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PALACI0 DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

"Declara

de

utilidade

pllblica

o

lnstituto

Novos

Sabores".

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREl, USANDO DAS

ATRIBulcoES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI,
FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.

1°

Fica declarado

utilidade

ptlblica

o INSTITUTO

NOVOS SABORES, associagao privada, sem fins lucrativos, com cafater beneficente de
orientaeao

quanto

a

seguranga

alimentar

e

vegetariana, vegana, organica e sustentavel,

nutricional

pela

difusao

da

culinaria

no Municfpio de Jacarei, devidamente

constituida em 01 de fevereiro de 2017, registrada no Cart6rio de Registro Civil das

Pessoas Juridicas da Comarca de Jacarei -SP sob o n° 7851/17, inscrita no Cadastro
Nacional das Pessoas Juridicas (CNPJ) sob o n° 27.948.536/0001-90, com sede a Rua

Azenio de Azevedo Chaves, numero 282, Bairro Jardim Santa

Maria, Jacarei, Estado de

Sao Paulo, CEP 12.324-120.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Camara M

pal de Jacarei, 22 de agosto de 2019.
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(S6nia Patas da Amizade)

Vereadora - Lider do PSB
AUTORA: VEREADORA S6NIA PATAS DA AIvllzADE.
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JUSTIFICATIVA

0 lnstituto Novos Sabores, a uma entidade sem fins lucratjvos,

fundada na cidade de Jacarei, que tern a finalidade da promoeao da seguranea
alimentar e nutricional pela difusao da culinaria vegetariana,

vegana,

organjca e

sustentavel, atraves de estudos e pesquisas, desenvolvimento, aplicacao da culinaria na

prevengao de doeneas, preservaeao do planeta e dos animais, com o foco econ6mico e
sociais nos seus mtiltiplos segmentos, a promogao e desenvolvimento da cultura
Vegana.

Em 2011, o lnsti{uto Brasileiro de Opiniao Ptiblica e Estatfstica

(lBOPE) fez sua primeira pesquisa sobre o nllmero de vegetarianos no pals. Na

ocasiao, os resultados do estudo mostraram que 9% da populaeao se declarava
vegetariana. Na epoca, essa porcentagem representava cerca de 17,5 milh6es de
brasilejros.

Na tlltima pesquisa realizada no ano de 2018 pelo lBOPE trouxe

uma

grata

surpresa

a

todos

aqueles

que

trabalham

pela

divu!gagao

do

vegetarianismo. Cerca de 14% dos brasilejros se declaram vegetarianos atualmente.
Considerando a estimativa oficial do lBGE sobre o total da populagao brasileira, sac

cerca de 29,2 milh6es de vegetarianos.
Nas regi6es metropolitanas de Sao Paulo, Curitiba, Recife e Rio

de Janeiro, esse percentual sobe para 16%.
Uma alimentagao saudavel 6 benefica tan{o para o aspecto fisico
comc) mental, Urn individuo que se alimenta corretamente possui mais disposigao

para realizar suas as atividades diarias e tern sua autoestima melhorada.

Ha uma s6rie de doengas que podem ser evitadas atrav6s de uma
alimentagao saudavel como por exemplo:

obesidade,

cancer,

arfrite,

anemia,

diabetes, hipertensao e diversos tipos de distrirbios hormonais, a]em de prevenir o

envelhecimento precoce, melhorar a circula?ao, combater a depressao, o estresse, a
ansiedade e a ins6nia, Os alimentos saudaveis sao essenciais para a atuagao do

nosso sistema imunol6gico, que garante o bern-estar e a longevidade, ou seja, pode
fazer com que vivamos mais e melhor,
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Raz6es pelas quais requer e espera pelo apoio dos Nobre

para aprovagao unanime da presente propositura de reconhecimento aos relevantes
servigos prestados a protec:ao dos animais.

Camara Municipal de Jacarei, 22 de agosto de 2019.
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lnstituto Novos Sabores

DECLARA¢AO

Declaramos como membros da diretoria da Entidade de Assist6ncia Social, lnstituto

Novos Sabores, fundada em 1 de feverelro de 2017, com lnscricao CNPJ 27.948.536/000190,
com sede a Rua New Jersey, 75 ap 32, Jd. F16rida, Jacarei -SP, que e uma sociedade civil, sem
fins lucrativos, de carater beneficente de Assistencia Social, Prote¢ao Animal e Ambiental,

registrada no Cart6rio de Titulos e Documentos e Pessoas Juri'dicas da Comarca de Jacare` -SP,
sob o nQ 7935, para fins de Declaracao de Utilidade Pdblica, conforme preceitua a Lei n9 2274

de 16/09/1985 que:

E pessoa jurrdica de direito privado constituida no pals.

Est5 funcionando regular e ininterruptamente ha mais de 1 (urn) ano.

Nao remunera qualquer membro de sua Diretoria, direta ou indiretamente.
Nao distribui qualquer parcela de seu patrim6nio, ou de suas rendas a t`tulo de lucrci
ou participac2io no seu resultado.

Nao atende exclusivamente a seus s6cios.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente declara€ao.

Jacare` 12 de Agosto de 2019

Tatiana

ereira Venturelli

19 Secretaria
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19 Secretaria
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lNSTITUTO NOVOS SABORES, COM INSCRICAO NO CNPJ SOB N°
27.948.536/0001-90,
DEVIDAMENTE
REGISTRADA
NO
CART6RIO
DE
TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE JACAREi/SP A
MARGEM DA INSCRIC:AO SOB N° 7851/17, DE 08/05/2017, COM SEDE A RUA
NEW JERSEY, N° 75, APTO 32, JD FLORIDA, JACAREi/SP, CEP 12.321-690,
POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, ABAIXO ASSINADO E QUALIFICADO,
VEM ATRAVES DESTA SOLICITAR A V.Sas. QUE SE DIGNEM EM MANDAF{
PROCEDER 0 REGISTRO DA ALTERACAO DO SEu ESTATUTO E DA ATA DE
REUNIAO DO CONSELHO, ANEXANDO A ESTE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS
POR LEI.

NESTES TERMOS,

PEDE DEFERIMENTO

JACAREl, 30 DE JANEIRO DE 2019

CPF 220.437.688-40

.6.^,JjcuH€Nrc.S

~degiviouLg.,irJulATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO INS -

lNSTITUTO NOVOS SABORES
PARA MUDANQA DE ESTATUTO E ELEl9AO DE NOVO
PRESIDENTE E NOVOS MEMBROS
CNPJ 27.948.536/0001 -90

Aos vlnte e dols dias do mss de mareo de dois in" e dezolto reuniram-se, as

dezenove hora os membros do lnstituto Novos Sabores, devidamente registrado
nocart6rlodeRegistrodeTituloseDocumentoseCiv"dasPessoasJuridicasde
Jacarei/SP sob n° 7851/17 e CNPJ 27 948 536/0001-90, atrav6s de comunicagao

devidamente feita a todos os membros de comp6em esta associagao, com 15
(quinze)dlasdeantecedencia,reuniram-seemAssemblelaGeral,naRuaAzenio
de Azevedo Chaves, 282, municiplo de Jacarei, estado de Sao Paulo a saber
ClaudiaAlessandradeCamposCardosa,CPF247689918-66RG23897038-

3,RuaAzenlodeAzevedoChaves,282-JdSantaMaria-Jacarei-SP12324120, Local de Nascimento Sao Jos6 dos Campos - SP, Profissao Dentlsta,
Tatiana Pereira Venturelli, CPF

178028198-65, RG 281996076, Av

Carlos

Drummond de Andrade,159 CASA 03 -Jd Santa Maria -Jacarei -SP 12328150, Local de Nascimento Salvador -BA, Profissao Chef de Cozinha, Rosana
Midori lshimine Marques, CPF 220 437 688-40, RG 34.375 518-X, Rua Guaranl
978 - lgarapes -Jacarei - SP, 12330-210, Local de nascimento Jacarei,
Proflssao Jornalista, Solange Donizete Bateli, brasilelra, casada, publicitana,
CPF 082 099 248-85, RG 23 445 082-4` residente na Rua Lazar Segal, 58, villa
Branca, Jacarei -SP, CEP 12301-638, Elaine Cristina da Cunha Silva,
brasileira, casada, empresarla, portadora do CPF 082099248-85 e do RG
23 445 082-4, residente a Rua Lazar Segal, 58, villa Branca, Jacarei/SP, CEP
12 3011638, lvlaria Valdelisse lvlendes da Silva, brasiliera, casada, professora,
portadoradoCPF090133638-65edoRG16646667-0,residenteaRuaAloisio
do Amaral Campos, 81 -Jd Esperanga -Jacarei -SP 12 324-120 e Willdson

Mendes Stahn, CPF 259 375 948n86, RG 27 796 613-9, Rua Alo'slo do Amaral

Campos, 81 -Jd Esperanga -Jacarei -SP 12 324-120, Local de Nasc`mento
Sao Jos6 dos Campos - SP, Profissao Admlnlstrador, contando ainda com a

presenga

dos

novos

membros-Evelise

Fatima

Souza

Cordeiro,

CPF

334 301058-89 RG 43
054 865-5, RuaI]rarpi
Sao Luis
Jd Dldlnha,
Jacarei -SP,
I -i-Ill-^-.~-n+A
_§P. 314,
Profissao:
Professora;
CEP 12.320-640, Local de Nascimento. Jacarei -SP,
`
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Diego Henrique Soares da Silva, CPF 340 081058-40, RG 33 942 585-4, Ru;``'dy

R::c,:::toLu|Sac:::{ids:I,d':::;,s:::ar:;eTad:F'd:Ecpa,die:r:,2°E:e4d°;onL°:a:rf6#
it;;;;.in:.rii;, 6-p-F-.;;4.91-5..;68-6o,--a-a 3-;.296.2o4-o, Rua

professor Fra,#Fsco i`D

Juliano,126 Jardim Rosario, Sao Jos6 dos Campos -SP, CEP 12.236-300,!{`.¥`oca

de Nascimento: Santo Andre - SP, Profissao. analista de sistemas, J
Venturelli, CPF 286.797.218-32,

RG 29164.744-3, Av. Carlos Drummond

Andrade,159 CASA 03 -Jd. Santa Maria -Jacarei -SP,

Nascimento

Sao Paulo - SP,

Profissao

12.328-150, Local de

Empresario. Karolaine Renata de

Oliveira Gomes, brasileira, solteira, vendedora, CPF 407.352 688-00 e do RG
52.895.636-X, residente a Rua Francisco Eugenio Bicudo, n° 476, 8° Campo

Grande,

Jacaref/SP,

CEP

12.318-650,

Natalee

Caroline

brasilelra, solteira, Jornalista, portador do RG 48156.491

Neco

de

Sousa,

SSP/SP e do CPF

418.633 818-30, residente a Rua Joao Pessoa, n° 122, Centro, Santa Branca/SP,
CEP 12 380-000 e

Henrique Oliveira Lima, brasileiro, solteiro, vendedor, CPF

406 706 458-69 e do RG 49.309 403-9, residente a Rua Joao Porto,172 -Jd Bela

Vista - Jacarei/SP - CEP 12.309-1000s membros presentes escolherao, por
aclamagao, para presidir os trabalhos Claudia Alessandra de Campos Cardoso e
para secretariar Willdson Mendes Stahn Em seguida, o Presidente declarou
abertos os trabalhos e apresentou a pauta de reuniao, contendo os seguintes
assuntos

10) rendncia do cargo de presidente de Willdson Mendes Stahn, e

desligamento dos seguintes membros: Claudia Alessandra de Campos Cardoso,
Maria Valdelisse Mendes da Silva e Elaine Cristina Cunha, 2°) escolha da nova

diretorla executiva do lNS para o mandato de 01/02/2017 a 01/02/2019 e 3°)

aprovagao da reforma do Estatuto Social.

Em seguida, come?ou-se a discussao dos motivos que levaram a saida da
presidente e demais membros, Claudia explicou que a instituigao nao pode ter
v[nculo com pessoas ligadas ao setor pdblico em cargo de comlssao, com

Willdson Mendes Stahn que 6 presidente de partido politico e primeiro escalao no

governo municipal, sendo marido da atual presidente, por este motivo tambem
saem do lNS Claudia Alessandra de Campos Cardoso, Maria Valdelisse Mendes
da Silva e Elaine Cristina Cunha. todas com parentesco de primeiro e segundo

grau Sendo assim os desligamentos serao necessarios para o born andamento
dos trabalhos do INS.
Por este mesmo motivo a sede do lNS mudara para o
enderego Rua New Jersey 75, apto 32, Jd. Florida, Jacarei -SP, CEP 12 321-690,
a qual foi aprovada por unanimidade entre os presentes.
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a nova presidencia,
Foi votado
I ic;Oic7
nesta ,reuniao
`,u. ,.`^`, a
v inclusao
,... _.___ _ de novos membros e
do novo local para a sede do instituto. Desta forma comp6em a atual diret
I ^-n
Ia,
conseiho
G0115t=B!lufiscal
!la-ai eleitos
-.~.`_. __
do ..lNS:
. _ _PresjdGncJ.a.. ; Rosana
MidoriI.._-_r\^t,
lshimine__Ma
aca
roi vuiduu

l,rr ££u.iui
.vuu
Tv, , RG
`_ . 34
.._375 518,X, Rua Guarani,
CPF
220 437
688-40,
_rl___I::__=^.
978 -lgarapes
I-rnali< -J
/I
Lu,C)'
u\
,,,---..
''_..._
SP,12 330-210, Local de nascimento Jacarei/SP,
r.r`rProfissao
oo/ r2r`1 Jornalista
nEj2_RQ

Evelise

Fatima

Souza

Cordeiro,

CPF

334.301.058189,

ia Rua
Rua Sao
430548655, Rua
t>ao Luis
Luis 314
.I+ Jd
uu Didinha,
I,.u.„„u, Jacarei/SP,
vuv_._.._, ,CEP

RG

12.320-640,

Local de Nascimento: Jacarei -SP, Profissao.. Professora, 1a Secrefart.a.. Tatiana
Pere'ira
I t='C,„C+

VenturelH
Y \ .,,,.- ' _.I.,

CPF
_
:178.028.198.65,
:
28.199.607-6,
Av.12.328Carlos
-^^
_ ^.
iJ RG
c`^n+aMaria_.Iar.arei-SP

Drummond
LJ'ul,'l I '\,, ,\~
_-`de
--I_-_
Andrade,159
_
`
Casa
03 -Jd.
Santa rhafrli]Cn7inha.
Maria -Jacarei 2a
-€
-.
_I__.tii^
n,^f:..a^.
O\Jll||\,| l\\,. __`--`_-__
__
I Profissao:
150 Local de Nascimento:
Salvador/BA,
___ Chef
.de
, _ Cozinha,
-,` r,a r`
Soares
da
Silva,
CPF
340.081.058-40
e
do
RG
33.942.5854, Rua
Diegci Hennque Soares oa oiiva, uri vTv.vv..vv. ._ _ _ _

Sao Luis, 314 Jd Didinha, Jacarei -SP, CEP 12.320-640, Local de Nascimento

hn r`--I:^^a^. ^r`c,rarlnr rle ra|r|eira
Jacarei
Jal,cllc;I --\Ji
SP,7 Profissao:
I i`.I.`--v .-.operador
r--de caldeira,

1° Tesourfe Natalee Caroline
SSP/SP

Neco
Net;u ut=
de -|/uoa,
Sousa,L+Ic^-..`,I,`^
brasileira,,--.
solteira,
`_.-__7 _
Jornalista, portador do RG
^ J^^
48.156.491
A_..`+

e do CPF 418.633.818-30, residente a Rua Joao Pessoa, n° 122, Centro, Santa
Dr-r`^r]Jep
r_FP 12.380-000,
1? 38o-ooo. 2° TesouLrfe Juliano Venturelli, CPF 286.797.218Branca/SP, CEP

159 Casa 03 -Jd. Santa

32,
JZ, RG
r\\J £C7.
29.164.744-3,
'\,i.' 11 +,, Av.
, `,. Carlos
__''__ _Drummond
_
de Andrade,

Maria -Jacarei -SP 12 328-150, Local de Nascimento
_
.
_Sao
. .IPaulo/SP,
L.___:[^:r^ Profissao
^-Carla
Solange
Donizete
Bateli,
brasileira,
casada,
F'.sca'..
Empresario,
RG 23.445.082-4, residente na Rua Lazar Segal,

publicitaria, CPF 082.099.248-85, RG Z3.440.ut}zrty ieblut;IIi-ua ,`uu ,_.__.

__a_

58, villa Branca, Jacarei -SP, CEP 12 301-638, Karolaine Renata de Oliveira
Comes, brasileira, solteira, vendedora, CPF 407 352.688-00 e do RG 52 895 636X, residente a Rua Francisco Eugenio BIcudo, n° 476, 8° Campo Grande,

Jacarei/SP, CEP 12 318-650, Fredson Pereira Nascimento, CPF 354 915 568-90
a do
do RG
204-0, r{ua
Rua Professor
_J._. Rosario,
r__+e
RG 33.296
33.296.2u4-u,
rluit3Doui Francisco
I ia,.v..vv Juliano,
u..._,._, 126, Jardim
Sao Jose dos Campos - SP, CEP 12.236-300, Local de Nascimento.. Santo
Andre -SP, Profissao. anal.ista de sistemas e Henrique Oliveira Lima, brasileiro,

solteiro, vendedor, CPF 406 706 458-69 e do RG 49 309 403-9, residente a Rua
Joao Porto, 172 - Jd Bela vista I Jacarei/SP - CEP 12 309-100

Nada mais

havendo, a Presidente, fez urn resumo dos trabalhos do dla, bern como das
dellberag6es, agradeceu pela participagao de todos os presentes e deu por
encerrada a reuniao, da qual eu, Diego Henrlque Soares da SIlva, secretario,
Iavrei a presente ata, que foi lida, aprovada e firmada por todos os presentes
abaixo relacionados:-
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Evelise Fatima Souza Cor
Vice-Presidente

Diego Henrique Soares da Silva

Tatiana Pereira Venturelli

20 Secretario

|a Secretaria

i,--i,`tJl`\ti

`ho¢-.fa

Juliano Venturelli

Natelee Caroline Neco de Sousa

20 Tesoureiro

|a Tesoureira

2czzzAIflj_
S°.:::_:,eph:rr:Z:[tsecaFate`!

Karolaine Rehata de Oliveira Games
Conselheira Fiscal

r~~~+T`=irfu_dr
Fredson Pereira Nascimento
Conselheiro Fiscal

Conselheiro Fiscal

Sandra Raquel Verissimo
Advogada

-A0B/SP 75.842

`..

I

``

Z2-

\

-i,--`_i

Odefal cLe ftagbfro CMl ass Peseo.E. JL~

Reototfo*9.171

cf,V°:C,:",Efy`oo¢

(?l`i4+r^fi:,

lNSTITUTO NOVOS SABORES
CNPJ 27.948.536/0001 -90

EDITAL DE cONvOcAeAO PARA AssEMBLEiA GERAL
EXTRAORDINARIA

Prezados Senhores(as) Associados(as)

0 Presidente do lnstituto Novos Sabores, no uso de suas atribuig6es, convoca
{odos os associados para Assembleia Geral Extraordinaria a realizar-se no
pr6ximc> dia 22 de mar?o de 2018, na sede do lnstituto Novos Sabores,
localizado a Rua Azenio de Azevedo Chaves, n° 282, Jd Santa Maria,
Jacarei/SP, CEP 12.328-220, iniciando-se os trabalhos as 19:00 h, em

pnmeira convocagao, ou na falta de quorum necessario as 1930h em
segunda convocagao, com qualquer ndmero de presentes para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia
1

Rentincia do presidente e membros da diretoria;

2

Eleigao para recomposigao dos Membros da Diretoria, e

3. Aprovagao da Reforma do Estatuto Social

Jacarei/SP, 07 de margo de 2018
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LISTA DE PRESEN?A DA ASSEMBLEIA GERAL DO
INSTITUTO NOVOS SABORES
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ESTATUTO DO
INSTITUTO NOVOS SABORES
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1aALTERACA°Ec%R¥:?TL:PcAAC338°ESTATUT°D
INSTITUTO NOVOS SABORES

0 Instituto Novos Sabores, tambem designado pela sigla INS -fundado

em 01 de fevereiro de 2017, conforme

Registro no Cart6rio de

Registro Civil das Pessoas Juridicas da Comarca de Jacarei/SP, sob n°
7851/17, em data de 08/05ra017 e devidamente inscrito no Cadastro
Nacional das Pessoas Juridicas na Secretaria da Receita Federal do

Minist5rio
da
Fazenda
CNPJ
sob
no
27.948.536/0001-90,
estabelecido a Rua Azenio de Azevedo Chaves, no 282 - Jd Santa
Maria - CEP 12.324-120 ~ Jacarei - SP, como Associag5o com fins
nao econ6micos, doravante passara a reger-se pelas normas contidas

na presente la altera¢ao de endereco, atividade e escolha de
novo presidente e membros da diretoria e consolida€5o do seu
Estatuto Social de Constituisao:
10-) DA ALTERACA0 DE ENDERECO

0 Instituto Novos Sabores - INS - altera a sua sede para Rua New

Jersey, no 75, Apto 32, Jd F16rida, Jacarei/SP, CEP 12.331-690.
20-)
DA
ALTERA¢A0
DO
PRESIDENTE
DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
Conforme

Assembleia

Geral

Extraordinaria,

E

MEMBROS

comunica

o

DA

desligamento,

em razao dos mesmos possuirem liga€ao com o setor pdblico em cargo
de comissao, dos seguintes membros do Instituto: -Claudia Alessandra de Campos Cardoso + presidente
-Maria Valdelisse Mendes - Menbra Executiva,

-Willdson Mendes Stahn -secretario e 10 tesoureiro e
-Elaine Cristina da Cunha Silva -2a secretaria.

Face as alteras6es, os novos membros que comp6em a nova diretoria
s5o : -

Presidencia:
Rosana
Midori
Ishimine,
CPF
220.437,688-40,
RG
34.375.518-X, Rua New Jersey 75 AP 32 -Jd. F16rida -Jacarei -SP,
12321-690, Local de nascimento: Jacarei, Profissao: Jornalista,

Vice Presidencia: Evelise Fatima Souza Cordeiro, CPF 334.301.058-89,
RG 43.054.865-5, Rua Sao Luls 314, Jd Didinha, Jacarei - SP, CEP
12320-640, Local de Nascimento: Jacarei -SP, Proflssao: Professora,
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1a Secretaria:, Tatiana Pereira Venturelli, CPF :178.028
28.199.607-6, Av. Carlos Drummond de Andrade,159, Casa 03
Santa
Maria
- Jacarei - SP
12.328-150
Local
de
Nasci
Salvador/BA, Profissao: Chef de Cozinha

2a Secretario: Diego Henrique Soares da Silva, CPF 340.081.05
RG 33.942.585-4, Rua Sao Luis 314, Jd Didinha, Jacarei - SP, CEP
12320-640, Local de Nascimento: Jacarei -SP, Profissao: operador de
caldeira,

1a Tesoureira:
Natalee Caroline Neco de Sousa, brasileira, solteira,
Jornalista, portador do RG 48.156.491 SSP/SP e do CPF 418.633.81830, residente a Rua Joao Pessoa, no 122, Centro, Santa Branca/SP, CEP
12.380-000,

20
Tesoureiro:
Juliano
Venturelli,
CPF
286.797.218-32,
RG
29.164.744-3, Av. Carlos Drummond de Andrade,159 CASA 03 -Jd.
Santa Maria - Jacarei ~ SP
12328-150, Local de Nascimento: Sao
Paulo -SP, Profiss2io: Empresario e

Conselheiros

Fiscais:

Solange

Donizete

Bateli,

brasileira,

casada,

publicitaria, CPF 082.099.248-85, RG 23.445.082-4, residente na Rua
Lazar Segal, 58, Villa Branca, Jacarei - SP, CEP 12.301p638, Karolaine
Renata
de
Oliveira
Gomes,
brasileira,
solteira,
vendedora,
CPF
407.352.688-00 e do RG 52.895.636-X, residente a Rua Francisco
Eugenio Bicudo, no 476, 80 Campo Grande, Jacarei/SP, CEP 12.318-650,
Fredson Pereira Nascimento, CPF 354.915.568-90 e do RG 33.296.2040, Rua
Professor Francisco Juliano, 126, Jardim Rosario, Sao Jos€ dos
Campos -SP, CEP 12.236-300, Local de Nascimento: Santo Andre -SP,
Profissao: analista de sistemas e Henrique Oliveira Lima, brasileiro,
solteiro,
vendedor,
CPF
406.706.458-69
e
do
RG
49.309.403-9,
residente a Rua Joao Porto, 172 - Jd Bela Vista - Jacarel/SP - CEP
12 . 309-100 .

Col\lsoLIDAC^o Do ESTATLJTo DE cor`isTITulcAo Do
INSTITUTO NOVOS SABORES

CApiTULO I -DA DENOMINACAO, SEDE, FINALIDADE E DURACAO:

Art. 1° - 0 Instituto Novos Sabores, tamb€m designado pela sigla INS,
constitu`do em 01 de fevereiro de 2017, sob a forma de Associacao Com
fins nao econ6micos, i uma pessoa juridica de direito privado, sem fins
lucrativos e duracao por tempo indeterminado, com sede e foro na RLla New

Jersey, no 75, Apto 32, Jd F16rida, Jacaref/SP, CEP 12.331-690,
devidamente

registrado

no

Cart6rio

de

Registro

Civil

das

Pessoas

Jurldicas da Comarca de Jacarei/SP, sob n° 7851/17, em data de 11/05/2017
e devidamente inscrita no Cadast:ro Nacional das Pessoas Juridicas na

Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda - CNPJ sob no

27.948.536,oooL_9o.

.

_r.,f:,,
•

dr"`-.

,"

,fl..-`jr -,,-.

i

Oflclal dt` Rngllto ChAl doe Pe§Boaf Jur.dtt.-

pxp~N.9.171

Par5grafo dnico - 0 INS tera sua atua€ao em todo
brasileiro e no exterior, atrav€s de escrit6rios representativos
entidade, distribuidos regionalmente em fun¢ao da combinac5o de
fatores necessarios a serem observados para que alcance os
objetivos estatutarios e regimentais.
CApiTULO 11 - DOS OBJETIVOS SOC|AIS: Art. 20 - 0 Instituto N
Sabores tern como finalidade a promo€ao da seguranca alimentar e
nutricional pela difusao da culinaria vegetariana, vegana, organica e
sustentavel,
atraves
de
estudos
e
pesquisas,
desenvolvimento,
aplicacao da culinaria na preven€ao de doencas, preserva€ao do
planeta, dos animais, com foco econ6mico e sociais nos seus mJiltiplos

segmentos,

a

promo€ao

e

desenvolvimento

da

cultura

vegana,

podendo:
I - promover o desenvolvimento, difusao e aplica€ao da culinaria
vegetariana,
vegana
e organica
com
vistas ao
desenvolvimento
econ6mico e social sustentavel do
povo brasileiro;
11 realizar

pesquisas sociais e econ6mica5 com vistas a detectar situae6es que
possam permitir o encaminhamento de a€6es pollticas e administrativas
que possibilitem o desenvolvimento econ6mico e social das sociedades
locais atrav6s do cultivo de organicos; Ill - promover a realizasao de
pesquisas cientlficas quando necessario por conta pr6pria, ou em
parceria, com vistas a aplica§ao de novas t€cnicas de plantio e de
mercado tendo sempre em mente o desenvolvimento sustentavel da
sociedade e a divulgacao da cultura vegetariana e vegana;
IV - promover a educa€ao alimentar como ferramenta de preven€ao e
tratamento de doen¢as. V - promov`er a divu!gagao a impiantacao d3
f!loscyifia '`v`egetanana, cu{tura `¥€gana c organica sustentavei, e executar

a€6es para o equillbrio necessario entre as popula€6es e o meio
ambiente,
desenvolvendo
e
implantando
projetos
de
reeduca§ao
alimentar nas zonas urbanas e rurais; VI - atuar efetivamente com
a¢6es em defesa do meio-ambiente;
§ 10 - No cumprimento de sua finalidade atuara prestando auxllio direto
a popula¢ao, ou atraves de parcerias com entes pdblicos oficiais da
Uniao, dos Estados e Municipios e com entidades de classes e demajs
institulc6es de direito civil e privado que tenham ae6es congeneres com
os ob]etivos especificos desta entidade; § 20 -0 INS nao distribui entre

os seus s6cios ou associados, conselheiros, di.retores, empregados ou
doadores,
eventuais excedentes operacionais,
brutos ou liquidos,
dividendos, bonificas6es, participagao ou parcelas do seu patrim6nio,
auferidos
mediante
o exercicio
de
suas atividades e
os aplica
integralmente na consecu€ao do seu objetivo social.
Art. 30 - No
desenvolvimento de suas atividades, o INS observara os princ[pios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
da eficiencia e nao fara qualquer discriminas5o de raga, car, g€nero ou
religiao'
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lucrativos e a 6rgaos do setor pdblico que atuam em areas afins
40 - A fim de cumprir sua(s) finalidade(s), 0 INS se organiza

tantas
unidades de
presta¢ao
de
servi€os,
quantas
se
necessarias, as quais se regerao pelas disposi¢5es estatuarias.

fizererri

Paragrafo dnico - 2 - Os servi€os de educacao ou de sadde a que a
entidade eventualmente se dedique serao promovidos gratuitamente e
com recursos pr6prios, observando-se a forma complementar de
participacao das organiza¢6es de que trata a Lei n° 9.790/99, sendo
vedado o condicionamento da prestagao de serviso ao recebimento de
doa¢ao, contrapartida ou equivalente. Art. 50 -Para o alcance dos seus
objetivos, podera firmar convenios, contratos, termos de parceria, de
cooperagao e articular-se pela forma conveniente, com 6rgaos ou
entidades pdblicas e privadas, empresas nacionais e estrangeiras, bern
como participar de comiss5es e conselhos municipais,
federais e compor camaras setoriais ou tecnicas.

estaduais

e

CApiTULO Ill - DOS S6CIOS: Art. 6° - 0 INS 6 constituido por
ni]mero

ilimitado

de

s6cios,

distribuidos

nas

seguintes

categorias:

fundador, os presentes na assembleia constitutiva; benfeitor, os que
contribuem com donativos e doas6es, e; contrlbuintes, aqueles que

contribuem mensalmente com quantia pie-fixada. Paragrafo tinico Uma pessoa podera pertencer a mais de uma categoria ao mesmo
tempo. Art. 70 - Sao direitos dos s6cios fundadores e contribuintes,

qultes com suas obnga€6es sociais: I - votar e ser votado para os
cargos eletivos; 11 - tomar parte nas Assembleias Gerais. Art. 8° - Sao
deveres
dos
s6cios:
I
cumprir as
disposi€6e5
estatutarias
e
regimentais; 11 - acatar as decis6es da Diretoria. Art. 9° - Os s6cios
nao respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos do INS.

Art. 10 - Poderao associar-se somente pessoas maiores de 18 (dezoito
anos), independente de classe social, nacionalidade, sexo, raga, cor ou

crenga religiosa e, para seu ingresso, o lnteressado devera preencher
ficha de inscrlgao, que a submetefa a
Diretoria
Executiva
para
aprovasao ou n5o. Art. 11 - E direito do s6cio demitir-se do quadro
social, quando julgar necessario, protocolando seu pedido ]-unto a
Secretaria, desde que nao este].a em d6bito com suas obriga¢6es
associativas. Art. 12 -A perda da qualidade de s6cio sera determinada
pela Diretoria Executiva, sendo admissivel somente havendo justa
causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique
assegurado o direito da ampla defesa, quando ficar comprovada a
ocorrencia de:
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Viola€50 do estatuto social; Difamagao da Associacao, de seus memb;tyY±A`:,A`'E'.iJ,`-'t`t

ou

de

seus

associados;

Atividades

contrarias

as

decis6es

das

assembleias gerais; Desvio dos bons costumes; Conduta duvidos
mediante a pratica de atos ilicitos ou imorais; Falta de pagamento,

parte dos "associados contribuintes'', de tres parcelas consecutiva
contribuic5es assoc.iativas;

§ 1° - Definida a justa causa, o s6cio sera devidamente notificado
meio extrajudicial, para que apresente sua defesa em 15 (quinze) dias

a contar o recebimento da notifica€ao e ap6s o decurso do prazo acima
mencionado, havera a decis5o em reuniao extraordinaria da Diretoria
Executiva, por maioria simples de votos dos diretores presentes; § 20 -

0 s6clo excluldo por falta de pagamento podera ser readmitido,
mediante o pagamento de seu d€bito junto a tesouraria da Associa€5o.

CApfTULO IV - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DA
ADMINISTRACAO: Art. 13 - Sao 6rgaos do INS: I - Assembleia
Geral; 11 -Diretoria Executiva;

Ill -Conselho Fiscal.

§ 1° -A Diretoria

Executiva podera criar 6rgaos de apoio ou de car5ter execut.ivo, tais

como:
ndcleos,
conformidade com

comiss6es,
secretarias
e
departamentos,
em
os Estatutos, que terao sua forma de atuagao

disciplinada pelo Regimento Intemo. Art. 14 - A Assembleia Geral,

6rgao soberano da Instituigao, se constituira dos s6cios em pleno gozo

de seus direitos estatutarios. Art, 15 - Compete, pnvativamente, a
Assembleia Geral: I -eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal; 11 -decidir

sobre reformas do Estatuto; Ill - decidir sobre a extin€ao do Instituto;
IV - decidir sobre a conveniencia de alienar, transigir,

hjpotecar ou

permutar bens patrimoniais; V - aprovar o Reg.imento Tnt:emo. Art. 16
- A Assembleia Geral se realizara, ordinariamente, uma vez por anci

para:

I

-

aprovar a

proposta

de

programagao anual

do

Instituto,

submetida pela Diretoria; 11 -apreciar o relat6rio anual da Diretoria; Ill
- discutir e homologar as contas e o balanco aprovado pelo Conselho

Fiscal. Art. 17 -A Assembleia Geral se realizara, extraordinariamente,
quando convocada:

I - pela

Diretoria

Executiva;

11 - pelo Conselho

Fiscal; Ill -por requerimento de 1/3 de s6cios quites com as obriga€5es

sociais. Art. 18 -A convocacao da Assembleia Geral sera feita por meio
de edjtal afixado na sede do Instituto e publicado na imprensa local, por

circulares ou outros meios convenientes, com antecedencia mlnima de
15 (quinze) dias. Art. 19 - A institui¢2io adotafa praticas de gest5o
administrativa, necessarias e suficiente, a coibir a obten€ao, de forma
individual

ou

coletiva,

de

beneficios

e

vantagens

pessoais,

decorrencia da participacao nos processos decis6rios.
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Tesoureiros; paragrafo dnico - 0 mandato da Diretoria sera de gr2
(dois anos) sendo vedada mais de uma reeleicao consecutiva. Art. 2± Compete a Diretoria Executiva: I I elaborar e submeter a Assemb`te',ia~
- executar 'a`J`|i¥
Geral a proposta de programa€ao anual da Institui¢ao; 11

n-i`i.

programasao anual de atividades da Institui€ao; Ill - elaborar e
apresentar a Assembleia Geral o relat6rio anual; IV - reunir-se com
institui€5es pJiblicas e privadas para mJltua colabora€ao, em atividades

de interesse comum; V - contratar e demitir funcionarios. Art. 22 - A
Diretoria Executiva se reunira no mi'nimo uma vez por mss. Art. 23 -

Compete

ao

Presidente:

I

-

representar

0

Instituto

judicial

e

extrajudicialmente; 11 - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o
Regulamento; Ill -presidir a Assembleia Geral; IV -convocar e presidir

as reuni6es da Diretoria. Art. 24 - Compete ao Vice-Presidente: I substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 11 - assumir o

mandato, em caso de vacancia, ate o seu termino; Ill - prestar, de
modo geral, sua colabora€ao ao Presidente.
Art. 25 - Compete ao
Primeiro

Secretario:

I

-

secretariar as

reuni6es

da

Diretoria

e

da

Assembleia Geral e redigir as atas; 11 - publicar todas as noti'cias das

atividades da entidade.

Art. 26 -Compete ao Segundo Secretario: I -

substituir a Primeiro-Secretario em suas faltas ou impedimentos; 11 -

assumir o mandato, em caso de vacancia, ate o seu termino; Ill prestar, de modo geral, sua colaborasao ao Primeiro-Secretario. Art. 27
- Compete ao Primeiro Tesoureiro: I - arrecadar e contabilizar as
contribui€6es dos associados, rendas, auxllios e donativos, mantendo
em dia a escritura€ao do Instituto; 11 - pagar as contas autorizadas pelo

Presidente; Ill - apresentar relat6rios de receitas e despesas, sempre
que forem solicitados; IV - apresentar ao Conselho Fiscal a escritura¢ao
do Instituto, incluindo os relat6rios de desempenho financeiro e contabil

e sobre as operae5es patrimoniais realizadas; V ~ conservar, sobre sua
guarda e responsabilidade, os documentos relativos a tesouraria; VI -

manter todo o numerario em estabelecimento de cr6dito.
Art. 28 Compete ao Segundo Tesourelro: I -substituir o Primeiro Tesoureiro em
suas faltas ou impedimentos; 11 - assumir o mandato, em caso de

vacancia,

ate

o

seu

t€rmino;

Ill

colaboragao ao Primeiro Tesoureiro.

I

prestar,

de

modo

geral,

sua

Art. 29 - 0 Conselho Fiscal sera

constituido por ate 03 (tres) membros e seus respectivos suplentes,
eleitos pela Assembleia Geral. § 10 - 0 mandato do Conselho Fiscal

sera coincidente com a mandato da

Diretoria.

§ 2° - Em caso de
vacancia, o mandato sera assumido pelo respectivo suplente, ate seu
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Art. 30 - Compete ao Conselho Fiscal:

I

- examinar os

escritura¢ao do Instituto; 11 - opinar sobre os balan€os e relat6rio

desempenho financeiro e contabil e sobre as opera€6es patrimo
realizadas,

emitindo

pareceres

para

os

organismos

superiores``:,

m#,TFT=

entidade; Ill - requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualciuer te

documenta€ao
comprobat6ria
das
opera€6es
econ6mico-financeir
realizadas pela Instituigao; IV - acompanhar o trabalho de eventuais

auditores externos independentes; V - convocar extraordinariamente a

Assembleia Geral. Paragrafo dnico - 0 Conselho Fiscal se reunira
ordinariamente

a

cada

4

(quatro)

meses

e,

extraordinariamente,

sempre que necessario. Art. 31 -A perda da qualidade de membro da
Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal sera determmada pela
Assembleia

Geral,

sendo admiss(vel

somente

havendo justa causa,

quando ficar comprovado: malversa¢ao ou dilapidacao do patrim6nio
social; grave viola€ao deste estatuto; abandono do cargo, assim

considerada a ausencia nao justificada em 03 (tres) reuni6es ordinarias

consecutivas, sem expressa comunica€ao dos motivos da ausencia, a
secretaria da Associa€ao; aceita€ao de cargo ou fun€ao incompativel
com o exerci'cio do cargo que exerce na Associacao; conduta duvidosa.

Paragrafo tlnico - Definida a justa causa, o diretor ou conselheiro sera
devidamente notificado por meio extrajudicial, para que apresente sua
defesa em 15 (quinze) dias a contar o recebimentci da notificacao e

ap6s o decurso do prazo acima mencionado, havera a decisao em
reuniao extraordinaria da Diretoria Executiva, devidamente convocada
para esse fim, composta de associados contribuintes em dia com suas
obrigas5es sociais, nao podendo ela deliberar sem vot:o concorde de 2/3

(dois ter€os) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a
majoria absoluta dos associados e em segunda chamada, uma hora
ap6s a

primeira, com qualquer ni]mero de associados,

onde sera

garantido o amplo direito de defesa.

Art. 32 - Em caso rendncia de qualquer membro da Diretoria Executiva
ou do Conselho Fiscal, o cargo sera preenchido pelos suplentes.

Paragrafo dnico - 0 pedido de rendncia se da fa por escrito, devendo
ser protocolado na secretaria, a qual, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, contado da data do protocolo, o submetera a deliberac5o da
Assembleia Geral. Art. 33 - 0 INS s6 remunerarEi seus dirigentes que

efetivamente atuarem na gestao executiva e aqueles que lhe prestarem
servisos especificos, respeitados, em ambos os casos, os valores
praticados pelo mercado na regiao onde exerce
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Assembleia Geral Ordinaria a cada bienio, para a eleisao da Djr

Executiva e Conselho Fiscal. § 10 - as cc>nvoca€6es deverao o

atrav6s de e-mail e ou edital de convoca€ao em ]ornal de circ
diaria e local, devendo ser feita com no mi'nimo 30 (trinta) dia

anteced€ncia,

indicando o dia,

horario e local da vota€ao.

§

2o -

Somente poderao ser candidatos os associados fundadores e efetivos,
desde que estejam em pleno gozo dos seus direitos. § 3 -Terao direito
a voto todos os associados no exercicio das condig6es previstas nos
cap. Ill e V deste Estatuto. § 40 - Cada Conselheiro tera direito a urn

voto, vedado o voto por
de urn cargo. Art. 35 do OSJAC, mediante
obedecidos os seguintes
contendo a indica€5o

procuracao e a acumula€ao de votos para mais
0 registro das chapas devera ser feito na sede
protocolo, ate dez dias antes das elei€6es,
criterios: I - Pedido de registro de chapa
dos associados-candidatos que comporao A

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 11 - o pedido de reglstro sera

assinado pelos candidatos, sendo vedada a inclusao de urn mesmo
candidato em mais de uma chapa; Ill - declaracao individual assinada

pelos candidatos de que nao est5o impedidos de exercerem cargos
eletivc>s no INS, nao sao falidos ou cometeram crimes dolosos; IV -

apresentacao de c6pia de documento de ident.idade, do cadastro de
pessoa flsica perante a Receita Federal e comprovante de residenc.ia.

Parfgrafo

dnico

-

Para

exercer

o

direito

de

candldatura,

o

pretendente devera estar quite com as contribuis6es e anuidades. Art.
Ocorrendo
qualquer
irregularidade
no
registro
da
chapa
concorrente, o candidato a conselheiro sera comunicado por escrito
36

para que proceda a regulariza€ao, o que devefa promover dentro de
vinte e quatro horas da data da notificasao, sob pena de restar mantida
a impugna€ao da chapa.

§

10 - a pedidci de impugna€ao da chapa vencedora devera ser

realizado por escrito, ate dois dias corridos ap6s a assemblela que a

elegeu junto a secretaria do OSJAC.
§ 20 - 0 pedido de impugna€ao sera analisado pela Diretoria
Executiva, que tera o prazo maximo de tres dias para emitir sua
decisao.

Art. 37 -As elei¢6es serao realizadas na sede do INS, em hor5rio a ser
comunicado, sendo ato continuo a realiza€ao da apuracao dos votos.

Art. 38 -A vota€ao sera secreta, aberto para todos associados de pleno
gozo dos seus direitos e encerrada a votasao, sera
contagem dos votos e, ap6s o escrutlnlo, proclamada a
1

-,dirt:`hil

realizada
a eleit

a^
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Oficll de Reghtro CMl a- Peesoa- JUT.dk.a!

Ragislro" 9.171

Paragrafo Unico - Os votos serao apurados nas pr6prias
eleitorais, com a presen¢a de urn fiscal indicado por cada u

chapas concorrentes, sendo o resultado divulgado atrav6s de
afixado na sede do INS, ou publicado em jornal local. Art. 39 - S

considerada nula a vota€ao, devendo ser novament:e realizada, quando

apresentar ndmero de votos diverso do ndmero de conselheiros e
associados votantes. Art. 40 - Em caso de empate na vota€ao, o voto
de desempate sera competencia do Presjdente da Diretoria Executiva.

CApiTULO VI-DO PATRIM6NIO: Art. 41 -0 patrim6nio do Instituto
sera constitui'do de bens m6veis, im6veis, veiculos, semoventes, ac6es
e titulos da divida pllblica. Art. 42 -Os bens m6veis e im6veis poderao
ser

alienados,

mediante

pr6via

autorizacao

de

Assembleia

Geral

Extraordinaria, especialmente convocada para este fim, devendo o valor
apurado ser integralmente aplicado no desenvolvimento das at:ividades
sociais ou no aumento do patrim6nio social da Associa€ao.

CApfTULO VII - DAS RECEITAS: Art. 43 - Constituem receitas do
INS:

I

- valores decorrentes das contribui€6es,

doas6es e legados

oferecidos por terceiros; 11 - recursos financeiros, taxas, anuidades ou
mensalidades,

oriundos das contribui€5es feitas pelos associados,

bern

como de outras entidades ptiblicas ou privadas, com aprovacao da
Diretoria Executiva; Ill -valores decorrentes das doa¢6es, subven€6es,
legados e auxilios de pessoas f(sicas ou juridicas,

de direito pdblico ou

privado, nacionais ou estrangeiras; IV - as decorrentes das rendas e
usufrutos auferidos de bens m6veis ou im6veis de sua propriedade ou

de terceiros ou que venham a constituir atrav6s de contrato ou termo
de acordo ou parceria; V -

as resultantes da presta€ao de servi¢os,

comercializa€ao

e

de

produtos

receitas

de

produ€ao

de

bens

ou

mercadorias, ou ainda de publica€5es e inscn€5es de cursos, palestras e

outros eventos; VI - as dota€6es, subven€6es eventuais ou resultados
de termos de parceria recebidos diretamente da uniao e dos Estados ou
atrav6s de 6rgaos pdblicos de administracao dlreta ou indireta; VII -os

produtos de
opera€6es de
cr€dito,
intemas
ou
externas,
para
financiamento
de
suas
atMdades,
bern
como
os
rendimentos
decorrentes de titulos, a€5es ou pap6is financeiros de sua propriedade e
de seu patrim6nio, que deve ser rigorosamente fiscalizado pela
Diretoria Executiva; VIII - as rendas em seu favor constituidas por
tercelros, juros bancarios e outras receitas de capital; IX -as doac6es
de pessoa flsica ou juridica a t`'t:ulo de jncentivo fiscal ou renulncia fiscal,

`.,`i
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ativ.idades, bern como na manutensao do seu patrim6nio e conse&fo
dos seus ob].etivos.

§ 20 I Na ocorrencia de "superavit" financeiro, o valor apurado sera
utilizado exclusivamente para o atendimento das finalidades do INS,

sejam elas cumpridas atrav€s de estrutura pr6pria ou pela estrutura de
organiza€6es afins conveniadas, contratadas ou patrocinadas pelo INS.
§ 30 -0 INS podera constituir o Fundo de Reserva Social e Fomento a
Cidadania Fiscal, o qual sera regido por normas especificas e pelas
legisla€5es pertinentes.

C_A__PITULO VIII -EXERcfcIO E DEMONSTRAC6ES FINANCEIRAS Art. 44 -0 exercicio financeiro corresponde ao ano civil, encerrando-se
em 31 de dezembro, em cu]a data sera fechado o balan€o anual e
demais

demonstrac6es

vigente,

observando

financeiras,
os

na

princlpios

da

conformidade
legalidade,

da

legislacao

impessoalidade,

moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia.

§ 10 - 0 Conselho de Administracao do INS, na administra¢ao das suas
contas, devera observar os principios fundamentais de contabilidade e
das Normas Brasileiras de Contabilidade, bern como realizar a prestasao

de contas de todos os recursos e bens de origem pdblica recebidos, em
conformidade com o que determina o § dnico do art. 70 da Constitui€ao
Federal.

§ 20 -Publicar em 2 (dois) jornais de circula€ao local, no encerramento
do exerclcio fiscal,
relat6rio de atividades e das demonstra€6es

financeiras da entidade, incluindo-se as certid6es negativas de d6bitos

junto ao INSS e ao FGTS, que deverao acompanhar a presta€ao de
contas
e
ser colocados
a
disposicao
para
exame
de qualquer
conselheiro, membro da estrutura administrativa do INS.
§ 3° - Promover a

realiza€ao de auditoria,

inclusive par auditores

externos independentes, se for o caso.

1
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CApfTULO IX - DA REFORMA ESTATurATIA: Art. 45 - 0 pre
Estatuto podera ser reformado, a qualquer tempo, no todo ou em p
por decisao

da

maioria

absoluta

dos

s6cios,

em

Assembleia

G

especialmente convocada para esse fim, e entrara em vigor na data de
seu registro em Cart6rio.

CAP±TULO X - DA DISSOLUCAO: Art. 46 - A Associacao podera ser
dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constatada a impossibilidade de
sua

sobrevivencia,

face

a

impossibilidade

da

manutengao

de

seus

objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas fmalidades estatutarias ou,
ainda, por carencia de recursos
deliberac5o

de

Assembleia

financeiros
Geral

e

humanos,

Extraordinaria,

mediante

especlalmente

convocada para este fim, composta de associados contribuintes em dia
com suas obriga€6es sociais, nao podendo ela deliberar sem a aceite de

2/3 (dois tersos) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a
totalidade dos associados e em segunda chamada, com a presen¢a de,
no minimo, 1/3 (urn ter€o) dos associados. Art. 47 - No caso de
dissolucao do Instituto, o respectivo patrim6nio llquido sera transferido

a

outra

pessoa

jur`dica

qualificada

nos

termos

da

Lei

9,790/99,

preferencialmente, que tenha o mesmo objetivo social. Art. 48 - Na
hip6tese do lnstituto obter e, posteriormente, perder a qualificagao
instituida

pela

Lei 9.790/99, o acervo

patrimonial

dispon`vel, adquirido

com recursos pdblicos durante o peri'odo em que perdurou aquela

qualiflcacao, sera contabilmente apurado e transferido a outra pessoa
jun'dica qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialmente, que
tenha o mesmo objetivo social.

CApfTULO XI - DA PRESTACAO DE CONTAS: Art. 49 - A presta€5o
de contas da Institui¢ao observara as seguintes normas: I - os
princlpios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilldade;

encerramento

11

do

-

a

exerci'cio

publicidade,

fiscal,

ao

por

qualquer

relat:6rio

de

meio

eficaz,

atividades

e

no

das

demonstrac6es financeiras da entidade, inclulndo as certid6es negativas
de d€bitos junta ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposi¢ao para o
exame de qualquer cidad5o; Ill -a realiza€5o de auditoria, inclusive por

auditores externos

independentes se

for o caso,

da

aplica€ao dos

eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em
regulamento; IV -a prestasao de contas de todos os recursos e bens

-1
\\ty,
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origem pdblica recebidos sera feita, conforme determina o pa
dnico do art. 70 da Constitui€ao Federal.
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£ApiTULO XII - DAS OMISS6ES: Art. 50 - Os casos omissos s
resolvidos

pela

Diretoria

Executiva

e

referendados

pela Assemb

G e ra I .

CAP±TULO XIII

-

DAS

DISposlc6ES GERAIS:

Art.

51

-

A

presta€ao de contas de todos os recurso5 e bens de origem pdblica
recebidos pelo INS, sera realizada conforme determinado Cap. X do

presente estatuto. Art. 52 -0 OSJAC podera contratar com terceiros a
presta€ao de servi€os t6cnicos ou especializados, desde que praticados
os valores de mercado correspondentes a regiao de sua atua€ao. Art.

53

- A fim de cumprir seus objetivos,

o OSJAC podera contratar

estagiarios, oferecendo campo de estagio para estudantes, bern como
abrir projetos e programas a participagao de voluntarios, nos termos da
Lei. Art. 54 - Para alterar o presente Estatuto e necessario que a
reforma seja aprovada em Assembleia Geral Extraordinaria, desde que
nao contrarie a finalidade do INS. Art. 55 - 0 presente estatuto entra
em vigor a partir da sua publicasao, devendo-se proceder ao tramite
legal para registro e demais providencias cabiveis. Art.56 ~ i eleito o
foro da

Comarca de Jacarej (SP),

ddvidas

ou

ciuest5es

emergentes

para dirimir quaisquer eventuais

deste

Estatuto,

bern

como

das

rela€6es entre a associa€ao e seus associados e entre estes, Inclusive.
Em ato cont'nuo, passou-se ao item 3 da pauta e a Presidente deu ini`cio

ao processo eletivo, sendo eleita a Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal composto da seguinte forma:
Presidencia:
Rosana
Midori
Ishimine,
CPF
220.437.688-40,
RG
34.375.518-X, Rua New Jersey 75 AP 32 -Jd. F16rida -Jacarel -SP,
12321-690, Local de nascimento: Jacarei', Profissao: Jomalista,
Vice Presidencia: Evelise Fat:ima Souza Cordeiro, CPF 334.301.05889, RG 430548655, Rua Rua Sao Luis 314 Jd Didinha, Jacarei/SP, CEP
12.320-640, Local de Nascimento: Jacarei -SP, Profissao: Professora,
1a Secretaria: Tatiana Pereira Venturelli, CPF :178.028.198.65, RG :
28.199.607-6, Av. Carios Drummond de Andrade, 159 Casa 03 -Jd.
Santa
Maria - Jacarej - SP
12.328-150 Local de Nascimento:
Salvador/BA, Profissao: Chef de Cozinha„
2a Secretario: Diego Henrique Soares da Silva, CPF 340.081.058-40,
RG 33.942.585~4, Rua Rua Sao Luis 314, Jd Didinha, Jacarei -SP, CEP
12320-640, Local de Nascimento: Jacarei -SP, Profissao: operador de
caldeira,
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10 Tesoureiro:

Natalee Caroline Neco de Sousa, brasi eira, soltel'i`'al/;,';`;;-

Jornalista, portador do RG 48.156.491 SSP/SP e do CPF 418.633.8
30, residente a Rua Joao Pessoa, no 122, Centro, Santa Branca/S(,..`.-!FLFxp`;``cT«\
12.380-000,

20

Tesoureiro:

Juliano

Venturelli,

CPF

286.797.218`3

29.164.744-3, Av. Carlos Drummond de Andrade,159 CASA 0
Santa Maria - Jacarei - SP
12328-150, Local de Nascimento
Paulo -SP, Profissao: Empresario e

Conselheiros Fiscais: Solange Donizete Bateli, brasileira, casada,
publicitaria, CPF 082.099.248-85, RG 23.445.082-4, residente na Rua
Lazar Segal, 58, Villa Branca, Jacarei -SP, CEP 12.301-638, Karolaine

Renata

de

O.iveira

Gomes,

brasileira,

solteira,

vendedora,

CPF

407.352.688-00 e do RG 52.895.636-X, residente a Rua Francisco
Eugenio Bicudo, no 476, 80 Campo Grande, Jacarei/SP, CEP 12.318-650,

Fredson

Pereira

Nascimento,

CPF

354.915.568-90

e

do

RG

33.296.204-0, Rua
Professor Francisco Juliano, 126, Jardim Rosario,
S5o Jos€ dos Campos - SP, CEP 12.236-300, Local de Nascimento:

Santo Andre ~ SP, Profissao: analista de sistemas e Henrique Oliveira
Lima, brasileiro, solteiro, vendedor, CPF 406.706.458-69 e do RG
49.309.403-9, residente a Rua Joao Porto, 172 - Jd Bela Vista Jacarei/SP -CEP 12.309-100,

E, por fim, a Presidente da posse aos eleitos, para a gestao de: 01 de

fevereiro de 2017 a 01 de fevereiro de 2019, passando a palavra
para quem quisesse se manifestar e, na ausencia de manlfesto, nada
mais havendo, a Presldente, fez urn resumo dos trabalhos do dia, bern
como

das

delibera€5es,

agradeceu

pela

participacao

de

todos

os

presentes e deu por encerrada a reuniao, da qual eu, Tatlana Pereira
Venturelli, 1a secretaria, Iavrei a presente ata, que foi lida e aprovada,
vai

assinada,

do INS.

Inclusive

pela

diretoria

execut:iva

e

conselho fiscal

eleitos

€OOcutiEfyr(,uh
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Diretoria Executiva eleita:

:.-`:I:::itr#

rri Ishimine
Presidente

/\`,,

Tatiana Pereira Venturelli

Di`eT§-o Henrique Soares da Silva
2o Secretario

1;a Secretaria

1

l,,i,`Jr,-

Juliano Venturelli

Natalee Caroline Neco de Sousa

20 Tesoureiro

la Tesoureira

`f!,£`cL4`-,',-

onizete Bateli

:I.ti.:-h`--i,

Karolaine Renata de Oliveira Games
Conselheira Fiscal

Conselheira Fiscal

ir#L7rf,.ul;le
Fredson Pereira Nascimento
Conselheiro Fiscal

Conselheiro Fiscal

T`

(,

,1

Sandra Raquel Verissimo

-`
-1

Advogada -OAB/SP 75.842
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Pessoas Juridicas sob o n. 7.851 conforme segue:
Apresentante: INSTTTUTO NOVOS SABORES.

Natureza do TI'tulo: ESTATUTO SOCIAL (CONsllTUICAO).

Associacao: IN5llTUTo NovoS SABOREs
Emolumentos
Estado
R$ 136,98
Municipio

R$ 6,83

Registro Civil

IPESP

Tribunal de Justica

Min. Pdblico

R$ 39,00

R$ 26,63

R$ 7,26

R$ 9,38

R$ 6,55

Dilig€ncia5/Conduc5o

Outras DesDesas

DEP6SITO

TOTAL DAS CUSTAS

DEVOLVER

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 232,63

R$ 232,63

R$ 0,00
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recolhidos par

guia.

(Lei Estadual 11.331/Z02, Art.12)
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ILMO. SR. OFICIAL DE REGISTR0 DE TfTULOS E DOCuMENTOS E

CIVIL DE PESSOA JURf DICA DE JACAREi/SP:

Requerimento para registro de Estatuto Social da Associasao
``Instituto Novos Sabores'':

Claudia

Alessandra

de

Campos

Cardoso,

brasileira,

divorciada,

dentista,

portadora da c6dula de identidade - RG no 23897038 SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob o no 247.689.918-66, residente e domiciliada a Rua Azenio de

Azevedo Chaves, 282 -Jd. Santa Maria -Jacaref/SP -CEP:

12.324-120, na

qualidade de presidente, vein a presen¢a de V. Sa., requerer o registro da

Associag5o "Instituto Novos Sabores", juntando os documentos pertinentes

para tanto.

Termos em que,
P. Deferimento.

Jacare',15 de fevereiro de 2017.

pos Cardoso
Presidente

Cmcial de Registro Civil Gas Pessoas Juridicas/ S

Microfilme N

7.851
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CPF: 24768991866, RG.. 23897038-3 SSP/SP, residente na Rua Azenio de Azevedo

Chaves, 282 - Jd. Santa Maria - Jacarel/SP - CEP: 12324-120; Tatiaria Pereira
Venturelli,

brasileira, casada, chef de cozinha,

SSP/SP, residente na

CPF:

17802819865,

RG:

281996076

Avenida Carios Drummond de Andrade, 159 - casa 03 -Jd.

Santa Maria - Jacarel/SP - CEP: 12328-150; Rosana Midori Ishimine Marqiies,
brasileira,

casada, jomalista,

CPF:

220437688-40,

RG:

34375518 SSP/SP,

residente

na Rua Guarani, 978 -Igarap€s -Jacarei/SP, CEP: 12330-210; Willdson Mendes
Stahn, brasileiro, divorciado, administrador, CPF: 259375948-86, RG: 27796613-9
SSP/SP, residente na Rua Alciisio do Amaral Campos, 81 -Jd. Esperanca -Jacarel/SP
-CEP: 12324-120; Elaine Cristina da Cunha Silva, brasileira, casada, empresaria,
CPF: 215.766.308-89, RG: 30765517 SSP/SP, Rua Jos6 Nicolau, 269 -Terras de Sao

Joao

-

Jacarei/SP

brasileira,

casada,

-

CEP:

12.324-793;

professora,

CPF:

Maria

Valdelisse

090.133.638-65,

Mendes

RG:

da

Silva,

16.646.667-0

SSP/SP,

residente na Rua Aloisio do Amaral Campos, 81 -Jd. Esperanca -Jacarel/SP -CEP:
12324-120;

Solange

Donizete

Bateli,

brasileira,

casada,

publlcitaria,

CPF:

082.099,248-85, RG: 23.445.082-04 SSP/SP, residente na Rua Lazar Segal, 58 -Villa

Branca - Jacarel/SP - CEP:
relacionados em
condicao

de

privado,

sem

presentes

ljsta

de

assiciados,
fins

12301-638, declarados s6cios fundadores e demais

presence
tendo

por

como convidados e

por finalidade,

econ6micos,

escolheram,

anexa,

sem

cunho

aclama¢ao,

para

fundar

uma

poli'tico

presidir

ou

os

nao assumindo a

associacao

partidarjo.

trabalhos,

de

Os

a

dlrelto

membros

Sra.

Claudia

Alessandra de Campos Cardoso e para secretariar, o Sr. Willdson Mendes Stahn.
Em seguida, a Presidente deelarou abert6s os trabalhos e apresentou a pauta de

reuniao,

cont:endo

os

seguintes

assuntos:

10)

constituigao

da

Associag5o

"Instituto Novos Sabores"; 20) discussao e aprova¢5o do Estatuto Social da
associacao;
conselho

3°) eleic5o dos s6cios que integrarao diretoria executiva e

fiscal.

Em

seguida,

a

Presidente

formalmente instituido, atuara na pratica da
nutricional

pela

difusao

da

culin5ria

destacou

que

o

INS,

depois

de

promo€5o da seguranga alimentar e

vegetarjana,

vegana,

organica

e

sustentavel,

atrav€s de estudos e pesquisas, desenvolvimento, aplicasao da culinaria na prevensao

de doencas,

preservaeao do planeta, dos animais, com foco econ6mico e sociais nos

seus mtiltiplos segment:os.

estatuto

apresentado

e,

Em

ap6s

seguida, comesou-se a

ter sido

colocado

em

discuss5o dos termos do

vota¢5o,

foi

aprovado

por

unanimidade, o qual possui a seguinte redagao:

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIA¢AO "INSTITUTO NOVOS SABORES":
CApfTUL0 I -DA DENOMINACAO, SEDE E FINALIDADE E DURACAO: Art. 10 0 Instituto Novos Sabores, tamb€m designado pela sigla INS, constituldo em 01 de

fevereiro de 2017, sob a forma de Associacao, a uma pessoa juridica de direito

•,- 3ffp
I

-

i

d

ilHi=Im ado, sem fins lucrativos e duras5o por tempo indeterminado, com sede e foro na
Rua Azenio de Azevedo Chaves, 282 - Jd. Santa Maria - Jacarei'/SP - CEP: 12324-

120. Par5grafo dnico - 0 INS tera sua atuacao em todo o territ6rio brasileiro e no
exterior,
atravds
de
escrit6rios
representativos
da
entidade,
distribuidos
regionalmente em functio da combinagao de multi fatores necessarios a serem
observados para que alcance os seus objetivos estatutarios e regimentals. CApfTULO
11 - DOS OB]ETIVOS SOCIAIS: Art. 20 - 0 INS tern par finalidade a promocao da
seguranca alimentar e nutricional pela difusao da oulinaria vegetariana, vegana,
organica e sustentavel, atravds de estudus e pesquisas, desenvolvimento, aplicasao
da culinaria na prevencao de doencas, preservagao do planeta, dos animais, com foco
econ6mico e sociais nos seus mdltiplos segmentos, podendo: I - promover o
desenvolvimento, difusao e aplicacao da culinaria vegetariana, vegana e organica com
vistas ao desenvolvimento econ6mico e social sustentavel do povo brasileiro; 11 realizar pesquisas sociajs e econ6micas com vistas a detectar situa€6es que possam
permitir o encaminhamento de ac6es politicas e administrativas qLle possibilitem a
desenvolvimento econ6mico e social das sociedades locais atravds do cultivo de
organicos; Ill - promover a reelizagao de pesquisas cientfficas quando necessario por

conta pr6pria, ou em parceria, com vistas a aplicagao de novas t€cnicas de plantio e
de mercado tendo sempre em mente o desenvolvimento sustent5vel da sociedade e a
divulgac5o da cultura vegetariana e vegana; IV - promover a educacao alimentar
como ferramenta de preveng5o e tratamento de doencas. V - promover a divulga€5o
e implantasao da filosofia vegetariana, vegana e onganica sustentavel, e executar
ag5es para o equilfbrio necessario entre as populas6es e o meio ambiente,
desenvoivendo e implantando projetos de reeducagao alimentar nas zonas urbanas e
rurals; VI -atuar efetivamente com ac6es em defesa do meio-ambient:e; § 10 -No
cumprimento de sue finalidade atuara prestando auxnio direto a popula¢ao, ou
atrav6s de parcerias com entes pdblicos oficiais da uniao, dos Estados e Municipios e
com entidades de classes e demais instituig5es de direito civil e privado que tenham

a¢des congeneres com os objetivos espec(ficos desta entidade; § 20 - 0 INS n5o
distribui entre os seus s6cios ou assocjados, conselheiros, diretores, empregados ou
doaderes,
eventuais excedentes operacionais, brutos ou
lrquidos, dMdendos,
bonifica€6es, participasfo ou parcelas do seu patrim6nio, auferidos medlante o
exercicio de suas atividades e os aplica integralmente na consecugao do seu objetivo
social.
Art. 30 - No desenvolvimento de suas atividades, o INS observara os
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da
eficiencia e nao fa fa qualquer discriminagao de race, car, genero ou religiao.

Paragrafo tinico - 0 INS se dedica as suas atividades por meio da exeouedo direta
de projetos, programas ou planos de ag5es, por meio da doas5o de recursos fisicos,
humanos e financeiros, ou prestacao de serviaps intermediarlos de apoio a outras
onganizag6es sem fins lucrativos e a 6rgaos do setor pdblico que atuam em areas
afins). Art. 40 -A fim de cumprir sua(s) finalidade(s), 0 ISM se onganizarf em tantas
unidades de prestagao de servicos, quantas se fizerem necessarias, as quais se

regerao pelas disposic6es estatuarias. Paragrafo dnico. Os serviaps de educacao ou
de satide a que a entidade eventualmente se dedique serao promovidos gratuitamente
e com recursos pr6prios, observando-se a forma complementar de participacao das
organizag6es de que trata a Lei n° 9.790/99, sendo vedado o condicionament9Z€
\` :-.i
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PrestasaodeServlgoaorecebimentodedoagao,contrapartidaouequivaiente.Art.5°:'<¢;;.::i:'
- Para o alcance dos seus objetivos, podera firmar convenios, contratos, termos
parcerja, de cooperacao e articular-se pela forma conveniente, com 6rgaos
entidades pdblicas e privadas, empresas nacionais e estrangeiras, bern
participar de

comiss6es

e

conselhos

municipais,

estaduais

e

federais

e

co

camaras setoriais ou tecnicas. CAP±TUL0 Ill - DOS S6CI0S: Art. 60
constituido

por

ndmero

ilimitado

de

s6cios,

distribuldos

nas

seguintes

categoria

fundador, os presentes na assembleia constitutiva; benfeitor, os que contribuem com
donativos e doac5es, e; contribulntes, aqueles que contribuem mensalmente com

quantia pre-fixada. Paragrafo dnico -Uma pessoa podera pertencer a mais de uma
categorja ao mesmo tempo. Art. 70 - Sao direitos dos s6cios fundadores e
contribuintes, quites com suas obrjga€5es sociais: I - votar e ser votado para os
cargos eletivos; 11 - tomar parte nas Assembleias Gerais. Art. 80 - S6o deveres dos
s6cios: I - oumprir as disposj¢6es estatutarias e regimentais; 11 - acatar as decls6es

da Diretoria. Art. 90 -Os s6cios n5o respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos

encargos do INS. Art. 10 - Poderao associar-se somente pessoas maiores de 18
(dezoito anos), independente de classe social, nacionalidade, sexo, raga, cor ou
cren¢a religlosa e, para seu ingresso, o interessado dever5 preencher ficha de
inscri€ao, que a submeter5 a Diretoria Executiva para aprovasao ou nao. Art. 11 -E
direito

do s6cio demitir-se

do quadro social,

quando julgar

necess5rio,

protocolando

seu pedido junto a Secretaria, desde que nao esteja em d€bito com suas obrigas6es
associativas. Art. 12 - A perda da qualidade de s6cjo sera determinada pela Diretoria

Executiva, sendo admissrvel somente havendo justa causa, assim reconhecida em
procedimento discipljnar, em que fique assegurado o direito da ampla defesa, quando
ficar comprovada
a
ocorrencia de:
Violacao do estatutc> social;
Difamaeao da

Associacao,

de

seus

membrcts

ou

decis6es das assembleias gerais;

de

seus

associados;

Desvio dos

Atividades

bons costumes;

contrarias

Conduta

as

duvidosa,

mediante a pratica de atos iljcitos ou imorais; Falta de pagamento, por parte dos
"associados
contribuintes",
de
tres
parcelas
consecutivas
das
contribuis6es
associativas; § 1° - Definida a justa causa, o s6cio sera devidamente notiflcado por

meio extrajudicial, para que apresent:e sua defesa em 15 (quinze) dias a contar o

recebimento da notificasao e ap6s o decurso do prazo acima mencionado, havera a
decisao em reunjao extraordinaria da Diretoria Executiva, por maioria simples de

votos dos diretores presentes; § 2° -0 s6cio exclufdo por falta de pagamento podera
ser readmitido, mediante o pagamento de seu d6bito junto a tesouraria da
Associa€5o. CApfTULO IV - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL I DA
ADMINISTRACAO: Art.13 -Sao 6rgaos do INS: I -Assembleia Geral; 11 -Diretoria
Executiva; Ill - Conselho Fiscal. § 1° -A Diretoria Executiva podera crlar 6rg5os de

apoio

ou

de

carat:er

executivo,

tais

como:

ndcleos,

comiss6es,

secretarias

e

departamentos, em conformidade com os Estatutos, que terao sua forma de atua€5o
disciplinada pelo Regimento Interno. Art.14 -A Assembleia Geral, 6ngao soberano da

Institui€ao, se constituira dos s6cios em pleno gozo de seus direitos estatutarios. Art.
15 -Compete, privativamente, a Assembleia Geral: I -eleger a Diretoria e o Conselho
Fiscal;

11 - decldir sobre reformas do

Estatut:o;

Ill - decidir sobre a extin¢ao do

Instltuto; IV -decidir sobre a conveniencia de alienar, transiglr, hipotecar ou permutar

bens patrimoniais; V -aprovar o Regimento Tnt:erno. Art.

16 -A Assembleia Geral se

izara,

ordinariamente,

uma

vez

por ano

para:

I

-

aprovar a

proposta

de

programasao anual do lnstituto, submetida pela Diretoria; 11 - apreciar o relat6rio
anual da Diretoria; Ill - discutir e homologar as contas e o balanso aprovado pelo

Conselho Fiscal. Art. 17 - A Assembleia Geral se realizara, extraordinariamente,
quando convocada: I -pela Diretoria Executiva; 11 -pelo Conselho Fiscal; Ill -por

requerimento de 1/3 de s6cios quites com as obrigas5es sociais. Art. 18 - A
convoca€ao da Assembleia Geral sera feita por meio de edit:al afixado na sede do
lnstituto e publicado na imprensa local, par circiilares ou outros meios convenientes,
com antecedencia minima de 15 (quinze) dias. Art. 19 -A institui¢ao adotara praticas
de gestao administrativa, necessarias e suficiente, a coibir a obteng5o, de forma
individual ou coletiva, de benefieios e vantagens pessoais, em decorrencia da
participa¢5o nos processos decis6rios. Art. 20 -A Diretoria Executiva sera constitui'da
por urn Presidente, urn Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretarios, Primeirct e

Segundo Tesoureiros; paragrafo dnico - a mandato da Diretoria sera de 02 (dois
anos) sendo vedada mais de uma reeleig5o consecutiva. Art. 21 - Compete a
Diretoria

Executiva:

I - elaborar e submeter a Assembleia Geral a

proposta de

programa€ao anual da Institui€ao; 11 - executar a programa€ao anual de atividades da
Instituicao; Ill - elaborar e apresentar a Assembleia Geral o relat6rio anual; IV reunir-se com instjtui€6es pdblicas e privadas para mdtua colaboracao, em atividades

de interesse comum; V - contratar e demitir funcionarios. Art. 22 - A Diretoria

Executiva se reunifa no minima uma vez par mss. Art. 23 -Compete ao Presidente: I
- representar 0 lnstituto judicial e extrajudicialmente; 11 - cumprir e fazer cumprir
este Est:atuto e o Regulamento; Ill - presidir a Assembleia Geral; IV - convocar e
presidir as reuni6es da Diretoria. Art. 24 -Compete ao Vi.ce-Presidente: I -substituir
o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 11 - assumir o mandato, em caso de
vacancia, ate o seu t6rmino; Ill - prestar, de modo geral, sua colaboras5o ao
Presidente. Art. 25 - Compete ao Primeiro Secretario: I -secretariar as reuni6es da
Diretoria e da Assembleia Geral e redigir as atas; 11 - publicar todas as noticias das

atividades da entidade.
Art. 26 - Compete ao Segundo Secretario: I - substituir o
Primeiro-Secretario em suas faltas ou lmpedimentos; 11 - assumlr o mandato, em
caso de vacancia, at:a o seu t€rmino; Ill - prestar, de modo geral, sua colaboragao ao
Primeiro-Secretario. Art. 27 - Compete ao Primeiro Tesoureiro: I - arrecadar e
contabilizar as contribuis6es dos associados, rendas, auxilios e donativos, mantendo
em dia a escriturac5o dc) Instituto; 11 - pagar as contas autorizadas pelo Presidente;
Ill - apresentar relat6rios de receitas e despesas, sempre que forem soljcitados; IV apresentar ao Conselho Fiscal a escrituracao do Instituto, incluindo os relat6rios de
desempenho financeiro e cont5bil e sobre as operac6es patrimoniais realizadas; V conservar, sabre sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos a
tesouraria; VI - manter todo a numerario em estabelecimento de cr6dito. Art. 28 Compete ao Segundo Tesoureiro: I -substituir o Primeiro Tesourelro em suas faltas
ou impedimentos; 11 - assumir o mandato, em caso de vacancia, ate o seu t€rmino;

Ill - prestar, de modo geral, sua colaborac5o ao Primeiro Tesoureiro.
Conselho Fiscal sera constituido por ate
suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. §
coincidente com o mandato da Diretoria. §
assumido pelo respectivo suplente, ate seu

03 (tres) membros e seus respectivos
10 - 0 mandato do Conselho Fiscal sera
2° -Em caso de vacancia, o mandato sers
t€rmino. Art. 30 - Compete ao Con
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Art. 29 - 0
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Fiscal:

I

-examinar

os

livros

de

escritura€ao

do

lnstituto;

11

-opinar

sobre

balan¢os e relat6rios de desempenho financeiro e cont5bil e sobre as opera
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos
entidade; Ill - requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo,
comprobat6ria das operas5es econ6mico-financeiras realizadas pela

superiores

documenta

Institui€ao;

I

acompanhar o trabalho de eventuais auditores extemos independentes; V -convocar
extraordinariamente a Assembleia Geral. Paragrafo tlnico - 0 Conselho Fiscal se

reunira ordinariamente a cada 4 (quatro) meses e, ext:raordinariamente, sempre que
necessario. Art. 31 -A perda da qualidade de membro da Diretoria Executiva ou do
Conselho Fiscal sera determinada pela Assembleia Geral, sendo admissivel somente

havendo justa

causa,

quando

ficar comprovado:

malversasao ou

dilapida€ao do

patrim6nio
social;
grave
violasao
deste
estatutc>;
abandono
do
cargo,
assim
considerada a ausencia nao justificada em 03 (tres) reuni6es ordinarjas consecutlvas,

sem expressa comunica€ao dos motivos da ausencia, a secretaria da Associae5o;
aceita€5o de cargo ou fungao incompativel com o exercicio do cargo que exerce na
Associa€5o; conduta duvidosa. Paragrafo IInico -Definida a justa causa, a diretor ou
conselheiro sera devidamente notificado por meio extrajudicial, para que apresente
sua defesa em

15 (quinze) dias a cont:ar o recebimento da notificacao e ap6s o

decurso do prazo acima mencionado, haver5 a decisao em reuni5o extraordinaria da

Diretoria Executiva, devidamente convocada para esse fim, composta de associados
contribuintes em dia com suas obrigas6es sociajs, nao podendo ela deliberar sem voto

concorde de 2/3 (dois ter5os) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a
maioria absoluta dos associado5 e em segunda chamada, uma hora ap6s a prjmeira,
com qualquer ndmero de associados, onde sera garantido o amplo direito de defesa.
Art. 32 - Em caso rendncia de qualquer membro da Diretoria Executiva ou do

Conselho Fiscal, o cargo sera

preenchido pelos suplentes.

Paragrafo dnico - 0

pedido de rendncia se clara por escrlto, devendo ser protocolado na secretaria, a qual,
no prazo m5xi.mo de 30 (trinta) dias, contado da data do protocolo, o submetera a

deliberasao da Assembleia Geral. Art. 34 -0 INS s6 remunerara seus dirigentes que

efetivamente atuarem na gestao executiva e aqueles que lhe prestarem servi€os
especfficos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado na

regiao onde exerce suas atividades. CAP±TULO V - DAS ELEIC6ES: Art. 34 - 0
presidente convocar5 Assembleia Geral Ordinaria a cada bianio, para a eleisao da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. § 1° -as convoca¢5es deverao ocorrer atravds
de e-mail e ou edital de convocagao em jomal de circula€ao diaria e local, devendo ser
feita com no minimo 30 (trinta) dias de antecedencia, indicando o dia, horano e local

da votagao. § 20 - Somente poderao ser candidatos os associados fundadores e
efetivos, desde que estejam em pleno gozo dos seus direitos. § 3 -Terao direito a
voto todos os associados. no exercjcio das condis6es previstas nos cap.Ill e V deste
Estatuto.

§

4° - Cada

Conselheiro tera djreito

a

urn

voto, vedado o voto pcir ,I -~,`,,i

procura€ao e a acumulagao de votos para mais de urn cargo. Art. 35 -0 registro das `T
chapas devera ser feito na sede do OSJAC, mediante protocolo, ate dez dias antes das
elei€6es, obedecidos os seguintes crlt6rios: I -Pedido de registro de chapa contendo a
indica¢ao dos associados-candidatos que comporao A Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal;

11 - o pedido de registro sera assinado pelos candidatos, sendo vedada a

inclusao de urn mesmo candidato em

mais de uma chapa;

\\

Ill

-declara€ao

Individual

'iriE=

a pelos candidatos de que nao estao impedidos de exercerem cargos eletivos
INS, nao sao falidos ou cometeram crimes dolosos; IV - apresenta¢act de c6pia de

documento de identidade, do cadastro de pessoa ffsica perante a Receita Federal e
comprovante de residchcia. Par5grafo tlnico - Pare exercer o direito de candidatura,

o pretendente devera estar quite com as contribui€6es e anuidades. Art, 36 Ocorrendo qualquer irregularidade no registro da chapa concorrente, o candidato a
conselheiro sera comunicado por escrito para que proceda a regulariza€ao, o que
dever5 promover dentro de vinte e quatro horas da data da notificacao, sob pena de
restar mantida a impugnacao da chapa. § 10 - 0 pedido de impugnagao da chapa
vencedora devefa ser realizado por escrito, ate dois dias corridos ap6s a assembleia
que a elegeu junto a secretaria do OSJAC. § 20 - 0 pedido de impugnacao sera
analisado pela Diretoria Executiva, que tera a prazo maximo de tres dias, para emitir
sua decisao. Art. 37 - As eleie6es serao realrzadas na sede do INS, em horario a ser
comunicado, sendo ato continuo a realizae5o da apuras5o dos votes. Art. 38 - A
votasao sera secreta, aberto para todos assaciados de pleno gozo dos seus direitos e
encerrada a votacao, sera realizada a contagem dos votos e, ap6s o escrutinio,

proclamada a chapa eleit:a. Paragrafo Onico -Os votos ser5o apurados nas pr6prias
mesas eleitorais, com a presence de urn fiscal indlcado por cada uma das chapas
concorrentes, sendo o resultado divulgado atravds de edital afixado na sede do INS,
ou publicado em jomal local. Art. 39 -Sera considerada nula a vota€ao, devendo ser
novamente realizada, quando apresentar ndmero de votos diverso do numero de
conselheiros e associados votantes. Art. 40 - Em caso de empate na votac5o, o voto
de desempate sera competencia do Presidente da Diretoria Executiva. £4P_i_TULO y±

PO PATRIM6NIQi Art. 41 - a patrim6nio do Instituto sera constifuido de bene
m6veis, im6veis, veiculos, semoventes, asses e titulos da divida pdblica. Art. 42 -Os
hens m6veis e im6veis poder5o ser alienados, mediante pr€via autorizacao de
Assembleia Geral Extraordinaria, especialmente convocada para este fim, devendo o
valor apurado ser integralmente aplicado no desenvolvimento das atMdades sociais

;:--no-r:u-mento do -patrlm6nlo soclal da Assoclac8o. £ApfTULO VII -DAS
RECEITAS: Art. 43 - Constituem receitas do INS: I - valores decorrentes das
contribuig6es, doag6es e legados oferecidos por terceiros; 11 - recursos financeiros,
taxas, anuidades ou mensalidades, oriundos das contribuie6es fditas pelos associados,

hem como de outras entidades pdblicas ou privadas, com aprovacao da Diretoria
Exeoutiva; Ill - valores decorrentes das doa€6es, subvenc6es, legadcis e auxilios de
pessoas fisicas ou juridicas, de direito pdblico ou privado, nacionais ou estrangeiras;
IV - as decorrentes das rendas e usufrutos auferidos de bens m6veis ou im6veis de
sua proprledade ou de terceiros ou clue venham a constituir atrav€s de contrato ou
termo de acordo ou parceria; V as resultantes da prestacao de servi€os,
comercializagao de produtos e receitas de produ€ao de bene ou mercadorias, ou ainda
de publicac5es e inscri€6es de oursas, palestras e outros eventos; VI - as dotac6es,

subveng6es eventuais ou resultados de termos de parceria recebidos diretamente da
Uni5o e dos Estados ou atravds de 6rgaos pdblicos de administra€ao direta ou
jndireta; VII - os produtos de operas6es de oredito, internas ou externas, para
financiamento de siias atMdades, bern como os rendimentos decorrentes de titulos,
a¢6es ou pap6is financeiros de sua propriedade e de seu patrim6nio, que deve ser
rigorosamente fiscalizado pela Diretoria Executiva; VIII - as rendas em seu fa

constiturdas por tercejros, juros bancarios e outras receitas de capital; IX -as doas6
de

pessoa

fisica

ou

].urrdica

a

ti'tulo

de

incentivo

fiscal

ou

rendncia

fiscal,

conformidade com legisla€ao especlfica; X - outras contribuig6es e taxas divers

10 - As receitas auferidas

pelo INS serao aplicadas, integral e obrigatoriamente

manuten¢5o e desenvolvimento de suas atMdades, bern como na manutensao do
patrim6nio e consecugao dos seus objetivos. § 20 - Na ocorrencia de "supe
financeiro, o valor apurado sera utilizado exclusivamente para o atendimento das
finalldades

do

INS,

sejam

elas

oumpridas atrav€s

de

estrut:ura

pr6pria

ou

pela

estrutura de organiza¢6es afins conveniadas, contratadas ou patrocinadas pelo INS. §
30 -0 INS podera constituir o Fundo de Reserva Social e Fomento a Cidadania Fiscal,

a qual sera regido por normas especificas e pelas legisla¢6es pertinentes. CAPITULO

VIII - EXERcfcIO E DEMONSTRAC6ES FINANCEIF`AS - Art. 44 - 0 exerclcio
financeirc) corresponde ao ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro, em cuja data

sera fechado o balan¢o anual e demais demonstra¢5es financeiras, na conformidade
da
legislasao vigente, observando o5 princfpios da legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia. § 1° - 0 Conselho de
Administrac5o do INS, na administra€ao das suas contas, devera observar os
princi'pios fundamentais de

contabjlidade e

das

Normas

Braslleiras

de

Contabilidade,

bern como realizar a prestagao de contas de todos os recursos e bens de origem
pdblica recebidos, em conformidade com o que determina o § i]nico do art. 70 da
Constituicao Federal. § 2° - Publicar em 2 (dols) jornals de circulacao local, no

encerramento do exercicio fiscal, relat6rio de atividades e das demonstra§6es
financeiras da entidade, incluindo-se as certid6es negativas de d€bitos junto ao INSS

e ao FGTS, que deverao acompanhar a prestagao de cont:as e ser colocados a
disposi€ao para exame de qualquer conselheiro, membro da estrutura administrativa
do INS.

§ 3° - Promover a realiza€ao de auditoria,

inclusive por auditores externos

independentes, se for o caso. CApfTULO IX - DA REFORMA ESTATUTATIA: Art.

45 -0 presente Estatuto podera ser reformado, a qualquer tempo, no todo ou em
parte, por decisao da maioria absoluta dos s6cios, em Assembleia Geral especialmente
convocada para esse fim, e entrara em vigor na data de seu registro em Cart6rio.

CApfTULO X - DA DISSOLUCAO: Art. 46 - A Associacao podera ser dissolvida, a
qualquer tempo, uma vez constatada a impossibilidade de sua sobrevivencia, face a
impossibilidade da manuten€ao de seus objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas
finalidades estatutarias
mediante

deliberas5o

ou,

ainda,

por carencia

de Assembleia

Geral

de

recursos financeiros

Extraordjnaria,

e

especialmente

humanos,

convocada

para este fim, composta de associadcts contribuintes em dia com siJas obrigag5es
sociais, nao podendo ela deliberar sem o aceite de 2/3 (dois ter§os) dos presentes,

sendo

em

primeira

chamada,

com

a

totalidade

dos

associados

e

em

segunda

chamada, com a presen€a de, no mlnimo, 1/3 (urn ter¢o) dos associados. Art. 47 No caso de dissolucao do Instituto, o respectivo patrim6nio liquido sera transferido a
outra pessoa juridica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, preferencialmente, que

tenha

o

mesmo

posteriormente,
patrimonial

perdurou

objetivo

perder

disponivel,

aquela

a

social.

Art.

qualificagao

adciuirido

qualificacao,

com

sera

48

-

Na

institui'da
recursos

hip6tese
pela

pt]blicos

contabilment:e

do

Lei

9,790/99,

durante

apurado

Instituto
o

periodo

e transferido

obter e,
o
em

a

acervo
que

outra

pessoa jur`dlca qualificada nos termc)5 da mesma Lei, preferencialmente, que tenha o

..I

.

smo objetivo social. CApiTULO XI - DA PRESTACA0 DE CONTAS: Art. 49 -A
resta¢ao de contas da lnstituieao observara as seguintes normas: I - os princfpios
fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;

publicidade,

por

qualquer

meio

eficaz,

no

encerramento

do

exercfcio

11 - a

fiscal,

ao

relat6rio de atMdades e das demonetras6es financeiras da entidade, incluindo as
certid6es negativa5 de d€bitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposicao
para o exame de qualquer cidadao; Ill - a realiza€ao de auditoria, inclusive por
auditores extemos independentes se for o caso, da aplicasao dos eventuais recursos

objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em regulamento; IV - a prestasao de
contas de todos os recursos e bens de origem pdblica recebidos sera feita, conforme
determina o par5grafo dnico do art. 70 da Constitui¢ao Federal. CApiruLO XII DAS 0Mrss6ES: Art. 50 - Os casos omissos ser5o resolvidos pela Diretoria
Executiva e referendados pela Assembleia Geral,
CAP±TUL0 XIII - DAS
DISPOSIC6ES GERAIS: Art. 51 - A prestagao de contas de todos os recursos e
hens de origem pdblica recebidos pelo INS, sera realizada conforme determinado Cap.

X do presente estatiito. Art. 52 - 0 OSJAC poder5 contratar com terceiros a
presta¢ao de serviaps tdenicos ou especializados, desde que praticados os valores de
mercado correspondentes a regiao de sua atuagao. Art. 53 -A fim de oumprir seus
objetivos, o 0SJAC podera contratar estagiarios, oferecendo campo de estagio para
eestudantes, bern como abrir projetos e programas a participa¢ao de voluntarios, nos
termos da Lei. Art. 54 -Pare alterar o presente Estatuto 6 necessario que a reforma
seja aprovada em Assembleia Geral Extraordinaria, desde que n5o contrarie a
finalidade do INS. Art. 55 - 0 presente estatuto entra em vigor a partir da sua
publicacao, devendo-se proceder ao tramite legal para registro e demais providencias
cabiveis. Art.56 - E eleito o foro da Comarca de Jacarei (SP), para dirimir quaisquer
eventuais dtlvidas ou quest6es emergentes deste Estatut:o, bern como das relac6es
entre a associacao e sells associados e entre estes, inclusive.
Em ato cont`nuo, passou-se ao item 3 da pauta e a Presidente deu inicio ao processo

eletivo, , sendo eleita a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal composta da
seguinte forma: Presidente - Claudia Alessandra de Campos Cardoso, brasjlejra,
divorciada, dentista, CPF: 24768991866, RG: 23897038-3 SSP/SP, residente na Rua

Azenio de Azevedo Chaves, 282 - Jd. Santa Maria - Jacaref/SP - CEP: 12324-120;
Vice-PI.esidente - Tatiana Pereira Venturelli, brasileira, casada, chef de coz.inha,
CPF: 17802819865, RG: 281996076 SSP/SP, residente na Avenida Carlos Drummond
de Andrade, 159 - casa 03 - Jd. Santa Maria - Jacarei/SP - CEP: 12328-150;
Secretirio - Rosana Midori Ishimine Marques, brasileira, casada, jornalista, CPF:
220437688-40, RG: 34375518 SSP/SP, residence na Rua Guarani, 978 -Igarap6s Jacare'/SP, CEP: 12330-210; 10 Tesoureiro - Willdson Mendes Stahn, brasileiro,
divorciado, administrador, CPF: 259375948-86, RG: 27796613~9 SSP/SP, residente
na Rua Alol'sio do Amaral Campos, 81 -Jd Esperan€a -Jacarei'/SP -CEP: 12324-120;
20 Tesoureiro - Elaine Cristina da Cunha Silva, brasileira, casada, empresaria, CPF:
215.766.308-89, RG: 30765517 SSP/SP, Rua Jos€ Nicolau, 269 -Terras de Sao Jo5o
- Jacarel'/SP - CEP: 12.324-793; CONSELHO FISCAL: Membro efetivo - Maria
Valdelisse Mendes da Silva, brasileira, casada, professora, CPF:

16.646.667-0

SSP/SP,

residente

na

Rua

Alofsio

do Amaral

Vlll

fff2i2

090.133.638-65, RG:

Campos,

81

- J

Oficlal cie Reglstro Civil das Pessoas Juridicas / SI
Microfilme N_ 7.851

Esperansa - Jacarei/SP - CEP: 12324-120 e Membro efetivo - Solange Doniz
Bateli,

brasileira,

casada,

publicitaria,

SSP/SP, residente na Rua Lazar Segal,

CPF:

082.099.248-85,

RG:

23.445.08

58 -Villa Branca -Jacarei/SP -CEP:

12

638. Foi acordado que os cargos remanescentes serao posteriormente preenchi
em nova Assembleia, convocada especificamente para tal fim. E, por tim, a Preside

da posse aos eleitos, para a gestao de: 01 de fevereiro de 2017 a 01 de fevereiro
de 2019, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausencia de
manifesto, nada mais havendo, o Presidente, fez urn resumo dos trabalhos do dia,

bern como das delibera¢5es, agradeceu pela participacao de todos os presentes e deu
por

encerrada

a

reuniao,

da

qual

eu,

Willdson

Mendes

Stahn

secretario,

lavrei

a

presente ata, que foi lida e aprovada, vai assinada, inclusive pela diretona executiva e
conselho fiscal eleitos do INS.

i

Jacare`, 01 de fevereiro de 2017.
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RELACAO NOMINAL DOS MEMBROS DA D[RETORIA EXECUTIVA-"lNSTITUTo

`''C`.`¥ `J3

Novas SABORES" -MANDATO 01/02/2017 a 01/02/2019

DIRETORIA EXECUTIVA:

Presidente (representante legal)
Name:
Data de Nascimen{o:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Ocupagao Profissjonal:
Ni]mero do RG:
Numero clo CPF:
Endere?o Domiciliar:

Claudia Alessandra de Campos Cardosct
orficjrfiiFI]6
Brasileira
divorciada

dentista

23897038 SSP/SP
247.689.918-66

Rua Azenio de Azevedo Chaves, 282 -Jd. Santa Maria Jacarei/SP -CEP: 12.324-120

Vice-Presidente:
Name:
Data de Nascimento:
NacjQnaljdade:
Esfaclo Civil:

Ocupasao Profissional :

Tatiana Pereira Venturelli
28/10/1976
Brasileira

casacla
Chef de cozinha

28.199.607-9SSP/SP
Ni]mero do RG:
178.028.198-65
Ntlmero do CPF:
Avenida
Carlos Drummond de Andrade,159 -casa 3 Enderego Domiciliar:
Jd. Santa Maria -Jacarei/SP -CEP: 12.328-150

Secretaria:
lNcrme:

F`osana Midori lshimine Marques

Data de Nascimento:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Ocupa€ao Profissiona!:
Ndmero do RG:
Ndmero do CPF:

03/01/1981

Enderego Domiciliar:
12.330-210

Brasileira

Casada
Jornalista
34375518 SSP/SP
220.437.688-40

Rua Guarani, 978 -lgarap6s -Jacarei'/SP -CEP:

1 ° Tesou rei ro :
Nome:

Data de Nascimento:
Nacionalidacle:
Estado Civil:
Oc;upagao Profissional:
Nt]mero do F3G:

Nrimero do CPF:

Willdson Mendes Stahn
26/05/1977
Brasileiro

divorciado
administrador
27796613 SSP7'SP
259.`375.948-86

Rua Aloisio do Amaral Campos, 81 -Jd. Espsrari?a Enderefo Domiciliar:
Jacarei/SP -CEP: 12.324-120

OflcLaldeRe9titcTo:(I::d,is7P,e8S5S:a5JJn`d\Ca5/S

20 Tesoureiro :
Name:
Data de Nascimento:
Nacienalidade:
Estacio Civil:

OcL!pagao Profissional :
Ndmero do RG:
Ni]mero do CPF:

-.3± -`r:`:-.;.IJ

Elaine Crlstina da Cunha Silva

27/05/1979
Brasileira

casacla
empresaria
30765517 SSP/SP
215 .766. 308-89

Rua Jos6 Nico]au, 269 -Terras de Sac Joao Jacarei/SP -CEP: 12.324-793
Endereap Domiciliar:

CONSELHO FISCAL:

Membro Efetivo:
Name:

Data de Nascimento:

Maria Valdisse Mendes da Silva
27/03/1952

Nacionalidade:

Brasileira

Estado Civil:

Casada

Ocupa?ao Profissional :
professora
16.646.667-0 SSP/SP
Ni]mero do RG:
Nt]mero do CPF:
090 .133 .638-65
Rua Aloisio do Amaral Campos: 81 -Jardjm Esperanpe Enderepe Domjciliar:
Jacarei/SP -CEP: 12.324-120

Membro Efetivo:
Nome:
Data de Nascimento:

Solange Donizete Bateli
19/04/1966

Nacionalidade:

Brasileira

E§tado Civil:

Casada

Ocupac5o Profissional ;
Ndmero do RG:

Ndmero do CPF:
Enderego Domiciliar:

publicitaria

23.445.082-04 SSP/SP
082,099.248-93
FtuaLazar Segal, 58 -villa Branca -Jacare!'/SP -CEP,.

12.301-638

<_i-#

OnclaldeRegLS,tcrrooE,l#Nas7P.:¥=asJuriQlcas/S

EDITALDE

CONVOCAcfio

CONSTITUICA0

DE

PARA

ASSOCIACAO,

ASSEMBLEIA

APROVACA0

DE

GERAL

ESTATUT0

ELEIcfio DA PRIMEIRA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

iEEjEj

Ficam convocados todos os interessados, mos termos do artigo 53, ``caput

do C6digo CMl, para a realiza€ao da Assembleia Geral de Constituisao de

Associa€ao,

aprovasao

de

Estatuto

e

Eleis5o

da

Primeira

Diretoria

do

Instituto Novos Sabores a reali.zar-se no pr6ximo dia 01 de fevereiro de

2017, na Rua Azenio de Azevedo Chaves, 282 - Jardim Santa Maria Jacaref/SP -CEP:

12.324-120.

A convoca€ao dar-se-a as 18h do dia mencionado, para deliberar sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:

10) constitui€ao da Associa€ac> Instituto Novos Sabores;

20) discussao e aprova¢ao do Estatuto Social;
30) eleic5o dos s6cios que integrarao os a diretoria executiva e conselho
fiscal;

Jacarel, 01 de janeiro de 2017,

Claudi

ri`dFa de Campos Cardoso
Convocante
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Jacarei', 01 de fevereiro de 2017.

