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CASA JOSÉ
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2A21

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e
um, na presença do associado e Presidente do Conselho
Deliberativo Fiscal sr Francisco Giampietro sanchez, do
associado Sr [\rlarcelo Nogueira Cruvinel e demais associados
indicados na Lista de Presença anexa, atendendo ao quorum
previsto no parágrafo único do Art. 16 do Estatuto até então
vigente, por deliberação unânime de seus membros (alcançando o
quórum previsto no Art. 13 daquele Estatuto), reunidos em
Assembleia Geral Extraordinária, conforme Capítulo V, Aftigo 37
do Estatuto vigente, convocada pelo Presidente do conselho
Deliberativo e Fiscal, em reunião por meio eletrônico link da vídeo
chamada: https:l/meet.qoogle.com./vno-wqpk-iqx, ás 10h30, a
realização virtual da Assembléia Geral Extraordinária foi uma
decisão tomada diante dos desafios impostos pela pandemia de
covid-19. A CASA JosE coLTRo, para atendelos requisitos da
Lei n. 13.019 de 31 de Julho de 2014, que estabelece o regime
jurídico das parcerias voluntárias entre a administração pública e
as organizações da sociedade civil, resolvem alterar o seu
Estatuto Social, o qual passa a ter a seguinte redação:

ESTATUTO SOCIAL . GASA JOSÉ COLTRO

CAPíTULO I

Da denominação, Sede e Fins

ARTIGO 1
o A CASA JOSÉ coLTRO juríd ica de direito privado,

sem fins
pessoa

constitu d a em 1 6 de agosto de 1 988 ô uma Associação Civi
lu crativos de caráter beneÍicente de assistência social q ue terá duração
tempo ind ete rmr nado tendo sede ô foro nesta capítal na Aven
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ARTIGO 2" - A GASA .lOSÉ COLTRO tem por objeti:vo a promoção de
atividades e finalidades de relevância pública e social, através da prestação
de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos entre crianças e
jovens:

| - Tendo como propósito conceder uma educação integral, trabalhando
fortemente aspectos comportamentais, éticos e intelectuais dos educandos,
visando desenvolver cada indivíduo de maneira personalizada;

ll - Apoiando o desenvolvimento individual e coletivo através de programas
assistenciais, preventivos, e de prg-moção humana e fortalecimento de
vínculos, que se executarão mediánte ações formativas com base na
solidariedade e na justiça;

lll - Desenvolvendo serviços, programas e projetos na área da Assistência
Social segundo diretrizes da Política Nacional da Assistência Social, e
atendendo ao público-alvo como beneficiários, no escopo da Política de
Proteção Básica;

lV - Promovendo a melhor integração destes indivíduos nos meios familiar,
social e profissional, apoiando-os no desenvolvimento de seus planos de vida
e carreira, e realizando açÕes com foco na convivência social, realização de
sonhos e fortalecimento de competências por meio da arte,,q_qltura, esporte e
lazer.

ARTIGO 3" - No desenvolvimento de suas atividades a CASA JosÉ
coLTRo observará os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da economicidade, da igualdade, da probidade
administrativa e da eÍiciência e não fará qualquer discrimínação de origem,
sexo, raça, cor, gênero ou religião ou quaisquer outras formas de
discriminação, prestando serviços e realizando açÕes assistenciais, de forma
gratuita, continuada e planejada para os usuários e a quem deles necessitar.

ARTIGO 4" - A cA§A JosÉ coLTRo terá um regimento interno e um
código de ética que, aprovados pelo Conselho Deliberativo e Fiscat, regerá o
seu funcionamento.

ARTIGO 5" - A fim de cumprir suas finalidades, a Entidade se organizará em
tantas unidades de prestação serviços, quantas se fizerem necessárias, as
quais se regerão pelas disposiçÕes estatutárias.

"-Í

Casa José Cottro
Entidade Assisteneial e Educacional

Avenida Cartos Lacerda 3094, Capão Redondo

São Pauto - SP, 5789-001 Te[.: "55 ll 5825-6818

www.casaiosecottro.org.br
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A Entidade
de serviços para a execução de atividades visando à sua autossustentação,
utilizando de todos os meios lícitos, aplieando seu resultado operacional
integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A entidade poderá também constituir um fundo
patrimonial com a finalidade de se auto custear, garantir a permanência e/ou
expansão de suas atividades e fim social e possibilitar o aumento da
profissionalização de sua gestão e operacionalização.

PARAGRAFO TERCEIRO - A iniciativa de criação do fundo patrimonial é
prerrogativa do Conselho Deliberativo e Fiscal.

PARAGRAFO QUARTO - O fundo patrimonial constituir-se-á de recursos
financeiros e bens materiais provenientes de doaçÕes, heranças e legados.

PRARÁGRAFO QUINTO - E facultado à Entidade recusar doaçÕes por
considerá-las onerosas ou de difícil guarda.

CAPíTULO II

Do Quadro Social

ARTIGO 6" - ASSOCIADOS

Poderão fazer parte da CASA JOSÉ COLTRO um número ilimitado de
associados, sendo quaisquer pessoas, jurídicas ou físicas, dispostas à
prática das atividades assistenciais e educacionais que constituem o objetivo
da instituição.

§ 1o - E elegível como associado:

I - Quem tenha prestado serviços voluntários, terceirizados ou mediante
i ,-r'i I ::_:.: ,.. ,

.: .-r ' .:, ,'

criar unidades de prestação
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fftrruíbsrelação empregatícia por um mínimo de 12 meses, co

descontínuos, exceto quando o rompimento da relação tiver ocorrido por falta
grave prevista na legislaçâo trabalhista em vigor;

ll - Quem tenha contribuído de forma relevante com a entidade, material ou
intelectualmente;

Ill - Quem, por seu notório saber especializado, possa agregar valor para a
consecução dos objetivos da CA§A JOSE COLTRO.

§ 2o - A inserção de novos associados deverá ser aprovada previamente em
conselho.

ARTIGO 70 - São direitos dos associados quites com suas obrigaçÕes
SCICIAIS:

I - Votar e ser votado para os cargos eletivos;

ll - Tomar parte nas Assembleias Gerais e nesta discutir e votar a matéria
submetida a debate;

lll - Sugerir à Diretoria, por escrito, medidas ou providências que aspirem ao
aperfeiçoamento operativo da entidade, bem como dehünciar qualquer
resolução que fira as normas estatutárias da CASA JOSE COLTRO.

ARTIGO 8'- Sáo deveres dos associados:

| - Cumprir as disposições estatutárias e regimentais;

ll - Acatar as determinações das resoluçÕes das Assembleias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias;

lll - Zelar pelo decoro e bom nome da CASA JOSÉ COLTRO;

lV - Contribuir para o prestígio e prosperidade da CAS|-JOSÉ GOLTRO, e
para a realização de seu objetivo.

PARAGRAFO ÚttlCO - Os associados não respondem nem mesmo
subsidiariamente pelos encargos bem como pelas obrigaçÕes sociais da
CASA JOSÉ COLTRO.

ou
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Casa José Cottro
{.ntidade Assistenciat e Êducacíanal

Avenida Cartos Lacerda, 3094, Capão Redondo
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ARTIGO 9'- Perde-se a condição de o PX.
| - Por iniciativa do associado ou a pedido do mesmo, a qualquer momento.,
mediante comunicação por escrito ao Conselho Deliberativo da GASA JOSE
COLTRO;

ll - Por exclusão, decidida pela Assembleia Geral, especialmente convocada
para esse fim, por maioria absoluta, em decorrência de comportamento que
provoque p§uízo moral ou material à entidade.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese do inciso ll, antes da votação que
decidirá ou não pela exclusão, será garantido direito de defesa ao associado,
nos termos do Código Civil Brasileiro e da Constituição Federal.

CAPíTULO III

Da Administração

ARTIGO 10" - A CASA JOSÉ COLTRO será administrada por:

I - Assembleia Geral;

ll - Conselho Deliberativo;

lll - Conselho Fiscal;

lV - Diretoria.

ARTIGO 11. - ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral, órgão soberano da Entidade, se constituirá dos
membros em pleno gozo de seus direitos estatutários, de
conselheiros e membros da diretoria.

l,\

[asa José Coltro
Enildade Assistencia! e Educacianal

Avenida Carlos Lacerda, 3094, Capão Redondo

São Pauto - SP I 5789-001 Tel.: +55 ll 5825-6918

www.casaiosecottro.org.br

c.N.P.J. 59.483.099'000r-72
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| - Eleger e destituir o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal;

ll - Decidir sobre reformas do Estatuto, na forma do artigo 360;

lll - Decidir sobre a extinção da Entidade, nos termos dos artigos 33o e 36o;

lV - Decidir sobre a conveniência de alienar, comprar, transigir, hipotecar ou
permutar bens patrimoniais;

V - Adotar práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a coibir
a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens
pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios.

PARAGRÁfO ÚntCO - Para as deliberaçÕes que se referem os incisos ll, lll
e lV é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia
especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em
primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos
de um terço nas convocações seguintes.

ARTIGO 13" - A Assembleia Geral - dirigida pelo Presidente do Conselho
Deliberativo e Fiscal, juntamente com um secretário designado por ele -
realizar-se-á, ordinariamente uma vez por ano para:

| - Apresentação das contas no período;

ll - Apresentação do andamento e resultados dos projetos aprovados;

lll - Discussão geral e debates de alinhamento

lV - Caberá ao secretário convocar os associados, coordenar comunicaçÕes,
pauta e trabaÍhos, bem como organizar a intervenção dos participantes, as
votaçÕes e atas, independentemente de ser a assembleia presencial ou por
meios telemáticos.

CASA
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Casa Josrá Cottro
Entidade Assistencial e Edueacional

Avenida Cartos Lacerda 3094, Capãe Redondo

São Pauto - SP / 5i89-001 Tet.: +55 ll 5925-6818
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ARTIGO í2'- Compete à Assembleia Geral:
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ARTIGO 14' - A Assembleia Geral se ariamente, quando
convocada

| - Pelo Conselho Deliberativo e Fiscal;

ll - Por requerimento de 115 dos membros quites com as obrigações sociais.

ARTIGO í5'- A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de
edital afixado e disponibilizado por meio de mensagens eletrônicas e/ou
coÍTeio eletrÔnico, com antecedência mínima de quinze dias, devendo constar
deste instrumento a data, o horário e o local do evento, seja presencial ou
por teleconferência, bem como, ainda sumariamente, a ordem do dia.

PARÁGRAFO UNICO - Qualquer Assembleia se instalará em primeira
convocação com a maioria dos membros e, em segunda convocação, com
qualquer número de membros.

ARTIGO 160 . CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo será formado por até 11
Presidente, um Vice-Presidente e Conselheiros,

pgssoas, sendo um

§ 1o - O mandato do Conselho Deliberativo será de 3 anos, podendo haver
reeleiçÕes, desde que estas não importem mais que I ânos consecutivos de
exercícios de mandatos.

§ 2o - Não se aplica a regra do parágrafo '1o., podendo ser reeleitos, sem
restrição, ate 40o/o do número de conselheiros, as pessoas que:

- Tenham figurado entre os fundadores da Casa;

- Tenham permanecido na Entidade por, no mínimo, dez anos e com atuação
relevante para a consecução de sua finalidade social, seja como voluntários,
diretores ou conselheiros. : 

.i
t'

§ 3o - O Conselho Deliberativo se reunirá ordinariamenie 4 vezes por ano, e
extraordinariamente, sempre que necessário, quando convocado pela maioria
dos seus membros.

CASA
OLTRO
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Casa Josrá Cottro
Entidade Assistencial e Educacional

Avenida Cartos Lacerda, 3094, Capào Redondo

São Pauto - SP I 5789-001 Te[.: +55 ll 5825-6818

www.casajosecottro.org.br
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ARTIGO í7o Compete ao Conselho Deliberativo

| - Definir e acompanhar objetivos estratégicos, projetos e atividades de
planejamento e controle da Entidade alinhados com a missão, cultura,
valores e finalidades institucionais;

ll - Opinar e acompanhar o plano anual de atividades, participando de
Comissões para apoiar o desenvolvimento de estudos e melhorias;

ll - Envolver-se na mobilização de recursos adequados aos propósitos da
organizaçâo e divulgação de sua missão:

lV - Deliberar sobre a conveniência de alienar, comprar, transigir, hipotecar
ou permutar bens patrimoniais;

OSE COLTRO
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lV - Eleger, apoiar e avaliar os membros da Diretoria;

V - Convocar as Assembleias.

ARTIGO 180 . CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal será formado por, no mínimo 3 e no máximo 5 pessoas,
eleitos por maioria e sem hierarquia entre si.

§ 10 - O mandato do Conselho Fiscal será de 3 anos, podendo haver
reeleições

§ 2o - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente 4 vezes por ano, e
extraordinariamente, sempre que necessário, quando convocado pela maioria
dos seus membros.

ARTIGO í9'- Compete ao Conselho Fiscal:

| - Examinar os livros de escrituração da Entidade;

ll - Opinar sobre os balanços e relatórios de dese_mpenho financeiro e
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres
para os organismos superiores da Entidade, conforme preceitua o artigo 33
da Lei 13.0192AM;

1t
á
1í

Casa José Cottro
Entidade Assistencial e Educacional

Avenida Cartos Lacerda. 3094, CaSo Redondo

Sõo Pauto - SP I 5i89-001 Tet.: +55 l, 5825-6818

www.casajosecottro,org.br

c.N.P.l. 59.483.099'0001-72
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lll - Requisitar à Diretoria, a qualquer tempo, documentação comprobatória
das operaçÕes econômico-financeiras realizadas pela Entidade;

lV - Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;

V - Opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por parte da Entidade;

Vl- Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da
Diretoria.

Vll - Apresentar quando solicitado, ao Conselho Deliberativo os balanços,
inventários e relatórios produzidos

, CASA
E COLTRO

) Y

ARTIGO 2OO - DIRETORIA ID)-
[Í[o

A Diretoria será constituÍda por 5 (cinco) membros, a saber:

l- Presidente;

ll - Vice-Presidente;

lll- Diretor Administrativo e Financeiro

IV- Diretor de Projetos Sociais;

V - Diretor de lnfraestrutura e Tecnologia.

..-

D"PJ.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O mandato da Diretoria será de 3 anos, podendo
ser reeleita por dois mandatos consecutivos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de vacância do Presidente ou do
Diretor Administrativo e Financeiro estes cargos serão ocupados pelo Vice-
Presidente, dentro das normas estatutárias,

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de vacância de qualquer diretor, os
cargos serão ocupados provisoriamente pelo Presidente e, em sua ausência,
pelo Vice-Presidente, dentro das normas estatutárias, até que um novo
d iretor seja designado.

fl)
1
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Casa José Cottro
Entidade Assistencial e Educacianal

Avenida [artos Lacerda 3094, Capão Redondo

São Pauto - SP I 5789-00t Te[.: *55 ll 5825-6818

www.casajmecottro.org.br
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PARÁGRAFO QUARTO - Uma mesma pessoa, desde que eleita na forma
deste estatuto, poderá acumular até dois dos cargos diretivos previstos nos
incisos I a V do presente artigo, ficando, no entanto, vedada a
cargos de Presidente e Vice-Presidente pelo mesmo indivíduo

, CASA
t COLTRO

cum

ARTIGO 21o - Compete à Diretoria; n
JJ"

| - Propor ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal o Programa Anual de
Atividades;

ll - Apresentar ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal relatório Anual
das Atividades;

lll - Administrar, gerir e representar a CASA JOSÉ COLTRO em sua área de
especialidade, tendo em vista as prioridades aprovadas pelo Conselho
Deliberatívo e Fiscal, presidêncja e vice-presidência, e o cumprimento dos
objetivos sociais da CASA JOSÉ COLTRO.

lV - Contratar e demitir funcionários, em acordo com o presidente e vice-
presidente.

V - Reunir-se com lnstituiçÕes Públicas e Privadas para mútua colaboração
em atividades de interesse comum;

Vl- Contratar e demitir funcionários.

ARTIGO 22o - A Diretoria se reunirá no mínimo uma vez a cada dois meses.

ARTIGO 23o - Compete ao PRESIDENTE

l- Representar a Entidade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente,
juntamente com o vice-presidente elou diretor financeiro.;

ll - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

lll - Assinar cheques, meios de pagamento e documentos oficiais, físicos ou
digitais, conjuntamente com o Vice-Presidente e/ou o Diretor Administrativo
Financeiro.

b
Casa iosÉ Cottro
Enüdade Assistenciat e Educatianal

Avenida Carlos Lacerda 3094, Capão Redondo

São Pauto - SP ,5789-001 Tel.: +55 ll 5825-6818

www.casaiosecottro.org.br

c.N.P.J. 59.483.09910r10t-72
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PARÁGRAFO ÚrutCO - Os poderes descritos no inciso lll poderâo ser
delegados, com a assinatura do Presidente em conjunto com o Vice-
Presidente e/ou Diretor Administrativo Financeiro a empregados da CASA
JOSE COLTRO por meío de procuração específica.

CASA
COLTRO

ARTIGO 24o - Compete ao VICE-PRESIDENTE:

| - Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;

ll - Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu térmi

lll - Prestar, de modo geral, sua colaboraçâo ao Presidente;

nD"P/"

#

a

no;

lV - Assinar cheques e documentos ofíciaís conjuntamente com o Presidente
elou o Diretor Administrativo Financeiro, bem como outorgar procuração a
terceiros para que possam fazê-lo, com anuência do presidente, na forma do
parágrafo único do artigo 23o deste Estatuto.

ARTIGO 25" - Compete ao DTRETOR ADM|N|STRATIVO FTNANCEIRO

I - Contabilizar contribuiçÕes, rendas, auxílios e donativos em dinheiro ou em
bens mantendo em dia a escrituração da Entidade;

ll - Pagar as contas autorizadas pelo Presidente;

lV - Conservar sob sua guarda e responsabilidade as certidÕes e documentos
legais da organização, acompanhando prazos e renovaçÕes necessárias;

V - Gerir e acompanhar o trabalho da contabílidade;
,

Vl - Assinar cheques e documentos oficiais conjuntamentã com o Presidente
e/ou o Vice-Presidente, bem como outorgar procuração a terceiros, com
anuência do Presidente, para que possam fazê-lo, na forma do parágrafo
único do artigo 23o. deste Estatuto;

Casa José Cottro
Entidade Assistencial e Educacianal

Avenida Carlos Lacerda, 3094, Capão Redondo

São Pauto - 5P I 5789-00t Tet.: +55 ll 5825-6818

www.rarjosecoltro.org.br

c.N.P.l. 59.483.0991000t-T2
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lll - Apresentar orçamentos, relatórios de receitas e de despesas, sempre
que forem solicitados;



Vll - Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Entidade, incluindo
os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operaçÕes
patrimoniais realizadas;

Vlll - Apresentar trimestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;

lX - Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos
relativos à tesouraria inclusive contas bancárias;

x Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito, quantia
proveniente das entradas destinadas a Entidade e gerir as finan
sobre a direção da Diretoria.

J

ARTIGO 260
TECNOLOGIA

| -Zelar pela infraestrutura, segurança e operação da CA§A JOSÉ COLTRO,
propondo manutenções e melhorias;

ll - Buscar a recorrente atualização tecnológica, sugqrido adequaçÕes
necessárias, §empre em linha com o$ objetivos da instituição;

lll - Efetuar manutenção corretiva e evolutiva dos serviços de comunicaçâo,
sistema, armazenamento e segurança de dados, e outros componentes do
ambiente computaeional;

lV - Gerenciar o sistema de informação, promovendo sua adoção entre os
colaboradores, e apoiando na inserção elou extração de dados, informaçÕes
e indicadores relevantes para a tomada de decisão;

V - Liderar esforços para que a CASA JOSÉ COLTRO esteja em
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - lei 13.709),
facilitando a adequação de processos e condutas da lnstituição nas diretrizes
da lei.

Vl - Elaborar e manter atualizada a documentação t6cnica da base, dos
serviços e outros componentes da infraestrutura física e tecnológica da'
instituição.

4 /X

Casa losé Coltro
Entidade Assistencial e Educacianal

c.N.PJ. 59.183.099t0001-72

Avenida Carlos Lacerda 3094. Capão Redondo
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ARTIGO 27o - Compete ao DIRETOR DE PROJETOS SOCIAIS:

I - Acompanhar o desenvolvimento dos projetos sociais da Entidade, para
que os objetivos sejam alcançados;

ll - Discutir, sugerir e complementar os aspectos pedagógicos, curriculares e
de sociabilizaçáo de cada programa;

lll - Analisar os resultados e buscar eficiência.

ARTIGO 28o' * Não recebem seus Diretores, Conselho Deliberativo e
Conselho Fiscal, membros, instituidores, benfeitores ou equivalentes,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constítutivos, cujas atuaçÕes são
inteiramente gratu itas

CAPíTULO IV

, CASA
SE COLTRO

-)

DR.n
o

Do Patrimônio

ARTIGO 29" - O Patrimônio da CASA JOSÉ COLTRO será constituído de
bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, açÕes e títulos da dívida
pública, contribuiçÕes dos membros, auxílios e donativos em dinheiro,

ARTIGO 30" - A CASA JOSÉ COLTRO aplicará suas rendas, receitas, seus
serviços e eventual resultado operacional integralmente no território nacional
e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos.

PARAGRAFO ÚNICO - Os recursos advindos dos poderes públicos deverão
ser aplicados dentro do tt/unicípio de sua sede, ou, no caso de haver
unidades prestadoras de serviços a ela vinculada, no âmbito do Estado
concessor;

q,
w
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ARTIGO 31' - A CASA JOSÉ COLTRO não distribuirá resultados,
dividendos, bonificação, participação ou parcela do seu patrimônio, sob
nenhuma forma.

ARTIGO 3f - A CASA JOSÉ COLTRO aplicará as subvençÕes e doações
recebidas nas finalidades a que es§am vinculadas

ARTIGO 33" - No caso de dissolução ou extinção da CASA JOSÉ COLTRO,
o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica
qualificada nos termos da lei 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo
objetivo social, com sede e atividades preponderantes no Estado de São
Paulo, preferencialmente no município de origem, e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social* CNAS; inexistindo, à uma entidade pública.

ARTIGO 34" - A Entidade não constituirá patrímônio exclusivo de grupo
determinado de indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade
sem caráter beneficente de assistência social

CAPíTULO V
[.R

Da Prestação de Contas

ARTIGO 35o - Em conformidade com as Leis 9.790199 (inciso Vll do art. 40) e
13.01912014 (inciso lV, alíneas "a" e "b" e parágrafo único), a prestação de
contas da entidade observará e promoverá, no mínimo:

| - Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade;

ll - A publicidade, por qualquer meio eficaz (importante especificar qual será
este meio: sítio na internet, jornal de grande circulação etc), no encerramento
do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações
financeiras da entidade, incluindo as certidÕes negativas de debitos junto ao

CASA
COLTRO
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INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer
cidadão;

lll - A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes
se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de
Parceria, conforme previsto em regulamento.

PARAGRAFO ÚNrcO. A prestação de contas de todos os recursos e bens
de origem pública recebidos será feita, conforme determina o parágrafo único
do Art. 70 da Constituição Federal.

CAPíTULO VI .-

D"PJ.
Das Disposições Gerais

ARTIGO 36" - A CASA JOSÉ COLTRO será dissolvida por decisão da
Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim,
com antecedência mínima de 15 dias, e com a presença, em primeira
convocação, de pelo menos 213 (dois terços) dos associados, em pleno gozo
de seus direitos sociais. Não sendo atingido o respectivo "quórum", nova
convocação será realizada, com a mesma antecedência - 15 dias - e, neste
caso, a Assembleia poderá instalar-se com qualquer número de associados e
deliberar validamente, porém, desde que alcançada a maioria de 213 (dois
terços) dos presentes, quando se torne impossível a continuação de suas
atividades.

PARAGRAFO UNICO. Ocorrendo a dissolução prevista no presente aftigo, o
patrimônio da entidade será transferido à pessoa jurídica ..., cuja natureza
jurídica e objeto social são os mesmos da CASA JOSÉ COLTRO.

ARTIGO 37' - O presente Estatuto poderá ser ref.ormado, no todo ou em
parte, em qualquer tempo, por decisão da maioria dos presentes em
Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, e entrará ema
vigor na data de seu Registro em Cartório.

CASA
:OLTRO
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ARTIGO 38' - O exercício social compreenderá o período de 01 de janeiro a
31 de dezembro de cada ano.

ARTIGO 39" - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo
e Fiscal e referendados pela Assembleia Geral, na forma da legislação em
vigor.

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

,1
;*dÉ

\-*
(--

Francisco Gi Sa
Presidente do Conselho rativo e

Mariana Ribei G lielmetti
Presidente
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