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AO 10• OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE FRANCA.SP

.----------------------
IOOCUMElITO PROTOCQAOO, REGISTRADO E:
:SCANEADOEM MICROFILME SOB.N. 69716 :
•._----_._---.--_1

A entidade denominada INSTITUTO ASPA, com sede e foro nesta cidade de Franca-
SP,sito a Rua Jonas de Alcântara Vilhena, n°. 651, Vila Formosa, vempor meio de seu
Presidente, abaixo assinado, Sr. José Marcelo Tasso Dermínio, brasileiro, casado,
natural de Franca (SP), nascido aos 02/05/1985, engenheiro civil, residente e
domiciliado em Franca (SP), â Rua Acâcio de Lima, na 451, Ap. 213 - BI. B, CEPo
14.403-265, portador do RG na 40.728.940-9 SSP/SP e do CPF/MF na 336.291.998-
79, requerer a V.Sa. o registro da Ata de Assembléia Geral Extraordinâna para
Alteraçâo do Estatuto Social da entidade acima mencionada, do qual anexa 02 (duas)
vias de igual teor e forma.

Nestes termos

P. Deferimento

Franca-SP, 27 de março de 2.017.

~ .~ ,~ 1)--,-,. OU r_------------------------

José Marcelo Tasso Dermínio

Presidente
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ATA DE ASSEMBl,ÉTA. GERAL EXTRAORDINARlA DA ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E A1lHGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

ASPA

Aos 20 (vinte} dias do mês de março de 2.017, as 19:30 hora.•••atendendo o Edital de Convocação de
20 de fevereiro de 2.0]7, nesta cidade de Franca.SP, a Rua Jonas Alcântara Vdhena, n° 651, VIla
Formosa, reuniram-se os membros e associados descritos e assinados na relação de presença anexa em
sua maioria absoluta, da ASSOClAçAO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA &SQVETEBOL CLVBE -
ASPA. de aUlrdo com o EstD.tlJ.lD em vigor, para deliberarem sobre o seguinte tema: l} Alteração do
Estatuto Social para adaptação a Lei n- 13.019/14 e Portaria n- 224 do Jlhlistério dos
Esportes; e 2) 1) Alteração do Eru:Ureço da ~cú e da cúnom.inaçâo sodal da entidade. Iniciando.
as trabalhos foi c1eito para pr-esidi-los o. Sr. Jose Marcelo Tasso. Demúnia. c para secretariá-lo. a Sr.
Andersan Luis do Nascimento. Com a palavm o. Sr. Presidente passando. a ardem dos trabalhas. e com
grande satisfação., agradeceu a presença de seus companheiros de Diretaria e Canselho Fiscal, e
associados, esclarecendo. a todas as presentes a necessidade da alteração c adequação das di.spos[ções
cslatulárias. Disse de farma breve e clara, da necessidade da alleraçda das disposições estatutárias em
atenção. a Portaria n° 224 de 18 de setembro de 2.014, sabre a procedimento paro verifrcaçãa. pelas
ôrgãos da Ministério dos Esportes, neste caso a DIFE (Departamento de Incentivo e Famento ao Espane),
acerca da cumprimento das e.xigen.ciasprevistas nos artigos 18 e 18-A da Lei nU 9.615 de 24 de março.de
1.998 (Lei Pelé). para que a entidade tenha futuramente seus projetos encaminhados aos órydos
responsál.Jeis e sejam assim plenamente atendidos. Seguiu ainda, explonando acerca também da
nccessidade de adequação do Estatuto da entidade, frente a Lei n° 13.019/14, chamada ~Lei do Marca
Rcglllat6rio", em vigor desde janeiro de 2.016. adotando regras para os antigos ~con.vCnios"com o Poder
PUblico, passando. a par-tir da data mencionada, a serem, realizados através dos chamados -Termos".
Para este enquadramento faram necessárias algumas aUeraçóes, inclusdes e renumeração de parágrafos
artigos, bem como o enquadramento de suas disposiçõcs estatutárias frente us referidas leis. O Sr.
Presidente discorreu sobre os benefIcios que a entidade poderia conseguir com a intitulaçãa dos
respectivos titu/os, atendendo. a po.pulação e os seu representados realizando par exemplo, parcerias com
o Municipio(FEAC}, Estado e União. !niciaram.se OS debates, e a estatuto. depois de discutido, analisado e
modijicado. fai aprovado em lodos os itens, por unanimidade. Passando para o item 2) das trabalhos.
quanta a necessidade de regularizar o endereço da sede da ASPA que já se estabelece a Rua Jonas
Alcântara Vilhena, n° 651, Vila Formosa, Cepo 14.401~031, em Franca-5P, e no Estatuto antigo
menciona a sede a Rua Ewcrton de Pu.ula Merlino, n° 2.708, Vila Santa Cruz. Portanto para que as
atividades e Jinalidades sócia-cu.lturais e esportivas da entidade, continuem sendo cumpridas, deliberou.
se a respeito da importtincia deste item. aliados a c:ompetencia.. dedicação aos projeros e trabalhos
desenvolvidos por- roda Diretoria. e para tanto, seI. do o item aprovada por unanimidade, alterando-se o
endereço da ~ede para Rua Jonas Alcântara Vllhena. nO 651, Vila Formosa, Cep. 14.401-031. em
Franca-5P, Quanto a denominação sodal da entidade. rodos os membros presentes discutiram a
proposta da Diretoria para que a denominação. social fosse alterada, passando de ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL para '"INSTITUTO ASPA"', frgurando assim com uma
inlitulaçdo mais modema e atendendo as expectativas de seus associados. A proposta foi aceita por
unanimidade, e assim passando a entidade de agora em diante a denominar.se "INSTITUTO ASPA".
Finalmente o Sr. Presidente passau a palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausencia de
manifesto e IlUda mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente
Assembléia GeraL e determinou a mim, que servi como secretário, que lavrasse a presente ata e levasse a
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registro junto aos órgãos Públicos competentes, para surtir os efeitos jurfdicos necessários. A presente vai
por mim e pelo Sr. Presidente assinados como sinal de sua aprovaçe'lo.

Franca, 20 de m rço de 2.017,

And~rson Luis do Nascimento

\)1.

Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
.---------------------------------------.
iDOCIJI\8HO PROTOCllAOO, REGISTRADO E:
:SCANEADOEM MICROFILME SOe.N. 69716 :,----------,

Convocamos nos termos áo artigo 4° e f r áo artigo 4° áo
CEstatuto Socia' os mem6ros e associaáos, para participarem áa
}lssem6Céia Çera[ C£.:(traoráituíria,áa }lssoci.ação áe (J>aise}lmigos
áo Pranca (j3asquete60[ C[u6e, que se reafizará no áia 20 áe março
áe 2.017, às 19:00 fi., em primeira com)ocação ou às 19:30 fi. em
segunáa convocação, sito a 1{ua Jonas }lCcântara o/i[fiena, n°.
651, o/ifâ Pormosa, em Pranca-Scp' para áefi6erar a respeito áos
seguintes temas:

l)}lCteração áo CEstatuto Socia[ para aáaptação a Lei 13.019/14
e Portaria n°. 224 áo :Ministério áos CEsportes.

2) Jl.Iteração áo enáereço áa seáe e áa áenominação socia[ áa
entiáaáe.

Pranca, 20 áefevereiro áe 2.017.
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CLUBE-ASPA :OOCUMENTOPROTOCiUOO, REGISTRAOOE:

CNPJ/MF N". 02.939,917/0001-81:SCANEf'tlO EMMICROFILMESOB.N. 69'1t6 :

Ata de Assembléia Extraordinária para Alteração do Estatuto Social realizada em 20
de março de 2.017.
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CAPtTUUJ I -DA DENOMlNAçAO, SEDE E FINS:

Artigo 1° - O INSTITUTO ASPA, inscrito no CNPJ/MF sob o nO. 02.939.917/0001.81,

também designado sob a sigla ASPA, fundada em 14 de outubro de 1.998, sob a forma de

associação, é uma Pessoa Juridica de Direito Privado, semjzns lucrativos e duração por tempo

indeterminado, com abrangência em todo território brasileiro, de caráter esportivo e sócio-

cultural, com sede e foro no município de Franca, Estado de São Paulo, sito a Rua Jonas

Alcântara Vilhena. nO. 651, Vila Fonnosa, Cepo 14.401.031.

Artigo 2° - O INSTITUTO ASPA possui as seguintes finalidades:

I. Proporcionar a prática dos esportes de iniciação esportiva, participação e alto rendimento

em geral, em âmbito nacional, entre seus associados, especialmente o BASQUETEBOL,

mantendo inclusive, departamentos masculinos e femininos; (Portaria n° 224/14-ME,

artigo 3°, Inciso m. alínea J).

11. A representação da categoria dos atletas nas modalidades esportivas desenvolvidas na

entidade, âmbito dos órgâos e conselhos técnicos incumbidos da aprovação de

regulamentos das competições por elas eventualmente organizadas, bem como nos

colegiados de direção e na eleição para os cargos da entidade (portaria n° 224/14-ME,

artigo 3°,Inciso m, 1 e 2).

In- Promoçào de atividades e finalidades de relevância pública e social(Lei n°. 13.019/14,

artigo 33, Inciso Ij

IV. Promoção da cultura, do desporto, da defesa e conservação do património histórico e

artistico;

V. Empenhar.se no aperfeiçoamento esportivo, com abrangência nacional, proporcionando

QDS associados e fl1indos, orientação relativa aos melhores métodos para sua prática e

desenvolvimento, promovendo o funcionamento em escolas, universidades ou cursos

técnicos;
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VI- Filiar-se (l órgãos superiores que dirigem, coordenam e supervisionam as atividades

afins do instituto, com inteira obseroância das leis, Twnnas e regulamentos vigentes,

atinentes às suas atividades;

VU. Elaborar regulamentos de ordem técnica e administrativa, bem como coTlEederfiliaçao a

associações e entidades classistas na região sob sua jurisdição, na fonna da lei,

apreciando, aprovando ou não os Estatutos dos associados ou filiados;

VI11. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de

oulros valores universais;

IX. A difusão da prática desportiva de acordo com as regras internacionais e nacionais

visando sempre sua organizaçãO;

x- Promoçao e inclusão social da criança, jovem, adolescente portadores ou não de

necessidades especiais e/ ou excluidos socialmente, através de programas sócio-

desportivos, além de escolinhas de iniciação esportivas e divisôes de base, previamente

organizadas, em todo tem'tório nacional;

XI. Promoção e divulgação dos males causados pelo uso de drogas, cigarros e bebidas

alcoólicas;

XII. Promouer a valorização e conservação dos bens públicos e privados;

XlH- Promover e estimular parcerias com entidades públicas ou privadas, em ãmbito

nacional e internacional, visando o aprimoramento e execuç..iio de programas sociais em

beneficios da criança, adolescente, jovens portadores ou não de necessidades especiais

e/o11 excluídos socialmente.

XIV- A adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a

obtenção, de fonna indiuidual ou coletiva, de beneficios ou uantagens pessoais, em

decorrência da partidpaçào no respectivo processo decisório;

xv. Comercializar produtos, publicações, seroiç.os, informações e dados produzidos através

da entidade, bem como espaços publicitários e produtos de divulgação (camisetas, bonés,

cd 's, etc), desde que o produto desta comercialmação reverta integralmente para realização

de novos trabalhos ou continuação dosjá existentes.

Parágrafo Primeiro: . No deseTlVoluimento de suas atiuidades, o INSTITUTO ASPA

os principias da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

e da eficiência e nào fará qualquer discriminaçãO de roça, cor, gênero, ou

r . igião, classe social, concepção política-partidária, filosófica, ou nacionalidade, em suas

atiuidades, dependências ou quadro social.
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Parágrafo Segundo: O INSTITUTO ASPA, não distribui entre seus associados,

conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais, quaisquer excedentes

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos bonijícaçoes, participaçoes ou parcelas de seu

patrimôTÚo auferido mediante o exercicio de suas atividades, e os aplica integralmente na na

manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais, em âmbito nacional. (Portaria n°

224/14-ME, artigo 3°, Inciso m, alínea i).
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Artigo 3°_ Integram o INSTITUTO ASPA, todas as modalidades amadoras de esportes,

como basquete, futebol de campo e saUlo, vôlei, lwadebol, natação, judô e demais esportes

olfmpicos, n(1o olímpicos e pára- olímpicos, masculino e feminino, de iniciação esportiva,

participação e de alto rendimento, possuindo abrangência nacional em todas as

modalidades esportivas.

Parágrafo Único - O INSTITUTO ASPA dedica as suas atividades por meio de execução

direta de projetos, programas ou plaaos de açôes, por meio da doação de recursos fisicos,

humanos e financeiros, ou prestação de serviços intennediários, e apoio a outras organizaçoes

sem fins lucrativos e a ôrgãos do setor público que atuam em áreas afins, em ãmbito nacional e

internacional.

Artigo 4°. O INSTITUTO ASPA disciplinará seu funcionamento por meio de Ordens

Normativas, emitidas pela Assembléia Geral, e ordens executivas emitidas pelo Presidente,

podendo ainda, elaborar um Regimento lrrlemo que disciplinará o seu funcionamento, desde

que, aprovado em Assembléia Geral.

Artigo 5° A fim de cumprir suas finalidades, o ASPA se organizará em tantas unidades de

prestação de seroiços, quantas se fizerem necessárias, os quais se regerão pelas ciisposiç:ões

estatutárias.

Parágrafo Único: Os serviços de educação ou de saúde a que a entidade eventualmente se

dedique serão prestados de forma inteiramente gratuita e com recursos PTÔpriOS,vedado o seu

condicionamento a qualquer doação, contrapartida ou equivalente.

Artigo 6° . O INSTITUTO ASPA poderá aceitar auxilios, contribuiçY;es ou doaçoes, depois de

e'(ominados e aprovados pela diretoria, bem como finnar convênios nacionais ou intenlacionais

com organismos ou entidades públicas ou pn'vadas, contanto que não impliquem em sua

subordinação a compromissos e interesses que coriflitem com seus objetivos e finalidades ou

sua dependência.
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CAPiTULO Il - DOSASSOCIADOS:ADMISSÃO, DEMISSÃO, EXCLUSÃO, DIREITOS E

DEVERES

Artigo 7' - O INSTITUTO ASPA conJará com um ruímero ilimitado de associados, que não

respondem pelas obrigações sociais do Instituto, podendo filiar-se somente maiores de i8

(dezoito) anos, distinguidos em quatro categorias:
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1. Associados Fundadores: os que qjudaram na fundação do instituto, reconhecidos como

elementos de boa moral e vida honesta.

Il. Associados Beneméritos: pessoas fisicas ou juridicas que, pela colaboração ou

prestação de relevantes serviços às causas do Instituto, fizeram jus a este titulo, a

crifério da Diretoria e ratificados pela Assembléia Geral, considerados benfeitores do

ASPA.

m. Associados Contribuintes: são todas as pessoas fisicas ou juridicas que se vinculam

por identificação pessoal com a causa que o Instituto promove.

IV. Associados Efetivos: cidadãos dispostos a colaborar com a melhoria da qualidade de

vida da população; qualquer associado ou pessoa que não seja fundador do ASPA, e

que sejam aprovados pela Assembléia Geral. Associados que usufruem da prática da

associação, freqüentadores assíduos ou não e podem inclusive ser qualificados como

orientadores.

Parágrafo Único - Os associados não respondem pelas obrigações sociais do ASPA.

Artigo 8' -DA ADMISSÃO DOASSOCIADO:

A admissão dos associados se dará independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça,

cor e crença religiosQ, e para seu ingresso, o interessado deverá preencher ficha de inscrição, e

submetê-la a aprovação da Diretoria Executiva, que observará os seguintes critérios:

1. Apresentar a cédula de identidade;

Concordar com o presente estatuto, e expressar em sua atuaçllo na Entidade e fora dela,

os princípios nele definidos;

Ter idoneidade moral e reputação ilibada;

Em caso de associado contribuinte, assumir o compromisso de honrar pontualmente com

as contribuições associativas.
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Parágrafo Primeiro - O julgamento das propostas será feito por uma comissão de 03 (três)

membros indicados anualmente pela Diretoria, e submetida a aprovação em reunião ordinária

em que tenha comparecido a maioria dos diretores eleitos.

Parágrafo Segundo - Aos associados admitidos, serão conferidos um diploma, carteirinha ou

ainda descrito no Tenno de Adesão, a irulicaçao de sua categoria.

Artigo 9° -DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS:

São direitos dos associados:

1-fazer sugestões e propostas de interesse do ASPA;

1I- freqüentar as dependências do ASPA e tomar parte nas reuniões esportivas, SOCIaIS,

artisticas e wlturais;

m- fazer represenlações ao Conselho Fiscal e a Diretoria;

IV- apoiar, divulgar, propor e efetivar programas e propostas da entidade;

v- convocar Assemblêia mediante requerimento assinado por 1/5 dos associados.

VI- votar e ser votado.

Parágrafo Primeiro - Os direitos sociais previstos neste Estatuto são pessoais e

intransferiveis.

Parágrafo Segundo. Será garanlido aos associados e filiados o acesso irrestrito aos

documentos e informaçoes relativos â prestação de contas, bem como àqueles relacionados à

gestão da respectiva entidade de administração do desporto, os quais deverão ser public.ados

na integra no sítio eletronico desta.(porlaria n°. 224/14-ME, artigo 3°, inciso m, alínea e).

Artigo 10 . DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS:

São deveres dos associados:

1- respeitar o presente Estatuto;

n~comparecer às assembléias gerais convocadas;

m. nao competir em torneios oficiais, sob medidas disciplinares, sem autorizaçdo da Direton'a;

- aceitar e desempenhar, com zelo e diligência qualquer cargo para qual for eleito, exceto por

motiU(J de força maior.

V. pagar pontualmente as mensalidades estipuladas, que se destinam ao desenvolvimento

comum das atividades do ASPA.
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Artigo 11- DAS PENALIDADES:

Parágrafo Único: A cobrança de mensalidade dos associados, ocorrerá apenas se houver

necessidade, com objetivo de manutenção da associação, devendo o valor da contribuição ser

estipulado em Assembléia Geral e especificado no tenno de adesão ou contrato.
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Os associados que infringirem as disposições deste estatuto, ficam sujeitos eis seguintes

penalidades:

I -Advertência - será verbal e aplicada pelo Presidente da Diretoria Executiva;

H-Suspensão - será aplicada pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, por comunicação

escrita, imposta pela Diretoria Executiva.

Artigo 12- DA DEMISSAO DO ASSOCIADO:

Ê direito do associado demitir-se quando julgar necessário, protocolando junto a Secretaria da

ASPA o seu pedido de demissão.

Artigo 13- DA EXCLUSÃO DOASSOCIADO:

A exclusão do associado se dará nas seguintes questões;

I. Grave violação do estatuto;

u. Difamar a Associação, seus membros, associados ou objetos;

m. Atividades que contrariem decisões de Assembléias;

IV. Desvio dos bons costumes;

v. Conduta duvidosa, atos ilícitos ou imorais;

VI. Falta de pagamento de três parcelas consecutivas das contribuições associativas;

m. O associado excluido por falta de pagamento poderá ser readmitido mediante o

pagamento de seu debito junto a tesouraria do Instituto.

VIU. Quando forem condenados por crime hediondo ou infamante, em decisão judicial

transitada em julgado, á vista das respectivas certidões, e/ou nos termos dos artigos 57

e 58 do Código Civil.

Parágrafo Único - A perda da qualidade de associado será determinada pela Diretoria

Executiva, cabendo sempre recurso a Assembléia Geral, dentro de lO (dez) dias cOlúados da

data em que o infringente receber a comunicação.
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Artigo 14 - São órgãos do INSTITUTO ASPA:

CAPiTULOm- DA ORGANIZAçAO ADMINISTRATIVA.
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aJ Assembléia Geral;

b) Diretoria Executiva;e

c) Conselho Fiscal.

Parágrafo Primeiro: Não haverá remuneraÇÕes para os membros da entidade, os quais

exercerão funÇÕes graciosas.

Parágrafo Segundo: O INSTITUTO ASPA, poderá criar órgãos de cooperação <'-Omo

Comissões de Trabalho e Departamentos, que serão nomeadas pelo Diretor Presidente,

CD7Ifónnesuas necessidades, e cujas atribuições, composições e competências serão definidas

no ato de sua criação ou em Regimento Interno.

Artigo 15 - DA ASSEMBLÉIA GERAL:

A Assembléia Geral é composta dos associados, diretores e conselheiros, maiores de 18 anos,

quites com os cofres sociais, em pleno gozo de seus direitos estatutários e possuindo mais de

O 1 (um) ano 'lO quadro social, cabendo-lhe decidir, ordinária ou extraordinariamente, como

última instância administrativas.

Parágrafo Único: OINSTITUTO ASPA reunir-se-à emAssembléia Geral Ordinária, no mês

de janeiro de cada ano, afim de apreciar os atos e as contas da diretoria referentes ao

exercicio anterior, ou ainda, a cada quatro anos, TW mês de novembro, para eleger e

empossar a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, quando se tratar de ano eleitoral da

Entidade, e ainda, extraordinariamente, sempre que convocada, pelo presidente ou

requerimento assinado por 1/5 (um quinto) dos associados.

Artigo 16 -DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA ASSEMBLEIA GERAL.

1. Eleger os administradores;

Destituir os membros da Diretoria, bem como o C..oflselhoFiscal, sendo neste caso,

As Assembléias Gerais decidirão por maiada dos votos presentes. As delilJerações serão

tomadas por meio de votação simbólica, aclamação ou escrutínio secreto, a critério da

Assemhléia, nao sendo permitida a votaçao por procuraçao. Funcionará em primeira

convocação com a presença de 110 mínimo 2/3 (dois terços) de seus associados e, em

segunda convocação, meia hora após a primeira, neste caso com qualquer número, e terá

as seguintes prerrogatilJas:

11.
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especialmente convocada para este fim;

m. Deliberar sobre a previsão orçamentária e a prestação de contas da Diretoria, precedida e

acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório do exercicio findo,

demonstração da Receita e da Despesa e Balaço Patrimonial referente aquele exercício e

Plano de Atiuidades para o exercício seguinte; (Portaria n° 224j14-ME, Inciso m,
alínea dJ.
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IV. Refomlular os Estatutos, sendo neste caso, especialmente conuocada para este fim;

V. Deliberar quanto à dissoluÇc10da entidade e o destino a ser dado ao patrimõnio;

VI. Decidir em última instância.

Parágrafo Primeiro - Para as deliberaçoes a que se referem os incisos Il e IV, é exigido o voto

concorde de dois terços dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse

fim, não podendo ela deliberar, sem o quórum previsto no caput do artigo 16.

Parágrafo Segundo - A mesa da Assembléia será constituida por um presidente e um

secretário, escolhidos entre os associados presentes.

Parágrafo Terceiro - A Assembléia Geral será aberta pelo Presidente da Diretoria em

exercicio ou por seu substituo legal que, depois de COTIstar haver "quorumJJ
, pedirá a escolha por

aclamação ou uotação de um associado para presidi-Ia e um associado para secretariar a

rnesa.

Parágrafo Quarto - Não valarúD, embora possam tomQrparte na discussão, os associados ou

diretores que tenham interesse pessoal, no assunto discutido.

Parágrafo Quinto - As decisões da Assembléia serão tomadas pela maioria dos associados

presentes, obn'gando-os a aceitá-Ias, e só poderão ser revogadas, mediante decisão expressa

em nova Assembléia Geral, ou mediante decisão judicial transitada em julgado.

Parágrafo Sexto - Por três processos serão feitas as votações que forem realizadas nas

Assembléias, determinados, sempre pela maioria dos associados presentes:

I -Por aclamação:

m. Por e~r.;crotiniosecreto.

Parágrafo Sétimo - As Atas da Assembléia Geral serão lavradas em livro próprio, constando

m ;o;dod. =do 000O0.';'.",00 d. 'odo, o. o,"""'od~ p~o''', • '" fioo' °m'rim~ r
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presidente e secretário.

Artigo 17-DO DIREITO DE CONVOCAÇÃO

A Assembléia Geral se reunirá quando convocada pelo presidente, pelo conselho fiscal, ou um

quinto dos associados, que subscreverão e especificarão os motivos da convocação, precedida

sempre de edital de convocação, com antecedência mínima de 07 (sete) dias, e fixados

em local visível na sede da entidade, ou publíc.ado em jornal de circulação local, ou ainda,

outros meios legais, como emails, circulares e, por cartas com alJisa de recebimento enviadas

aos seus membros e associados.

Artigo 18- DA DIRETORIA

A entidade será administrada por uma Diretoria, órgão executivo da Associação, composta por

1(um} Presidente, 1(um} Vice Presidente, 1° e 2° Secretários, 1° e 2° Tesoureiros, e que

deverão ser preenchidos por pessoas de reconhecida idoneidade e capacidade, residentes rw

municipio desta Entidade.

Parágrafo Primeiro - O mandato da Diretoria será de 4 (Quatro) arws, permitida uma única

recondução. (Portaria n° 224/14.ME, artigo 3°, Inciso m, alínea g).

Parágrafo Segundo - É vedada a eleição do cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até o

2°(segundo) grau ou por afinidade do presidente ou dirigente máximo da entidade. (Portaria n°

224/14-ME, artigo 3°,Inciso m, alínea h).

Parágrafo Terceiro - A Diretoria, com as restrições constantes neste Estatuto, terá amplos

poderes para praticar atos de gestão e reunir-sE-à:

aJ ordinariamente, a cada dois meses;

b} extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação do Presidente, ou (l

requerimento de ]/5 dos associados.

Artigo 19 . COMPETE À DIRETORIA:
..

I. Dirigir a Associação de acordo com o presente estatuto, administrar o património social,

promovendo o bem gera] da entidade e dos associados e o fiel cumprimento de suas

finalidades.

Cumprir e Jazer cumprir o presente estatuto, e as demais decisões da Assembléia Geral;

Organizar anualmente e entregar ao Conselho Fiscal, durante a segunda quinzena de

dezembro,

Entidade;
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IV. Representar e defender os interesses de seus associados;

V. Elaborar o orçamento anual;

VI. Admitir, licenciar e demitir seroidores da Associaçao;

rn. Resolver sobre admissao, readmissao, licenças e aplicaçao de penalidades aos

associados, de acordo com o estabelecido no Estatuto.

VIII. Proceder à filiaçao da ASPA em entidades desportivas, tais como Federações,

Confederações Nacionais e Internacionais, Ligas Regionais e Nacionais, Associações e

Outras.

Parágrafo Primeiro - As decisões da diretoria deverao ser tomadas por maioria dos votos,

com participaçao garantida da maioria simples dos seus membros, cabendo ao Presidente em

caso de empate o voto de Mineroa.

Parágrafo Segundo - O Diretor que sem motivo justificado, faltar a 03 (três) reuniões

consecutivas, perderá automaticamente o seu mandato, devendo ser substituído por um

suplente, na ordem de votação .

Parágrafo Terceiro - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro próprio e as

reso[uçoes serão fornadas sempre pela maioria de seus membros.

Parágrafo Quarto - As votações da Diretoria que se referir a questões pessoais, serão feitas

por escrutinio secreto, registrando-se em ata apenas o número de votos, sem indicação das

discussões.

Parágrafo Quinto - A Diretoria poderá conceder até 90 (noventa) dias de licença a qualquer

um de seus membros.

Parágrafo Sexto - O Diretor que renunciar ou demitir-se não poderá deixar o cargo sem que

tenha havido a sua substituiçao.

Artigo 20 - COMPETEAO PRESIDENTE:

Representar o INSTITUTO ASPA ativa e passivamente, perante os Órgãos Públicos,

Judiciais e Extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes e

constituir advogados para o fim que julgar necessário;
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m. Convocar Assembléias Ordinárias e Extraordinárias;

IV. Única e exclusivamente abrir e manter contas bancárias, assinar cheques e

documentos contábeis e efetuar pagamentos e recebimentos;
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V. Organizar um relatório contendo balaTlÇOdo exercício financeiro e os principais eventos do

ano anterior, apresentarrdo-o ao Conselho Fiscal;

VI. Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus vencimentos, podendo

licenciá-los, suspendê-los ou demiti-los;

VII. Criar Departamentos esportivos, sociais, recreativos, artísticos e culturais, nomeando

seus respectivos Diretores Assistentes;

vm. Cumprir as deliberaÇões da Assembléia Geral e Conselho Fiscal.

Parágrafo Único - Compete ao Vice Presidente - Auxiliar e substituir o presidente em suas

faltas e impedimentos .

.-
Artigo 21 - COMPETEAO l° SECRETARIO:

1. Redigir e manter transcriçao em dia das atas das Assembléias Gerais e das reuniões da

Direton'a;

11. Redigir a correspondência do ASPA;

m. Manter e ter sob guarda o arquivo do ASPA;

IV. Dirigir e supervisionar todo o trabalho da Secretaria;

Artigo 22 - COMPETEAO 1° TESOUREIRO:

V. Expedir cm1eiras de identidade da Entidade.

Parágrafo Único - Compete ao 2° Secretário - Auxiliar e substituir o ]" Secretário em suas

faltas e impedimentos.

bancán'as, com a autorização do presidente, os valores do Instituto,

oo,"do o "'monO" o Co~"w F"ool, fioo.,1o "., 00"0, =f fManter em contas

podendo aplicá-lo,

1.
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inteira respollSabilidade quantia nunca superior a 2 (dois) salários mínimos vigentes;

lI. Efetuar pagamentos e recebimentos quando autorizados pelo presidente;
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m. Supervisionar o trabalho da tesouraria e contabilidade;

IV. Apresentar ao Conselho Fiscal, balancetes semestrais e balanço anual.

V. Fazer anualmente a relação dos bellS da Associação, apresentando-a quando solicitado

em Assembléia Geral.

VI. Providenciar a cobrança da mensalidade dos associados, advertindo os que estiverem em

atraso.

Parágrafo Único - Compete ao 2° Tesoureiro - Auxiliar e substituir o ]0 Tesoureiro em suas

faltas e impedimentos.

Artigo 23 -DO CONSEUlO FISCAL:

o Conselho Fiscal, será composto por 04(quatro) membros, sendo 03(três) efetivos, e 01(um)

suplente, eleitos em Assemblêia Geral para um mandato de 4 (quatro) anos, na êpoca em que

for eleita a diretoria, permitindo uma lÍnica reconduçao, (Portaria n° 224/14-ME, artigo 6°,

Inciso 1] e terá as seguintes atribuições:

1. Examinar os livros de escrituração do ASPA;

lI. Opinar e dar pareceres sobre balanços e relatórios firwnceiro e contábil, e sobre as

operações patrimoniais realizadas, submetendo-os a Assembléia Geral Ordinária ou

Extraordinária;(Lei n°. 13.019/14, artigo 33, Inciso lI);

m. Requisitar ao Tesoureiro, a qualquer tempo, dOCl1mentação comprobatória das operações

econômico-jínanceiras realizadas pelo ASPA;

IV. Acompanhar o trabal1lOde eventuais auditores extenws independentes;

v. COTlvocnr Extraordinariamente Q Assembléia Geral qu(lnlio houver motivo grave ou

urgente.

Primeiro - O Conselho Fiscal será independente e autônomo, sendo.lhe

sua iTlstalação, seu livre fuTldonamento e sua independência. (portaria n°

224/14.ME, artigo 3°, Inciso m, alínea c).
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Parágrafo Segundo - Fica assegurado aos membros do Conselho Fiscal, o livre exercicio do

mandato, do qual só possam ser destituídos nas condíções estabelecidas previamente ao seu

ínício e determinada por órgão dístinto daquele sob sua fiscalização; (Portaria n° 224j14.ME,

artigo 6° inciso llJ

Parágrafo Terceiro - O Conselho Fiscal adotará um Regimento Intenw o qual regulará o seu

funcionamento. (Portaria n° 224j14.ME, artigo 6°, Inciso 11l).

Parágrafo Quarto - O Conselho Fiscal reunir-se-á anualmente na primeira quinzena de

janeiro. em sua maioria absoluta, em caráter ordinário e, extraordinariamente, sempre que

convocado pelo Presidente do Instituto, ou pela maioria dos membros do próprio conselho fiscal.

Parágrafo Quinto - A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal, por atos ou fatos

lígados ao cumprimento de seus deveres, obedecerá às regras que definem a responsabilidade

da Díretoria.

CAPiTULO IV - DO PROCESSO ELEITORAL.

ARTIGO 24 . DAS ELEIÇÓES:

As eleíções para a Díretoria Executiva e Conselho Fiscal, realizar-se.ão conjuntamente, de 4

(QUATRO) em 4 (QUATRO) anos, no mês de novembro, em Assemblêia Geral Ordinária

especialmente cOlllJocada, podendo votar somente os associados em pleno gozo de seus direitos

estatutários.

ARTIGO 25 .

As eleições realizar-se-ão, sempre que houver maís de 01 (um) caruIídato, por escrutínio secreto,

com cédulas datilografadas ou impressas, sem borrões ou manuscritos, que deverao ser

colocadas em envelopes rubricados pelo presidente da mesa, depositadas pelos votantes, em

IlnU! que assegure a inviolabilidade do voto.

ARTIGO 26 -

Será permitida tamiJém a eleição por adamação ou voto nominal, quando somente uma chapa

concorrer às eleições.

Parágrafo Único - O mandato da Díretoria, que será de 04 (quatro) anos, estenrier-se-à a

se de sua sucessora, legalmente eleita.

A apuração dos votos será feita imediatamente após o encerramento da votação, onde o número

II contagem e venji(xJção dos envelopes pelos membros da mesa.
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ARTIG028-

Finda a apuração, será verificada a elegibilidade, de acordo com as detenninaç<>es

estatutárias, considerando-se eleitos os que obtiveram a maioria de oot081 sendo

imediatamente empossados.
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Parágrafo Primeiro - Em caso de empate nas eleiç<>es,considerar-se-ão eleitos o mais idoso.

Parágrafo Segundo- É permitida uma única reconduçào para os cargos da Diretoria e

Conselho Fiscal, sendo seus mandatos de guatro anos (Portaria n° 224/14-ME, artigo

3°, Inciso m, alínea g).

Parágrafo Terceiro- A Ata dos trabalhos eleitorais será lavrada pelo Secretário da mesa, em

seguida as assina1.uras previstas, constando o número de votantes e votos alcançados pelos

eleitos, devendo ser rubricada, no final, pelo presidente da Assembléia geral e mesários, depois

de discutida e aprovada pelos associados presentes.

ARTIGO 29 -DA CONVOCAçAOE DAS VANTAGENSESPECIAIS:

.'

As eleiç<>espara o Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, serão convocadas por edital fixado na

sede, com antecedência míaima de 30 (Trinta) dias do ténnino dos seus mandatos. Nos

primeiros 15 (quinze) dias deverão ser registradas na secretaria as chapas concorrentes.

Poderão ser eleitos parei os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal, todo associado, fundador,

efetivo e contribuinte, pessoa fisica, maior de 18 (dezoito) anos, quites com as obrigaç<>es

sociais, e com pelo menos 36 (frinta e Seis) Meses de Associação, comprovados atravês da

Secretaria da ASPA.

Artigo 30 -DA PERDADOMANDATO:

Perdercioo mandato os membros da Diretoria Executiva que incorrerem em:

I. MalversaçãO ou dilapidação do patrimônio social;

11. Grave violaçãO deste Estatuto;

I

I •

m. Almadono de cargo, assim considerado a ausência não justificada em 03 (três) reuniôes

ordinária consecutivas, sem a expressa comunicação a Secretaria da ASPA;

IV. Aceitação de cargo ou função incompativel com o exercicio do cargo da AssociaçãO;

. Conduta duvidosa.

Parágrafo Único . A perda do mandato será declarada pela Diretoria Executiva, e homologada

pela Assembléia Geral convocada somente parei esle fim., nos tennos da Lei, onde será
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assegurado o amplo direito de defesa.

Artigo 31. DA RENÚNCIA:

Em caso renúncia de qualquer membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, o cargo

será preenchido pelos suplentes.

Parágrafo Primeiro - O pedido de renúncia se dará por escrito, devendo ser protocolado na

Secretaria da Associação, que o submeterá dentro do prazo de 30 (trinta) dias no máximo, a

deliberação da Assembléia Geral.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo renúncia coletiva da Diretoria e Conselho Fiscal, e respectivos

suplentes, qualquer dos associados poderá convocar a Assembléia Geral que elegerá uma

comissão eleitoral de 05 (cinco) membros, que administrará a entidade, fará realizar rwvczs

eleições no prazo de 30 (trinta) dias. Os membros eleitos nestas condições complementczrão o

mandato dos renunciantes.

Artigo 32 . DA REMUNERAÇÃO:

Os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, associczdos, nQo perceberão nenhum

tipo de remuneração de qualquer espécie ou natureza pelas suas atividades exercidas no

INSTITUTO ASPA.

Parágrafo único - O associado, diretor ou conselheiro, que fora de suas funções diretivas,

exerça atividade profissional, compativel com as finalidades e modalidades do Instituto, ou

mesmo dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestQo executiva, poderã ser

conlratado, prestando seus serviços sob remuneraçao, respeitados os preços e valores

praticados no mercado, cujo nome será submetido a aprovaçQo em Assembléia Geral,

especijicameme convocada para esta finalidade.

Artigo 33 .DA RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS.

Os membros dos órgãos administrativos, não respondem pessoalmente por obrigações

contraidas em nome do ASPA, na prática de ato regular de sua gestão, mas assumem

responsabilidade pelos prejuizos que causarem em virtude de infraçao legal ou de dispositivos

estatutários.

Parágrafo Único - Se a Diretoria julgar conveniente, poder-se-à elal>orar um Regimento

Intemo, em perfeita consonãncia com o que ficou consignado neste Estatuto, cujo documento

deverá ser aprovado pela Assembléia Geral.

Artigo 34 . DO PATRIMÔNIO E FONTES DE RECURSOS:

O patrimônio do INSTITUTO ASPA, será constituído e mantido:
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I. Das contribuições dos associados;

11_ Das doações, legados, bens e valores adquiridos e suas possíveis rendas;
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m. Dos aluguéis de imóveis e juros de titulos ou depósitos.

Parágrafo Primeiro -: A entidade não distribui sob nenhuma forma, resultados, dividendos,

bonificações ou parcelas de seu património, e por isso adotará práticas de gestão

administrativa, necessárias e suficientes, a coiáir a obtenção de fomlQ individual ou coletiva, de

beneficio e vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios.

Parágrafo Segundo: As autoridades esportivas superiores terão livre ingresso nas praças de

esportes onde as disputas se realizarem, mediante credenciais, cabendo-lhes lugares

reservados nos recintos.

Artigo 35 -DA REFORMA ESTATUTAR1A:

.'

() presente Estatuto poderá ser reformado no tocante à administraçãO, no todo ou em parte, a

qualquer tempo, por deliberação da Assembléia Geral, especialmente convocada para este fim,

e aprovada por 2/3 (dois terços) dos associados contribuintes quites com suas obrigações

sociais, nos tennos da Lei, e em caso de insuperáveis dificuldades para ateruier sua

finalidades especificas.

Artigo 36 -DA DISSOLUçAO:

o INSTITUTO ASPA poderá ser dissolvido a qualquer tempo, por deliberação da Assembléia

Geral, especialmente convocada para este fim, composta de associados quites com suas

obrigaçóes sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de dois terços dos presentes, e

o1Jedecendo aos seguintes requisitos:

I. em primeira chamada, com Q maioria absoluta dos associados;

n. em segunda chamada, meia hora após a primeira, com dois terços dos associados; ou

ill. em terceira chamada, meia Jwra upõs a segunda, com um terço dos associados.

•

Parágrafo Primeiro - No caso de dissolUÇãOdo INSTITUTO ASPA, o respectivo patrimônio

líquido será transferido a outra pessoa juridica de igual natureza que preencha os requisitos

das leis n°. 9.790/99 e nO_ 13.019/14, e cujo objeto social seja preferencialmente, o mesmo

da entidade extinta.

ndo - Na hipótese do INSTITUTO ASPA obter e, posteriormente, perder a

qualificaçõo instituída pela lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com

recursos públicos durando o periodo em que perdurou aquela qualificação será contabilmente
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Artigo 37 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO EXERcicIO SOCIAL:

apurado e transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos da mesma lei,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social, com sede e atividade preponderante no

Estado de São Paulo, e devidamente registrada nos Órgãos Públicos.
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A prestação de contas do INSTITUTO ASPA observados os terolOs do artigo 59, inciso 1JIdo

Código Civil, u Portaria nO.224 de 18 de setembro de 2.014 do Ministério dos Esportes e a lei

13.019/14, acalará no minimo:

I. observcincia dos principias fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de

Contabilidade; (Artigo 33, Indso IV, alínea a, da Lei n°. 13.019/14);

U. que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do e.xercicio fiscal, ao

relatório de atividades e das demonstraÇÕes financeiras da entidade, incluindo-se as certidões

negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

FGTS, colocando-os ci disposição para exame de qualquer cidadão; (Artigo 4°, inciso VU,

Alínea b, Lei n°. 9.790/99 e Artigo 33, Inciso IV alínea B da Lei n°, 13.019/14);

.'

m. a realização de auditoria, inclusive por auditores e-XIemos independentes se for o caso, da

aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforo1e previsto em

regulamento; (Artigo 4°, inciso VU, Alínea c, Lei 9.790/99);

IV. a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas

OrganizaÇÕesda Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o parágrafo

único do art. 70 da Constituição Federal (Artigo 4°, inciso VU, Alínea d, Lei n°. 9.790/99);

v- as açôes relacionadas ao rec.-ebimento e destinação de recursos públicos, com Q indicaçào

dos respectivos instrumentos de formalização dos acordos, seu respectivo valor, prazo de

vigência, nome da pessoa, física ou jurídica, contratada, entre outros (Artigo 5°, inciso 1,

Portaria n°. 224/14. ME);

VI- a elaboração de relatórios de gestão e de execução orçamentárias, atualizados

periodicamente (Artigo 5°, inciso U, Portaria n°. 224/14. ME);

VU. a publicação anual de seus balanços fi,ul7lceiros (Artigo 5°, inciso m, Portaria n°.

224/14. ME);

•

V1H.a criação de ouuidoria, ou órgão similar, encarregado de receber, processar e responder as
, .
. solicitaÇÕesrelacionadas à gestão (Artigo 5°, inciso IV, Portaria n°. 224/14. ME);

utilização da rede mundial de comput<ldores (internet) como instrumento de comunicação

ra acompanhamento e transparência na gestão e mommentaçclo de recursos; (Artigo 5°, g

único, Portaria n°. 224/14. ME);
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Parágrafo Único - O exercicio fiscal terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão

elaboradas as demonstrações .financeiras da Associação, de confomJidade com as disposições

legais.
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CAPiTULO V- DAS DISPOSIÇÕESGERAIS

Artigo 38-

Os casos omissos neste Estatuto, serão solucionados pela Assembléia Geral, levando em conta

sempre, o que dispuser a lei e a manifestação do órgão do Ministêrio Público.

Artigo 39-

Para a soluÇãO das divergências que porventura surgirem com relaçc10 a este Estatuto, o foro

competente será o de Franca-SP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja .

.~

•

•

••

~osê Marcelo Tasso Dermínío

Presidente

DT.
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AO 1°. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURíDICAS DE FRANCA.SP

.
:DOCUMENTO PROTOCClADO, REGISTRADO E :
:SCANEADO EM MICROFILME SOB.K. 69368 '

A entidade denominada Associação de Pais e Amigos do Franca
Basquetebol Clube - ASPA, com sede e foro nesta cidade de Franca-SP,
sito a Rua Ewerton de Paula Merlino, n°. 2.708, Vila Santa Cruz, vem por
meio de seu Presidente, abaixo assinado, Sr. José Marcelo Tasso Dermínio,
brasileiro, casado, natural de Franca (SP), nascido aos 02/05/1985,
engenheiro civil, residente e domiciliado em Franca (SP), à Rua Acácia de
Lima, nO 451, Ap. 213 - BI. B, CEPo 14.403-265, portador do RG n°
40.728.940-9 SSP/SP e do CPF/MF n° 336.291.998-79, requerer a V.Sa. o
registro da Ata de Assembléia Geral Ordinária de Eleição e Posse da
entidade acima mencionada, do qual anexa 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Nestes termos

P. Deferimento

Franca-SP, 30 de JANEIRO de 2.017.



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINiÍRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE. ASPA

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2.016, as 19:30 horas, atendendo
o Edital de Convocação de 27 de outubro de 2.016, nesta cidade de Franca-SP, a
Rua Ewerton de Paula Medina, nO2.708, Vila Santa Crnz, reuniram-se os membros
e associados descritos e assinados na relação de presença anexa em sua maioria
absoluta, da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL
CLUBE - ASPA, de acordo com o Estatuto em vigor, para deliberarem sobre o
seguinte tema: 1) Eleição e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal Biênio
2.016/2.018. Iniciando os trabalhos foi eleito para presidi-los o Sr. João Marcelo
Leite, e para secretária-lo, José Marcelo Tasso Derminio. Passando ao item 1, o Sr.
Presidente após a apresentação e deliberação, iniciou os trabalhos para a eleição
do quadro de Diretores que terá o mandato de 21 de novembro de 2.016 a 20 de
novembro de 2.018. Foi inscrita uma única chapa, e de acordo com o Estatuto
Social, a Assembléia passou a eleger os membros da Diretoria Executiva e o
Conselho Fiscal, empossando-os na mesma data, que ficou composta da
seguinte forma para o 2. 016/2. 018: Diretoria: Presidente: José Marcelo Tasso
Derminio; Vice Presidente: Renato Rahmeh; 1° Secretário: Anderson Luis do
Nascimento; 2° Secretário: Fernando Feres Penna; 1° Tesoureiro: Julio Augusto
Fachada Biondi; 2° Tesoureiro: Rafel Kaminski Naves; Conselho Fiscal: 1°
Conselheiro: Luiz Cláudio Monteiro, 2° Conselheiro: Luiz Felipe Franchini Pucci e
3° Conselheiro: Eduardo Marcelo Leite Salomão. Finalmente o Sr. Presidente
passou a palavra para quem quisesse se manifestar, e na auséncia de manifesto e
nada mais tendo a tratar agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
presente Assembléia Geral, e determinou a mim que servi como secretário que
lavrasse a presente ata e levasse a registro junto aos Órgãos Públicos competentes
para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente vai por mim e pelo Sr.
Presidente assinados como sinal de sua aprovação.

Franca, 21 de novembro de 2.016

osé Marcelo Tasso Dermínio
10 Secretário e presidente eleito

Joã elo Leite
ente
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I 1iiJCA.C\!TO PROTOC(lAOO, RE6ISfRADO E:ASPA2016 20 J.C~O EMMICROFIlJIE SüB.N. 69368

DIRETORIA EXECUTIVA .
PRESIDENTE:
José Marcelo Tasso Derminio, brasileiro, casado, natural de Franca (SP), nascido
aos 02/05/1985, engenheiro civil, residente e domiciliado em Franca (SP), à Rua
Acácia de Lima, nO 451, Ap. 213 - BI. B, CEPo 14.403-265; portador do RG nO
40.728.940-9 SSP/SP e do CPF/MF nO336.291.998-79.

VICE PRESIDENTE:
Renato Rahmeh, brasileiro, solteiro, natural de Franca (SP), nascido aos
30/05/1990, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Franca (SP), à
Avenida Sete de Setembro 485, Ap. 32, Residencial Baldassari , CEPo 14.401-278
; portador do RG n° 34.240.099-X SSP/SP e do CPF/ MF nO385.909.828-67.

l° SECRETÁRIO:
Anderson Luis do Nascimento, brasileiro, casado, natural de Franca (SP), médico,
residente e domiciliado na cidade de Franca (SP), à Rua Alfredo Tosi 1405, Ap. 93
A - Núcleo Agricola Alpha; CEPo 14.403-180; portador RG nO 35.274.418-2
SSP/SP e do CPF/MF nO315.673.288-57.

2° SECRETÁRIO:
Fernando Feres Penna, brasileiro, natural de Franca, nascido 24/10/83,
advogado, residente e domiciliado na cidade de Franca (SP), à Rua Capitão Zeca
de Paula, 428, Jardim Consolação, portador do RG nO30.005.216-9 SSP/SP e do
CPF/MF n° 310.042.118-30.

1° TESOUREIRO:
Julio Augusto Fachada Biondi, brasileiro, solteiro, natural de Franca (SP),
nascido aos 04/04/1986, advogado, residente e domiciliado na cidade de Franca
(SP), à Rua Homero Pacheco Alves n° 1.041, CEPo 14.400-010; portador do RG nO
35.066.545-X SSP/SP e do CPF/MF n° 349.249.438-27.

2° TESOUREIRO:
Rafael Kaminski Naves, brasileiro, casado, natural de Franca (SP), nascido aos
31/08/1982, representante comercial e empresário, residente e domiciliado na
cidade de Franca, à Rua Antônio Covas, 201, Jd. Lima, CEPo 14.403-111,
portador do RG n° 40.548.414-8 SSP/SP e do CPF/MF nO307.607.818-69

CONSELHO FISCAL

1° CONSELHEIRO:
Luiz Cláudio Monteiro, brasileiro, solteiro, natural de Franca (SP), nascido em
04/04/1982, empresário do seguimento gastronômico, residente e domiciliado na
cidade de Franca (SP), a Rua da Liberdade, 1466 Vila Nova, CEPo 14.405-294.
Portador do RG n° 32.854.965-6 SSP/SP e do CPF/MG n0224.977.538-90

2° CONSELHEIRO:
Luis Felipe Franchini Fucci, brasileiro, casado, portador do RG 29.552.354-2
SSP/SP e CPF 345.867.908-14, nascido em 28/08/1985, natural de Franca,
empresário, residente e domiciliado a Rua Ouvidor Freire, 2288, Ap. 602, Centro,
Franca, SP, CEPo 14.400-630.

3° CONSELHEIRO:
Eduardo Marcelo Leite Salomão, natural de Franca (SP), brasileiro, solteiro,
nascido aos 20/02/1979, autônomo, residente e domiciliado na cidade de
Franca(SP), à rua Expedicionário Castro Garcia, 421- Vi. Monteiro, CEPo 14.401-
022; portador do RG n° 33.237.881-0 SSP/SP e do CPF n° 284.240.108-50.



E;DITAL DE; CONVOCAÇÃO

---------------------------------------. .
:OOCUMENTO PROTOCilAOO, REGISTRAOO E :
:SCANEAIlOEM KICROFIU1E ['JJB.lt 69368

Convocamos nos termos áo artigo 4° e j 1° áo artigo 4° áo
rE,statuto Socia~ os mem6ros e associaáos, para participarem áa
Assem6{éia gerar Oráinán'a, áa Associação áe CFaise Amigos
áo Pranca CBasquete60[ C[u6e, que se reafízará no áia 21 áe
novem6ro áe 2.016, às 19: 00 fi., em primeira convocação ou às
19:30 fi. em segunáa convocação, sito a 1(ua rE,werton áe CFaura
:Jvlerfíno, n°. 2.708, Vira Santa Cruz, em Pranca-SCF, para
áefí6erar a respeito áos seguintes temas:

1) rE,Ceiçãoe CFosse áa (j)iretoria e Conseffio Piscar CBiênio
2016/2018.

Pranca, 27 áe outu6ro áe 2.016.
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:OOCUMElHO F1\OTIlCQ!lOO, REGISTRADO E:
:SCANEAOO EM MICROFILME SOB.N. 69368 :

. BASQUETE PARA A VIDA

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DO FRANCA BASQUETE

CNPJ/MF 02.939.917/0001.81

Dala: 21/11/2016 - 2' feira - às 19:00 hs.

local: Ewerton de Paula Merlino. 2708 • Bairro Vila Sanla Cruza - Franca (SP) - CEP: 14403-450

Pauta: Assembleia Geral Ordinária.
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Associação de Pais e Amigos do Franca Basquetebol Clube
Rua Ewerton de Paula Merlino 2708. Vila Santa Cruz. CEP; 14.403-450

FONE/FAX: (16) 3721-4431 aspafranca@netsite.com.br

mailto:aspafranca@netsite.com.br
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LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIAÇAo DE PAIS E
AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

CNPJ/MF N°. 02.939.917/0001-81
Franca, 21 de novembro e .016

I I ASSINA TURA
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DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIAÇAo DE PAIS E
AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE

CNPJ/MF N°. 02.939.917/0001-81
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
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Franca, 21 de novembro de 2.016 :SCANEAOOEM MICROFILME SOB.H. 6'368 :
NOME r\ASSINA TURA
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NOME ASSINATURA
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
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