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ILUSTRiSSIMO SENHOR OFICIAL DO CART6RIO DE REGISTRO DE PESSOAS
JURiDIcAs DE sAo PAULo

llmo, Sr, Oficiald0 10,0 Registro Cirlilda pessoa juridica

A ASSOCIAQAO fOUCngAO SEM FRONTEIRAS, associagSo sem fins lucrativos, com sede
na cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 1811,
conjunto no 712, Jardim Europa - CEP 01452-001, vem, por seu Diretor Executivo, Sr.

Adriano Abdo, brasileiro, casado, advogado, portador da C6dula de Identidade RG

no 26.520.827-0, inscrito no CPF/MF sob o no 280.715.838-20, residente e domiciliado na

Avenida Brigadeiro Faria Lima no 1811, conjunto no 7!2, Jardim Europa, CEP 01452-001,
cidade e Estado de S5o Paulo, requerer a V.S.a o registro e arquivamento da Ata de

Assembleia Geral de ConstituigSo, realizada em 02 de margo de2020, devidamente assinada

e rubricada, em 03 (tr6s) vias anexas de igual teor e forma, nos termos dos Artigos 120 e 121

da Lei no 6.015/1973 e da Lei no 10,40612002.

Adriano Abdo
Diretor Executivo

Termos em que,

pede deferimento

SP - 27482076v1
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ATA DE ASSEMBLETA GERAL DE CONSTTTUT9AO DA ASSOCTA9AO EDUCA9AO SEM
FRONTEIRAS

(em constituigSo)

REALTZADA EM 02 DE MAR9O DE 2020

Data, Hora e Local: No dia 02 de margo de 2020, irs 16:30 horas, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, no 1811, conjunto no 7L2, Jardim Europa, CEP 01452-001, na cidade de S5o
Paulo, Estado de S5o Paulo.

Presenga:

(a) Adriano Abdo, brasileiro, casado, advogado, portador da c6dula de identidade RG

10 26.520.827-0, inscrito no CPF/ME sob o no 280.715.838-20, residente e
domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 1811, conjunto no 712, Jardim
Europa, CEP 01452-001, cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo; e

(ii) Maria lzabe! Chamma Daura Abdo, brasileira, casada, advogada, poftadora da
c6dula de identidade RG no 32.493.927-9, inscrita no CPF/ME sob o no 107.452.568-
05, residente e domiciliada na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 1811, conjunto no
712, )ardim Europa, CEP 01452-001, cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo;

doravante denominados conjuntamente "Associados Fundadores" da AssociagSo EducagSo
Sem Fronteiras, signat5rios da lista de presenga anexa a esta ata (Anexo I).

Comoosicio da mesa: Sr. Adriano Abdo, na qualidade de Presidente da Mesa, e Sra. Maria
Izabel Chamma Daura Abdo, na qualidade de SecretSria.

Ordem do Dia: Os presentes se reuniram para examinar, discutir e deliberar sobre:

(i) ConstituigSo de uma associagSo sem fins lucrativos, denominada AssociagSo
EducagSo Sem Fronteiras ('AssociacSo");

(ii) AprovagSo do Estatuto Social;

(iii) EleigSo e posse dos membros da Diretoria;

(iv) EleigSo dos membros do Conselho Consultivo e Fiscal; e

(v) Outros assuntos de interesse social.
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Deliberac6es: Os Associados Fundadores deliberaram por unanimidade, sem restrig6es e
de comum acordo:

(i) Constituir uma associagSo sem fins lucrativos, sob a denominagSo de AssociagSo
EducagSo Sem Fronteiras, que ter5 como objeto social promover e ampliar o acesso i
educagSo, a democratizagSo do ensino e a empregabilidade de refugiados no Brasil;

(ii) Aprovar, sem ressalvas, o Estatuto Social da AssociagSo, que passa a vigorar, a partir
da presente data, na forma do Anexo IL

(iii) Em seguida, os Associados Fundadores/ nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social
rec6m aprovado, elegeram, para mandato de 3 (tr6s) anos, com inkio na presente data e
t6rmino em 01 de margo de2023, os seguintes membros:

1. Adriano Abdo, acima qualificado, para o cargo de Diretor Executivo; e

2. Maria Izabel Chamma Daura Abdo, acima qualificada, para o cargo de Diretora
sem desig nagSo especffica.

Os membros, ora eleitos, tomaram posse de seus respectivos cargos, declarando n5o
estarem impedidos para o seu exercicio (Anexo III).

(iv) Por fim, os Associados decidiram que os cargos do Conselho Consultivo e do
Conselho Fiscal permanecerSo vagos, sendo ocupados opoftunamente, conforme
conveniGncia da AssociagSo.

Encerramento: Nada
presente ata, que lida,

mais havendo a ser trTtado, foi encerrada a reuniSo e lavrada a

, foi assinada, em lista de presenga

anexa (Anexo I), por

S5o Paulo, de margo de2020.,

Adriano Abdo
Presidente

1 0." OFICIAL R.T.D./P.J.
SAO PAULO. SP
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ANEXO II

ESTATUTO SOCIAT

ASSOCTA9AO TOUCA9AO SEM FRONTETRAS

cApiTULo r - DA DENoMrNAgAo, DA sEDE, DA DURA9Ao e oo oBJETo socrAL

Attigo 1o A Associagio EducagSo Sem Fronteiras, doravante designada simplesmente
('AssociagSo'), 6 uma associagSo sem fins lucrativos, de natureza de direito privado, com
sede e foro na cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima
no 1811, conjunto no 772, Jardim Europa - 01452-001, regida por este Estatuto e pelas demais
disposig6es legais aplicdveis, sendo sua duragSo por tempo indeterminado.

ParSgrafo rinico. Para cumprimento de suas finalidades, a AssociagSo poder5 se
organizar em tantas unidades quantas forem necessdrias, podendo abrir, transferir e
encerrar filiais e escrit5rios em todo o territ6rio nacional, conforme decisSo da
Assembleia Geral,

Artigo 20 A AssociagSo tem por objeto social promover e ampliar o acesso i educag5o, a
democratizagSo do ensino e a empregabilidade de refugiados no Brasil.

ParSgrafo finico. A AssociagSo poderS, para consecugSo de seu objeto social,
utilizar-se de quaisquer meios e atividades permitidos por lei, especialmente:

a) apoiar a educagSo de qualidade e ofertar bolsas de estudo a refugiados, por meio
do estabelecimento de parcerias, conv6nios ou demais acordos com entidades
p0blicas e privadas, nacionais ou internacionais;

b) apoiar e desenvolver projetos educacionais, assistenciais, culturais e esportivos
para refugiados;

c) desenvolver atividades voltadas i capacitagSo profissional, treinamento e
especializagSo de adolescentes e adultos refugiados para sua insergSo no
mercado de trabalho;

d) incentivar e promover a mobilizagSo de recursos, junto i comunidade e d

iniciativa privada, para financiar programas e projetos pr6prios, em parceria ou
de terceiros;

e) atuar junto ao poder p[blico, visando assegurar a observ6ncia e promover
aperfeigoamento na legislagSo, projetos e polfticas p0blicas no campo afeto ao
seu objeto social;

0 desenvolver e fomentar a produgSo de conhecimento sobre refugiados;

g) promover o voluntariado na sua 5rea de atuagSo;

h) promover/ apoiar e/ou organizar cursos,
debates;

palestras, reuni6es, conferdncias e
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i) promover/ apoiar e/ou organizar eventos e atividades com a finalidade de
angariar recursos para a manutengSo da AssociagSo; e

j) desenvolver quaisquer outras atividades llcitas para a consecugSo do objeto
social, desde que previamente aprovadas pela Assembleia Geral.

Artigo 30 A dedicagSo is atividades previstas no Artigo anterior configura-se mediante a

execugSo direta de projetos, programas e/ou planos de agSo ou mediante a doag5o de
recursos fisicos, humanos e/ou financeiros a projetos e programas desenvolvidos por
entidades com objetos afins.

Aftigo 40 No desenvolvimento de suas atividades, a AssociagSo observar6 os princfpios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiOncia, e ndo far5
qualquer discriminagSo de raga, cor, sexo ou religiSo.

CAPiTULO II - DOS ASSOCIADOS

Artigo 50 O quadro associativo da AssociagSo serd composto por nimero ilimitado de
pessoas fisicas e jur[dicas que quiserem colaborar com a consecugSo de seu objeto social,
desde que qualificadas conforme as previs6es deste Estatuto Social.

Artigo 60 A AssociagSo serS formada pelas seguintes categorias de Associados:

a) Fundadores: pessoas ffsicas ou jurfdicas signatdrias da ata de Assembleia Geral
de ConstituigSo da AssociagSo; e

b) Efetivos: pessoas fisicas ou juridicas que pretenderem colaborar para a
materializagSo do objeto social da AssociagSo e cuja integragSo seja aprovada
pela Assembleia Geral.

Par5grafo 0nico Qualquer Associado poder5, a qualquer tempo, comunicar sua
retirada da AssociagSo, mediante notificagSo de desligamento, por escrito, ao Diretor
Executivo.

Artigo 70

a)

b)

c)

d)

e)

Os Associados t6m os seguintes direitos:

ter acesso ao teor integral deste Estatuto Social e de eventuais regimentos e
pol[ticas internas da AssociagSo;

participar com direito a voz e voto nas Assembleias Gerais;

participar dos eventos promovidos pela AssociagSo;

apresentar propostas, programas e projetos de agSo para a AssociagSo;

recorrer i Assembleia Geral na hip6tese de aplicagSo de penalidade de exclusSo
do quadro associativo;

kuSP - 26974819v3
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requerer a convocageo de Assembleia Geral, obedecido o qu6rum previsto no
Artigo 20.

S5o deveres dos Associados:

cumprir e fazer cumprir todas as disposig6es do presente Estatuto Social, bem
como eventuais politicas e normas internas que venham a ser adotadas;

acatar as decis6es dos 6rg5os de governanga e gestSo da AssociagSo, tomadas
em respeito ao presente Estatuto Social e d legislagSo;

b)

c) denunciar i Assembleia Geral ou ao Diretor Executivo qualquer irregularidade
verificada dentro da AssociagSo;

d) defender o patrim6nio e os interesses da AssociagSo;

e) comunicar ao Diretor Executivo, por escrito, sempre que houver mudanga de
domicflio, e-mail e/ou telefone; e

0 contribuir para a consecugSo do objeto social da AssociagSo e zelar pela sua

reputagSo e seu bom nome.

Artigo 9o Os Associados, independentemente da categoria, n5o respondem subsidi5ria
nem solidariamente pelas obrigag6es e encargos assumidos pela AssociagSo, salvo se agirem
contra a lei ou com excesso de mandato dos poderes conferidos por meio deste Estatuto
Social.

Artigo 10 Havendo justa causa, os Associados poderSo ser penalizados com adveftCncia,
suspensSo ou exclusSo por justa causa, de acordo com a natureza da infragSo, por decisSo
fundamentada da Assembleia Geral, em processo que assegure o direito a defesa, nas

seguintes hip6teses:

a) Quando deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres; ou

b) Quando infringirem qualquer disposigSo estatutSria, regimental ou qualquer

decisSo dos 6rg5os de governanga e gestSo que estejam em conson6ncia com o
Estatuto Social e com a lei; ou

c) Quando praticarem qualquer ato para benefkio pr6prio ou que implique
desabono ou descr6dito da AssociagSo ou de seus membros; ou

d) Quando praticado atos de ineg5vel gravidade que impliquem risco i
continuidade da AssociagSo, ou lhe tenham causado ou possam causar dano grave.

Par5grafo 6nico O Associado exclu[do poderS apresentar, no prazo de 15
(quinze) dias contados da ci6ncia da decisSo, recurso administrativo ao Diretor
Executivo, que se incumbird de convocar Assembleia Geral especificamente para

decidir, em inst6ncia final, pela revisSo ou n5o da exclusSo do Associado, nos termos
deste Estatuto Social.

SP - 26974819v3
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cApfTULo Irr - Do eATRTMONTo socrAl, FoNTEs DE REcuRsos E DEsrrNAgAo

Attigo 11 O patrim6nio da AssociagSo ser5 constituiCo de bens m6veis, im6veis, direitos
e recursos flnanceiros pela mesma adquiridos, ou recebidos sob as formas de doagSo, legado,
subvengSo, patrocinio, auxflio, ou de qualquer outra forma lfcita, devendo ser administrado e
utilizado apenas para o estrito cumprimento de suas finalidades sociais.

Artigo 12 Constituem fontes de recursos da AssociagSo:

a) auxilios, doag6es, legados, subveng6es e outros atos lhitos da liberalidade dos
Associados ou de terceiros;

b) receitas da AssociagSo que se originarem das atividades inerentes ao seu objeto
social;

c) receitas patrimoniais e financeiras; e

d) outras receitas, inclusive oriundas de exploragSo de atividades que tenham por
fim gerar recursos A AssociagSo, cujo resultado integral ser5, necessariamente,
revertido ir AssociagSo para ser aplicado em seu objeto social.

Aftigo 13 A Diretoria poder5 rejeitar as doag6es e legados que contenham encargos ou
gravarnes de qualquer esp6cie ou, ainda, que sejam contrSrios ao objeto social da AssociagSo,
d sua natureza ou i legislagSo.

Artigo 14 Todo o patrim6nio e receitas da AssociagSo deverSo ser investidos no seu
objeto social, sendo vedada a distribuigSo de qualquer parcela de seu patrim6nio ou receita a
qualquer tltulo, entre os instituidores, Associados, benfeitores, dirigentes ou qualquer outra
pessoa f[sica ou jurldica, ressalvados os gastos despendidos e bens necess5rios ao seu
funciona mento admi nistrativo.

Artigo 15 No caso de dissolugSo da AssociagSo, o respectivo patrim6nio lfrquido ser5
transferido a outra ou a outras pessoas jurfdicas sem fins lucrativos, preferencialmente que
tenham o mesmo objeto social da AssociagSo, a serem escolhidas pela Assembleia Geral, que
cumpra os requisitos estabelecidos na Lei no 13.01912074.

Artigo 16 As instituig6es que receberem o patrim6nio da AssociagSo n5o poderSo

distribuir lucros, dividendos, ou qualquer outra vantagem semelhante a seus associados ou
dirigentes.

cApiTULo rv - Dos oneAos DE GovERNANgA E GEsrAo

SegSo I
Das disposig6es gerais

Aftigo 17 A governanga e gestSo da AssociagSo serSo exercidas pelos seguintes 6rg5os:

a) Assembleia Geral;

b) Diretoria;

X.
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c) Conselho Consultivo, quando instalado; e

d) Conselho Fiscal, quando instalado.

ParSgrafo 1o Os 6rg5os de governanga e gestSo da AssociagSo deverSo
desenvolver as atividades necessdrias para consecugSo de seu objeto social,
respeitando incondicionalmente o presente Estatuto Social e a legislagSo.

Par5grafo 20 Os 6rg5os de governanga e gestSo da AssociagSo adotarSo
pr5ticas de gestSo necessdrias e suficientes a coibir a obtengSo, por qualquer um, de
forma individual ou coletiva, de beneff,cios ou vantagens pessoais, em decorrGncia da
pafticipagSo em processos decis6rios.

Aftigo 18 Em relagSo aos integrantes dos 6rg5os de governanga e gestSo da AssociagSo,

deve-se observar o seguinte:

a) 6 vedada qualquer participagSo nos resultados da AssociagSo;

b) n6o poderSo receber quantias para pagamento de despesas pessoais, sendo, contudo,
permitido o adiantamento ou reembolso de despesas incorridas a servigo da

AssociagSo, mediante prestagSo de contas;

c) n5o responderSo, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigag6es assumidas pela

AssociagSo em virtude de ato regular de governanga e gestSo, respondendo, por6m,

civil e penalmente, por atos lesivos a terceiros ou d pr6pria AssociagSo, praticados com
excesso de mandato, dolo ou culpa.

Se95o II
Assembleia Geral

Artigo 19 A Assembleia Geral 6 6195o soberano de deliberagSo da Associagio e ser5
composta pelos Associados em pleno exercit:io de seus direitos estatutdrios.

Aftigo 20 A Assembleia Geral reunir-se-5:

a) ordinariamente, preferencialmente, at6 o m6s de abril de cada ano, convocada
pelo Diretor Executivo, ou, se este n5o ofizer, por convocagSo assinada por 1/5
(um quinto) dos Associados em pleno gozo de seus direitos estatut5rios;

b) extraordinariamente, mediante convocagSo do Diretor Executivo ou por
convocagSo assinada por 1/5 (um quinto) dos Associados em pleno gozo de seus
direitos estatutd rios.

Aftigo 21 A Assembleia Geral Ordindria dever5 realizar-se anualmente para deliberar
sobre os seguintes assuntos:

a) discutir e homologar as demonstrag6es financeiras, o balango patrimonial e o
relat6rio de atividades da AssociagSo, relativos ao exercicio anterior;

b) aprovar a proposta orgamentdria e programagSo anual da AssociagSo; e

SP - 269748r9v3 K
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c) eleger os membros da Diretoria e dos Conselho Consultivo e Fiscal, quando

necessSrio,

Artigo 22 A Assembleia Geral ExtraordinSria poderS realizar-se para deliberar sobre os
seguintes assuntos:

a) decidir sobre alterag6es ao presente Estatuto Social;

b) instituir e alterar c6digos de conduta e regimentos internos;

c) decidir sobre o ingresso e exclusSo de Associados;

d) instalar o Conselho Fiscal;

e) destituir os membros da Diretoria e dos Conselho Consultivo e Fiscal;

f) decidir sobre a conveniCncia de atos que importem em transagSo ou renfncia de
direitos, contratagSo de obrigag6es em geral, constituigSo de garantias, venda,
compra, permuta, doagSo, empr6stimo ou oneragSo de bens ou direitos
patrimoniais, cujo valor envolvido em uma ou em uma s6rie de operag6es seja
igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

g) deliberar sobre a dissolugSo da Associag6o e determinar o destino de seu
patrim6nio, nos termos do Aftigo 15 do presente Estatuto Social;

h) fixar a remuneragSo dos membros da Diretoria, quando atuarem efetivamente
na gestSo executiva da AssociagSo, obseruando-se o disposto no Artigo 26 do
presente Estatuto Social; e

i) resolver os casos omissos no Estatuto Social,

Parigrafo rinico As seguintes deliberag6es somente serSo aprovadas pelo voto
concorde da maioria absoluta dos membros da AssociagSo, em Assembleia Geral
especialmente convocada para deliberar sobre estes fins:

a) destituir os membros da Diretoria e dos Conselhos Consultivo e Fiscal;

b) decidir, em inst6ncia final, sobre a exclusSo de Associados da AssociagSo; e

c) deliberar sobre a dissolugSo da AssociagSo e determinar o destino de seu
patrim6nio.

Aftigo 23 A Assembleia Geral serd convocada mediante pr6vio e geral an[ncio, por meio
de edital encaminhado a todos os associados por e-mail, ou qualquer meio de comunicagSo
com aviso de recebimento, ou ainda por meio de edital afixado na sede da AssociagSo com
antecedGncia mfnima de 7 (sete) dias mencionando a ordem do dia, data, hora e local em que
ser5 realizada.

SP - 25974819v3
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Par5grafo 10 O edital de convocagSo poder5 ser dispensado caso todos os
Associados comparegam ir Assembleia Geral.

ParSgrafo 20 A Assembleia Geral reunir-se-5, em primeira convocagSo, com a
presenga de, pelo menos, 2/3 (dois tergos) dos Associados e, em segunda
convocagSo, que ocorrerd meia hora ap6s a primeira, com qualquer nimero de
Associados, salvo as exceg6es previstas neste Estatuto.

Par5grafo 30 Os Associados presentes na Assembleia Geral escolherSo, entre
seus pares, o Presidente da Mesa para dirigir os trabalhos e este escolher5 o
Secret5rio da Mesa.

Par5grafo 40 As deliberag6es serSo tomadas pelo voto favor5vel da maioria
simples dos Associados presentes, obseruadas as exceg6es previstas no presente
Estatuto Social. Em caso de empate, o Presidente da Mesa ter5 o voto de qualidade.

Par5grafo 50 As atas das Assembleias Gerais deverSo ser aprovadas por todos
os Associados presentes, assinadas e devidamente registradas.

Pa169rafo 6o Os Associados serSo considerados presentes is Assembleias Gerais,
ainda que n5o se encontrem fisicamente em seu local de realizagSo, se puderem, por
meio de telefone, videoconferGncia ou outro meio de comunicagSo similar,
permanecer em contato direto com os outros Associados, ouvindo-se
respectivamente.

Par5grafo 7o Os Associados poderSo ser representados na Assembleia por outros
Associados, mediante procuragSo com poderes expressos e especfficos.

Seg6o III
Diretoria

Artigo 24 A Diretoria serd composta por at6 3 (fi6s) membros, sendo, obrigatoriamente
1 (um) Diretor Executivo e ser5 responsdvel pela administragSo da AssociaqSo e pela execugSo
das mat6rias deliberadas pela Assembleia Geral,

Artigo 25 O mandato dos membros da Diretoria serd de 3 (tr6s) anos, permitida a
reeleigSo.

Par5grafo 1o Terminado o mandato, os membros da Diretoria permanecerSo em
seus cargos at6 a eleigSo e posse de seus substitutos ou reeleigSo, por periodo n5o
superior a 90 (noventa) dias.

Par5grafo 2o No caso de vac6ncia permanente do Diretor Executivo, a

Assembleia Geral reunir-se-5 para eleger o seu sucessor, que permanecerd no cargo
at6 o fim do mandato de seu antecessor.

Artigo 26 Os membros da Diretoria que atuem efetivamente na gestSo executiva da
AssociagSo poderSo receber remuneragSo, respeitados os limites estabelecidos na Lei no

9.s321e7.
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Artigo 27 Compete i Diretoria:

a) elaborar as demonstrag6es financeiras, o balango patrimonial e o
relat6rio de atividades da AssociagSo, relativos ao exerchio anterior;

b) elaborar a proposta orgamentSria e programagSo anual da AssociagSo;

c) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social;

d) deliberar sobre a rejeigSo ou aceitagSo de e legados que contenham encargos
ou gravames de qualquer esp6cie ou, ainda, que sejam contrdrios ao objeto
social da AssociagSo, d sua natureza ou i legislagSo;

e) desempenhar quaisquer atos que lhe sejam atribufdos pela Assembleia Geral
ou necess5rios i administragSo, supervisSo e coordenagSo das atividades da
AssociagSo.

Aftigo 28 A Diretoria se reunird sempre que necess5rio, mediante convocagSo de
qualquer de seus membros e suas deliberag6es serSo tomadas pelo voto favorSvel da maioria
dos seus membros.

Artigo 29 Compete ao Diretor Executivo:

a) contratar e demitir funcionSrios, bem como determinar suas fung6es e salSrios;

b) abrir e encerrar contas banc5rias, emitir cheques, requisitar tal6es de cheques,
autorizar transferOncia de valores, autorizar aplicag6es financeiras de recursos
disponiveis e, ainda, endossar cheques e ordens de pagamento para o dep6sito
em conta banc5ria, obseruado o limite indicado pelo Artigo 22, item "e" do
presente Estatuto Social;

c) decidir sobre a conveniGncia de atos que importem em transagSo ou renrincia de
direitos, contratagSo de obrigag6es em geral, constituigSo de garantias, venda,
compra, permuta, doagSo, empr6stimo ou oneragSo de bens ou direitos
patrimoniais, respeitado o limite indicado pelo Aftigo 22, item "e" do Estatuto
Social;

d) outorgar procuragSo, para fins especiais em nome da AssociagSo, obseruadas as

disposig6es do presente Estatuto Social; e

e) representar a AssociagSo, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente.

Artigo 30 Compete aos demais membros da Diretoria auxiliar o Diretor Executivo em suas
atribuig6es e substitui-lo em suas faltas ou impedimentos.

(
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Aftigo 31 A Associafro somente obrigar-se-5 validamente, inclusive em contratos,
execugSo de obrigag6es, de assungSo de direitos, obrigag6es, ativa e passivamente, em juizo
ou fora dele, e quaisquer outras obrigag6es, de quaisquer naturezas, mediante a assinatura:

(a) do Diretor Executivo ou;

(b) de procurador com poderes especificos, constitufdo nos termos do presente
Estatuto Social.

Par5grafo fnico As procurag6es outorgadas pela AssociagSo serSo sempre
assinadas pelo Diretor Executivo e, a16m de mencionarem expressamente os poderes
conferidos, deverSo, com excegSo daquelas para fins judiciais, conter um per[odo de
validade.

Seg6o IV
Conselho Consultivo

Artigo 32 O Conselho Consultivo, se instalado pela Assembleia Geral, 6 6195o de consulta
e assessoramento da Diretoria, no que diz respeito a toda e qualquer atividade da AssociagSo.

Aftigo 33 O Conselho Consultivo serd composto por ate 0B (oito) membros, indicados
pela Assembleia Geral, entre pessoas comprometidas com o objeto social da AssociagSo, para

um mandato de 03 (tr6s) anos, permitida a reconduESo.

Artigo 34 Compete-ao Conselho Consultivo:

- 

a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social;

b) assessorar a Diretoria na elaboragSo do planejamento estrat6gico e das politicas
institucionais, subsidiando-as com propostas ou trabalhos para a consecugSo de
seus fins;

c) sugerir diretrizes e poli[icas de atuagSo da AssociagSo; e

d) auxiliar individual ou coletivamente a Diretoria, como 6195o consultivo,
prestando colaboragSo e comparecendo is reuni6es convocadas por esta.

Par6grafo finico O Conselho Consultivo se reunird sempre que convocado pelo

Diretor Executivo e suas deliberag6es ser6o tomadas por maioria de voto dos
presentes.

Se95o V
Conselho Fiscal

Aftigo 35 O Conselho Fiscal, se instalado pela Assembleia Geral, serd composto por 03
(tr6s) membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandatos de 3 (tr6s) anos, admitida a

reeleigSo.

ParSgrafo 10 Os membros do Conselho Fiscal permanecerSo em seus cargos at6 a

eleigSo e posse de seus sucessores ou reeleigSo.
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ParSgrafo 20 No caso de vac6ncia permanente de qualquer membro do Conselho
Fiscal, a Assembleia Geral poder5, a seu exclusivo crit6rio, nomear sucessor, que
permanecerS no cargo at6 o final do mandato em curso, ou manter o cargo vago ate
o flnal do mandato em curso.

Aftigo 36 Compete ao Conselho Fiscal:

a) examinar e opinar sobre os demonstrativos contSbeis, relat6rios de desempenho
financeiro e contdbil, bem como sobre as operag6es patrimoniais realizadas,
verificando a observ6ncia das Normas Brasileiras de Contabilidade em sua
elaboragSo, emitindo pareceres i Assembleia Geral;

b) emitir relat6rios peri6dicos sobre a estabilidade financeira da AssociagSo;

c) emitir outros pareceres sobre assuntos financeiros de interesse da AssociagSo,
quando solicitado pela Assembleia Geral ou pela Diretora;

d) sugerir provid6ncias consideradas 0teis ir administragSo financeira; e

e) recomendar a contratagSo de auditores independentes d Assembleia Geral,
quando julgar necess5rio, bem como acompanhar o seu trabalho at6 a conclusSo.

Aftigo 37 O Conselho Fiscal reunir-se-5, ordinariamente, uma vez por ano, sempre antes
da realizagSo da Assembleia Geral Ordindria da AssociagSo, e, extraordinariamente, sempre
que os interesses sociais exigirem, mediante convocagSo do Diretor Executivo e suas
deliberag6es serSo tomadas pelo voto favor5vel da maioria dos seus membros.

CAPiTULO V - DA PRESTA9AO DE CONTAS

Artigo 38 A prestagSo de contas da AssociagSo observard no mlnimo:

a) os principios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade;

b) a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exerckio fiscal, das
demonstrag6es cont5beis da AssociagSo, incluindo as certid6es negativas de d6bitos
junto i Receita Federal do Brasil e ao FGTS, colocando-os ir disposigSo para o exame
de qualquer cidadSo;

c) a realizagSo de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o
caso; e

d) o disposto no par5grafo rinico do Artigo 70 da ConstituigSo Federal, para a prestagSo
de contas de todos os recursos e bens de origem pfblica eventualmente recebidos
pela AssociagSo.

Artigo 39 A AssociagSo mant6m escrituragSo de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidSo.
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CAPiTULO VI - DAS DISPOST96ES GERATS

Attigo 40 O exercicio social da AssociagSo comega em 10 de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano civil.

Aftigo 41 A dissolugSo da AssociagSo poderd ocorrer por decisSo da Assembleia Geral,
especificamente convocada para deliberar sobre esse assunto, e que conte com a aprovagSo
da maioria absoluta dos membros da AssociagSo, nos termos dos Artigos 15 e22 do Estatuto
Social.

Aftigo 42 O Associado que se retirar ou for excluido da AssociagSo n5o far6 jus a qualquer
restituigSo ou reembolso de contribuig6es ou doag6es que tiver efetuado i AssociagSo, de
cujo patrim6nio n5o participam os Associados.

Par5grafo 6nico As pessoas ffsicas ou jur[rCicas que contribuirem com a
AssociagSo, por meio de doag6es ou qualquer outro tipo de contribuigSo pecuniSria,
tamb6m renunciarSo expressamente, por si e seus herdeiros e sucessores, no ato de
formalizagSo da doagSo ou contribuiESo feita, a qualquer tipo de reembolso, mesmo
em caso de extingSo ou liquidagSo da AssociagSo.

Aftigo 43 Os casos omissos no presente Estatuto Social serSo pela Assembleia Geral.
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de2O2O, com mandato com inicio data e t6rmino em 01 de margo de 2023.

Termo de posse dos membros da
ConstituigSo da AssociagSo EducagSo
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ANEXO III

Diretoria eleitos na Assembleia Geral de
Sem Fronteiras, realizada em 02 de margo
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