneração, vantagens ou benefícios,

direta ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razão das

competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelo Estatuto.

ARTIGO 37 — A entidade não constitui patrimônio exclusivo de um grupo

determinado de pessoas, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem

caráter beneficente de assistência social, sendo, inclusive, vedada toda e

qualquer interferência político-partidária na administração e negócios da

mesma. CAPITULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL - ARTIGO 38 — O exercício

social coincidirá com o ano civil e ao seu término deverá ser levantado balanço

geral a ser submetido à apreciação da Assembléia Geral dos Associados.

CAPÍTULO VIII- DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE - ARTIGO 39— Em caso

de dissolução da entidade o eventual patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, dotada de personalidade juridica, com sede e atividades

preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no municipio de

origem, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS — ou,

inexistindo esta, a uma entidade pública. Parágrafo primeiro — A dissolução

será objeto de deliberação pelo voto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos

associados reunidos em Assembléia Geral Extraordinária, convocada

especialmente para esse fim, e cuja instalação só se considerará válida se

presentes, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos associados com regular direito -

de voto. Parágrafo segundo — À Assembléia Geral que deliberar sobre a

dissolução caberá também nomear um liquidante, que exercerá sua função de

acordo como disposto na lei." Passando, a seguir, ao item 2 da Ordem do Dia

— deliberação sobre o Plano de Metas para o ano 2.003 -, esclareceu o senhor

Presidente que, em face da reforma estatutária aprovada nos termos da

proposta apresentada, cujo inteiro teor se acha acima transcrito, em virtude da

qual a deliberação sobre o Plano de Metas anual deve ser objeto de
deliberação na Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no primeiro trimestre

de cada ano, fica prejudicada a apreciação da matéria, que será
oportunamente submetida à deliberação dos senhores associados. Nada mais

havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembléia da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presente

Lençóis Paulista, 31 de outubro de 2.002.
Vatter Domingos Amabilini (Presidente)
José Maria de Sene (Secretário)
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME E A
MISÉRIA E PELA VIDA REALIZADA EM 16-03-2018.

Data: 16-03-2018; hora: 19:30h; local: sede da associação, na Praça da Estação, n° 1,
em Lençóis Paulista/SP; Ordem do dia: AGO — A — tomada de contas da administração,
nelas incluídos o Relatório Anual e o Balanço Social relativos ao exercício social
encerrados em 31.12.2017; B — eleição / reeleição dos administradores e dos membros
do Conselho Fiscal para o biênio 2018/2019 - Convocação feita através de edital-
publicado no jornal O Eco , edição de 28.02.2018. Presença de associados conforme a
Lista de Presença anexa. Composição da mesa: Sr. José Adriano Cian - Presidente;
Manoel dos Santos Ribeiro Pontes — Secretário. Instalada a Assembléia, o Senhor
Presidente deu conhecimento aos presentes do inteiro teor da matéria relativa ao item
A da pauta e, após, prestados os esclarecimentos solicitados a respeito submeteu a
mesma à deliberação dos presentes que, por aclamação e por unanimidade a
aprovaram . Quanto ao item B da pauta, por consenso geral foram eleitos / reeleitos
para o biênio de 2018/2019, com mandato a se expirar com a tomada de posse dos
administradores que vierem a - ser eleitos na assembléia geral a se realizar em 2020,
como Diretor Presidente o Sr. José Adriano Cian, brasileiro, casado, portador da célula
de identidade RG. n° 23.493.393-8, inscrito no CPF sob o n° 130.879.208-51, residente
e domiciliado na Rua: Guaraciaba, n° 479, Jardim ltamarati, em Lençóis Paulista/SP;
como Diretor Vice Presidente o Sr. Miguel Ângelo Coneglian, brasileiro, casado,
portador da célula de identidade RG. n° 7.799.303-2, inscrito no CPF MF sob n°
056.887.028-00, residente e domiciliado na Avenida Santo Simioni, ri° 78, Jardim
Morumbi, em Lençóis Paulista/SP; como Diretor Financeiro o Sr. Vilmar Cardoso da
Silva, brasileiro, solteiro, portador da célula de identidade RG. n2 24.848.819-1, inscrito
noSt1WMF sob n2 145.677.708-46, residente e domiciliado na Rua Venezuela, n° 309,vsvie—

Pi3 Oda Nações em Lençóis Paulista/SP; como Diretor Administrativo o Sr. Mano

54\s Ribeiro Pontes, brasileiro, casado, portador da célula de identidade RG. rifl‘W
• • •

/4.25E1704 SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 035.935.928-00, residente e domiciliack
ItUfa kuiz P ccola, n9354, Vila S. Judas Tadeu, em Lençóis Paulista/SP. Deliberou-

era "eicW que pelas mesmas razões levadas em consideração para o não
Inieaggento do cargo no mandato relativo ao período 2017/2018, continuará vago
o anoir de Gerente Operacional. Como membros efetivos do conselho Fiscal foram
eleitos / reeleitos: o Sr. Tiago Moreno, brasileiro, solteiro, portador da célula de
identidade, RG. n° 41.360.958-3-SSP/SP; inscrito no CPF/MF sob o n° 219.165.218-2 -7-»
residente e domiciliado na Rua Armando Paffeti, n2 164, Pq. Rondon em Lençóis
Paulista/SP; o Sr. Ivens José Casali, brasileiro, casado, portador da célula de identidade
RG. ne 8.427.326-4, inscrito no CPF/MF sob n9 030.750.118-35, residente e domiciliado
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na Rua José do Patrocínio, ng 1.635, Jardim Granvile, em Lençóis Paulista/SP. Achando-

se presentes todos os eleitos reeleitos, e tendo eles manifestado expressa aceitação

do cargo para o qual foram eleitos / reeleitos, os mesmos foram, então, dados como

empossados. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembléia da qual se lavrou

a presente ata que, lida e achada conforme, foi, a seguir, assinada por todos os

presentes.

Lençóis Paulista, 20 de Março de 2018.
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Direto idente

Vilmar Cardoso da Silva

Diretor Financeiro

Ivens Joe Casali

Conselho Fiscal
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Tiago Moreno

Conselho Fiscal
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