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INSTITUTO SAO PAULO SUSTENTAVEL
CNPJ n!! 08.684.178/0001-00

Ata de Reunjlio Extraordjn;lrja do Conse!ho Deliberatjvo realizada em 28/0912017
Aos 28 (vir;tte e oito) dias domes de setembro de dois mile dezessete, na Rua Francisco Leitao,
469- conj. 1407, Sao Paulo, as 10:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo
do Instituto Sao Paulo Sustentavel ao final assinados, para discutir e delibE!rar a seguinte ordem
do dia, con forme estabelecido no artigo 12 do Estatuto Social:
a) Aprova~ao da altera~ao da denom ina~ao social da entidade para "lnstituto Cidades
Sustentaveis", e consequente altera~ao dos artigos 1 2 e 6 2 do Estatuto Social;
b) Aprova~ao da a ltera~ao das finalidades do lnstituto, adequando a nova denomina~ao e a
amplia~ao das atividades, com a consequente altera~ao do artigo 2 2 do Estatuto Social;
c) Ap rova~ao da consolida~ao do Estatuto Social, com a incorpora~ao das a ltera~oes aprovadas.
A Conselheira Presidente, Sra. Anamaria Cristina Schindler, assumiu a presidericia da Reuniao,
que convidou o Sr. Jorge Luiz Numa Abrabao, para secretariar os trabalhos. A Sra. Presidente
passou a expor os temas da ordem do dia, e a seguir foram tomadas as seguintes delibera~oes,
de forma unanime, pelos membros do Conselho Deliberativo:
1.
Aprovada a altera~ao da denomina~ao social da entidade para "lnstituto Cidades
Sustentaveis". Em razao desta altera~ao, os artigos 12 e 62 do Estatuto Social passam a vigorar
com a seguinte reda~ao:

Art 111 - 0 INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS euma associa~cio sem fins economicos, e
· dura~cio por tempo indeterminado, com sede no municfpio de Scio Paulo, Estado de Scio
Paulo, na Rua Francisco Leitcio, 469- cj 1407- Pinheiros, CEP 05414-020.
Art 611 - Scio associadas do INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS as pessoas jfsicas ou
jurfdicas nele regularmente inscritas numa das seguintes categorias:
I)

Associados Fundadores: pessoas jfsicas que subscreveram a ata de constitui~cio
do lnstituto, e aqueles que receberem tal qualifica~cio em reunicio do Conselho
Deliberativo especificamente convocada para tal finalidade, sendo que SOIT]ente
podercio ser assim considerados os associados efetivos com mais de 1 (um) ano
nessa categoria, e aprovados por deciscio da maioria simples dos membros do
Conselh'o.

II}

Associados Efetivos: pessoas jfsicas indicadas por qualquer outro associado e
admitidos por aprova~cio do Conse/ho Deliberativo, em deciscio da maioria
simples de seus membros.

l/1)

Associados Organizacionais: pessoas jurfdicas que participam das atividades
do INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS e contribuem Jinanceiramente, na
forma definida pe/a Diretoria.
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2.

Aprovada a altera~ao das finalidades do Institute, adequando a nova denomina~ao e a
das atividades, passando o a rtigo 211 do Estatuto Social a vigorar com a seguinte

a mpli a~ao
reda~ao:

'

Art. 2fl - 0 Institute tern por ftnalidades:
a) Mobilizar, sensibilizar e comprometer a sociedade e os governos locais para o
desenvolvimento justa e sustentavel das cidades, fundamentadq pelo combate as
desigualdades, pe/a promo~iio dos direitos humanos, pela participa~iio social, bern como
pelo respeito ao meio ambiente e pela transpar€ncia;
b) Estimular o comprometimento dos governos municipais e a participa~iio da sociedade
com a agenda de desenvolvimento sustentavel, por meio da construpio de programas e
polfticas publicas e do controle social de sua implementa~iio;
c) Estimular a gestiio publicae as organiza~oes da sociedade civil a coletar dodos e a criar
indicadores e ferramentas para municiar a~oes de mobiliza~iio e criaf:iio de programas e
polfticas pub/icas que promovam o desenvolvimento sustentavel nas cidades e a rela~iio
entre as agendas locale global;
d) Apoiar movimentos, iniciativas, projetos e programas que promovam o desenvolvimento
sustentavel, contemplando as dimensoes politico, economica, social, ambiental e cultural
nas cidades;
e) Estimular e promover a implementaf:iio da agenda do desenvolvimento sustentavel no
municfpio de Siio Paulo como referencia para outras cidades;
f) Pro mover a etica, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores
universais;

g) Realizar estudos e pesquisas que digam respeito as atividades supramencionadas;
h) Realizar ejou apoiar dialogos, debates, palestras, confer€ncias, seminarios, feiras,
congresses, encontros e eventos sabre desenvolvimento sustentavel;
· i) Articular diferentes segmentos da sociedade - governos, empresas, sociedade civil e
academia, visando dar consistencia e incorporar outras perspectivas na cpnstruf:iio da
agenda do desenvolvimento sustentavel;

jJ lntegrar af:6es com outras entidades para potencializar af:oes conjuntas e evitar a
replicaf:iiO de esforf:OS.
3.

,_

Aprovado o texto consolidado do Estatuto Social do Institute Cidades Sustentaveis na
forma do AnexQJ, que integra a presente Ata.

~
Nada

~ <.r't. S"b

mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrapa a reuniao da qual se lavrou a
resente ata que, !ida e achada conforme, foi pelos present assinada.
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ANEXO I AATA DE REUNIAO EXTMORDINARIA DO CONSELHO DELIBEMTIVO
REALIZAPA EM 28/09/2017

ESTATUTO SOCIAL DO
INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS

Capitulo I - DA DENOMINA~AO, SEDE E FINS

e

Art 12 - 0 INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS uma associa~ao sem fins economicos, e
dura~ao por tempo indeterminado, com sede no munidpio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo,
na Rua Francisco Leitao, 469- cj 1407- Pinheiros, CEP 05414-020.
Art. 211 - 0 lnstituto tern por finalidades:
a) Mobilizar, sensibilizar e comprometer a sociedade ~ os governos locais para o
• desenvolvimento justo e sustent{lVel das cidades, fu~damentado pelo com bate as desigualdades,
pela promo~o dos direitos humanos, pela participa~ao social, bern como pel9 respeito ao meio
ambiente e pela transparencia;
b) Estimular o comprometimento dos governos municipais e a participa~ao da sociedade com a
agenda de desenvolvimento sustentavel, por meio da co nstru~ao de programas e pollticas
puhlicas_e do controle social de sua implementa~ao;
c) Estimular a gestao publica e as organiza~oes da sociedade civil a coletar dados e a criar
indicadores e ferramentas para municiar a~5es de mobiliza~ao e cria~ao de programas e polfticas
publicas que promovam o desenvolvimento sustentavel nas cidades e a rela~ao e ntre as agendas
local e global;
d) Apoiar movimentos, iniciativas, projetos e programas que promovam o desenvolvimento
sustentavel, contemplando as dimensoes polftica, economica, social, ambiental e cultural nas
cidades;
e) Estimular e promover a implementa~ao da agenda do desenvolvimento sustentavel no
munidpio de Sao Paulo como referenda para outras cidades;
f) Promover a etica, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores
universais;

g) Realizar estudos e pesquisas que digam respeito as atividades supramlmcionadas;
h) Realizar efou apoiar dialogos, debates, palestras, conferencias, semim'trios, feiras, congressos,
encontros e eventos sobre desenvolvimento sustentavel;
i) Articular diferentes segmentos da sociedade- governos, empresas, sociedade civile academia,
visando dar co n si~tencia e incorporar outras perspectivas na constru~ao da agenda do
desenvolvimento sustentavel;
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j) lntegrar a~oes com outras entidades para potencializar a~oes conjuntas e evitar a

repli ca~ao

de esfors:os.
Panigrafo Unico - 0 lnstituto nao distribui entre os seus associados, co~selheiros, diretores,
empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou Hquidos, dividendos,
bonifica~oes, participa~oes ou parcelas do seu patrimonio, auferidos mediante o exercicio de
suas atividades, e os aplica integralmente na consecu~ao qo seu objetivo social.
Art. 32 - No desenvolvimento de suas atividades, o Institute observara os prindpios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia e nao fara
qualquer discrimina~ao de ra~a. cor, genero ou religiao.
Paragrafo Unico- Para cumprir seu prop6sito aentidade atuara por meio da execus:ao direta de
projetos, programas ou pianos de a~oes, da doa~ao de recursos flsicos, humanos e financeiros,
ou presta~ao de servis:os intermediaries de apoio a outras organiza~oes sem fins lucrativos e a
6rg1i,os do setor publico que atuam em areas a'fins. 0 lnstituto e apartidario, sendo vedada
cjualquer vincu la~ao ou interesse poHtico-partidario.
Art 42 - A lnstitui~ao disciplinara seu funcionamento por meio de Resolu~oes Normativas,
emitidas pelo Conselho Deliberative e de Ordens Executivas, emitidas pela Diretoria.
Art. 52 - A fim de cumprir sua finalidade, o lnstituto se organizara em tantas unidades de
presta~ao de
estatutarias.

servi~os,

quantas se fizerem necess<k ias, as quais se regerao pelas disposis:oes

Capitulo II - DOS ASSOCIADOS
Art 6!1- Sao associadas do INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS as pessoas ffsicas ou jurfdicas
nele regularmente inscritas numa das seguintes categorias:
I)

Associados Fundadores: pessoas ffsicas que subscreveram a ata de constitui~ao do
lnstituto, e aqueles que receberem tal qualifica~ao em reuniao do Conselho
Deliberative especificamente convocada para tal finalidade, sendo que somente
poderao ser assim considerados os associados efetivos com mais de 1 (um) a no nessa
categoria, e aprovados por decisao da maioria simples dos membros do Conselho.

II)

Associados Efetivos: pessoas ffs icas indicadas por qualquet: outro associado e
admitidos por ap rova~ao do Conselho Deliberativo, em decisao da maioria simples
de seus membros.

Ill)

Associados Organizacionais: pessoas jurfdicas que participam das atividades do
INSTITUTO CIDADES SUSTENTAVEIS e contribuem financeiramente, na forma
definida pela Diretoria.

Paragrafo Primeiro- Sao requisitos para a a9missao de associado:
I - estar comprometido com a finalidade do lnstituto;
' II - obrigar-se a contribuir para o a leanee dos objetivos da entidade;
4
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Ill - ter o seu pedido de
conforme o caso.

associa~ao

aprovado pela Diretoria ou pelo Conselho Deliberativo,

Paragrafo Segundo: 0 associado podera ser excluido, garantido o direito aampla defesa, quando:
I - infringir as disposi~oes estatutarias, regimentos ou qualquer decisao dos 6rgaos do lnstituto;
II - deixar de cumprir os seus deveres de associado;
Ill- praticar ato prejudicial ao patrimonio ou a imagem da entidade.

Paragrafo Terceiro- 0 nao cumprimento dos compromissos financeiros implica na cessa~ao dos
direitos do associado.
Paragrafo Quarto - No caso de qualquer outra viola~ao estatutaria, ou de conduta ofensiva a
entidade, podera haver pena de advertencia, suspensao ou exclusao do associado, em
procedimento estabelecido pela Diretoria, com direito a ampla defesa.
Paragrafo Quinto -As penas de advertencia e suspensao serao apli.cadas p,ela Diretoria. A pena
de exclusao sera aplicada pelo Conselho Deliberativo, e o associado podera apresentar pedido
de revisao da decisao, sem efeito suspenslvo.
Paragrafo Sexto - 0 associado podera pedir sua demissao espontanea atraves de
corresl?ondencia dirigida aDiretoria, solicitando seu afastamento temporario ou definitivo.
Art 711. - Sao direitos dos associados quites com suas obriga~oes sociais:
I - ser votado pa,ra os cargos eletivos;
II - frequentar a sede social do lnstituto;
Ill - prop or a admissac;> de novos associados.
Paragrafo unico- Sao vantagens especiais dos associados fundadores:
I - admitir novas Associ ados Fundadores, em reuniao do Conselho Deliberativo especificamente
convocada para essa finalidade;
II - compor o Conselho Deliberativo.
Art. 8!1. - Sao deveres dos associados:
I - cumprir as disposi~oes estatutarias e regimentais;

o

II - nao adotar condutas que possam macular nome da entidade;

I

Ill- desenvolver com empenho e probidade os cargos para os quais forem eleitos.
Art. 911. - Os associados nao respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos da
lnstitu i ~ao.'

,.
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Capitulo Ill - DA ADMINISTRAc;AO

Art. 10- Sao 6rgaos de administra~ao e delibera~ao da entidade:
I - Conselho Delioerativo;
II - Diretoria;

Ill - Conselho FiscaL

Paragrafo Unico: A lnstitui~ao nao remunera, sob qualquer forma, os cargos do Conselho
Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal, cujas atua~oes sao inteiramente gratuitas,
ressalvado o previsto no§ 2 2 do artigo 17.
Se~ao

I - Do Conselho Deliberativo

Art. 11 - 0 Conselho Deliberativo, 6rgao soberano da
Associados Fundadores, por prazo indetermi.nado.

lnstitui~ao,

se constituira de todos os

Paragrafo Unico - Na Assembleia de constitui~ao da entidade sera eleito o Presidente do
Conselho que somente sera substitufdo a pedido ou por decisao de 3.4 de seus membros em
reuniao especificamente convocada para essa finalidade.
Art. 12 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I - eleger e destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal;
II - decidir sobre reformas do Estatuto, na forma do art. 31;
Ill - decidir sobre a

exti n~ao

da

lnstitui ~ao,

nos termos do artigo 30;

IV- decidir sobre a conveniencia de alienar, transigir, hipotecar ou permutar hens patrimoniais;
V- aprovar o Regimento lnterno;
VI- emitir Resolu~oes Normativas para funcionamento interno da lnstitui~ao.·
Art. 13 - 0 Conselho Deliberativo reunir-se-a ordinariamente, uma vez por apo para:
I - aprovar a proposta de programa~ao anual da

lnstitui~ao,

submetida pela Diretoria;

II - apreciar o relat6rio anual da Diretoria;

Ill- discutir e homologar as contas eo balan~o aprovado pelo Conselho Fiscal.
Art. 14- 0 Conselho Deliberativo reunir-se-a, extraordinariamente, sempre que necessario ou
quando convocado:
I - pela Diretoria;
II - pelo Conselho Fiscal;
Ill - por requerimento de 1/5 dos associados quites com as obriga~oes socials.
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Art 15 - A co nvoca~ao do Conselho Deliberative sera feita pelo seu Presidente por meio de edital
afixado na sede da lnstitui~ao ejou remetido a todos os membros, por via postal ou por facsimile ou por e-mail cadastrado na l nstitui~ao, com antecedencia minima de 8 (oito) dias.
Paragrafo Unico - Qualquer reuniao se instalarcl em primeira co nvoca~ao com a maioria dos
membros e, em segunda convoca~ao, com no mfnimo de 2 (dois) membros, e deliberara por
maio ria simples dos presentes em qualquer convoca~ao, salvo quorum espedfico previsto neste
Estatuto, prevalecendo o voto do Presidente no caso de em pate.
Art 16 - A institui~ao adotara pr<Hicas de gestae administrativa, necessarias e suficientes, a
coibir a obten~ao, de forma individual ou coletiva, de beneflcios e vantagens pessoais, em
decorrencia da participa~ao nos processes decis6rios.

Se~ao

II - Da Diretoria

Art. 17, - A Diretoria sera' constitufda por um Diretor Presidente e um Diretor Administrative,
eleitos entre OS associados fundadores e efetiVOS.
Paragrafo Primeiro- 0 mandata da Diretoria sera de 3 (tres) anos, sendo permitida a reelei~ao,
e o mandata se estendera ate a posse dos sucessores.
Paragrafo Segundo - Os membros da Diretoria poderao ser remunerados se forem contratados
com vfnculo empregatfcio, e assim o decidir o Conselho Deliberative que os eleger.
Art. 18- Compete aDiretoria:
I - elaborar e submeter ao Conselho Deliberative a proposta de programa~ao anual do Institute;
II- executar a programa~ao anual de atividades da lnstitui~ao;
Ill - elaborar e apresentar ao Conselho Deliberative o relat6rio anua l;
IV - reunir-se com
interesse com urn;

institui~oes

publicas e privadas para mutua

colabo ra~ao

em atividades de

V- contratar e demitir funcionarios;
VI - regulamentar as Ordens Normativas do Conselho Deliberative e emitir Ordens Executivas
para disciplinar o funcio namento interno da lnstitui~ao.
P~ragrafo Primeiro: A co ntrata~ao de obriga~oes pela entidade dependera sempre de ato
assinado conjuntamente por 2 (dais) de seus Diretores, ou por urn Diretor em conjunto com urn
procurador, ou conjuntamente por dois procuradores, devendo a procura~ao ter sempre
poderes espedficos e prazo definido de no maximo '1(um) ano.

Paragrafo Segundo: A _emissao de cheques e a movimenta~ao financeira de cunho bansario
podedio ser efetuadas com a assinatura dos Diretores efou procuradores, sempre em conjunto
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de do is, com poderes especfficos, devendo a procura~ao ter sempre prazo definido de no maximo
1(um) ana.
Paragrafo Terceiro: Somente em caso de vadincia de urn dos cargos da Diretoria, o Diretor
remanescente assumira os encargos do Diretor vacante e podera assinar isoladamente os atos
previstos nos paragrafos primeiro e segundo acima.
Art. 19 -A Diretoria se reunira no mfnimo uma vez par mes.
Art. 20- Compete ao Diretor Presidente:
I - representar a entidade judicial e extrajudicialmente;
II- cumprir e fazer cumprir este Estatuto eo Regimento Interne;
lll - convocar e presidir as reunioes da Diretoria.
Art. 21- Compete ao Diretor Administrative:
I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedirnentos;
II - assumir o mandata do Presidente, em caso de vacancia, ate o seu termino;
Ill - prestar, de modo geral, sua colabora~ao ao Presidente;
IV- secretariar as reunioes da Diretoria e redigir as atas;
V- publicar todas as notfcias das atividades da entidade;
VI - arrecadar e contabilizar as contri bu i~oes dos associados, rendas, auxflios e donatives,
mantendo em dia a escritura~ao da lnstitui~ao;
VII- pagar as contas autorizadas pela Presidente;
Vlii- apresentar relat6rios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
IX-. apresentar ao Conselho Fiscal a escritura~ao da l nstitui~ao, incluindo os relat6rios de
desempenho financeiro e contabil e sabre as opera~oes patrimoniais realizadas;
X- conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relatives a tesouraria;
XI- manter todo o numerario em estabelecimento de credito.
Art. 22- As reunioes da diretoria serao con~ocadas pelo Diretor Presidente par carta, fac-sfmile,
e-mail ou qualquer outra forma de comunica~ao.

Se~lio

III - Do Conselho Fisca l

Art. 23 - 0 Conselho Fiscal sera constitufdo por 3 (tres) membros efetivos e 2 (dais) suplentes,
eleitos pelo Conselho Deliberative, sendo q~e os suplentes poderao ser eleitos separadamente
dos membros efetivos, em reuniao especffica.

p.,,g.,fo Pcimoico- 0 maodato do Con,.lho Fi"al ''''winddonto <om o mandato da Dkotoci:

~

~

- (

Tl1Ao5 t. Ooo,mcnU:IS c.

10'~~~ ........... /SP
Mlcrofilme N. 40.347

Panigrafo Segundo - Em caso de vacancia, o mandato sera assumido pelo respective suplente,
ate o seu termino.
Art. 24- Compete ao Conselho Fiscal:
I - examinar os livros de escrjtura~ao da lnstitui~ao;
II - opinar sobre os balan~os e relat6rios de desetnpenho financeiro e contabil e sobre as
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da
entidade;
opera~iies

Ill - requisitar ao Diretor Administrative, a quaJqJer tempo, documenta~ao comprobat6ria das
economico-financeiras realizadas pela lnstitui~ao;

opera~iies

IV - indicar a
independentes;

contrata~ao

e acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos

V- convocar extraordinariamente o Conselho Deliberative.
Paragrafo Unico - 0 Conselho Fiscal se reunira ordinariamente uma vez por ano e,
extraordinariamente, sempre que necessaria.
\

Capitulo IV - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 25 - Os recursos financeiros necessaries a manuten~ao da institui~ao poderao ser obtidos
por:

..

I- Termos de Parceria, Convenios e Contratos firmados como Poder Pubico para financiamento
de projetos na sua area de atua~ao;
II- Contratos e acordos firn'lados com empresas e agendas nacionais e internacionais;
Ill- Doa~iies, legados e heran~as;
IV - Rendimentos de aplica~iies de seus ativos financei ros e outros, pertinentes ao patrimonio
sob a sua admini stra~ao;
V- Contribu i ~ao dos associados;
VI - Recebimento de direitos autorais etc.
VII - Valores pagos por inscri~iies !!m eventos do Institute.

Capitulo V- DO PATRIMONIO

Art. 26 - 0 patrimonio da entidade sera constitufdo de hens m6veis, im6veis, vefculos, a~iies e
tltulos da dfvida publica.
Art. 27- No caso de dissolu~ao da lnstitui~ao, o respective patrimonio Hquido sera transferido a
outra pessoa jurfdica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, preferencia lmente que tenha o
mesmo objetivo social.
9
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Art. 28 - Na hip6tese do lnstituto obter e, posteriormente, perder a qualifica~ao de OSCIP
institufda peia Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponivel, adquirido com recursos publicos
durante o perfodo em que perdurou aquela qualifica~ao, sera contabilmente apurado e
transferido a outra pessoa jurfdica qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialmente que
tenha o mesmo objetivo social.

Capitulo VI-DA PRESTA~AO DE CONTAS
Art. 29 - Na hip6tese do lnstituto obter a
observara no minima:

qualifica~ao

de OSCIP, a sua

presta~ao

de contas

I - os prindpios fundamenta is de contabilidacte e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
II · a publicidade, por qualquer meio eficaz1 no encerramento·do exerdcio fisca l, ao relat6rio de
atividades e das demonstra~oes finan ceiras da entidade, incluindo as certidoes negativas de
debitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a dispos i~ao para o exame de qualquer cidadao;
Ill - quando da firma~ao de Termos de Parceria, serao obedecidas as instru~oes do Decreto
federal nll3.100/99 de 30/06/99 e sera contratada auditoria externa independente para que
emita parecer sobre a aplica~ao dos recursos originarios do Termo de Parceria;
IV - a presta~ao de contas de todos os recursos e bens de orjgem publica recebidos sera feita,
conforme determina o paragrafo unico do Art. 70 da Constitui~ao Federal.

Capitulo VII - DAS DISPOSI~OES GERAIS
Art. 30 - A entidade sera dissolvida por decisao do Conselho Deliberativo, em reuniao
especialmente convocada para esse fim, com votos concordes de % dos membros, quando se
tornar impossivel a continua~ao de suas atividades.
Art. 31 - 0 presente Estatuto podera ser reformado, a qualquer tempo, por decisao da maioria
absoluta dos membros do Conselho Deliberativo, em reuniao especialmente convocada para
esse fim.
Art. 32 - Os integrantes do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal nao
respondem solidariamente nem subsidiariamente pelas obriga~oes da entidade.
Art. 33 - No caso de ser necessaria a contrata~ao de servi~os espedficos para a entidade, fica
autorizada a remunera~ao desses servi~os desde que sejam observados os valores praticados no
mercado, na regiao correspondente a sua area de atua~ao.

,

Art. 34 - As eventuais verbas de subven~oes sociais, dota~oes or~amentarias ou quaisquer
recursos recebidos dos poderes publicos federal, estadual, municipal ou do distrito federal nao
poderao ser destinados ao pagamento de pessoal.
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Art. 35 - Na Assembleia de constitui~ao da entidade serao ratificados os nomes dos membros
que comporao inicialmente o Conselho Deliberativo. e tambem serao eleitos os membros da
Diretoria e d o Conselho Fiscal para o primeiro mandato.
'

Art. 36 - Cis casos omissos serao resolvidos pela Diretoria e referendados pelo Conselho
Deliberativo.

jorge Luiz Numa Abrahao

Presidente

Secreta rio

Marcos Minichillo
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