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ATA DA ASSEMBLEIA GERAI. EXTRAORl>I:\ ..\RIA PARA ALTERAÇÃO DO
ESTATUTO SOCIAL DA LEGI..\O :\tlRI:\\ DE LE:\ÇÓIS l'AULlSTA. REAUZAllA

AOS v\:-;n: mAS m: Ot:TlJIlRO llE DOIS :\l1L E QUATORZE. (\'j
Ti'

,\S vinle hora, e do dia v'inte do mes de outuhro do ano de dois mil e quatorze. na sede do ROIary

C1ub de Lençóis Paulista. mantenedor da Entidade Legião Mirim de Lençóis Paulista. siluada na

Avenida Padre Salústio Rodrigues \tachado. n" �O'l. nesta cidade. Estado de São Paulo. com a

presença dos rOlarianos memhros natos e constituintes do Colégio de Lh:ilores da Le!!ião Mirim.

Conselho ConSUllivo e Conselho Dirclor da referida Entidade. lilrmalmenle convocados.

reuniram-se todos em Assembléia Geral Extraordinária. revestida dos poderes de Colégio de

Eleitores. nos termos do artigo décimo oitavo e seguintes dos Estatutos da Legião Mirim. para

definirem as propostas de alterações do Estatu!o Social da Legião \lirim de Lençóis Paulista. :\

Assembléia Geral Extraordinária e o Colégio de Eleiwres toram presididos pelo Senhor Giovani

13rillo I'elesca. Presidente do Rolar� ("Iuh de Lençóis Paulista e também Presidente da

Assembléia Geral Extraordinária. Colégio de Eleitores o qual pediu auxilio para relatar sobre a

pauta dos !rabalhos da noite. o Senhor Anderson Luna Senini. :'>1cmbro do Conselho Consultivo

da referida "ntidad". conforme puderes "manados dos Eslatutos já supra mencionados. Para

secrelariar os trabalhos o Presidente da Assembléia. convidou a mim. Daniel de Andrade

Ghironi. secretário do ROla!) Cluh de Lcnçois Paulisla e do Colégio de Eleitores. Uma vcz

declarada instalada a Assembléia Geral EXlraordimiria e ahertos os trabalhos. o Senhor

Presidente Giovani Rrino Tele,ca. agradeccu a prcsença do, conslilUinles e leu para os pr.-,.ente,

a pauta dos trabalhos da noite que constava do seguinte: -'\!teracão do Estatuto Social da

Legião :\1irim de Lencóis Paulista nos seus Art. 2" e An. 13" • Parágrafo Terceiro". Em

seguida. passou a palavra ao Senhor .... ndeeson Luna Benini. :'>lembro do Conselho Consultivo da

",ferida entidade. para apre,entar as propu'la, de allcraçl)es no E'laIU!O Social da Legião Mirim

de I.ençóis Paulista. assim sendo realizado e apresentada as proposlas. o Senhor Presidente da

Assembléia.. apresenlou os artigos do Estatuto Social da l.egião Mirim para que sejam

analisados e altcrados contorme a expiana,ào dos motivos necessários. Desla torma. apresentou

o art, 1" do citado Estatuto Social que passará ter a seguil1le redação: An. 2°- A l.egião \lirim

[em como tinalidade amparar. educar e encaminhar protissionalmel1le. na condição de aprendi7_

o adolescente do sexo masculino. ,;em di.tinção de raça. cor. credo politico nu religioso. na tàixlto.

etária dos 15 aos 18 anos. podendo ser a làixa etária estendida até 24 anos incompleto J.
conforme lei n" IOOlj711000 - Lei da AprendiL sendo desligado automaticamente quandél

complelar a idade máxima. Sendo acordad:l e aplO\ ada a nova reuaçàn. o Senhor Presidente\

apresentou o parágrafo lcrceiro do art. 130 do reterido Estatuto para alteração que passará ter a

.eguinte rc:da,ào: Arl.13". Parál:nlfo Terceiru - .... I.egião :\1irim pagará mensalmente ao

aprendi/.. re!!istr:ldo em l"'1 PS. o valor de um salário mínimo hnra. sendo vedados descontos a

qualquer título. ;. ccto os decorrentes de l.ei. cujo pagamento ,crá eli:lUado em conlra recioo.

Cma vez aprl� lada�. as 3lteraçõ�s nos ddtorcs. � consclh�iro prc.:sentt:s. a mesma foi aprovada
,
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por unanimidade. Cumprida a pauta dos trahalhos e atingidos '." ohjelivos tanto a Assemhleiaci7'

Geral ExtrJordinária devidamell1e com ocada como principalmente as funçõcs do Colegio,

Eldtoral. o presidente elo Rotar� Cluh Senhor Giovani Hrillo relesca agradeceu a presença de'
todos os constituimes e <leitores presemcs, dando por encerrada a As-;emoléia. :-<ada mais

havendo a tratar. o Presidente dissoheu o C<,légio Eleitoral e encerrou a Assemoléia Geral

Extr.lordinária as vinte e uma horas e quinze minutos. encerrando detinitivameme os trabalhos.

Eu. Daniel de Andrade Ghironi. especialmell1e designado para este ato. lavrei a presente ata. Em

seguida. submeti sua fórma e conteúdo aos presentes através de leitura oral e em alto e bom som.

Ao término da leitura. sendo a presente ata considerada correta em seu conteúdo e julgada

estatutari:unente regular pelos ouvi�Je.s. 4� os pre"'n�s 3-"inar.lm-na,.s-e�ssalva. L:pen.. >,J.�O
Paulista. lO (\imel de outubro de:Q���il e qualOrZe). -� I /�"'I>-�
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CAPITCLO I

1M ODiO:\ll"lAÇ..\O. SEDE E F1:'11S.

� " I.

ESTATliTO SOCIAL DA LEGI,\O :\lIRI:\1 OE LE:'iCÓIS PAULISTA

•

Arl. 1".,\ Legião �lirim de Lençóis Paulista. pessoajuridiea de direito privado. fundada por

iniciativa do Juiz.ado de Menores de Lençóis Paulista. da Prefeitura Municipal de Lençóis

Paulista e do ROIary Clube de Lençóis Paulista. � uma associação sem fins económicos. tem

carater filamrópico. educativo e assistencial. com sede c foro nesta cidade e Comarca de

Lençóis Paulista. Estado de São Paulo. localizada na Avenida Padre Salústio Rodrigues

I-.lachado n" 83'1. onde exercerá as suas atividades. por tempo indeterminado.

Ar!. 1"0 A Legião �lirim tem como finalidade amparar. educar e encaminhar

profissionalmente. na condição de aprendiz. o adolesceme d.v sexo masculino. sem distin\'ào

de raça. cor. credo politico ou religioso. na faixa cuiria dos 15 aos 18 anos. podendo ser a

faixa etária estendida ate 24 anos incompletos. conforme lei n" 10097/2000 - Lei da

Aprendiz. sendo desligado automaticamente quando completar a idade máxima.

Arl. 3". Para" exercício de suas ati, idades a I.egião �lirim de Lençóis Paulista. poderá

adquirir bens por compra ou doação. adaptando.se às linalidades de acordo com as

cxigcllcias I�gais.

Ar!. 4". A Legião �lirilll de Lençóis I'aulbta. assllciação sem tim económico. esta

impedida. de distribuir bonitieaçôó de qualquer natureza a()s scus associados. A sua

arrecadação. seja qual for a fonte. será eml'regada na execução de suas tinalidad" .

• Arl. 5"0 .A Legião Mirim terá um Rcgimento Intcmo que. aprovado pelo Col�gio de

Eleitores. disciplinará seu funcionamento.

CAI'ITl:lO II

OOS ASSOClAIlOS

Ar!. 6"0 Ilaverá. como única categoria d� associados. as pessoas tisicas. profissionais

liberais: empresas. instituições. órgãos. c outros 4U� tirmarcm clm\'�nios. mediante

pagamento dc mcnsalidade. através de seus reprcsentantes. com a legião Mirim e se Iizerem

tomadores dos .erviços d�,",aprendizagens I,'mecidos pela Associação. li critáio do Conselho

Direwr. f.. .

�:.-""",,, """. '" -" '�, ,\\ 1';1Jr� �:lIU�l:l) Klk1f1=u�", \l.l.cn;l.�,) lP'.!
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An. 7"0 O" :\>"ociado. não responderão individual ou solidariamellle. nem mesmo direta ou

suhsidiariamcntc pelas obrigaçôes s{H..'iai�.

An. Soo A" mensalidades e outras cOlllribuições bem como as penalidades serão lixadas pelo

Consdho Direlllr.

r,

An. 9"- Os Associados só estanio em pleno gOLO do" direitos quando quites com todas as

�uas obriga�õl::s �ociais junto a �sta Associação .

,

• Parágrafo I'rimeiro o São requi"itos para [Ornar -se associado:

a) Estar quites com os colres publicos: manh:r atividade de acordo com a moml e bons

costumes e oferecer trabalho em consonância com o determinado neste Estatuto e no

Termo de COI1\�nio de iniciação Especial do Trabalho;

b) Ter o seu represelllante legal ou se pessoa tisica. idade maior ou igual a 18 (dezoito)

anos de idade e gozar de boa repulação moral.

el Ser aprO\ado pdo Conselho Diretor.

Parágrafo Segundo o Da demissão e exclusão do associado

•

al Será excluído ou demitido do quadro associativo. mediante de processo

administrativo ou judicial. com direito a ampla del<:sa e recurso. o associado que tiver

conduta m()r�1 rcprová\-ellipiticando �s�a �omo justa causa.

bl () Associado que não pagar as suas mensalidades em dia. será excluido do quadro

associativo. independellle de processo administrativo ou judicial. sem prejuizo das

medidas necessárias ao recebimento das mensalidades que deixou cm atraso .

Parágrafo Terceiro: A exclusão do associado inadimplellle ,ó será admissivel em

.>\ssembléia Extraordin:iria especialmente convocaàa. através de deliberação lundamenlada.

exigindo.. �e votos tà\'od\'�is (.Í3 maioria - ah"oluta dos presentes:

Parágrafu Quano - O pro�esso para �xclusào do associado que incidiu em justa causa sera

iniciado :lIravés d� d�terminação do Conselho Diretor sendo posteriormente encaminhada a

Assembléia EXlraordin:iria. �onforme pr�visto no parágrato allt�rior. onde elegera uma

comi�sào processante. composra por �inco mcmbr{)� cscnlhido� d�ntn: os memhros dos

órgãos deliberativos. I(lrmada �spe�ialmel1le para processar e julgar" associado em primeira

instancia. O processo d� exclusão regeros�-â d� acordo com proCf"�ntO ordinario instituído

no Código de Processo Civ ii Hrasileiro. cabendo recurso para o C nsclho Consultivo.

I "
, Arl. 10"- Sào direitos dos associados: \

\ (XI')-,;";o"""""-",-II.«",,, �M?-
'� _ _ \\. jl.l.!r.: .... II\l�li.1 RI\tlr1;.'IJi."' \1a'h.�,nq
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aI Utilizar os SCr. iços dos kgionários aprendizes de acordo eom a, dbposiçu.:s

estipuladas neste Estatuto. Regimento Interno e no Termo de Comênio de Iniciação

Espeeial ao Tmhalho:

h) Aprescntar suas reclamaçõcs ao Conselho DirelOr:

Arf.•• ". Sào deveres dos associados:

•

a} Prestigiar a Asso<:iação e zelar pela moral e boa eonduta dos Icgionários aprendizcs.

h) Acatar as d�cisôes dns orgãos aoministr.lti\'os:

C) Respeitar o carátcr social do regime de aprendi/- olérecendo aos legionários trahalho

compatível com a sua categoria. priorizando os seus alàzeres c horario escolar.

dI Manter em dia suas mensalidade» e contribuições.

CAPITULO III

DA RF.�I)A F. DO PATRI�1ÔSI0

Art. 12". U pmrimolllo da Legião \lirim de Lençóis Paulista sera constituído de móveis.

ill1ówi,. utensílios. \eículos e semo\entes. dinheim. ações e apólice, da Dí\ ida Pública.

Arf. 13•• Os recursos para manutençào da Legião \lirim de I.ençóis flaulisla advirão de

mensalidadô do, associado,. donativll' de qualquer espécie. realização de eventos para

arrecadação de recursos. auxílios oficiai, ou suhvençiks de qualquer tipo.

•

Parágrafo Primeiro. O valor da mensalidade ;;era lixado ou alterado pelo Conselho Dirctor.

cabendo r�urso ao Colé;:io Eleitoml especialmente convocado para decidir sohre o valor da

mensal idade.

Panll(..... fu S�undu - Além da mensalidade. o asso<:iado pagar'; a Legião \Iirim.

mensalmente. a título de colaboração para bolsa edueativa. o valor equiva ente a um salário

mínimo. acrescido dos encargos sociab e trabalhistas. incidentes sobre o valor do salário

mínimo. corresp<mdente a cada I.egionário que estiver sob sua responsabilidade protlssional.

�
\

Panlgrafo Terceiro - A I.egião \Iirim pagará mellsulmeOlC aO aprendiL r.:gislrado .:m

CTPS. o \alm de um salário mínimo hora. sendo vedados descoOlos a qualquer título. exceto

os decorrentes de Lei. cujo pagameOlo >erá elélUado em contra reciho.
\Ú}

í
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Arf. 15". eh Associados não respondem. nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações

sOl:iais. nem tampouco os membros da administração responderão pessoalmente pelos

compromissos assumidos em nom.: da :\ssociação. J

Arf. 16•• As ativ idades dos membros do Col�gio Eleilllral. Conselho Consultivo e Conselho

DirelOr. ou qualquer outro cargo diretiHl já existente ou que venha a ser criado. serão

inteiramente gratuitas. sendo vedada a distribuição de lucros. boniticações ou vantagens ii

direlllres. mantenedores ou associados. sobre qualquer forma ou pretexto .

•
CAPIT17LO IV

I)A AI)�II�ISTIUÇ,\O. CO:,\STITnçÁO E FU;V;CIO�A�lE:'1'TO DOS ÓRGÁOS

DELIBERATIVOS

Art. 17". São órgãos dei iberativ os da Legião :-.tirim:

aI Assembleia (ieral:

b I O Colégio Eleitoral:

cl O Conselho Consultivo e

d) O Conselho Direlllr.

•

Paníllrafo Primeiro - A Assembleia Geral � órgào soberano da Entidade. sendo composta

por membros dos órgãos deliberativo,. deserilOs nas letras "b". "c" e "d" do anigo supra e

será convocada. por .:scrito. para se reunir eom al1\eeed�ncia minima de ;(cineo) dias

corridos. pelo Presidente do Col�gio Eleitoral: ou por II(onze) membros dos órgãos

deliberativos: garantido a II; tum quinto) dos associados. em pleno gozo dos seus direitos

para promovê. la e funcionará com a presença minima de ;()% (einqüenta por cento) dos seus

membros.

Inciso 1 - Compete privativamel1\e à as"cmbleia Geral:

3) Dcslituir os s,cus mcmbro� admini�lrJdores � associados:

b) A herar e aprovar as aheraçõ<'S do presente EstatulO.

Inciso 11 - Os membros elcilOs em Assembleia Geral. sessão empossados imediatamente.

ParlÍgrllfo Segundo - Somente lerão direilO a \,Ol(l na Assembleia Geral os sélcios que

estiverem cm dia com �uas contrihuiç<l�s. d�\'endn as mesmas �star quitc� ate tr�� dias ant<�

de sua instalação. /"'!
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ParáRrafo Terceiro - 1\ :\ssembleia Geral realizar.se.a ordinariamente uma vez por ano e

eXlraordinariameme quando neces'kirio. no, moldes do Parágral;,' Primeiro do anigo 17 deste.

An. ISO. O Colcgio de EleilOres .: constituido pell's membros do Rlllaf) Clube de l.ençóis

Paulista. cujo presideme deste sera sempre o presideme daquele.

Arl. 19". Compete ao Colégio de Eleitores:

•

aI Eleger o CI,ns<lho Consultivo C o Conselho Diretor:

bl Discutir e aprovar o Regimemo (ntemo .

c I Julgar em gmu de recurso. as deciSÕ<.'S do Conselho Diretor e Conselho consultivo.

d) Decidir sobrc o património desta Associação.

Arl. 20°. O Colégio de EleilOres ser.i convo,ado para se reunir com amecedência minima de

7 (sete) dias ,orridos. por seu presidente ou por II (on/e) de seus membros. em pleno gOlo

d(lS seus direitos e funcionará com a presença minima de 50% (cinqüema por cemol de

seus membros.

Arl. 21°. O Conselho Consultivo. será composto por 5 (cinco, membros. escolhidos dentre

organi/.ações sem vinculo religioso ou politico panidario: Ordem dos advogados do Brasil:

Clubes de Sef' iço e outras organizações soeiais e que reúna varios segmentos da sociedade.

que serão eleitos por dois anos.

ArI.22". :-.la qualidade de órgão de apoio â gestão da Direloria da l.egião Mirim. Compete

ao Conselho Consultivo:

aI

•
b)

C)

dI

el

I)

gl

h)

i)

jl

Auxiliar na �3li7açào dns nhj�tivos sociais da I.egiào �.lirim:

D.:iibemr sobre o cumprimemo de programas e atividades da l.egião :\lirim.

dirimindo dúvidas e orientandn a sua direção:

Apreciar os alOS do Conselho Diretor. discutir e aprovar suas contas:

Propor a reforma dcste Estatuto:

Elabomr Regimemo Imerno:

Preencher suas próprias vagas:

Eleger o seu Presidente e Secretario:

Reunir.se toda vel que seja necessário. por col1\ocaçàn de seu Presidente:

Resolver os casos omissos neste Estatuto:

Julgar. em prim�iro grau. os pedidos d� exclusào dos memhros do Conselho Diretor.

""'""',, '""� m""',,"". Irl\ �
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A';. 23" � :\ Leg.ião \lirim d� I.e",;"i, Pauli�la s�rj administrada pelo Consdhn Oin:tor. el�ito_-�
pelo Coleglo Eleitoral com mandato de 2 IdOls) anos. rod�ndo s�r rrorrogada por maIs 2 ldols) . -(

ano•. Sendo permitida a reeleição com aprovação do Colégio Eleitoral. '

Parágl1lfo Primeiro - O Con>.:lho Diretor poderj �r auxiliado ror sulldirewres nomeados

pelo seu pre.ideme e com igual temro de mandato.

Panigr..fo Segundo - Ocorrendo vaga na Direwria. ela ser:í imediatamente rreenchida por

nomeação do Con>.:lho Eleitoral.

•
Panigrafo Terceiro - As �Ieiç(\�s serão sempre através de voto secreto.

An. 24"- A DirelOria Iica in\ estida dos mais amplos poderes. para praticar o. atos d� sua

gestão concernentes ao. objeti\o. e tins da Emidade não podendo contudo. transigir.

renunciar a direitos. alienar ou onerar oens da I.egião sem prévia autoril.ação do Conselho

Eleitoral: o Conselho Diretor. sern constituído de O/l (seis) memoroso e ,era composto por:

a) Um Presideme

o) Um Vice - Presideme:

C) Um I" Secretário

d) Um 2" Secret:írio

el Um I" tesoureiro

t) Um 2" tesoureiro

An. 25°. Compete ao Conselho Direwr:

•

a) t\dministrar a L�giào �\'1irim de 1.L"n,�úi ... Pauli ....a. diretamentc ou ror d�legaçào.

podendo criar os depanamemos que se tomarem necess:irios à completa realização

dos seus objeti\os sociais:

b) Elaborar programa, anuais de ati\idades e ap..;s aprovação do Con>.:lho Consulti\o.

executa-los:

e) Arresemar relatório anual lk suas atividades ao Conselho Consultivo: quando

sol icitado:

d) Emmsar-se com instituições puhlicas e rrivadas. para desenvolver as atividades da

Legião \lirim de Lençóis Paulista:

e) Eleger c �xonemr ,oh direlOres de deranamemos.

t) Comr:Jlar e demitir funcionários:

g) Administmr e rrm er receita c despesa:

h) Reunir.se mensalmente.

,/

.'

/
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t M.....(uun,•

•

i) Solicitar c delerminar a e!l.e1usào dos assl>ciados que n1\o corresponder as normas

e!l.istent.-s neste Estatuto encaminhando para processo administrativo ii Assembléia

Extr�ordinária para julgamento cm primeira instáncia.

Arl. 26". Compele ao I'residente da Legião :\Iirim: '1' .

•

ai Cumprir e làzer cumprir este Estatul<l:

b) Representar a l.egião Mirim de Len�úis

judicialmente.

c) Convocar e Presidir reuniões .

Paulisl:l. alha. passiva. judicial e e.xtra

Ar!. 27". Ao Vice Presideme Com�te:

ai Substituir o presideme em lodo, os seus impedimentos e sua> ausências.

b) Assumir a Presidência. em caso de vacáncia alé o seu termino.

c I Prestar de modo ger�1. colaboração ao Pre,idente.

Ar!. 28". Compete ao primeiro secretario:

ai Auxiliar burocraticamente o Presideme:

bl Secretariar as reuniões c redigir as alas:

c) Publicar Illdas as nmicias das atividadcs da Legião :\lirim:

d) Responder c enviar as correspondências quando necessárias.

Ar!. 29". Ao Segundo Secretário compele:

•
aI Sut'lstituir ao Primeiro.Secretario cm suas ausências ou impedimento,:

b) Assumir o \landato de Secretário. cm caso de vacância. até o seu término:

C I Prestar. de modo ger�l. a sua colabor�ção ao Primeiro.Seeretário.

Ar!. 30". Compete ao Primeiro Tesoureiro:

aI

�
b)

c)

d)

\�'
cl

l)

»

•

Arrecadar c contabilizar as contribuiçlies dos associados. rendas. aU!l.i1ios e donativos J

em dinheiro ou cm espécie. mantendo em dia a Contabilidade:

Pagar as contas das dcsp.'Sas autorizadas �Io Pre�ddentc:

Apresentar Relalório de receita e despesas sempre que solicitado:

Apr.'Sentar Relatório linanceiro para ,er submelidu iI apreciação do Conselho

consulli\(,:

Apresemar scmestralmente o balancete ao Conselho Con,uft1\t>: rn /"

Con""rvar sob sua guarda c resp<lI1sabilidade o nume afioe documentos relativus ii\ -

Tê'sour.Jria: r ' � /
.- . r;,�/
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egião Mirirll de Lençóis Paulista

gl Mant�r �1l1 �'tabd�cim�n\(l de er�diw lUdo o numerario da Entidade. ll1u\'im�ntando

a conta-bancária cm conjunto � �olidari:lment� com o I'residenl�,

-
,

I

An. 31"_ Comp�l� aO Segundo - Tesoureiro:

a) Auxiliar o Primdro rcsoucciro no desemIXnbo d� suas funçõcs:

b) Substituir o Primeiro t�soureiro no caso d� "acáncia. a"umindo o seu mandato ate o

seu término.

Art. 32". A l.�gião Mirim não r�mete numenirius para os \\unicipios. Estados uu �xt�rior

do Pais. nem remun�ra � não concede 'antag�ns. ou bcnelicios por qualquer !"rma ou titulo

a seus direlOres. sócios. conselh�iro', instituidores. benfdtorcs ou equivalente. sendo que os

membros da diretoria exercem gratuitamente as lunções dos eargos contcridos e não

respond�m solidaria uu subsidiariament�. pelas di, ida, c uutros compromi"os � obrigações

da l.egião \>lirim de l.ençóis Paulista.

CAPITl'LO \'

Art. 33". () Regimento Interno e " Programa d� Aprendimgem cnmpleram c regulamentam

as disposiçô�s d�st� EstmulO,

I'arágrafo único - Os Casos umissos do presente Estatuto serão resolvidos através das l.ei>

,ig�nte' no país. e também IX1a Direwria da Legião \Iirim. até decisão Iioal do Conselho

Eleitoral.

An. 3-'". O Regimento Interno disponi sobr�:

ai Objeti\'o... manutenção. funcionamento c adminimação da Entidade.:

h I Forma de admissão dos adolesc�nt�s:

c) Os casos de �xclus3o dos adokscentes:

d I Inscrições...el�ào e processo de d�sligamento:

e) Anális� d� \'ledidas Disciplinar�s. laltas gra,es e IXnalidad�s: (�l
t) Analise de componamento passível de .ançô�s:

g) Uso de Unitilrme:

h) Acompanhamento. Capacitação I'rolissional. Contrmo de Aprendi/agem:

i) Refeição. Keereação e l.a/�r:

j) Direitos. D�'�res e Obrigaçõ�s dos adolescelll", e dos associadus: ,J�

k) Furma de Pagamelllo de bolsas de �,tudo: (i'
I) Outros assuntos que não cuntlilem com u pr�sente Est tu � u ui não pr�vistos em

l�rmos de organização int�rJ1a: / I 1 \
' ...--, /

C�I'J -4'.;�"."" ''''',. KM "/"''''" \ �'V
\\. Il;(JrL" 'ah"lI,I#f(.l<hi�'lI...... \tt,.�,.�__-
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Legião Mirim de Lençóis Paulista

Arl. 35", :'\a Dirc.;ãu da Legiãu :\lirim. não seni permilida a acumulação de mandatos

detivos de qualquer ouIra espécie.

/

ArI. 36"- " Legião :\Iirim ",roi dissol\ ida por decisào da maioria do Conselho Eleitoral

conslilllido de pelo menos 2/3 (dois terços) dos seu, membros. esp�-cialmeme convocada para

essa linalidadc.

Parágrafo linico - Em caso de dissoluçãu social. pagos todos os compromissos. os hens

remanescentes ",rão destinados a outra enlidade assistencial congênere. com personalidade

jurídica. sede e atividades preponderames no Estad.) de São Paulo e registradas no Conselho

Nacional de Sef' iço Social.

ArI.37"- Fica rC\llgado" Eslatuto anterior. aprll\ado e regislrado soh o n" 053. tls. 1'°043

do livro A - n" I no Canorio de Registro Ci\ ii de ('essoa Jurídica de Lençóis Paulista. Estado

de São Paulo.

ArI. 3S", O preseme Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinaria. rcali7.ada

na scde do RotaI") C1ub de Len<;óis Paulista. no dia 20 de outubro de 2014 as 20hOOmin

horas. c entraroi em vigor na data de seu registro em canorio. em suhslituição ao

ameriorrnenre aprovado e registrado sob o n" 053. lls. SO 043 do liHo A - nU I no Canório

de Registro Civil das "essoas Juridicas de I.en.;úis Paulista. Estado de Sào Paulo. �ada mais

havendo a ser tratado e. considerando-se ter o Estatuto da Legião Mirim de Lençóis Paulista.

sido aprovado por unanimidade. o Senhor Presidente deu por encerrada esta Assembleia

Geral Extraordinária. euja ata segue assinada por todos. Eu. Daniel d. Andrade Ghironi. �O

secretario da Assemhleia lavrei-a e assino. I.ençóis I'aulista. 211 (Vinre/ue outubro de 2014 �..:::;
(dois mil e quatorze). �O /� I. "\"(-'(j

I' �C\,I\.\" '(>

( I' 'Ví��� ! 1\ D
\ .ff!J,dAJft L.! . - '" \ ... aliL,' u-Dume\.dê AndraâeGhlTlllll (lIO -fi .�ff

"'� ,,;0 �;Oj� ",h,�, 1 &¥l\�"';"''''' C0'''';0 E1d,,",

,

\laria Carm de Lara ( mpos Dorini .... ng ici

Advogada - OAH':SP 58.Q_\
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'-

:\-Iemhros do ,Conselho ConsullÍ\o

I

!

•

:\Iembro, do Coll:gi(l Eleitoral
�.

'\)
.).i '/
An�elo J<1SI!' eanico

- .. A/i� D'i L/��
(.-e",L£ 4>ó/.k,.t c. ;c�/
F.d\\aldo Roque í(�� ini /

.,.

ru. J -J
"ábio Tokdo T"rr�""n

•
Joaquim da Silva Cri'[<"'ào

"l • • 1) / --l J

I . 'l� n ./1 ? (.:::' c'-
Jos� Robcrto Baptisldla

José r �isc�r '

t. -r f ..
\Iarcelo �i ,iI.\ ganha

Wagner ..��r: t'ernandes
Amtando Doniio\lu�, Pataia,

I f'" -
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