
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIN.ÁRIA DA
SOCIEDADE EUNICE WEA VER DE FLORIANÓPOLIS

CNPJ 79.427.944/0001-08

No dia trinta e um de outubro de dois mil e dezessete, na Rua João Grumiché, 755, na cidade de
São José, Estado de Santa Catarina, foi realizada às dezesseis horas em primeira chamada e às
dezesseis horas e quinze minutos em segunda chamada, reuniram-se em Assembleia os membros
da diretoria e dos conselhos deliberativos, fiscal' e técnico, bem como pessoas convidadas,
constantes do anexo "Registro de Presença" (ANEXO 1), parte integrante desta ata. Inicialmente
esta seria realizada na sede da FIES C, no Itacurubi, no dia trinta de outubro de dois mil e
dezessete, tendo seu endereço e data modificados devido à indisponibilidade de. sala. A
Presidente da Sociedade Eunice Weaver de Florianópolis Senhora Marly Zillioto Gomes abriu a
reunião dando as boas-vindas aos presentes e convidou no plenário pessoas para participarem da
mesa dentre as quais para presidir a assembleia, composta então pelo Senhor Carlos Henrique da
Fonseca, membro do conselho técnico, na presidência, assessorado pela Senhora Katia Dabela de
Alcântara, membro da diretoria, na vice-presidência, e por Anderson Giovani da Silva, consultor
e convidado, secretariando a reunião. Dando seguimento aos trabalhos, o presidente da
Assembleia cumprimentou os presentes e enunciou os itens da pauta: 1) alteração de estatuto; 2)
aprovação do quadro de associados; 3) eleição e posse de conselheiros fiscais; e 4) outros
assuntos de interesse geral. O presidente passou a palavra ao secretário, que expôs as razões da
necessidade de alteração do estatuto e das demais providências na pauta da Assembleia, como
resultado de um processo de desenvolvimento institucional pelo qual passa a instituição. Após
esclarecer a necessidade de adotar uma redação adequada que demonstre com propriedade a
formação do quadro de associados da instituição e que os associados possam em conjunto
trabalhar para uma melhor govemança - inclusive aprimorar ainda mais o estatuto futuramente-
a proposta de adequação (enviada previamente a todos os atuais membros da diretoria e dos
conselhos deliberativo, técnico e fiscal da Sociedade Eunice Weaver de Florianópolis e aos
convidados para a Assembleia) foi discutida. A proposta foi objeto de ponderações, sugestões e
avaliação de todos os presentes. Após debates, os membros da diretoria e dos conselhos
deliberativo, fiscal e técnico presentes, em pleno exercício de seu direto como membros dos
órgãos de administração da instituição, decidiram por aclamação, com fundamento da ampla
liberdade de associação assegurada pelo artigo 5°, incisos XVII ~é XX, da Constituição Federal,
aprovar: (i) a alteração da denominação social para "Educandário Santa Catarina", de forma a
expressar, na denominação social, o nome do estabelecimento pelo qual a entidade é conhecida e
reconhecida pela população catarinense; (ii) a inclusão de um capítulo esclarecendo o quadro
social da organização, estabelecendo categorias de associados e forma de inclusão ou exclusão
de membros associados; e (iii) adoção de nova redação do Estatuto Social da entidade, cujo
texto é anexado à presente ata (ANEXO 2). Ficou decidido ainda que o Educandário Santa
Catarina buscará a forma mais apropriada para conduzir o processo de encerramento de sua
relação com a Federação das Sociedades Eunice Weaver, ficando deliberado que a Diretoria da
entidade providenciará as tratativas para a formalização da presente deliberação, cercando-se de
todas as medidas necessárias para certificar-se que a comunidade do município de São José e do
Estado de Santa Catarina possa continuar contando com os serviços prestados pelo Educandário
ao máximo de suas possibilidades. Como segundo ponto da pauta deliberou-se sobre o quadro de
associados considerando a introdução do novo capítulo II do Estatuto. Os atuais membros da
diretoria e dos conselhos deliberativo, técnico e fiscal passaram a compor o quadro de associados
curadores e deliberaram sobre o ingresso de novos associados, indicados pelos membros da
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diretoria e do conselho deliberativo, no formato do novo Estatuto. Foram indicados e aceitaram
fazer parte do quadro de associados curadores do Educandário Santa Catarina as pessoas que
constam no ANEXO 3. O ingresso dos novos associados, na categoria de associados curadores,
foi aprovado por aclamação, com concessão imediata de todos os deveres e direitos
especificados na nova redação do estatuto aprovado nesta Assembleia Geral. A lista completa de
associados curadores ficou como mostra o ANEXO 4. Todas as pessoas físicas e jurídicas que
pelo Estatuto anterior ao aprovado nesta assembleia eram consideradas sócios-contribuintes, se
quites com seus compromissos financeiros até a data desta assembleia, passam a ser
considerados associados mantenedores e os que anteriormente eram considerados sócios-
beneméritos, passam a ser considerados associados honorários. Ressalta-se que ainda não
existem nem foram indicados associados na categoria associado institucional. Em seguida, o
presidente da Assembleia ressaltou da necessidade de recompor o quadro de conselheiros fiscais,
agradecendo a prontidão do agora associado curador Senhor Elias Femandes Eufrásio e do
voluntário Senhor Jorge Muller em candidatar-se para a posição de conselheiros fiscais. Os
associados curadores apreciaram a candidatura e aprovaram por aclamação os dois novos
conselheiros fiscais, Senhor Elias Femandes Eufrásio, divorciado, contador, Cédula de
Identidade n" 139.947-0 SSP/SC, e CPF n? 018.573.049-34, com endereço comercial na cidade
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, à Av. Madre Benvenuta n? 1381, no Bairro Santa
Mônica, CEP 88035-001, e o Senhor Jorge Muller, brasileiro, casado, contador, registrado no
CRC/SC sob n." 19.195, CPF n.? 518.027.679-91 e Carteira de Identidade n.? 1.309.424-6,
expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado à rua Desembargador A1cebíades Silveira de
Souza, n.". 85 - Bairro - João Paulo, em Florianópolis, SC, CEP 88030-625, lhes dando posse
imediata. Dando sequência a pauta, o Presidente abriu a discussão para assuntos gerais. A
presidente do Educandário Santa Catarina, Senhora Marly Zillioto Gomes, lembrou aos presentes
da importância do planejamento para a instituição, informando que o planejamento pedagógico e
das questões administrativas já estava em andamento para apresentação em próxima assembleia.
Chamou a atenção para a necessidade de fazer também um planejamento para gestão do
patrimônio da instituição, visando dar transparência a processos decisórios ligados aos seus
ativos, com compromisso com a sustentabilidade. A assembleia decidiu criar um grupo de

. trabalho para elaboração de um plano de gestão do patrimônio do Educandário, trazendo opções
estratégicas para a deliberação da assembleia geral em próxima reunião. Com anuência da
assembleia, ficaram responsáveis pela criação desse grupo de trabalho os conselheiros técnicos
do Educandário Santa Catarina e sua presidente, sendo que os trabalhos do grupo seguirão sob a
coordenação do conselheiro técnico Carlos Henrique Ramos da Fonseca. Ainda, por sugestão do
Senhor Elias Femandes Eufrásio edo Senhor José Carlos da Silva, a assembleia decidiu por
anexar a essa ata o Balancete do Educandário Santa Catarina, levantado até o dia trinta e um de
outubro de dois mil e dezessete (ANEXO 5), de forma a compartilhar com todos os associados a
situação atual do patrimônio da instituição. Como nada mais houvesse a ser tratado, o presidente
da assembleia passou a condução dos trabalhos para a presidente do Educandário Santa Catarina,
Senhora Marly Zillioto Gomes que agradeceu as valiosas contribuições de todos encerrando a
reunião. Foi então lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente do Educandário, pelo
presidente do abalhos e por mi ., Secretá '0, que a tudo presenciei e registrei nesta.

~~
~-

Anderson Giovani da Silva
Secretário da Assembleia
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ANEXOS:

I. REGISTROS DE PRESENÇA DE ASSOCIADOS
1. ESTATUTO SOCIAL
3. QUADRO DE NOVOS ASSOCIADOS
4. QUADRO COMPLETO DE ASSOCIADOS CURADORES
5. BALANÇO PATRIMONIAL DO EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA EM 3]/10/2017
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ESTATUTO DO EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA

CAPÍTULO I

ANEXO 2

Art. 10
_ O Educandário Santa Catarina, sucessor da Sociedade de Defesa contra a Lepra, fundada em 12

de dezembro de 1936, com registro n. 79 de 23 de dezembro de 1936 e n. 058/93 de 24 de setembro de
1993 na Secretaria de Educação de 05/09170, com sede na Rua João Grumiché, 755, bairro do Roçado, na
cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 880108-100 é uma associação beneficente com tempo
de duração indeterminado, sem fins lucrativos, destinada a Educação Infantil e amparo social de crianças
desamparadas, carentes, com prioridade assistência ao filho de hansenianos por meio de ações de
cidadania, assistência social, educação, cultura, meio ambiente e esportiva.

Art. 2° - O Educandário tem como objetivo específico apoiar e realizar ações voltadas para o
desenvolvimento educacional, humano, cultural, social, ambiental, esportivo e de lazer de todas as
crianças assistidas.

Parágrafo I - Para cumprimento de suas finalidades tem objetivos sociais e atribuições:

a) Receber crianças, filhos de pessoas portadoras de doenças contagiosas, menor desamparado, com
prioridade aos filhos sadios de hansenianos, sem distinção de nacionalidade, sexo, cor ou crença
religiosa, em regime de serni-internato e internato quando necessário, permanecendo neste caso
no Educandário até a idade de 17 anos;

b) Pleitear dos Poderes Públicos meios financeiros e medidas de interesse para suas finalidades
sociais, culturais, educacionais, ambientais e esportivos;

c) Prestar assistência especializada à criança excepcional atendida no Educandário;
d) Assinar Convênios com Entidades, órgãos públicos ou privados, a fim de oportunizar a realização

de suas ações;
e) Diligenciar junto a empresas e particulares, a obtenção de qualquer recurso indispensável à

manutenção dos seus serviços e ações;
f) Zelar pelo seu Patrimônio e submeter à aprovação de sua assembleia geral a alienação de

qualquer de seus bens, sob pena de nulidade do ato;
g) Manter ensino profissionalizante, através de Convênios ou não, visando aproveitar as aptidões de

adolescentes assistidos; e
h) Participar de programas oficiais do governo federal, estadual e municipal, formatar, elaborar e

executar projetos sociais, culturais, educacionais, ambientais e esportivos com os benefícios das
leis de incentivo em âmbitos federal, estadual e municipal que promovam a inclusão social.
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Parágrafo 2 - Para realização de suas atividades, constituem as receitas do Educandário:

a) Contribuições dos seus associados;
b) Doações e patrocínios de pessoas naturais ou jurídicas, associadas ou não;
c) Resultados de suas operações;
d) Remuneração de serviços técnicos providos a terceiros;
e) Recursos de acordos e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;
f) Resultados da venda de produtos;
g) Rendimentos derivados das atividades compreendidas em seu objeto social e de seus bens e

direitos, incluindo alienação de imóveis e campanhas de captação de recursos.



i. Associados Curadores: Aquelas pessoas físicas e/ou jurídicas que integravam a
diretoria, conselho deliberativo, conselho fiscal e conselho técnico em 31 de outubro de 2017
ou que venham a ser admitidas a seu convite, ad referendum dos demais associados em
assembleia geral.

ii. Associados Mantenedores: Aquelas pessoas físicas e/ou jurídicas que se comprometam
a contribuir financeiramente com o Educandário, incluindo as pessoas físicas e jurídicas que
até o dia 31 de outubro de 2017 eram denominadas "sócios-contribuinte", e que se
encontravam regular com a tesouraria da entidade. Os associados mantenedores são
admitidos a convite pelo menos de um associado curador, ad referendum dos demais
associados curadores em assembleia geral.

111. Associado Honorário: Aquelas pessoas físicas e/ou jurídicas que forem reconhecidas
por prestarem relevantes serviços à sociedade e ao Educandário, indicadas pelo menos de
um associado curador, ad referendum dos demais associados curadores em assembleia geral.
Serão consideradas nesta categoria as pessoas físicas e jurídicas que até o dia 31 de outubro
de 2017 eram denominadas "sócios-beneméritos".

iv. Associados Institucionais: Aquelas pessoas jurídicas que, detendo notória e relevante
capacidade de articulação de forças sociais em benefício do propósito social, sejam
convidadas por pelo menos de um associado curador, ad referendum dos demais associados
curadores em assembleia geral.

CAPÍTULO Il

- Quadro Social -

Art. 30. - São associadas do Educandário aquelas pessoas naturais ou jurídicas que tenham cumprido as
condições de admissão previstas neste Estatuto Social. Os associados são divididos nas seguintes
categorias:

Parágrafo I - A condição de associado é pessoal e intransferível, mesmo em caso de morte de associado
pessoa natural ou reorganização societária de associados pessoajurídica.

Parágrafo 2 - Os associados não terão direito a quotas patrimoniais ou parcelas do patrimônio do
Educandário, direta ou indiretamente.

Parágrafo 3 - Os associados não respondem nem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações
e compromissos assumidos pelo Educandário.

Art. 4°. - Para tomar-se associado, o candidato deve c~mprir as seguintes condições:

a) Ser uma pessoa natural ou pessoa jurídica cuja participação no quadro social não seja
incompatível ou inconsistente com o objetivo social do Educandário;

b) Ser uma pessoa natural ou pessoa jurídica com boa reputação no Brasil, sem envolvimento em
escândalos financeiros, abuso de menores, exploração de trabalho infantil, práticas de corrupção
ou outras atividades consideradas não éticas pelo Educandário ou incompatíveis ou inconsistentes
com os seus propósitos e valores;

c) Ter sido recomendado por ao menos um associado curador quite com suas obrigações sociais; e
d) Submissão à aprovação pela Assembleia Geral de uma proposta formal de associação, incluindo o

compromisso de cumprir e respeitar permanentemente o presente Estatuto e suas eventuais
alterações e demais decisões tomadas pela administração da entidade relacionadas a associados,
inclusive com o compromisso de cumprir pontualmente com as suas contribuições pecuniárias e
as demais contribuições determinadas formalmente em Assembleia Geral.
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i.Associados Curadores:
a) Participar das Assembleias Gerais, pessoalmente, por representantes legais ou
procuradores, votar, bem como ser votado, para compor a Diretoria, Conselho Deliberativo,
Conselho Fiscal e Conselho Técnico, observadas as disposições do Estatuto;
b) Licenciar-se, sem prejuízo de sua participação no Quadro Social e do cumprimento de
seus deveres, sendo vedado, no curso da licença, o exercício do direito de voto;
c) Propor a admissão de Associados em quaisquer das categorias previstas neste Estatuto;
d) Desligar-se voluntariamente do Quadro Social, mediante comunicação escrita nesse
sentido, dirigida ao Presidente. O desligamento será considerado efetivo a partir da data
definida no pedido ou, na ausência de especificação dessa data, a partir da entrega do
comunicado.

Parágrafo Único - A pessoa jurídica associada credenciará até duas pessoas naturais, sendo uma titular e
uma suplente, que a representarão nessa qualidade.

Art. 5°. - São direitos dos associados:

ii.Associados Mantenedores:

a) Participar das Assembleias Gerais, pessoalmente, por representantes legais ou
procuradores, não tendo direito a voto nas deliberações sociais;
b) Licenciar-se, sem prejuízo de sua participação no Quadro Social e do cumprimento de
seus deveres;
c) Desligar-se voluntariamente do Quadro Social, mediante comunicação escrita nesse
sentido, dirigida ao Presidente. O desligamento será considerado efetivo a partir da data
definida no pedido ou, na ausência de especificação dessa data, a partir da entrega do
comunicado.

iii.Associados Honorários:
a) Participar das Assembleias Gerais, pessoalmente, por representantes legais ou
procuradores, não tendo direito a voto nas deliberações sociais;
b) Licenciar-se, sem prejuízo de sua participação no Quadro Social e do cumprimento de
seus deveres;
c) Desligar-se voluntariamente do Quadro Social, mediante comunicação escrita nesse
sentido, dirigida ao Presidente. O desligamento será considerado efetivo a partir da data
definida no pedido ou, na ausência de especificação dessa data, a partir da entrega do
comunicado.

iv.Associados Institucionais:
a) Participar das Assembleias Gerais, pessoalmente, por representantes legais ou
procuradores, não tendo direito a voto nas deliberações sociais;
b) Licenciar-se, sem prejuízo de sua participação no Quadro Social e do cumprimento de
seus deveres;
c) Desligar-se voluntariamente do Quadro Social, mediante comunicação escrita nesse
sentido, dirigida ao Presidente. O desligamento será considerado efetivo a partir da data
definida no pedido ou, na ausência de especificação dessa data, a partir da entrega do
comunicado.

Art. 6°. _. São deveres dos associados:
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a) Manter o Educandário informado sobre seus dados pessoais, como endereço, telefones, e-rnail e
atividades correntes que possam estar alinhadas ou em conflito com as atividades e objetivos
sociais do Educandário;

b) Colaborar com o Educandário, participar na consecução de seus objetivos, cumprir o Estatuto e
acatar as deliberações emanadas dos órgãos competentes da administração;

c) Pagar pontualmente as contribuições associativas eventualmente fixadas pela Assembleia Geral.

Art. 7° - O Conselho Deliberativo é competente para, assegurado o direito de defesa e recurso para a
Assembleia Geral, deliberar pela suspensão ou exclusão de qualquer associado, verificada uma das
seguintes hipóteses:

a) Apresentação de informações falsas quando do pedido de admissão;
b) Violação deste Estatuto ou de quaisquer outros regulamentos ou normas instituídas por órgão

competente; ou,
c) Conduta pessoal prejudicial ou contrária aos interesses e/ou propósitos do Educandário;
d) Não pagamento das contribuições associativas fixadas para sua categoria;
e) Ausência injustificada em duas assembleias gerais consecutivas ou a duas de quatro assembleias

gerais subsequentes.

Art. 8° - O Conselho Deliberativo enviará ao associado notificação escrita contendo descrição
circunstanciada dos fatos e motivos da instauração do procedimento disciplinar, para que ele apresente, se
quiser, defesa escrita em dez dias. Findo o prazo, o Conselho Deliberativo deliberará sobre o assunto,
comunicando por escrito o associado de sua decisão, o qual poderá apresentar recurso à Assembleia Geral
em dez dias. Recebido o recurso, o Presidente do Conselho Deliberativo convocará, em até trinta dias, a
Assembleia Geral, na forma deste Estatuto Social.

CAPÍTULO III

- Organização Social-

Art. 9° - São órgãos da Associação:
a) Assembleia Geral;
b) Diretoria;
c) Conselho Deliberativo;
d) Conselho Fiscal; e
e) Conselho Técnico.

Parágrafo I - Os membros da diretoria, conselho deliberativo, conselho fiscal e conselho técnico são
eleitos, possuem mandatos de quatro anos e exercerão gratuitamente as suas funções. Não remunera, nem
concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, a seus diretores, sócios, conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes;

Parágrafo 2 - Os membros da diretoria, conselho deliberativo, conselho fiscal e conselho técnico não
respondem nem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações e compromissos assumidos pelo
Educandário dentro do limite de seus poderes, definidos neste Estatuto.

Parágrafo 3 - O Educandário não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto;

Parágrafo 4 - O Educandário aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional,
na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional.



- Assembleia Geral -

Art. 10°- A Assembleia Geral é constituída pelos associados curadores, mantenedores, honorários e
institucionais.

Art. 11° - A Assembleia Geral pode ser ordinária ou extraordinária.

Art. 12° - A Assembleia Geral Ordinária será realizada anualmente, no mês de Abril, para apreciação dos
atos da Diretoria e aprovação da prestação de contas, relatório, tratando ainda dos seguintes itens:

a) Eleição da Diretoria;
b) Preenchimento de vagas que ocorram no Conselho Deliberativo, completando o mandato dos

substituídos;
c) Eleição do Conselho Fiscal e Técnico;
d) Reforma do Estatuto; e
e) Assuntos gerais de interesse do Educandário.

Parágrafo Único - A eleição da Diretoria e Conselhos poderá ser por aclamação ou escrutínio secreto
entre os associados curadores em Assembleia Geral.

Art. 13° - A convocação para a Assembleia Geral Ordinária será feita pela presidente do Educandário, ou
em sua falta pelo presidente do Conselho Deliberativo, com antecedência de sete dias, por meio de Edital,
sendo mencionada a finalidade da reunião, dia, hora e local. A convocação para Assembleia Geral
Extraordinária será feita pela presidente do Educandário, ou em sua falta, pelo presidente do Conselho
Deliberativo, com antecedência de três dias, sempre que os interesses sociais o exijam, por meio de carta,
telegrama, sendo mencionada a finalidade de reunião, dia, hora e local.

Parágrafo Único - Fica garantido a 1/5 dos associados o direito de promover a convocação para a
Assembleia Geral.

Art. 14° - A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária será aberta pelo presidente do Educandário,
escolhendo no plenário, a mesa que deverá presidi-Ia, que será composta de presidente, vice-presidente e
secretário. A Assembleia poderá ser realizada com 2/3 dos associados curadores na Ia chamada e com
qualquer número na 2a chamada. Havendo empate nas decisões, caberá ao presidente dar o voto decisório.

Art. 15° - A Assembleia Geral Extraordinária será convocada pelo presidente do Educandário e/ou pelo
presidente do Conselho Deliberativo para:

a) Tratar de reforma do estatuto ou da dissolução do Educandário;
b) Assuntos urgentes de interesse do Educandário.

- Da Diretoria -

Art. 16° - A Diretoria, que poderá ser exercida por pessoas de ambos os sexos, com mandato de quatro
anos, podendo ser reeleita. Será constituída de:

a) Presidente
b) Ia Vice-Presidente
c) 2a Vice- Presidente
d) 1"Secretária
e) 2a Secretária
f) 1a Tesoureira
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CAPÍTULO IV

g) 2a Tesoureira

Art. 17° - A Diretoria se reunirá ordinariamente, uma vez por mês, para tomar conhecimento de todos os
acontecimentos ocorridos, e extraordinariamente, sempre que assuntos de urgência exigir. Neste caso
deverá ser comunicado ao Conselho Deliberativo.

Art. 18° - A ausência sem justificativa em três reuniões consecutivas motivará perda de mandato de
qualquer membro da Diretoria.

Art. 19° - As vagas que ocorrem na Diretoria, no primeiro ano de sua gestão, serão preenchidas por
indicação do Conselho Deliberativo. As vagas que ocorrem depois desse prazo, serão preenchidas pela
Assembleia Geral, especialmente convocada, completando o mandato dos substituídos.

- Das Competências -

Art. 20° - Compete ao Presidente do Educandário:
a) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
b) Convocar as Assembleias Gerais e dar início aos trabalhos;
c) Superintender o Educandário, representando-o em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes

para tal fim;
d) Admitir e dispensar funcionários, bem como fixar-Ihes o salário e determinar suas atribuições;
e) Movimentar contas bancárias, assinando com o tesoureiro, cheques e documentos de pagamento;
f) Autorizar despesas dentro dos planos de trabalho ou em caráter de emergência, que nesse caso,

deverá ser comunicado com brevidade à Diretoria;
g) Elaborar Relatório das Atividades, Prestação de Contas e Balanço de cada exercício, para

apreciação do Conselho Fiscal e posteriormente ao Conselho Deliberativo;

Art. 210
- Compete aos 10 e 20 Vice-Presidente:

a) Substituir o Presidente em seus impedimentos ocasionais;
b) Auxiliar o presidente no cumprimento de suas tarefas.

Art. 22° - Compete aos 10 e 20 Secretários:
a) Elaborar a correspondência social;
b) Redigir, lavrar e arquivar atas;
c) Redigir, lavrar e arquivar atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria;
d) Organizar e zelar pelo arquivo do Educandário e
e) Auxiliar a Diretoria na administração social.

Art. 230
- Compete aos 10 e 20 Tesoureiros:

a) Manter sob sua guarda a responsabilidade do patrimônio financeiro do Educandário;
b) Assinar e endossar com o Presidente, cheques, ordens bancárias e autorização de pagamentos;
c) Receber doação e patrocínio, dar a respectiva quitação, juntamente com o Presidente;
d) Apresentar, mensalmente, balancete do movimento financeiro do Educandário para aprovação da

Diretoria e, anualmente, para apreciação e parecer do Conselho Fiscal; e
e) Acompanhar e fiscalizar a contabilidade, observando os princípios fundamentais das normas

brasileiras de contabilidade, informando à Diretoria de qualquer anormalidade encontrada.

- Do Conselho Deliberativo -
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Art. 24° - O Conselho Delib~~ativo será composto por sete membros, eleitos pela Assembleia Geral, com
mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos:

a) O Presidente do conselho designará, entre os demais membros eleitos do conselho, os que
exercerão os cargos de Vice-Presidente e Secretário nas reuniões e;

b) Os membros do Conselho Deliberativo não podem fazer parte da Diretoria ou do Conselho Fiscal
e:Té;;~ico.

Art. 25° - Compete ao Conselho Deliberativo:
a) Estudar e deliberar sobre todos os assuntos de interesse do Educandário, que lhe forem
. submetidos pela Diretoria, oferecendo opinião para discussão da Assembleia Geral;

b) Examinar o relatório anual' da Diretoria e o Balanço Geral, após parecer do Conselho Fiscal,
oferecendo opinião para discussão da Assembleia Geral;

c) Sugerir e recomendar a diretoria medidas que interessem a mesma;
d) Apreciar o orçamento anual e o plano de execução dos trabalhos;
e) Eleger a Diretoria nas vagas que ocorrem durante o mandato, na forma do artigo 17° deste

Estatuto;
f) As vagas que ocorram '10 Conselho Deliberativo serão preenchidas na reunião de Assembleia

Geral, especialmente convocada para completar o mandato dos substituídos; e
g) O Conselho Deliberativo reunir-se-á anualmente e, sempre que houver necessidade,

extraordinariamente. Nesse caso, por convocação do Presidente do Conselho ou do Presidente do
Educandário. .

- Do Conselho Fiscal-

Art. 26° - O Conselho Fiscal, com funcionamento permanente, será composto por três membros efetivos e
três suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de quatro anos.

Parágrafo Único - A posse dos novos conselheiros fiscais, independentemente da data da sua eleição,
ocorrerá obrigatoriamente sempre após a aprovação das contas da diretoria e das Demonstrações
Contábeis do ano Anterior.

Art. 27° - Compete ao Conselho Fiscal examinar as contas e as Demonstrações Contábeis do
Educandário, bem como o Relatório da Diretoria, podendo requisitar junto ao contador da entidade, livros
contábeis e fiscais, documentos emitidos pela administração e pedir, ainda, o comparecimento dos
membros da Diretoria para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Art. 28° - O parecer do Conselho Fiscal será conclusivo, com apreciação bem definida da matéria a ser
examinada, como também da situação financeira do Educandário, que será consignado em livro próprio.

- Do Conselho Técnico-

Art. 29° - O Conselho Técnico será composto por pessoas de várias áreas técnicas que possam orientar a
sociedade em seu programa de trabalho.

Art. 30° - É composto por três membros, com mandato de quatro nos, sendo eleitos pela Assembleia
Geral, podendo também ser reeleitos.

Art. 31° - Compete ao Conselho Técnico:
a) Traçar orientação técnica do Educandário e
b) Colaborar com a Diretoria na parte técnica da administração.
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CAPITULO V

- Dos Presidentes de Honra-

Art. 32° - Serão Presidentes de Honra do Educandário Santa Catarina todos os ex-presidentes, em
reconhecimento pelos serviços prestados, com aprovação dos associados curadores em Assembleia Geral.

CAPÍTULO VI

- Da Reforma do Estatuto, Dissolução e Liquidação -

Art. 33° - A Assembleia Geral convocada, na forma do artigo 13°, poderá deliberar sobre a alteração do
Estatuto Social, procedendo-se as alterações desde que haja aprovação de dois terços (2/3) dos associados
curadores.

Art. 34° - A Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, na forma do artigo 13°, e desde
que mediante o voto favorável de pelo menos dois terços (2/3) dos associados curadores, poderá deliberar
sobre a dissolução do Educandário, a qual também poderá ocorrer nos casos previstos em lei.

Parágrafo Único - Na Assembleia Geral que deliberar sobre a dissolução do Educandário, será indicado o
liquidante, sua remuneração se for o caso, e estabelecida a forma de processamento da mesma.

Art. 35° - Em caso de dissolução ou extinção, destina-se o patrimônio líquido a pessoa jurídica de igual
natureza, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

CAPITULO VII

- Disposições Gerais -

Art. 36° - O Educandário Santa Catarina deverá realizar sua eleição em abril. As eleições são realizadas
de quatro em quatro anos.

Art. 37° - O Educandário deverá sempre manter-se neutro em qualquer regime político ou religioso,
aceitando a colaboração de todas as entidades políticas ou religiosas, que não infringirem as leis do país,
não admitindo discriminação de raça, cor ou sexo.

Art. 38° - A administração do Educandário só poderá ser exercida pela sua Diretoria e Conselhos, sendo
vedada a administração por qualquer outro órgão.

Art. 39° - A escrituração do Educandário deverá ser realizada de acordo com os princípios fundamentais
da contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade e sua prestação de contas, na forma de
relatórios de atividades e demonstrações financeiras (incluindo certidões negativas de débitos com a
Previdência Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) estará à disposição para exame de
qualquer cidadão no encerramento do exercício fiscal.

Art. 40° - Os casos omissos neste estatuto serão decididos em assembleia geral, com quórum de 2/3 dos
associados curadores.

Art. 41° - Qualquer membro da Diretoria identificado como responsável por atos de má administração
responderá pelas obrigações do Educandário.
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Art. 420 - O Educandário aplicará a subvenção e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas.

Art. 43° - Presta serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela.

São José, em 31 de outubro de 20 I7
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