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ILMO SR. 7º. OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E 
CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL - SÃO PAULO 
 
 
 
 
 
 

Eu THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS ALBUQUERQUE, brasileira, 

casada, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº 10.865.036-7 

IFP-RJ e inscrita no CPF/ME sob o nº 051.444.017-16, residente e domiciliada 

na Rua Manuel Jacinto, nº 932, apto. 32, bloco 09, Vila Morse, São Paulo, SP, 

CEP 05624-001, e-mail thaissa@thaimarketing.com.br, Diretora Presidente e 

representante legal da pessoa jurídica denominada ASSOCIAÇÃO NOSSO 

OLHAR, com sede à Rua Éden, nº 352, Vila Inah, CEP 05619-000, São Paulo - 

SP, vem requerer, nos termos do art. 121 da Lei 6.015/73 e da Lei 10.406/02, o 

registro/averbação da Ata de Assembleia Geral realizada em 19 de agosto de 

2021 e de seu Estatuto Social e demais anexos.  

 
Nestes termos, pede deferimento 

 
 

São Paulo, 14/09/2021. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 

THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS ALBUQUERQUE 

Diretora Presidente 

THAISSA DE ALVARENGA 
CALAZANS 
ALBUQUERQUE:05144401716

Assinado de forma digital por 
THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS 
ALBUQUERQUE:05144401716 
Dados: 2021.09.14 19:48:09 -03'00'
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA  

ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

CNPJ/ME 32.146.836/0001-95 

 

DATA, HORA E LOCAL: Na data de 19 de agosto de 2021, às 11:00, via plataforma 
eletrônica Zoom. 

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: O envio da convocação para a Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR (doravante designada 
como “Associação”) foi realizado nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social, e os 
comprovantes de recebimento da comunicação da Assembleia Geral a todos os 
associados acompanham este instrumento (Anexos I). Os associados presentes 
compõem quórum necessário para as deliberações desejadas no dia de hoje, de acordo 
com o exigido pelo artigo 20 do Estatuto social, conforme declaração de presença anexa 
(Anexo II). 

MESA: Presidente: Sra. Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque. Secretária: 
Sra. Laís Figueiredo Lopes. 

ORDEM DO DIA: A pedido da Presidente foi lida a ordem do dia para a qual fora 
convocada esta Assembleia Geral, que tem por objetivo discutir e deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 

1) Atualização do quadro de Associados; 

2) Alteração do Estatuto Social; 

3) Eleição dos membros da Diretoria;  

4) Eleição de membros do Conselho Consultivo;  

5) Eleição de membros do Conselho Fiscal. 

 

DELIBERAÇÕES: 

Após a leitura da ordem do dia, a Presidente deu início ao procedimento para 
deliberação sobre a primeira pauta do dia, “1) Atualização do quadro de Associados”. 
A Presidente informa aos presentes que a associada GIRLENE AUGUSTA FARIA 
MASCARENHAS DA ROCHA comunicou sua retirada do Quadro de Associados da 
ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, conforme termo de retirada (Anexo III). Dessa forma, 
o Quadro de Associados passa a figurar de acordo com o Anexo IV.  

Dando prosseguimento aos trabalhos do dia, passou-se ao próximo item da pauta, “2) 
Alteração do Estatuto Social”. Trataram os presentes do texto que já havia sido 
compartilhado antecipadamente com todos os associados, para avaliação e 
comentários. A Presidente elucidou sobre o dispositivo que prevê sobre a alteração do 
prazo de vigência do mandato dos Conselheiros Consultivos, passando dos atuais 2 
(dois) anos para 3 (três) anos, de modo a encerrar-se concomitantemente com o 
mandato da Diretoria. A Presidente explicou que a proposta de texto do novo Estatuto 
Social teve a assessoria do escritório Szazi, Bechara, Storto, Reicher e Figueirêdo 
Lopes Advogados, e foi pensado, especialmente, para possibilitar a captação de 
recursos mediante parcerias com a Administração Pública (Lei nº 13.019/2014), projetos 
incentivados e também a legislação da Assistência Social. Após debate, a Assembleia 
aprovou, por unanimidade, todas as sugestões, inclusive a alteração da vigência do 
mandato dos Conselheiros Consultivos decorrente da alteração do artigo 26. O texto 
aprovado foi consolidado e anexado à presente ata (Anexo V). 
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Passando-se para a deliberação da terceira pauta do dia, a saber “3) Eleição dos 
membros da Diretoria”, inicialmente foi informado que, em razão da pandemia de 
Covid-19 e das limitações impostas às reuniões presenciais decorrentes do necessário 
distanciamento social como forma de combater o vírus, não foi possível realizar a 
eleição em momento anterior, e que os membros da Diretoria cujos mandatos 
encerraram-se em 30 de abril de 2021 permaneceram nos seus cargos até a presente 
data. Tendo em vista o lapso temporal transcorrido até a realização da presente reunião, 
todos os atos de representação legal da entidade praticados foram ratificados pelos 
membros da Diretoria e pela Assembleia Geral. Dessa forma, iniciada a votação, foi 
reeleita por unanimidade a Diretoria da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, para 
cumprimento de mandato de 3 (três) anos, de 21 de agosto de 2021 até 21 de agosto 
de 2024, ficando composta da seguinte forma: Diretora Presidente – THAISSA DE 
ALVARENGA CALAZANS ALBUQUERQUE; e Diretor Suplente – ALEXANDRE 
CALAZANS DE ALBUQUERQUE, adequadamente qualificados nos Termos de Posse 
(Anexo VI), e automaticamente empossados a partir de 21 de agosto de 2021. 

Na sequência, passando para o quarto item previsto na ordem do dia “4) Eleição de 
membros do Conselho Consultivo” a Presidente deu início ao procedimento para a 
eleição de novos membros do Conselho Consultivo da Associação. Com o 
encerramento do mandato dos atuais Conselheiros Consultivos, que ocorrerá em 21 de 
agosto de 2021, decidem os associados, por unanimidade e sem reservas, aprovar a 
eleição dos seguintes Conselheiros para o mandato de 3 (três) anos, que se 
iniciará a partir de 21 de agosto de 2021, e encerrar-se-á em 21 de agosto de 2024, 
os Srs. Ronaldo Cury De Capua; Leonardo Khéde; Rogério Tuma; Patricia de 
Carvalho Monteiro; Caio Cyrino Guedes. Os conselheiros, adequadamente 
qualificados em seus Termos de Posse (Anexo VII), serão automaticamente 
empossados a partir de 21 de agosto de 2021. 

Por fim, tratando do último item previsto para a ordem do dia, “5) Instituição do 
Conselho Fiscal e eleição de seus membros”, a assembleia deu início ao 
procedimento para eleição de membros do Conselho Fiscal, novo órgão de governança 
da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, instituído a partir das alterações estatutárias recém 
aprovadas e disciplinado no artigo 27 do Estatuto Social da organização. Assim sendo, 
decidem os associados, por unanimidade e sem reservas, aprovar a eleição do Sr. 
Cláudio Carvalho para o mandato de 3 (três) anos no Conselho Fiscal, que se 
iniciará a partir de 21 de agosto de 2021, e encerrar-se-á em 21 de agosto de 2024, 
adequadamente qualificado e empossado por meio de seu Termo de Posse (Anexo 
VIII). 

A Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, no silêncio, como 
nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 
a presente assembleia geral, determinando a mim, que servi como secretário, que 
lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes 
para surtir os efeitos jurídicos necessários. 

São Paulo, 19 de agosto de 2021 

 

 

 

Thaissa de Alvarenga Calazans 
Albuquerque 

Presidente da Assembleia e  

Diretora Presidente da Associação 

 

 

Laís Figueiredo Lopes  

Secretária da Assembleia 

 

LAIS VANESSA CARVALHO DE 
FIGUEIREDO LOPES:56309465368

Assinado de forma digital por LAIS 
VANESSA CARVALHO DE 
FIGUEIREDO LOPES:56309465368 
Dados: 2021.09.14 14:03:59 -03'00'

THAISSA DE ALVARENGA 
CALAZANS 
ALBUQUERQUE:05144401716

Assinado de forma digital por 
THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS 
ALBUQUERQUE:05144401716 
Dados: 2021.09.14 13:26:48 -03'00'
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Recebido 
 

Assinatura:   

Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 

CONVOCAÇÃO PARA A 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

 

São Paulo, 14 de julho de 2021 
 

 
À Sra. Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 

 
 

Nos termos do Artigo 18º do Estatuto da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, fica V. Sa. convocada 

para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 

19/08/2021, às 11:00, via plataforma zoom, excepcionalmente, em decorrência da pandemia de 

covid-19, com link a ser encaminhado oportunamente, e terá como pauta os seguintes assuntos: 

 
1) Atualização do quadro de Associados; 
2) Alteração do Estatuto Social; 
3) Eleição dos membros da Diretoria;  
4) Eleição de membros do Conselho Consultivo 
5) Instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. 

 
Cada associado terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, podendo fazer-se 

representar por procurador, mediante a apresentação do instrumento de mandato. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
 

Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 
Diretora Presidente 

THAISSA DE ALVARENGA 
CALAZANS 
ALBUQUERQUE:05144401716

Assinado de forma digital por 
THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS 
ALBUQUERQUE:05144401716 
Dados: 2021.09.14 13:22:00 -03'00'
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ALBUQUERQUE:05144401716

Assinado de forma digital por 
THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS 
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Recebido 
 

Assinatura:   

Alexandre Calazans Albuquerque 

CONVOCAÇÃO PARA A 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

DA ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

 

São Paulo, 14 de julho de 2021 
 

 
Ao Sr. Alexandre Calazans Albuquerque 

 
 

Nos termos do Artigo 18º do Estatuto da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, fica V. Sa. 

convocada para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada 

no dia 19/08/2021, às 11:00, via plataforma zoom, excepcionalmente, em decorrência da 

pandemia de covid-19, com link a ser encaminhado oportunamente, e terá como pauta os 

seguintes assuntos:  

 
1) Atualização do quadro de Associados; 
2) Alteração do Estatuto Social; 
3) Eleição dos membros da Diretoria;  
4) Eleição de membros do Conselho Consultivo; 
5) Instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. 

 

 
Cada associado terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, podendo fazer-

se representar por procurador, mediante a apresentação do instrumento de mandato. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 
Diretora Presidente 
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DECLARAÇÃO DE PRESENÇA 

ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

 

 

 

Eu, THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS ALBUQUERQUE, brasileira, casada, 
publicitária, filha de Paulo Cezar de Alvarenga e Maria Tereza Moreira de Alvarenga 
portadora do RG. 10.865.036-7 IFP-RJ, inscrita no CPF.MF. sob número 051.444.017-
16, E-mail thaissa@thaimarketing.com.br, telefone 11 99245-2160, residente à Rua 
Manoel Jacinto, no. 932 – Apto. 32 – Bloco 09 – CEP 05624-001 – Vila Morse - nesta 
Capital, do Estado de São Paulo, representante legal da pessoa jurídica denominada 
ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, com sede à Rua Éden, nº 352 - Vila Inah - CEP 05619-
000, São Paulo - SP, declaro, para os devidos fins, que participaram da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, realizada excepcionalmente de forma remota, em 19 
de agosto de 2021, às 11:00hs, as seguintes pessoas elencadas e listadas no relatório 
do zoom abaixo:  

 

 

• Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 

• Natalia Toito Galli 

• Laís Figueiredo Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 

Presidente da Assembleia e Diretora Presidente da Associação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THAISSA DE 
ALVARENGA CALAZANS 
ALBUQUERQUE:0514440
1716

Assinado de forma digital por 
THAISSA DE ALVARENGA 
CALAZANS 
ALBUQUERQUE:05144401716 
Dados: 2021.09.14 13:28:03 -03'00'
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São Paulo, 10 de julho, 2021.  

 

 

À Associação Nosso Olhar 

Ref.: Requerimento Retirada de Associado 

 

Eu, GIRLENE AUGUSTA FARIA MASCARENHAS DA ROCHA, brasileira, divorciada, 

baba, titular da cédula de identidade RG n° 29.560.965-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 

191.853.418-78, domiciliada à Rua Gicelda Cottifritiz Polleti, 116 CEP 04835-260, por razões 

pessoais, renuncio ao meu título de associado do Associação Nosso Olhar, solicitando minha 

retirada do Quadro de Associados.   

Requeiro, a partir da presente data, e de forma irrevogável, minha exclusão do quadro de 

associados da Associação Nosso Olhar, declarando estar retroativamente quite com todas as 

minhas obrigações estatutárias.  

Soliticito, portanto, que sejam feitas as alterações necessárias junto aos órgãos 

competentes. 

 

Atenciosamente,  

 

GIRLENE AUGUSTA FARIA MASCARENHAS DA ROCHA  

CPF n° 191.853.418-78 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

QUADRO CONSOLIDADO DE ASSOCIADOS 2021 

 

 

 

 

 

Nome do associado Categoria Número de matrícula Assinatura 

Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque Associado fundador 00121  

Alexandre Calazans Albuquerque Associado fundador 00221  

 

São Paulo, 19 de agosto de 2021. 

 

 

 

Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 

Presidente da Assembleia e 

Diretora Presidente da Associação 

 

 

 

 

THAISSA DE ALVARENGA 
CALAZANS 
ALBUQUERQUE:05144401716

Assinado de forma digital por 
THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS 
ALBUQUERQUE:05144401716 
Dados: 2021.09.14 13:23:25 -03'00'

THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS 
ALBUQUERQUE:05144401716

Assinado de forma digital por THAISSA DE ALVARENGA 
CALAZANS ALBUQUERQUE:05144401716 
Dados: 2021.09.14 13:23:06 -03'00'
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ESTATUTO SOCIAL 

DA ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

CNPJ/ME 32.146.836/0001-95 

 

 

CAPÍTULO I 

Da Denominação, Natureza, Sede e Duração 

 

Artigo 1º.  A ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, doravante denominada simplesmente 

“Associação”, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de 

associação sem fins lucrativos, de natureza assistencial e de saúde, beneficente e 

filantrópica, fundada em 09 de agosto de 2018 e regida pelo presente Estatuto Social, 

pelo Código Civil e outras disposições que lhe forem aplicáveis. 

Artigo 2º. A Associação tem sua sede e foro na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, 

SP, CEP 05619-000. 

Artigo 3º. A fim de cumprir suas finalidades, a Associação poderá se organizar em 

tantas unidades quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas presentes 

disposições estatutárias. 

Parágrafo Único: A abertura, alteração e encerramento de filiais da Associação ocorre 

mediante ato declaratório praticado pelo Diretor Presidente, devidamente registrado no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente. 

Artigo 4º. A Associação funcionará por tempo indeterminado. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos e Finalidades 

 

Artigo 5º. A Associação tem objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades 

de relevância pública e social, especialmente por meio da oferta de assistência às 

pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down, bem como promover apoio 

aos familiares e terceiros que façam parte da rede de apoio das pessoas assistidas por 

essa Associação, para melhora de sua qualidade de vida, atuando na defesa e garantia 

de seus direitos, bem como na garantia de sua vida em sociedade e de sua inclusão 

escolar, laboral e social. São também suas finalidades: 

a) Prestar serviços, executar programas ou projetos e conceder benefícios e 

prestação social básica ou especial, de forma continuada, permanente e 

planejada, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou 

risco social e pessoal, especialmente pessoas com deficiência intelectual e 

Síndrome de Down, observando-se a universalidade do atendimento e sendo 

vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus associados; 

b) Incentivar a formação artística e cultural de pessoas com deficiência 

intelectual e síndrome de Down, bem como fomentar a produção cultural e 
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artística nacional e estimular o conhecimento dos bens e valores culturais; 

c) Promover a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, 

tecnológico ou estatístico;  

d) Desenvolver projetos desportivos destinados à promoção da inclusão social 

por meio do esporte; 

e) Realizar ações relativas ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos 

sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade, especialmente da pessoa idosa com 

deficiência intelectual e Síndrome de Down; 

f) Promover, proteger e defender os direitos da criança e do adolescente, 

sobretudo crianças e adolescentes com deficiência intelectual e Síndrome de 

Down; e 

g) Promover serviços médico-assistenciais, bem como a formação, o 

treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis.  

Parágrafo Único: A Associação não se envolverá em questões religiosas ou 

campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas, 

nem em quaisquer outros temas que não se coadunem com seus objetivos 

institucionais. 

Artigo 6º. Para atingir suas finalidades, a Associação poderá realizar todas as 

atividades que se façam necessárias, desde que permitidas por lei e compatíveis com 

os seus objetivos sociais, dentre elas: 

a) O desenvolvimento e a organização de eventos sociais, culturais, esportivos, 

educacionais e recreativos para a inclusão de pessoas com deficiência 

intelectual e Síndrome de Down; 

b) A elaboração e distribuição de conteúdo de capacitação e educação, por meio 

de uma plataforma e-learning, cursos livres e presenciais, voltada à família e aos 

educadores que atendam crianças e adolescentes com deficiência intelectual e 

Síndrome de Down; 

c) A criação e apresentação de palestras motivacionais às famílias, educadores e 

pessoas que façam parte da vivência de crianças e adolescentes com deficiência 

intelectual e Síndrome de Down; 

d) O atendimento à criança e ao adolescente, em especial aqueles com deficiência 

intelectual e Síndrome de Down, em conformidade com os princípios e diretrizes 

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Lei Brasileira de 

Inclusão;  

e) A promoção e o incentivo às atividades de inclusão de pessoas com deficiência 

intelectual e Síndrome de Down em empresas e organizações da sociedade civil; 

f) A promoção de campanhas de arrecadação de fundos para serem aplicados nos 

demais objetivos; 

g) A criação e a gestão de fundos patrimoniais, diretamente ou por meio de 

terceiros, para custeio de programas de longevidade e moradia independente 
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direcionados às pessoas com deficiência intelectual e Síndrome de Down; 

h) A prática de esforço deliberado para influenciar a decisão administrativa ou 

legislativa em defesa de interesse das pessoas com deficiência intelectual e 

Síndrome de Down; 

i) O intercâmbio com as instituições congêneres, de modo a buscar e aperfeiçoar 

seus projetos, programas e serviços; 

j) A realização de parcerias com empresas nacionais ou estrangeiras para o 

desenvolvimento de atividades voltadas às pessoas que tenham trissomia do 21; 

k) A contratação de pessoas com deficiência para trabalharem em projetos da 

Associação; 

l) O desenvolvimento de atividades de acolhimento às crianças com cardiopatia 

congênita, assistindo e prestando informações às famílias dessas crianças; e 

m) A realização e prática de atividades esportivas para os associados e não 

associados. 

Parágrafo Primeiro: A realização das atividades previstas neste artigo será efetivada 

mediante execução direta de projetos, programas e planos de ações específicos, por 

meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros, e ainda por negociações e 

parcerias com empresas do setor privado, outras organizações sem fins lucrativos e 

órgãos do setor público que atuem em áreas afins. 

Parágrafo Segundo: A Associação poderá firmar contratos e captar recursos, inclusive 

mediante parcerias, termos de fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação 

e projetos incentivados, com órgãos ou entidades, públicas ou privadas, de modo a 

atingir os objetivos definidos neste Estatuto Social. 

Parágrafo Terceiro: A Associação poderá, ainda, realizar as atividades de prestação 

de serviços, organização de eventos, elaboração e implementação de projetos e a 

venda de produtos, tais como canetas, camisetas ou outros desenvolvidos pela 

Associação ou recebidos em doação, sendo os recursos oriundos destas atividades 

destinados exclusivamente à manutenção e realização de seus projetos. 

Parágrafo Quarto: Para atingir suas finalidades a Associação poderá, nos termos da 

legislação em vigor, constituir outras pessoas jurídicas para explorar atividades próprias, 

diretamente ou em parceria, administrar as atividades relacionadas a seus objetivos, 

vedada a utilização de seu patrimônio para integralizar parcela de capital social ou 

oferecê-lo em garantia, salvo com a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) da 

Assembleia Geral, especialmente convocada para essa finalidade. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Associados 

 

Artigo 7º. Poderão ser associados da Associação todas as pessoas físicas ou jurídicas 

que se dispuserem a colaborar para a consecução de seus objetivos, desde que tenham 

alguma relação com a causa das pessoas com deficiência e não se enquadrem nas 

características constantes do Parágrafo Terceiro deste Artigo. 
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Parágrafo Primeiro: Os associados, qualquer que seja sua categoria, não respondem 

solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 

Parágrafo Segundo: As pessoas jurídicas participantes do quadro de associados 

deverão obrigatoriamente ser representadas nas Assembleias por seu representante 

legal ou procurador devidamente constituído. 

Parágrafo Terceiro: Não poderão ser associados pessoas físicas ou jurídicas: 

a) condenadas por sentença judicial com trânsito em julgado, por crime praticado 

contra crianças ou pessoas com deficiência; e 

b) condenadas por sentença judicial com trânsito em julgado, por crimes 

falimentares, prevaricação, suborno, concussão ou peculato contra a economia 

popular, a fé pública ou a propriedade. 

Artigo 8º. A Associação será composta por número indeterminado de associados. 

Artigo 9º. Haverá as seguintes categorias de Associados: 

a) Associados Efetivos: são as pessoas físicas ou jurídicas que manifestem 

interesse em integrar o quadro associativo e desejem participar ativamente da 

Associação por meio de contribuições ou doações regulares ou eventuais, ou 

ainda, aqueles que demonstrem interesse na consecução do seu objetivo social. 

b) Associados Beneméritos: são as pessoas físicas que prestaram ou vierem a 

prestar contribuição de excepcional relevância e que sejam merecedoras deste 

título pela importância dos serviços prestados à reabilitação das pessoas com 

deficiência intelectual e Síndrome de Down, conforme decisão da Assembleia 

Geral. 

c) Associados Mantenedores: as pessoas físicas ou jurídicas que realizam 

contribuições em dinheiro ou bens para a Associação. 

Artigo 10. Exceto em relação aos associados fundadores, que são qualificados como 

Efetivos, a inscrição de novos Associados, em qualquer categoria, será realizada 

mediante solicitação formal por escrito do candidato, a ser aprovada pela Diretoria, com 

parecer prévio do Conselho Consultivo, se instalado, e ratificada pelos demais 

associados na Assembleia Geral imediatamente subsequente. 

Parágrafo Único: A solicitação formal contará com (i) concordância com os fins e 

objetivos da Associação; (ii) manifestação expressa de que o candidato, ou seu 

representante, leu e compreendeu todos os termos deste Estatuto Social e de seus 

regulamentos; e (iii) indicação de um associado. 

Artigo 11. São direitos dos Associados: 

a) comparecer a quaisquer Assembleias Gerais da Associação e participar das 

discussões a respeito dos temas propostos; 

b) votar as matérias discutidas em assembleia, caso seja um Associado Efetivo; 

c) apresentar propostas, programas e projetos de fomento das atividades para a 

Associação; 

d) participar de todas as atividades associativas promovidas pela Associação, 
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desde que preencham os requisitos para a atividade ou programa específico; e 

e) ter acesso a todos os livros de natureza contábil e financeira, bem como a todos 

os planos, relatórios, prestações de contas e resultados de auditoria 

independente. 

Parágrafo Único: Os direitos sociais previstos neste Estatuto são pessoais e 

intransferíveis. 

Artigo 12. São deveres dos Associados: 

a) Apresentar projetos para o fomento de eventos, palestras e conteúdos 

relacionados aos objetivos da Associação; 

b) Observar e fazer cumprir o Estatuto Social, regulamentos, regimentos, 

deliberações e resoluções dos órgãos da Associação; 

c) Cooperar para o desenvolvimento e maior prestígio da Associação e difundir 

seus objetivos e ações; 

d) Respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral; 

e) Zelar pela reputação da Associação, defendendo seu patrimônio e interesses; 

f) Comparecer nas deliberações da Assembleia Geral, com direito a voto caso seja 

Associado Efetivo; e 

g) Denunciar qualquer irregularidade verificada na condução das atividades da 

Associação, de modo a permitir deliberação da Assembleia Geral sobre o 

assunto. 

Artigo 13. É permitido ao associado retirar-se, a qualquer momento, mediante 

apresentação de simples pedido por escrito encaminhado por correio eletrônico ou carta 

simples à Diretoria. 

Parágrafo Primeiro: Também serão excluídos os Associados nas hipóteses de 

falecimento da pessoa natural ou dissolução, liquidação, falência, ou outro ato que 

implique em descaracterização da personalidade jurídica. 

Parágrafo Segundo: O Associado poderá ser excluído, mediante proposta por escrito 

de qualquer Associado, encaminhada à Diretoria, nas hipóteses em que o Associado: 

a) Infringir as disposições estatutárias; 

b) Deixar de cumprir qualquer de seus deveres; 

c) Praticar conduta incompatível com os fins e objetivos da associação; 

d) Ter sentença condenatória transitada em julgado em quaisquer delitos ou atos 

que desabonem o associado ou que possam vir a ser prejudiciais para a imagem 

da associação; 

e) Ter sentença judicial condenatória por crime falimentar, prevaricação, suborno, 

concussão ou peculato contra a economia popular, a fé pública, ou a 

propriedade; ou 

f) Praticar crimes ou quaisquer condutas ofensivas às crianças ou às pessoas com 
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deficiência. 

Parágrafo Terceiro: Realizada a proposta de exclusão, o Associado será devidamente 

notificado dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que 

apresente sua defesa prévia por escrito no prazo de 20 (vinte) dias a contar do 

recebimento da notificação. 

Parágrafo Quarto: Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 

independentemente de apresentação de defesa prévia, a matéria será submetida para 

decisão da Diretoria, em reunião extraordinária, deliberada por maioria simples de votos 

dos diretores presentes. 

Parágrafo Quinto: Da decisão da Diretoria que determinar a exclusão do Associado 

caberá recurso por parte do associado excluído à Assembleia Geral, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da notificação do associado da decisão de sua exclusão. Neste 

prazo, o associado excluído deverá apresentar seu recurso para a Diretoria, que se 

incumbirá de convocar a Assembleia Geral para deliberação extraordinária em instância 

final, decidindo pela revisão ou não da decisão da Diretoria. 

Parágrafo Sexto: O Associado recorrente estará impedido de votar na Assembleia 

Geral que deliberar sobre o seu recurso. 

Parágrafo Sétimo: Confirmada a decisão da Diretoria pela Assembleia Geral, a 

exclusão do associado será formalizada mediante anotação em ata e comunicada por 

escrito ao associado excluído. 

CAPÍTULO IV 

Dos Órgãos da Associação 

 

Artigo 14. São órgãos da Associação: 

a) Assembleia Geral; 

b) Diretoria; 

c) Conselho Consultivo; e 

d) Conselho Fiscal. 

 

SEÇÃO I 

Da Assembleia Geral 

 

Artigo 15. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Associação e é constituída por 

todos os Associados Efetivos, Beneméritos e Mantenedores. 

Parágrafo Primeiro: Todos os associados têm direito a voz nas Assembleias Gerais, 

mas somente os associados Efetivos terão direito a voto. 

Parágrafo Segundo: Cada associado terá direito a um voto nas deliberações da 

Assembleia Geral, podendo fazer-se representar por procurador. 

Parágrafo Terceiro: No caso de um associado pertencer a mais de uma categoria de 

associado, sendo uma categoria com direito a voto e a outra sem direito a voto, será 

preservado o seu direito de voto. 
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Artigo 16. Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre os seguintes 

temas: 

a) Apreciação e aprovação do Balanço Anual e demais relatórios financeiros do 

exercício anterior; 

b) Eleição dos membros da Diretoria; 

c) Destituição de membros da Diretoria; 

d) Ratificação da admissão de novos associados; 

e) Reforma e alterações do Estatuto Social, inclusive no tocante à administração; 

f) Instalação, eleição e destituição do Conselho Fiscal; 

g) Autorização da instalação do Conselho Consultivo; 

h) Criação de conselhos e outros órgãos permanentes ou temporários; 

i) Exclusão de Associados, na forma do artigo 13; 

j) Aprovar o valor das contribuições associativas habituais a serem pagas pelos 

associados mantenedores, conforme indicação da Diretoria; 

k) Aprovar a remuneração da Diretoria da Associação; 

l) Deliberar sobre a extinção da Associação e a destinação do patrimônio social; e 

m) Referendar a deliberação do Diretor Presidente sobre casos omissos e não 

previstos neste Estatuto. 

Parágrafo Único: A Assembleia Geral poderá contratar auditoria externa independente 

para realizar o exame dos registros contábeis da Associação e emitir pareceres, quando 

for necessário. 

Artigo 17. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez ao ano e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, sendo lavradas atas das reuniões. 

Parágrafo Único: A reunião da Assembleia Geral poderá ser realizada 

presencialmente, ou remotamente, em plataformas eletrônicas, em que os participantes 

se manifestarão de forma a assegurar a sua identificação e a segurança de seu voto. A 

participação de forma remota será registrada em ata e poderá ser comprovada por 

quaisquer meios, tais como relatórios gerados pelas plataformas, listas de presença 

assinadas de forma eletrônica/digital ou declarações enviadas por correio eletrônico. 

Artigo 18. A convocação da Assembleia Geral, ordinária ou extraordinariamente, dar-

se-á através de edital afixado na sede ou enviado por carta simples ou correio eletrônico 

a todos os Associados, pelo Diretor Presidente ou por 1/5 (um quinto) dos associados 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis. 

Artigo 19. Qualquer Assembleia se instalará em primeira convocação com a maioria 

absoluta dos associados com direito a voto, e, em segunda convocação, após 

decorridos 30 (trinta) minutos da primeira convocação, com qualquer número, exceto 

para os casos previstos nos itens (c), (e), (i) e (k) do Artigo 16, cujo quórum será de 

maioria absoluta dos associados com direito a voto para a primeira convocação e de 1/3 

(um terço) para as convocações seguintes. 
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Artigo 20. As decisões das Assembleias Gerais serão tomadas pela maioria de votos 

dos Associados presentes, salvo nos casos previstos nos itens (c), (e), (i) e (k) do Artigo 

16, cujo quórum será de 2/3 (dois terços) dos presentes. 

 

SEÇÃO II 

Da Diretoria 

 

Artigo 21. A Associação terá um Diretor Presidente, que administrará os assuntos da 

Associação de acordo com a lei aplicável e os termos deste Estatuto. Também será 

eleito um Diretor Suplente para representar a Diretoria nas hipóteses em que o Diretor 

Presidente não possa atuar. 

Artigo 22. O Diretor Presidente e seu suplente serão eleitos pela Assembleia Geral, na 

forma prevista neste Estatuto Social, com mandato de 3 (três) anos, permitida a 

reeleição. 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de expirar o mandato do Diretor Presidente e do seu 

suplente sem eleição dos sucessores, os mandatos em andamento serão 

automaticamente prorrogados por até 180 (cento e oitenta) dias, quando deverá haver 

a posse dos novos eleitos, sendo válidos todos os atos praticados neste período. 

Parágrafo Segundo: Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, o Diretor 

Suplente terá os mesmos poderes que foram atribuídos ao Diretor Presidente, devendo 

a Assembleia Geral ser convocada para eleger um novo Diretor Presidente ou um 

suplente no prazo de 90 (noventa) dias. 

Artigo 23. Sem prejuízo de poderes gerais permitidos por lei, o Diretor Presidente 

representará a Associação em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, bem como 

perante terceiros em geral, podendo nomear procuradores em nome da Associação, 

com poderes específicos. 

Parágrafo Único: No âmbito de sua atuação, poderá o Diretor Presidente, ou seu 

suplente, se for o caso, praticar as seguintes atividades: 

a) Coordenar e dirigir as atividades gerais da Associação; 

b) Convocar e, se possível, presidir a Assembleia Geral; 

c) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria, se houver; 

d) Instalar o Conselho Consultivo, após autorizado pela Assembleia Geral; 

e) Criar regras internas e regulamentos condizentes com a lei e este Estatuto, 

conforme julgar apropriados; 

f) Representar a Associação perante órgãos públicos, cartórios, instituições 

financeiras ou autoridades judiciais e extrajudiciais; 

g) Adquirir e aceitar, em nome da Associação, quaisquer fundos, propriedade 

pessoal ou bens móveis, que poderão ser doados ou de qualquer outra maneira 

adquiridos pela Associação, bem como cobrar e receber quaisquer somas em 

dinheiro, propriedade pessoal, bens, débitos ou heranças as quais são de 

titularidade, pagáveis ou pertencentes à Associação; 
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h) Abrir, manter e encerrar contas bancárias, assinar, emitir e endossar cheques e 

outros títulos de crédito, solicitar talão de cheques, autorizar a transferência de 

valores, autorizar aplicações financeiras, emitir ordens de pagamento; 

i) Assinar contratos, acordos, documentos e instrumentos em nome da 

Associação, e representá-la na compra, administração, uso, locação, receber em 

garantia, venda, comodato, empréstimo ou disposição a qualquer título de 

propriedade real e pessoal da Associação, exceto para a execução dos atos a 

seguir, em que deverá ser concedida prévia autorização por escrito de 2/3 dos 

Associados: (a) execução de qualquer contrato ou acordo que exceda o limite 

de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); (b) a venda ou oneração de qualquer 

imóvel pertencente à Associação; ou (c) a assunção de qualquer dívida por parte 

da Associação; 

j) Celebrar parcerias e realizar a filiação da Associação a instituições ou 

organizações, por delegação dos associados fundadores; 

k) Representar a Associação em eventos, campanhas, reuniões e demais 

atividades do interesse da Associação; 

l) Encaminhar anualmente aos Associados, relatórios de atividades e 

demonstrativos contábeis das despesas administrativas e de projetos; 

remuneração da Diretoria, bem como os pareceres de Auditores Independentes, 

ou Conselho Fiscal, se este estiver constituído, sobre os balancetes e balanço 

anual; 

m) Contratar, nomear, licenciar, suspender e demitir empregados da Associação; 

n) Propor aos Associados efetivos reformas ou alterações do presente Estatuto; 

o) Propor aos associados efetivos a dissolução, fusão, conversão, incorporação e 

extinção da Associação, observando-se o presente Estatuto quanto ao destino 

de seu patrimônio; 

p) Exercer outras atribuições inerentes ao cargo e não previstas expressamente 

neste Estatuto; e 

q) Fixar o valor das contribuições habituais a serem pagas pelos associados 

mantenedores, devendo ser obtida aprovação da Assembleia Geral. 

Parágrafo Primeiro: É vedado a qualquer membro da Diretoria ou a qualquer 

Associado praticar atos de liberalidade às expensas da Associação. 

Parágrafo Segundo: O Diretor Presidente poderá constituir procuradores, inclusive 

com a cláusula ad judicia et extra. O instrumento de procuração deverá especificar de 

forma detalhada os poderes outorgados e, salvo quando para fins de atuação em 

processos judiciais ou administrativos, ter o prazo de duração fixado em no máximo 1 

(um) ano. 

Artigo 24. O Diretor Presidente e, se aplicável, o Diretor Suplente, permanecerão no 

mandato até a ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 

a) Falecimento; 

b) Renúncia mediante notificação escrita aos associados; ou 
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c) Destituição por deliberação da assembleia geral. 

Artigo 25. O Diretor Presidente e, se aplicável, o Diretor Suplente, farão jus à 

remuneração mensal a ser fixada pela Assembleia Geral. 

 

SEÇÃO III 

Do Conselho Consultivo 

 

Artigo 26. O Diretor Presidente poderá, mediante aprovação da Assembleia Geral, 

instalar um Conselho Consultivo com o objetivo de assessorar, orientar e aconselhar a 

Diretoria na consecução dos objetivos estatutários e em relação a temas que digam 

respeito à Associação. 

Parágrafo Primeiro: O Conselho Consultivo compor-se-á de no mínimo 2 (duas) e no 

máximo 8 (oito) pessoas indicadas pela Assembleia Geral, com mandato de 03 (três) 

anos, e reunir-se-á sempre que convocado pelo Diretor Presidente ou por seu 

Presidente, mediante envio de correio eletrônico ou carta simples com antecedência de 

15 (quinze) dias úteis.  

Parágrafo Segundo: As reuniões do Conselho Consultivo poderão ser realizadas 

remotamente em plataformas eletrônicas, em que os participantes se manifestarão de 

forma a assegurar a sua identificação e a segurança de seu voto. A participação poderá 

ser comprovada por quaisquer meios, tais como relatórios gerados pelas plataformas, 

listas de presença assinadas de forma eletrônica/digital ou declarações enviadas por 

correio eletrônico. 

Parágrafo Terceiro: Os Conselheiros deverão ser pessoas reconhecidas 

profissionalmente nos campos de conhecimento relacionados com as atividades da 

Associação. 

Parágrafo Quarto: Após eleitos, os membros do Conselho Consultivo elegerão, por 

maioria simples, o seu Presidente, que coordenará os trabalhos desse órgão. 

Parágrafo Quinto: As deliberações e pareceres do Conselho Consultivo serão tomadas 

por maioria simples, cabendo ao seu Presidente o voto de qualidade. Serão lavradas 

atas das deliberações do Conselho Consultivo. 

Artigo 27. A Diretoria poderá, para melhor desempenho de suas funções, criar comitês 

específicos, com objetivos definidos, como de auditoria, finanças, comunicação, dentre 

outros. 

 

SEÇÃO IV 

Do Conselho Fiscal  

 

Artigo 28. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização dotado de competência para 

acompanhar a gestão financeira e exercer o controle orçamentário da Associação, 

supervisionando e tornando efetivas as regras de conflitos de interesses na tomada de 

decisão, será composto por até 3 (três) membros, todos eleitos pela Assembleia Geral, 

para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. 

Parágrafo Primeiro: Após eleitos, os membros do Conselho Fiscal elegerão por maioria 

simples o seu Presidente, que coordenará os trabalhos do órgão. 
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Parágrafo Segundo: O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que convocado pelo Diretor 

Presidente ou pelo seu Presidente, de forma presencial ou remotamente, por meio de 

plataformas eletrônicas em que os participantes se manifestarão de forma a assegurar 

a sua identificação e a segurança de seu voto. A participação poderá ser comprovada 

por quaisquer meios, tais como relatórios gerados pelas plataformas, listas de presença 

assinadas de forma eletrônica/digital ou declarações enviadas por correio eletrônico. 

Parágrafo Terceiro: Compete ao Conselho Fiscal comunicar à Assembleia Geral erros, 

fraudes ou delitos que detectar, sugerindo as medidas que julgar convenientes ao 

interesse da Associação, e emitir pareceres no âmbito de suas atribuições, por 

solicitação do Diretor Presidente ou da Assembleia Geral. 

 

 CAPÍTULO V 

Do Patrimônio, Receitas e Prestação de Contas 

 

Artigo 29. O Patrimônio Social da Associação é composto pelos seus bens móveis ou 

imóveis, valores, direitos, recursos, ações e títulos da dívida pública, obtidos por meio 

de doações, contribuições associativas, patrocínios, legados, subvenções, auxílios, 

termos de fomento, termos de colaboração e outros instrumentos análogos, bem como 

pelas receitas oriundas de atividades e serviços compreendidos em seus objetivos 

sociais, da cessão de direitos autorais, da transferência de tecnologia e metodologia e 

dos rendimentos produzidos por todos os seus bens, valores, títulos e outros direitos.  

Artigo 30. A Associação possui finalidade não lucrativa, não distribuindo entre os seus 

associados, conselheiros, dirigentes, articuladores, empregados, doadores ou terceiros, 

eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais e financeiros, brutos ou líquidos, 

dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, os quais serão aplicados 

integralmente no país, na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos 

institucionais. 

Parágrafo Único: Os associados da Associação poderão ser remunerados pela 

prestação de serviços específicos, desde que a contratação respeite os valores 

praticados no mercado. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Exercício Social e da Prestação de Contas 

 

Artigo 31. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro 

de cada ano. 

Artigo 32. A prestação de contas da Associação observará, no mínimo, os princípios 

fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Parágrafo Único: A prestação de contas de todos os eventuais recursos e bens de 

origem pública recebidos pela Associação deverá observar o parágrafo único do Artigo 

70 da Constituição Federal e demais normas aplicáveis. 

 

CAPÍTULO VII 



Oficial

R$ 260,16

Estado

R$ 74,02

Secretaria Fazenda

R$ 50,51

Reg. Civil

R$ 13,81

T. Justiça

R$ 17,98

M. Público

R$ 12,49

ISS

R$ 5,45

Total

R$ 434,42

Página

000022/000034

Registro Nº

67.540

08/10/2021

Protocolo nº 96.011 de 15/09/2021 às 14:41:44h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 67.540 em 08/10/2021 e averbado no registro nº 59.171 de 08/11/2018 neste 7º
Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Valter Neves
dos Santos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

12 

 
 

 

Da Dissolução e Liquidação 

 

Artigo 33. A Assembleia Geral especialmente convocada para este fim e desde que 

mediante o voto favorável de pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados efetivos, 

poderá deliberar pela dissolução da Associação caso se verifique a impossibilidade de 

consecução de seus fins por motivos financeiros ou institucionais, ou nos casos 

previstos em lei. 

Artigo 34. Aprovada a dissolução e liquidado o passivo, o patrimônio líquido será 

transferido a outra organização de Assistência Social congênere, que preencha os 

requisitos da Lei 13.019/2014, cujo objetivo social seja, preferencialmente, o mesmo da 

Associação ou, em sua falta, para entidade pública. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

 

Artigo 35. Os associados, dirigentes, membros do Conselho Fiscal e membros do 

Conselho Consultivo não respondem nem solidária nem subsidiariamente pelas 

obrigações e compromissos assumidos pela Associação, respondendo, porém, civil e 

criminalmente pela violação da lei e deste Estatuto e pelo eventual excesso nos atos 

que exacerbem as suas competências. 

Artigo 36. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à 

Associação, os atos de qualquer associado, dirigente, articuladores ou conselheiro que 

o envolverem em obrigações ou negócios estranhos aos seus objetivos, finalidades e 

atividades sociais, tais como, mas não se limitando a fianças, avais, endossos ou 

quaisquer garantias em favor de terceiros. 

Artigo 37. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Presidente e referendados 

pela Assembleia Geral. 

Artigo 38. Este Estatuto Social entrará em vigor na data da sua aprovação pela 

Assembleia Geral e produzirá efeitos contra terceiros a partir de seu registro no cartório 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

São Paulo, 19 de agosto de 2021. 

 

Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 
Diretora Presidente 
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Oficial

R$ 260,16

Estado

R$ 74,02

Secretaria Fazenda

R$ 50,51
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R$ 13,81

T. Justiça

R$ 17,98
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

TERMO DE POSSE DE DIRETORA PRESIDENTE 

 

 

Por meio da assinatura do presente instrumento, THAISSA DE ALVARENGA 
CALAZANS ALBUQUERQUE, brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de 
identidade RG nº 10.865.036-7 IFP-RJ e inscrita no CPF/ME sob o nº 051.444.017-16, 
residente e domiciliada na Rua Manuel Jacinto, nº 932, apto. 32, bloco 09, Vila Morse, 
São Paulo, SP, CEP 05624-001, e-mail thaissa@thaimarketing.com.br, declara que 
permaneceu no cargo de Diretora Presidente da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR desde 
30 de abril de 2021 até a presente data. 

Nesta oportunidade, toma posse do cargo de Diretora Presidente da ASSOCIAÇÃO 
NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, 
CEP 05619- 000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) 
conforme reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 
19 de agosto de 2021, com mandato de 03 (três) anos. 

A Diretora Presidente ora reeleita assume o cargo para um mandato de 21 de agosto 
de 2021 até 21 de agosto de 2024. Tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde 
o término do último mandato, em 30 de abril de 2021, até a realização da presente 
reunião, todos os atos de representação legal da entidade praticados ficam ratificados 
pelos membros da Diretoria e pela Assembleia Geral, conforme Ata da Assembleia 
Geral Ordinária Extraordinária de 19 de agosto de 2021.  

Ainda, a Diretora Presidente declara não estar impedida de exercer o cargo da 
Associação por lei especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

CARGO ASSINATURA 

 

THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS 
ALBUQUERQUE 

Diretora Presidente 
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 
ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

TERMO DE POSSE DE DIRETOR SUPLENTE 

 

 

Por meio da assinatura do presente instrumento, ALEXANDRE CALAZANS DE 
ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 
RG nº 10.821.618-5 IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 077.380.397-10, residente e 
domiciliado na Rua Manuel Jacinto, nº 932, apto. 32, bloco 09, Vila Morse, São Paulo, 
SP, CEP 05624-001, e-mail alexandre.calazans@cury.net, declara que permaneceu no 
cargo de Diretor Suplente da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR desde 30 de abril de 2021 
até a presente data. 

Nesta oportunidade, toma posse do cargo de Diretor Suplente da ASSOCIAÇÃO 
NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, 
CEP 05619- 000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) 
conforme reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 
19 de agosto de 2021, com mandato de 03 (três) anos. 

O Diretor Suplente ora reeleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 
2021 até 21 de agosto de 2024. Tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde o 
término do último mandato, em 30 de abril de 2021, até a realização da presente reunião, 
todos os atos de representação legal da entidade praticados ficam ratificados pelos 
membros da Diretoria e pela Assembleia Geral, conforme Ata da Assembleia Geral 
Ordinária Extraordinária de 19 de agosto de 2021. 

Ainda, o Diretor suplente declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação 
por lei especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

CARGO ASSINATURA 

 

ALEXANDRE CALAZANS DE 
ALBUQUERQUE 

Diretor Suplente 

 

 

 

 

 

D4Sign 4cab5e83-2e58-4002-9df2-4e897644cf9c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Oficial

R$ 260,16

Estado

R$ 74,02

Secretaria Fazenda

R$ 50,51

Reg. Civil

R$ 13,81

T. Justiça

R$ 17,98

M. Público

R$ 12,49

ISS

R$ 5,45

Total

R$ 434,42

Página

000025/000034

Registro Nº

67.540

08/10/2021

Protocolo nº 96.011 de 15/09/2021 às 14:41:44h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 67.540 em 08/10/2021 e averbado no registro nº 59.171 de 08/11/2018 neste 7º
Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Valter Neves
dos Santos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 260,16

Estado

R$ 74,02

Secretaria Fazenda

R$ 50,51

Reg. Civil

R$ 13,81

T. Justiça

R$ 17,98

M. Público

R$ 12,49
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R$ 5,45
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO CONSULTIVO 
 
 
Por meio da assinatura do presente instrumento, RONALDO CURY DE CAPUA, brasileiro, 

divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 30.701.320-

0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 273.487.758-96, com endereço na cidade e estado de 

São Paulo, na Avenida Moema 265, cjto. 133, Planalto Paulista, CEP 04077-021, e-mail 

ronaldo.cury@cury.net, toma posse do cargo de Conselheiro Consultivo da ASSOCIAÇÃO 

NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, CEP 05619- 

000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) conforme reeleição havida 

na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de agosto de 2021, com mandato 

de 03 (três) anos. 

 

O Conselheiro ora reeleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 até 30 
de abril de 2024. 

 

 

O Conselheiro reeleito declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação por   lei 

especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

 
 
 

 

CARGO ASSINATURA 

 
RONALDO CURY DE CAPUA 

Conselheiro Consultivo 
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Oficial

R$ 260,16

Estado

R$ 74,02

Secretaria Fazenda

R$ 50,51
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 

 

ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO CONSULTIVO 

 

 

 

 

Por meio da assinatura do presente instrumento, LEONARDO KHÉDE, brasileiro, casado, 
Gerente de Marketing, portador da cédula de identidade nº 127443455 DETRAN/RJ, inscrito 
no CPF/ME sob o n2 087.936.937-02, residente e domiciliado na cidade e estado de São 
Paulo, na Rua Monte Aprazível, 205, apto. 41 , Vila Nova Conceição, CEP 04513-031, e-mail 
lkhede@yahoo.com.br, toma posse do cargo de Conselheiro Consultivo da ASSOCIAÇÃO 
NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, CEP 
05619-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) conforme 
reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de agosto 
de 2021, com mandato de 03 (três) anos. 

O Conselheiro ora reeleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 até 21 
de agosto de 2024. 

O Conselheiro reeleito declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação por lei 
especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

 

CARGO ASSINATURA 

 

LEONARDO KHÉDE 

Conselheiro Consultivo 

 

 

 

 

D4Sign 14c9da23-c4e9-49bb-ad0b-c84d4f2201e1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Oficial

R$ 260,16

Estado

R$ 74,02

Secretaria Fazenda

R$ 50,51

Reg. Civil

R$ 13,81
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO CONSULTIVO 

 

 

 

Por meio da assinatura do presente instrumento, ROGÉRIO TUMA, brasileiro, casado, médico 
neurologista, portador da cédula de identidade RG nº 12.238.425-8 SSP/SP, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 054.789.818-50, com endereço na Rua Dona Adma Jafet, nº 50, 1º andar, 
cjto. 11, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01308-050, e-mail tuma@medtuma.com.br, toma 
posse do cargo de Conselheiro Consultivo da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, associação 
com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, CEP 05619-000, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) conforme reeleição havida na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de agosto de 2021, com mandato 
de 03 (três) anos. 

O Conselheiro ora reeleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 21 de 
agosto de 2024. 

O Conselheiro reeleito declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação por lei 
especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

 

CARGO ASSINATURA 

 

ROGÉRIO TUMA 

Conselheiro Consultivo 
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Oficial

R$ 260,16

Estado

R$ 74,02

Secretaria Fazenda

R$ 50,51

Reg. Civil

R$ 13,81

T. Justiça

R$ 17,98

M. Público

R$ 12,49
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRA CONSULTIVA 

 

 

 

Por meio da assinatura do presente instrumento, PATRÍCIA DE CARVALHO MONTEIRO, 
brasileira, casada, professora, portadora da cédula de identidade RG nº 101585719 IFP/RJ, 
inscrita no CPF/ME sob o nº 046.438.387-01, residente e domiciliada na Avenida Diogo Gomes 
Carneiro, nº 110, Jardim Rosa Mar, São Paulo, SP, CEP 05547-030, e-mail 
patricia@casatema.com.br, toma posse do cargo de Conselheira Consultiva da ASSOCIAÇÃO 
NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, CEP 
05619-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) conforme 
reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de agosto 
de 2021, com   mandato de 03 (três) anos. 

A Conselheira ora reeleita assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 até 21 
de agosto de 2024. 

A Conselheira reeleita declara não estar impedida de exercer o cargo da Associação por lei 
especial, e nem condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

 

CARGO ASSINATURA 

 

PATRÍCIA DE CARVALHO MONTEIRO 

Conselheira Consultiva 

 

 

 

 

D4Sign 14c9da23-c4e9-49bb-ad0b-c84d4f2201e1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Oficial

R$ 260,16

Estado

R$ 74,02

Secretaria Fazenda

R$ 50,51

Reg. Civil

R$ 13,81

T. Justiça

R$ 17,98

M. Público
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO CONSULTIVO 

 

 

 

Por meio da assinatura do presente instrumento, CAIO CYRINO GUEDES, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.817.598 SSP/SP, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 214.867.078-66, residente e domiciliado na Rua Engenheiro José 
Francisco B. Homem de Mello, nº 765, TP 1, apto. 503, Campinas, SP, CEP 13091-700, e-mail 
caiocyrino@gmail.com, toma posse do cargo de Conselheiro Consultivo da ASSOCIAÇÃO 
NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, CEP 
05619- 000,  inscrita  no  CNPJ/ME  sob  o  nº  32.146.836/0001-95  (“Associação”)  conforme 
reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de agosto  
de 2021, com mandato de 03 (três) anos. 

O Conselheiro ora reeleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 até 21 
de agosto de 2024. 

O Conselheiro reeleito declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação por lei 
especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

 

CARGO ASSINATURA 

 

CAIO CYRINO GUEDES 

Conselheiro Consultivo 
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ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 

TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO FISCAL 
 

 
Por meio da assinatura do presente instrumento, CLÁUDIO CARVALHO DE LIMA, brasileiro, 

casado, advogado e empresário, RG 13.885.242-X SSP/SP e CPF 162.366.488-83, com 

endereço na cidade de São Paulo, na Rua Francisca Júlia 277, apto. 262, Santana, CEP 02403-

010, e-mail claudio.carvalho@awnet.com.br, toma posse do cargo de Conselheiro Fiscal da 

ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São 

Paulo, SP, CEP 05619- 000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 

(“Associação”) conforme reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

realizada em 19 de agosto de 2021, com mandato de 03 (três) anos. 

 

O Conselheiro ora eleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 até 
30 de abril de 2024. 

 

 

O Conselheiro eleito declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação por   lei 

especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a 

fé pública ou a propriedade. 

 
 
 

 

CARGO ASSINATURA 

 

CLÁUDIO CARVALHO DE LIMA 
Conselheiro Fiscal 
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ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


TERMO DE POSSE DE DIRETORA PRESIDENTE 


 


 


Por meio da assinatura do presente instrumento, THAISSA DE ALVARENGA 
CALAZANS ALBUQUERQUE, brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de 
identidade RG nº 10.865.036-7 IFP-RJ e inscrita no CPF/ME sob o nº 051.444.017-16, 
residente e domiciliada na Rua Manuel Jacinto, nº 932, apto. 32, bloco 09, Vila Morse, 
São Paulo, SP, CEP 05624-001, e-mail thaissa@thaimarketing.com.br, declara que 
permaneceu no cargo de Diretora Presidente da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR desde 
30 de abril de 2021 até a presente data. 


Nesta oportunidade, toma posse do cargo de Diretora Presidente da ASSOCIAÇÃO 
NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, 
CEP 05619- 000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) 
conforme reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 
19 de agosto de 2021, com mandato de 03 (três) anos. 


A Diretora Presidente ora reeleita assume o cargo para um mandato de 21 de agosto 
de 2021 até 21 de agosto de 2024. Tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde 
o término do último mandato, em 30 de abril de 2021, até a realização da presente 
reunião, todos os atos de representação legal da entidade praticados ficam ratificados 
pelos membros da Diretoria e pela Assembleia Geral, conforme Ata da Assembleia 
Geral Ordinária Extraordinária de 19 de agosto de 2021.  


Ainda, a Diretora Presidente declara não estar impedida de exercer o cargo da 
Associação por lei especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. 


 


 


 


CARGO ASSINATURA 


 


THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS 
ALBUQUERQUE 


Diretora Presidente 
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ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


TERMO DE POSSE DE DIRETOR SUPLENTE 


 


 


Por meio da assinatura do presente instrumento, ALEXANDRE CALAZANS DE 
ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 
RG nº 10.821.618-5 IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 077.380.397-10, residente e 
domiciliado na Rua Manuel Jacinto, nº 932, apto. 32, bloco 09, Vila Morse, São Paulo, 
SP, CEP 05624-001, e-mail alexandre.calazans@cury.net, declara que permaneceu no 
cargo de Diretor Suplente da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR desde 30 de abril de 2021 
até a presente data. 


Nesta oportunidade, toma posse do cargo de Diretor Suplente da ASSOCIAÇÃO 
NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, 
CEP 05619- 000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) 
conforme reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 
19 de agosto de 2021, com mandato de 03 (três) anos. 


O Diretor Suplente ora reeleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 
2021 até 21 de agosto de 2024. Tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde o 
término do último mandato, em 30 de abril de 2021, até a realização da presente reunião, 
todos os atos de representação legal da entidade praticados ficam ratificados pelos 
membros da Diretoria e pela Assembleia Geral, conforme Ata da Assembleia Geral 
Ordinária Extraordinária de 19 de agosto de 2021. 


Ainda, o Diretor suplente declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação 
por lei especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade. 


 


 


 


CARGO ASSINATURA 


 


ALEXANDRE CALAZANS DE 
ALBUQUERQUE 


Diretor Suplente 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


QUADRO CONSOLIDADO DE ASSOCIADOS 2021 


 


 


 


 


 


Nome do associado Categoria Número de matrícula Assinatura 


Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque Associado fundador 00121  


Alexandre Calazans Albuquerque Associado fundador 00221  


 


São Paulo, 19 de agosto de 2021. 


 


 


 


Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 


Presidente da Assembleia e 


Diretora Presidente da Associação 
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA  


ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


CNPJ/ME 32.146.836/0001-95 


 


DATA, HORA E LOCAL: Na data de 19 de agosto de 2021, às 11:00, via plataforma 
eletrônica Zoom. 


CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: O envio da convocação para a Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR (doravante designada 
como “Associação”) foi realizado nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social, e os 
comprovantes de recebimento da comunicação da Assembleia Geral a todos os 
associados acompanham este instrumento (Anexos I). Os associados presentes 
compõem quórum necessário para as deliberações desejadas no dia de hoje, de acordo 
com o exigido pelo artigo 20 do Estatuto social, conforme declaração de presença anexa 
(Anexo II). 


MESA: Presidente: Sra. Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque. Secretária: 
Sra. Laís Figueiredo Lopes. 


ORDEM DO DIA: A pedido da Presidente foi lida a ordem do dia para a qual fora 
convocada esta Assembleia Geral, que tem por objetivo discutir e deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 


1) Atualização do quadro de Associados; 


2) Alteração do Estatuto Social; 


3) Eleição dos membros da Diretoria;  


4) Eleição de membros do Conselho Consultivo;  


5) Eleição de membros do Conselho Fiscal. 


 


DELIBERAÇÕES: 


Após a leitura da ordem do dia, a Presidente deu início ao procedimento para 
deliberação sobre a primeira pauta do dia, “1) Atualização do quadro de Associados”. 
A Presidente informa aos presentes que a associada GIRLENE AUGUSTA FARIA 
MASCARENHAS DA ROCHA comunicou sua retirada do Quadro de Associados da 
ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, conforme termo de retirada (Anexo III). Dessa forma, 
o Quadro de Associados passa a figurar de acordo com o Anexo IV.  


Dando prosseguimento aos trabalhos do dia, passou-se ao próximo item da pauta, “2) 
Alteração do Estatuto Social”. Trataram os presentes do texto que já havia sido 
compartilhado antecipadamente com todos os associados, para avaliação e 
comentários. A Presidente elucidou sobre o dispositivo que prevê sobre a alteração do 
prazo de vigência do mandato dos Conselheiros Consultivos, passando dos atuais 2 
(dois) anos para 3 (três) anos, de modo a encerrar-se concomitantemente com o 
mandato da Diretoria. A Presidente explicou que a proposta de texto do novo Estatuto 
Social teve a assessoria do escritório Szazi, Bechara, Storto, Reicher e Figueirêdo 
Lopes Advogados, e foi pensado, especialmente, para possibilitar a captação de 
recursos mediante parcerias com a Administração Pública (Lei nº 13.019/2014), projetos 
incentivados e também a legislação da Assistência Social. Após debate, a Assembleia 
aprovou, por unanimidade, todas as sugestões, inclusive a alteração da vigência do 
mandato dos Conselheiros Consultivos decorrente da alteração do artigo 26. O texto 
aprovado foi consolidado e anexado à presente ata (Anexo V). 







Passando-se para a deliberação da terceira pauta do dia, a saber “3) Eleição dos 
membros da Diretoria”, inicialmente foi informado que, em razão da pandemia de 
Covid-19 e das limitações impostas às reuniões presenciais decorrentes do necessário 
distanciamento social como forma de combater o vírus, não foi possível realizar a 
eleição em momento anterior, e que os membros da Diretoria cujos mandatos 
encerraram-se em 30 de abril de 2021 permaneceram nos seus cargos até a presente 
data. Tendo em vista o lapso temporal transcorrido até a realização da presente reunião, 
todos os atos de representação legal da entidade praticados foram ratificados pelos 
membros da Diretoria e pela Assembleia Geral. Dessa forma, iniciada a votação, foi 
reeleita por unanimidade a Diretoria da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, para 
cumprimento de mandato de 3 (três) anos, de 21 de agosto de 2021 até 21 de agosto 
de 2024, ficando composta da seguinte forma: Diretora Presidente – THAISSA DE 
ALVARENGA CALAZANS ALBUQUERQUE; e Diretor Suplente – ALEXANDRE 
CALAZANS DE ALBUQUERQUE, adequadamente qualificados nos Termos de Posse 
(Anexo VI), e automaticamente empossados a partir de 21 de agosto de 2021. 


Na sequência, passando para o quarto item previsto na ordem do dia “4) Eleição de 
membros do Conselho Consultivo” a Presidente deu início ao procedimento para a 
eleição de novos membros do Conselho Consultivo da Associação. Com o 
encerramento do mandato dos atuais Conselheiros Consultivos, que ocorrerá em 21 de 
agosto de 2021, decidem os associados, por unanimidade e sem reservas, aprovar a 
eleição dos seguintes Conselheiros para o mandato de 3 (três) anos, que se 
iniciará a partir de 21 de agosto de 2021, e encerrar-se-á em 21 de agosto de 2024, 
os Srs. Ronaldo Cury De Capua; Leonardo Khéde; Rogério Tuma; Patricia de 
Carvalho Monteiro; Caio Cyrino Guedes. Os conselheiros, adequadamente 
qualificados em seus Termos de Posse (Anexo VII), serão automaticamente 
empossados a partir de 21 de agosto de 2021. 


Por fim, tratando do último item previsto para a ordem do dia, “5) Instituição do 
Conselho Fiscal e eleição de seus membros”, a assembleia deu início ao 
procedimento para eleição de membros do Conselho Fiscal, novo órgão de governança 
da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, instituído a partir das alterações estatutárias recém 
aprovadas e disciplinado no artigo 27 do Estatuto Social da organização. Assim sendo, 
decidem os associados, por unanimidade e sem reservas, aprovar a eleição do Sr. 
Cláudio Carvalho para o mandato de 3 (três) anos no Conselho Fiscal, que se 
iniciará a partir de 21 de agosto de 2021, e encerrar-se-á em 21 de agosto de 2024, 
adequadamente qualificado e empossado por meio de seu Termo de Posse (Anexo 
VIII). 


A Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, no silêncio, como 
nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 
a presente assembleia geral, determinando a mim, que servi como secretário, que 
lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes 
para surtir os efeitos jurídicos necessários. 


São Paulo, 19 de agosto de 2021 


 


 


 


Thaissa de Alvarenga Calazans 
Albuquerque 


Presidente da Assembleia e  


Diretora Presidente da Associação 


 


 


Laís Figueiredo Lopes  


Secretária da Assembleia 
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Recebido 
 


Assinatura:   


Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 


CONVOCAÇÃO PARA A 


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA 


ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


 


São Paulo, 14 de julho de 2021 
 


 
À Sra. Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 


 
 


Nos termos do Artigo 18º do Estatuto da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, fica V. Sa. convocada 


para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 


19/08/2021, às 11:00, via plataforma zoom, excepcionalmente, em decorrência da pandemia de 


covid-19, com link a ser encaminhado oportunamente, e terá como pauta os seguintes assuntos: 


 
1) Atualização do quadro de Associados; 
2) Alteração do Estatuto Social; 
3) Eleição dos membros da Diretoria;  
4) Eleição de membros do Conselho Consultivo 
5) Instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. 


 
Cada associado terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, podendo fazer-se 


representar por procurador, mediante a apresentação do instrumento de mandato. 


 


Atenciosamente, 
 
 
 


 
 


Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 
Diretora Presidente 







Recebido 
 


Assinatura:   


Alexandre Calazans Albuquerque 


CONVOCAÇÃO PARA A 


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 


DA ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


 


São Paulo, 14 de julho de 2021 
 


 
Ao Sr. Alexandre Calazans Albuquerque 


 
 


Nos termos do Artigo 18º do Estatuto da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, fica V. Sa. 


convocada para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada 


no dia 19/08/2021, às 11:00, via plataforma zoom, excepcionalmente, em decorrência da 


pandemia de covid-19, com link a ser encaminhado oportunamente, e terá como pauta os 


seguintes assuntos:  


 
1) Atualização do quadro de Associados; 
2) Alteração do Estatuto Social; 
3) Eleição dos membros da Diretoria;  
4) Eleição de membros do Conselho Consultivo; 
5) Instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. 


 


 
Cada associado terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, podendo fazer-


se representar por procurador, mediante a apresentação do instrumento de mandato. 


 


Atenciosamente, 
 
 
 
 


Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 
Diretora Presidente 
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ILMO SR. 7º. OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E 
CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA CAPITAL - SÃO PAULO 
 
 
 
 
 
 


Eu THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS ALBUQUERQUE, brasileira, 


casada, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº 10.865.036-7 


IFP-RJ e inscrita no CPF/ME sob o nº 051.444.017-16, residente e domiciliada 


na Rua Manuel Jacinto, nº 932, apto. 32, bloco 09, Vila Morse, São Paulo, SP, 


CEP 05624-001, e-mail thaissa@thaimarketing.com.br, Diretora Presidente e 


representante legal da pessoa jurídica denominada ASSOCIAÇÃO NOSSO 


OLHAR, com sede à Rua Éden, nº 352, Vila Inah, CEP 05619-000, São Paulo - 


SP, vem requerer, nos termos do art. 121 da Lei 6.015/73 e da Lei 10.406/02, o 


registro/averbação da Ata de Assembleia Geral realizada em 19 de agosto de 


2021 e de seu Estatuto Social e demais anexos.  


 
Nestes termos, pede deferimento 


 
 


São Paulo, 14/09/2021. 
 
 
 
 
 
 


____________________________________________ 
 


THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS ALBUQUERQUE 


Diretora Presidente 
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ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO FISCAL 
 


 
Por meio da assinatura do presente instrumento, CLÁUDIO CARVALHO DE LIMA, brasileiro, 


casado, advogado e empresário, RG 13.885.242-X SSP/SP e CPF 162.366.488-83, com 


endereço na cidade de São Paulo, na Rua Francisca Júlia 277, apto. 262, Santana, CEP 02403-


010, e-mail claudio.carvalho@awnet.com.br, toma posse do cargo de Conselheiro Fiscal da 


ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São 


Paulo, SP, CEP 05619- 000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 


(“Associação”) conforme reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 


realizada em 19 de agosto de 2021, com mandato de 03 (três) anos. 


 


O Conselheiro ora eleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 até 
30 de abril de 2024. 


 


 


O Conselheiro eleito declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação por   lei 


especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 


cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 


concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 


nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a 


fé pública ou a propriedade. 


 
 
 


 


CARGO ASSINATURA 


 


CLÁUDIO CARVALHO DE LIMA 
Conselheiro Fiscal 
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DECLARAÇÃO DE PRESENÇA 


ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


 


 


 


Eu, THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS ALBUQUERQUE, brasileira, casada, 
publicitária, filha de Paulo Cezar de Alvarenga e Maria Tereza Moreira de Alvarenga 
portadora do RG. 10.865.036-7 IFP-RJ, inscrita no CPF.MF. sob número 051.444.017-
16, E-mail thaissa@thaimarketing.com.br, telefone 11 99245-2160, residente à Rua 
Manoel Jacinto, no. 932 – Apto. 32 – Bloco 09 – CEP 05624-001 – Vila Morse - nesta 
Capital, do Estado de São Paulo, representante legal da pessoa jurídica denominada 
ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, com sede à Rua Éden, nº 352 - Vila Inah - CEP 05619-
000, São Paulo - SP, declaro, para os devidos fins, que participaram da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, realizada excepcionalmente de forma remota, em 19 
de agosto de 2021, às 11:00hs, as seguintes pessoas elencadas e listadas no relatório 
do zoom abaixo:  


 


 


• Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 


• Natalia Toito Galli 


• Laís Figueiredo Lopes 


 


 


 


 


 


 


 


Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 


Presidente da Assembleia e Diretora Presidente da Associação 
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ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO CONSULTIVO 
 
 
Por meio da assinatura do presente instrumento, RONALDO CURY DE CAPUA, brasileiro, 


divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 30.701.320-


0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 273.487.758-96, com endereço na cidade e estado de 


São Paulo, na Avenida Moema 265, cjto. 133, Planalto Paulista, CEP 04077-021, e-mail 


ronaldo.cury@cury.net, toma posse do cargo de Conselheiro Consultivo da ASSOCIAÇÃO 


NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, CEP 05619- 


000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) conforme reeleição havida 


na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de agosto de 2021, com mandato 


de 03 (três) anos. 


 


O Conselheiro ora reeleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 até 30 
de abril de 2024. 


 


 


O Conselheiro reeleito declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação por   lei 


especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 


públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 


ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 


defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 


 
 
 


 


CARGO ASSINATURA 


 
RONALDO CURY DE CAPUA 


Conselheiro Consultivo 
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ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO CONSULTIVO 


 


 


 


 


Por meio da assinatura do presente instrumento, LEONARDO KHÉDE, brasileiro, casado, 
Gerente de Marketing, portador da cédula de identidade nº 127443455 DETRAN/RJ, inscrito 
no CPF/ME sob o n2 087.936.937-02, residente e domiciliado na cidade e estado de São 
Paulo, na Rua Monte Aprazível, 205, apto. 41 , Vila Nova Conceição, CEP 04513-031, e-mail 
lkhede@yahoo.com.br, toma posse do cargo de Conselheiro Consultivo da ASSOCIAÇÃO 
NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, CEP 
05619-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) conforme 
reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de agosto 
de 2021, com mandato de 03 (três) anos. 


O Conselheiro ora reeleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 até 21 
de agosto de 2024. 


O Conselheiro reeleito declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação por lei 
especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 


 


 


 


 


CARGO ASSINATURA 


 


LEONARDO KHÉDE 


Conselheiro Consultivo 
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ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO CONSULTIVO 


 


 


 


Por meio da assinatura do presente instrumento, ROGÉRIO TUMA, brasileiro, casado, médico 
neurologista, portador da cédula de identidade RG nº 12.238.425-8 SSP/SP, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 054.789.818-50, com endereço na Rua Dona Adma Jafet, nº 50, 1º andar, 
cjto. 11, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01308-050, e-mail tuma@medtuma.com.br, toma 
posse do cargo de Conselheiro Consultivo da ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, associação 
com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, CEP 05619-000, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) conforme reeleição havida na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de agosto de 2021, com mandato 
de 03 (três) anos. 


O Conselheiro ora reeleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 21 de 
agosto de 2024. 


O Conselheiro reeleito declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação por lei 
especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 


 


 


 


 


CARGO ASSINATURA 


 


ROGÉRIO TUMA 


Conselheiro Consultivo 


 


 


 


 


D4Sign 14c9da23-c4e9-49bb-ad0b-c84d4f2201e1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.







ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRA CONSULTIVA 


 


 


 


Por meio da assinatura do presente instrumento, PATRÍCIA DE CARVALHO MONTEIRO, 
brasileira, casada, professora, portadora da cédula de identidade RG nº 101585719 IFP/RJ, 
inscrita no CPF/ME sob o nº 046.438.387-01, residente e domiciliada na Avenida Diogo Gomes 
Carneiro, nº 110, Jardim Rosa Mar, São Paulo, SP, CEP 05547-030, e-mail 
patricia@casatema.com.br, toma posse do cargo de Conselheira Consultiva da ASSOCIAÇÃO 
NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, CEP 
05619-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.146.836/0001-95 (“Associação”) conforme 
reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de agosto 
de 2021, com   mandato de 03 (três) anos. 


A Conselheira ora reeleita assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 até 21 
de agosto de 2024. 


A Conselheira reeleita declara não estar impedida de exercer o cargo da Associação por lei 
especial, e nem condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 


 


 


 


 


CARGO ASSINATURA 


 


PATRÍCIA DE CARVALHO MONTEIRO 


Conselheira Consultiva 
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ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


TERMO DE POSSE DE CONSELHEIRO CONSULTIVO 


 


 


 


Por meio da assinatura do presente instrumento, CAIO CYRINO GUEDES, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 24.817.598 SSP/SP, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 214.867.078-66, residente e domiciliado na Rua Engenheiro José 
Francisco B. Homem de Mello, nº 765, TP 1, apto. 503, Campinas, SP, CEP 13091-700, e-mail 
caiocyrino@gmail.com, toma posse do cargo de Conselheiro Consultivo da ASSOCIAÇÃO 
NOSSO OLHAR, associação com sede na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, SP, CEP 
05619- 000,  inscrita  no  CNPJ/ME  sob  o  nº  32.146.836/0001-95  (“Associação”)  conforme 
reeleição havida na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de agosto  
de 2021, com mandato de 03 (três) anos. 


O Conselheiro ora reeleito assume o cargo para um mandato de 21 de agosto de 2021 até 21 
de agosto de 2024. 


O Conselheiro reeleito declara não estar impedido de exercer o cargo da Associação por lei 
especial, e nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 


 


 


 


 


CARGO ASSINATURA 


 


CAIO CYRINO GUEDES 


Conselheiro Consultivo 
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ESTATUTO SOCIAL 


DA ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR 


CNPJ/ME 32.146.836/0001-95 


 


 


CAPÍTULO I 


Da Denominação, Natureza, Sede e Duração 


 


Artigo 1º.  A ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR, doravante denominada simplesmente 


“Associação”, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de 


associação sem fins lucrativos, de natureza assistencial e de saúde, beneficente e 


filantrópica, fundada em 09 de agosto de 2018 e regida pelo presente Estatuto Social, 


pelo Código Civil e outras disposições que lhe forem aplicáveis. 


Artigo 2º. A Associação tem sua sede e foro na Rua Éden, nº 352, Vila Inah, São Paulo, 


SP, CEP 05619-000. 


Artigo 3º. A fim de cumprir suas finalidades, a Associação poderá se organizar em 


tantas unidades quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas presentes 


disposições estatutárias. 


Parágrafo Único: A abertura, alteração e encerramento de filiais da Associação ocorre 


mediante ato declaratório praticado pelo Diretor Presidente, devidamente registrado no 


Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente. 


Artigo 4º. A Associação funcionará por tempo indeterminado. 


 


CAPÍTULO II 


Dos Objetivos e Finalidades 


 


Artigo 5º. A Associação tem objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades 


de relevância pública e social, especialmente por meio da oferta de assistência às 


pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down, bem como promover apoio 


aos familiares e terceiros que façam parte da rede de apoio das pessoas assistidas por 


essa Associação, para melhora de sua qualidade de vida, atuando na defesa e garantia 


de seus direitos, bem como na garantia de sua vida em sociedade e de sua inclusão 


escolar, laboral e social. São também suas finalidades: 


a) Prestar serviços, executar programas ou projetos e conceder benefícios e 


prestação social básica ou especial, de forma continuada, permanente e 


planejada, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou 


risco social e pessoal, especialmente pessoas com deficiência intelectual e 


Síndrome de Down, observando-se a universalidade do atendimento e sendo 


vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus associados; 


b) Incentivar a formação artística e cultural de pessoas com deficiência 


intelectual e síndrome de Down, bem como fomentar a produção cultural e 
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artística nacional e estimular o conhecimento dos bens e valores culturais; 


c) Promover a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, 


tecnológico ou estatístico;  


d) Desenvolver projetos desportivos destinados à promoção da inclusão social 


por meio do esporte; 


e) Realizar ações relativas ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos 


sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e 


participação efetiva na sociedade, especialmente da pessoa idosa com 


deficiência intelectual e Síndrome de Down; 


f) Promover, proteger e defender os direitos da criança e do adolescente, 


sobretudo crianças e adolescentes com deficiência intelectual e Síndrome de 


Down; e 


g) Promover serviços médico-assistenciais, bem como a formação, o 


treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis.  


Parágrafo Único: A Associação não se envolverá em questões religiosas ou 


campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas, 


nem em quaisquer outros temas que não se coadunem com seus objetivos 


institucionais. 


Artigo 6º. Para atingir suas finalidades, a Associação poderá realizar todas as 


atividades que se façam necessárias, desde que permitidas por lei e compatíveis com 


os seus objetivos sociais, dentre elas: 


a) O desenvolvimento e a organização de eventos sociais, culturais, esportivos, 


educacionais e recreativos para a inclusão de pessoas com deficiência 


intelectual e Síndrome de Down; 


b) A elaboração e distribuição de conteúdo de capacitação e educação, por meio 


de uma plataforma e-learning, cursos livres e presenciais, voltada à família e aos 


educadores que atendam crianças e adolescentes com deficiência intelectual e 


Síndrome de Down; 


c) A criação e apresentação de palestras motivacionais às famílias, educadores e 


pessoas que façam parte da vivência de crianças e adolescentes com deficiência 


intelectual e Síndrome de Down; 


d) O atendimento à criança e ao adolescente, em especial aqueles com deficiência 


intelectual e Síndrome de Down, em conformidade com os princípios e diretrizes 


previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Lei Brasileira de 


Inclusão;  


e) A promoção e o incentivo às atividades de inclusão de pessoas com deficiência 


intelectual e Síndrome de Down em empresas e organizações da sociedade civil; 


f) A promoção de campanhas de arrecadação de fundos para serem aplicados nos 


demais objetivos; 


g) A criação e a gestão de fundos patrimoniais, diretamente ou por meio de 


terceiros, para custeio de programas de longevidade e moradia independente 
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direcionados às pessoas com deficiência intelectual e Síndrome de Down; 


h) A prática de esforço deliberado para influenciar a decisão administrativa ou 


legislativa em defesa de interesse das pessoas com deficiência intelectual e 


Síndrome de Down; 


i) O intercâmbio com as instituições congêneres, de modo a buscar e aperfeiçoar 


seus projetos, programas e serviços; 


j) A realização de parcerias com empresas nacionais ou estrangeiras para o 


desenvolvimento de atividades voltadas às pessoas que tenham trissomia do 21; 


k) A contratação de pessoas com deficiência para trabalharem em projetos da 


Associação; 


l) O desenvolvimento de atividades de acolhimento às crianças com cardiopatia 


congênita, assistindo e prestando informações às famílias dessas crianças; e 


m) A realização e prática de atividades esportivas para os associados e não 


associados. 


Parágrafo Primeiro: A realização das atividades previstas neste artigo será efetivada 


mediante execução direta de projetos, programas e planos de ações específicos, por 


meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros, e ainda por negociações e 


parcerias com empresas do setor privado, outras organizações sem fins lucrativos e 


órgãos do setor público que atuem em áreas afins. 


Parágrafo Segundo: A Associação poderá firmar contratos e captar recursos, inclusive 


mediante parcerias, termos de fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação 


e projetos incentivados, com órgãos ou entidades, públicas ou privadas, de modo a 


atingir os objetivos definidos neste Estatuto Social. 


Parágrafo Terceiro: A Associação poderá, ainda, realizar as atividades de prestação 


de serviços, organização de eventos, elaboração e implementação de projetos e a 


venda de produtos, tais como canetas, camisetas ou outros desenvolvidos pela 


Associação ou recebidos em doação, sendo os recursos oriundos destas atividades 


destinados exclusivamente à manutenção e realização de seus projetos. 


Parágrafo Quarto: Para atingir suas finalidades a Associação poderá, nos termos da 


legislação em vigor, constituir outras pessoas jurídicas para explorar atividades próprias, 


diretamente ou em parceria, administrar as atividades relacionadas a seus objetivos, 


vedada a utilização de seu patrimônio para integralizar parcela de capital social ou 


oferecê-lo em garantia, salvo com a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) da 


Assembleia Geral, especialmente convocada para essa finalidade. 


 


CAPÍTULO III 


Dos Associados 


 


Artigo 7º. Poderão ser associados da Associação todas as pessoas físicas ou jurídicas 


que se dispuserem a colaborar para a consecução de seus objetivos, desde que tenham 


alguma relação com a causa das pessoas com deficiência e não se enquadrem nas 


características constantes do Parágrafo Terceiro deste Artigo. 
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Parágrafo Primeiro: Os associados, qualquer que seja sua categoria, não respondem 


solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 


Parágrafo Segundo: As pessoas jurídicas participantes do quadro de associados 


deverão obrigatoriamente ser representadas nas Assembleias por seu representante 


legal ou procurador devidamente constituído. 


Parágrafo Terceiro: Não poderão ser associados pessoas físicas ou jurídicas: 


a) condenadas por sentença judicial com trânsito em julgado, por crime praticado 


contra crianças ou pessoas com deficiência; e 


b) condenadas por sentença judicial com trânsito em julgado, por crimes 


falimentares, prevaricação, suborno, concussão ou peculato contra a economia 


popular, a fé pública ou a propriedade. 


Artigo 8º. A Associação será composta por número indeterminado de associados. 


Artigo 9º. Haverá as seguintes categorias de Associados: 


a) Associados Efetivos: são as pessoas físicas ou jurídicas que manifestem 


interesse em integrar o quadro associativo e desejem participar ativamente da 


Associação por meio de contribuições ou doações regulares ou eventuais, ou 


ainda, aqueles que demonstrem interesse na consecução do seu objetivo social. 


b) Associados Beneméritos: são as pessoas físicas que prestaram ou vierem a 


prestar contribuição de excepcional relevância e que sejam merecedoras deste 


título pela importância dos serviços prestados à reabilitação das pessoas com 


deficiência intelectual e Síndrome de Down, conforme decisão da Assembleia 


Geral. 


c) Associados Mantenedores: as pessoas físicas ou jurídicas que realizam 


contribuições em dinheiro ou bens para a Associação. 


Artigo 10. Exceto em relação aos associados fundadores, que são qualificados como 


Efetivos, a inscrição de novos Associados, em qualquer categoria, será realizada 


mediante solicitação formal por escrito do candidato, a ser aprovada pela Diretoria, com 


parecer prévio do Conselho Consultivo, se instalado, e ratificada pelos demais 


associados na Assembleia Geral imediatamente subsequente. 


Parágrafo Único: A solicitação formal contará com (i) concordância com os fins e 


objetivos da Associação; (ii) manifestação expressa de que o candidato, ou seu 


representante, leu e compreendeu todos os termos deste Estatuto Social e de seus 


regulamentos; e (iii) indicação de um associado. 


Artigo 11. São direitos dos Associados: 


a) comparecer a quaisquer Assembleias Gerais da Associação e participar das 


discussões a respeito dos temas propostos; 


b) votar as matérias discutidas em assembleia, caso seja um Associado Efetivo; 


c) apresentar propostas, programas e projetos de fomento das atividades para a 


Associação; 


d) participar de todas as atividades associativas promovidas pela Associação, 
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desde que preencham os requisitos para a atividade ou programa específico; e 


e) ter acesso a todos os livros de natureza contábil e financeira, bem como a todos 


os planos, relatórios, prestações de contas e resultados de auditoria 


independente. 


Parágrafo Único: Os direitos sociais previstos neste Estatuto são pessoais e 


intransferíveis. 


Artigo 12. São deveres dos Associados: 


a) Apresentar projetos para o fomento de eventos, palestras e conteúdos 


relacionados aos objetivos da Associação; 


b) Observar e fazer cumprir o Estatuto Social, regulamentos, regimentos, 


deliberações e resoluções dos órgãos da Associação; 


c) Cooperar para o desenvolvimento e maior prestígio da Associação e difundir 


seus objetivos e ações; 


d) Respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral; 


e) Zelar pela reputação da Associação, defendendo seu patrimônio e interesses; 


f) Comparecer nas deliberações da Assembleia Geral, com direito a voto caso seja 


Associado Efetivo; e 


g) Denunciar qualquer irregularidade verificada na condução das atividades da 


Associação, de modo a permitir deliberação da Assembleia Geral sobre o 


assunto. 


Artigo 13. É permitido ao associado retirar-se, a qualquer momento, mediante 


apresentação de simples pedido por escrito encaminhado por correio eletrônico ou carta 


simples à Diretoria. 


Parágrafo Primeiro: Também serão excluídos os Associados nas hipóteses de 


falecimento da pessoa natural ou dissolução, liquidação, falência, ou outro ato que 


implique em descaracterização da personalidade jurídica. 


Parágrafo Segundo: O Associado poderá ser excluído, mediante proposta por escrito 


de qualquer Associado, encaminhada à Diretoria, nas hipóteses em que o Associado: 


a) Infringir as disposições estatutárias; 


b) Deixar de cumprir qualquer de seus deveres; 


c) Praticar conduta incompatível com os fins e objetivos da associação; 


d) Ter sentença condenatória transitada em julgado em quaisquer delitos ou atos 


que desabonem o associado ou que possam vir a ser prejudiciais para a imagem 


da associação; 


e) Ter sentença judicial condenatória por crime falimentar, prevaricação, suborno, 


concussão ou peculato contra a economia popular, a fé pública, ou a 


propriedade; ou 


f) Praticar crimes ou quaisquer condutas ofensivas às crianças ou às pessoas com 
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deficiência. 


Parágrafo Terceiro: Realizada a proposta de exclusão, o Associado será devidamente 


notificado dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que 


apresente sua defesa prévia por escrito no prazo de 20 (vinte) dias a contar do 


recebimento da notificação. 


Parágrafo Quarto: Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 


independentemente de apresentação de defesa prévia, a matéria será submetida para 


decisão da Diretoria, em reunião extraordinária, deliberada por maioria simples de votos 


dos diretores presentes. 


Parágrafo Quinto: Da decisão da Diretoria que determinar a exclusão do Associado 


caberá recurso por parte do associado excluído à Assembleia Geral, no prazo de 30 


(trinta) dias contados da notificação do associado da decisão de sua exclusão. Neste 


prazo, o associado excluído deverá apresentar seu recurso para a Diretoria, que se 


incumbirá de convocar a Assembleia Geral para deliberação extraordinária em instância 


final, decidindo pela revisão ou não da decisão da Diretoria. 


Parágrafo Sexto: O Associado recorrente estará impedido de votar na Assembleia 


Geral que deliberar sobre o seu recurso. 


Parágrafo Sétimo: Confirmada a decisão da Diretoria pela Assembleia Geral, a 


exclusão do associado será formalizada mediante anotação em ata e comunicada por 


escrito ao associado excluído. 


CAPÍTULO IV 


Dos Órgãos da Associação 


 


Artigo 14. São órgãos da Associação: 


a) Assembleia Geral; 


b) Diretoria; 


c) Conselho Consultivo; e 


d) Conselho Fiscal. 


 


SEÇÃO I 


Da Assembleia Geral 


 


Artigo 15. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Associação e é constituída por 


todos os Associados Efetivos, Beneméritos e Mantenedores. 


Parágrafo Primeiro: Todos os associados têm direito a voz nas Assembleias Gerais, 


mas somente os associados Efetivos terão direito a voto. 


Parágrafo Segundo: Cada associado terá direito a um voto nas deliberações da 


Assembleia Geral, podendo fazer-se representar por procurador. 


Parágrafo Terceiro: No caso de um associado pertencer a mais de uma categoria de 


associado, sendo uma categoria com direito a voto e a outra sem direito a voto, será 


preservado o seu direito de voto. 
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Artigo 16. Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre os seguintes 


temas: 


a) Apreciação e aprovação do Balanço Anual e demais relatórios financeiros do 


exercício anterior; 


b) Eleição dos membros da Diretoria; 


c) Destituição de membros da Diretoria; 


d) Ratificação da admissão de novos associados; 


e) Reforma e alterações do Estatuto Social, inclusive no tocante à administração; 


f) Instalação, eleição e destituição do Conselho Fiscal; 


g) Autorização da instalação do Conselho Consultivo; 


h) Criação de conselhos e outros órgãos permanentes ou temporários; 


i) Exclusão de Associados, na forma do artigo 13; 


j) Aprovar o valor das contribuições associativas habituais a serem pagas pelos 


associados mantenedores, conforme indicação da Diretoria; 


k) Aprovar a remuneração da Diretoria da Associação; 


l) Deliberar sobre a extinção da Associação e a destinação do patrimônio social; e 


m) Referendar a deliberação do Diretor Presidente sobre casos omissos e não 


previstos neste Estatuto. 


Parágrafo Único: A Assembleia Geral poderá contratar auditoria externa independente 


para realizar o exame dos registros contábeis da Associação e emitir pareceres, quando 


for necessário. 


Artigo 17. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez ao ano e, 


extraordinariamente, sempre que necessário, sendo lavradas atas das reuniões. 


Parágrafo Único: A reunião da Assembleia Geral poderá ser realizada 


presencialmente, ou remotamente, em plataformas eletrônicas, em que os participantes 


se manifestarão de forma a assegurar a sua identificação e a segurança de seu voto. A 


participação de forma remota será registrada em ata e poderá ser comprovada por 


quaisquer meios, tais como relatórios gerados pelas plataformas, listas de presença 


assinadas de forma eletrônica/digital ou declarações enviadas por correio eletrônico. 


Artigo 18. A convocação da Assembleia Geral, ordinária ou extraordinariamente, dar-


se-á através de edital afixado na sede ou enviado por carta simples ou correio eletrônico 


a todos os Associados, pelo Diretor Presidente ou por 1/5 (um quinto) dos associados 


com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis. 


Artigo 19. Qualquer Assembleia se instalará em primeira convocação com a maioria 


absoluta dos associados com direito a voto, e, em segunda convocação, após 


decorridos 30 (trinta) minutos da primeira convocação, com qualquer número, exceto 


para os casos previstos nos itens (c), (e), (i) e (k) do Artigo 16, cujo quórum será de 


maioria absoluta dos associados com direito a voto para a primeira convocação e de 1/3 


(um terço) para as convocações seguintes. 
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Artigo 20. As decisões das Assembleias Gerais serão tomadas pela maioria de votos 


dos Associados presentes, salvo nos casos previstos nos itens (c), (e), (i) e (k) do Artigo 


16, cujo quórum será de 2/3 (dois terços) dos presentes. 


 


SEÇÃO II 


Da Diretoria 


 


Artigo 21. A Associação terá um Diretor Presidente, que administrará os assuntos da 


Associação de acordo com a lei aplicável e os termos deste Estatuto. Também será 


eleito um Diretor Suplente para representar a Diretoria nas hipóteses em que o Diretor 


Presidente não possa atuar. 


Artigo 22. O Diretor Presidente e seu suplente serão eleitos pela Assembleia Geral, na 


forma prevista neste Estatuto Social, com mandato de 3 (três) anos, permitida a 


reeleição. 


Parágrafo Primeiro: Na hipótese de expirar o mandato do Diretor Presidente e do seu 


suplente sem eleição dos sucessores, os mandatos em andamento serão 


automaticamente prorrogados por até 180 (cento e oitenta) dias, quando deverá haver 


a posse dos novos eleitos, sendo válidos todos os atos praticados neste período. 


Parágrafo Segundo: Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, o Diretor 


Suplente terá os mesmos poderes que foram atribuídos ao Diretor Presidente, devendo 


a Assembleia Geral ser convocada para eleger um novo Diretor Presidente ou um 


suplente no prazo de 90 (noventa) dias. 


Artigo 23. Sem prejuízo de poderes gerais permitidos por lei, o Diretor Presidente 


representará a Associação em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, bem como 


perante terceiros em geral, podendo nomear procuradores em nome da Associação, 


com poderes específicos. 


Parágrafo Único: No âmbito de sua atuação, poderá o Diretor Presidente, ou seu 


suplente, se for o caso, praticar as seguintes atividades: 


a) Coordenar e dirigir as atividades gerais da Associação; 


b) Convocar e, se possível, presidir a Assembleia Geral; 


c) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria, se houver; 


d) Instalar o Conselho Consultivo, após autorizado pela Assembleia Geral; 


e) Criar regras internas e regulamentos condizentes com a lei e este Estatuto, 


conforme julgar apropriados; 


f) Representar a Associação perante órgãos públicos, cartórios, instituições 


financeiras ou autoridades judiciais e extrajudiciais; 


g) Adquirir e aceitar, em nome da Associação, quaisquer fundos, propriedade 


pessoal ou bens móveis, que poderão ser doados ou de qualquer outra maneira 


adquiridos pela Associação, bem como cobrar e receber quaisquer somas em 


dinheiro, propriedade pessoal, bens, débitos ou heranças as quais são de 


titularidade, pagáveis ou pertencentes à Associação; 
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h) Abrir, manter e encerrar contas bancárias, assinar, emitir e endossar cheques e 


outros títulos de crédito, solicitar talão de cheques, autorizar a transferência de 


valores, autorizar aplicações financeiras, emitir ordens de pagamento; 


i) Assinar contratos, acordos, documentos e instrumentos em nome da 


Associação, e representá-la na compra, administração, uso, locação, receber em 


garantia, venda, comodato, empréstimo ou disposição a qualquer título de 


propriedade real e pessoal da Associação, exceto para a execução dos atos a 


seguir, em que deverá ser concedida prévia autorização por escrito de 2/3 dos 


Associados: (a) execução de qualquer contrato ou acordo que exceda o limite 


de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); (b) a venda ou oneração de qualquer 


imóvel pertencente à Associação; ou (c) a assunção de qualquer dívida por parte 


da Associação; 


j) Celebrar parcerias e realizar a filiação da Associação a instituições ou 


organizações, por delegação dos associados fundadores; 


k) Representar a Associação em eventos, campanhas, reuniões e demais 


atividades do interesse da Associação; 


l) Encaminhar anualmente aos Associados, relatórios de atividades e 


demonstrativos contábeis das despesas administrativas e de projetos; 


remuneração da Diretoria, bem como os pareceres de Auditores Independentes, 


ou Conselho Fiscal, se este estiver constituído, sobre os balancetes e balanço 


anual; 


m) Contratar, nomear, licenciar, suspender e demitir empregados da Associação; 


n) Propor aos Associados efetivos reformas ou alterações do presente Estatuto; 


o) Propor aos associados efetivos a dissolução, fusão, conversão, incorporação e 


extinção da Associação, observando-se o presente Estatuto quanto ao destino 


de seu patrimônio; 


p) Exercer outras atribuições inerentes ao cargo e não previstas expressamente 


neste Estatuto; e 


q) Fixar o valor das contribuições habituais a serem pagas pelos associados 


mantenedores, devendo ser obtida aprovação da Assembleia Geral. 


Parágrafo Primeiro: É vedado a qualquer membro da Diretoria ou a qualquer 


Associado praticar atos de liberalidade às expensas da Associação. 


Parágrafo Segundo: O Diretor Presidente poderá constituir procuradores, inclusive 


com a cláusula ad judicia et extra. O instrumento de procuração deverá especificar de 


forma detalhada os poderes outorgados e, salvo quando para fins de atuação em 


processos judiciais ou administrativos, ter o prazo de duração fixado em no máximo 1 


(um) ano. 


Artigo 24. O Diretor Presidente e, se aplicável, o Diretor Suplente, permanecerão no 


mandato até a ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 


a) Falecimento; 


b) Renúncia mediante notificação escrita aos associados; ou 
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c) Destituição por deliberação da assembleia geral. 


Artigo 25. O Diretor Presidente e, se aplicável, o Diretor Suplente, farão jus à 


remuneração mensal a ser fixada pela Assembleia Geral. 


 


SEÇÃO III 


Do Conselho Consultivo 


 


Artigo 26. O Diretor Presidente poderá, mediante aprovação da Assembleia Geral, 


instalar um Conselho Consultivo com o objetivo de assessorar, orientar e aconselhar a 


Diretoria na consecução dos objetivos estatutários e em relação a temas que digam 


respeito à Associação. 


Parágrafo Primeiro: O Conselho Consultivo compor-se-á de no mínimo 2 (duas) e no 


máximo 8 (oito) pessoas indicadas pela Assembleia Geral, com mandato de 03 (três) 


anos, e reunir-se-á sempre que convocado pelo Diretor Presidente ou por seu 


Presidente, mediante envio de correio eletrônico ou carta simples com antecedência de 


15 (quinze) dias úteis.  


Parágrafo Segundo: As reuniões do Conselho Consultivo poderão ser realizadas 


remotamente em plataformas eletrônicas, em que os participantes se manifestarão de 


forma a assegurar a sua identificação e a segurança de seu voto. A participação poderá 


ser comprovada por quaisquer meios, tais como relatórios gerados pelas plataformas, 


listas de presença assinadas de forma eletrônica/digital ou declarações enviadas por 


correio eletrônico. 


Parágrafo Terceiro: Os Conselheiros deverão ser pessoas reconhecidas 


profissionalmente nos campos de conhecimento relacionados com as atividades da 


Associação. 


Parágrafo Quarto: Após eleitos, os membros do Conselho Consultivo elegerão, por 


maioria simples, o seu Presidente, que coordenará os trabalhos desse órgão. 


Parágrafo Quinto: As deliberações e pareceres do Conselho Consultivo serão tomadas 


por maioria simples, cabendo ao seu Presidente o voto de qualidade. Serão lavradas 


atas das deliberações do Conselho Consultivo. 


Artigo 27. A Diretoria poderá, para melhor desempenho de suas funções, criar comitês 


específicos, com objetivos definidos, como de auditoria, finanças, comunicação, dentre 


outros. 


 


SEÇÃO IV 


Do Conselho Fiscal  


 


Artigo 28. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização dotado de competência para 


acompanhar a gestão financeira e exercer o controle orçamentário da Associação, 


supervisionando e tornando efetivas as regras de conflitos de interesses na tomada de 


decisão, será composto por até 3 (três) membros, todos eleitos pela Assembleia Geral, 


para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. 


Parágrafo Primeiro: Após eleitos, os membros do Conselho Fiscal elegerão por maioria 


simples o seu Presidente, que coordenará os trabalhos do órgão. 
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Parágrafo Segundo: O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que convocado pelo Diretor 


Presidente ou pelo seu Presidente, de forma presencial ou remotamente, por meio de 


plataformas eletrônicas em que os participantes se manifestarão de forma a assegurar 


a sua identificação e a segurança de seu voto. A participação poderá ser comprovada 


por quaisquer meios, tais como relatórios gerados pelas plataformas, listas de presença 


assinadas de forma eletrônica/digital ou declarações enviadas por correio eletrônico. 


Parágrafo Terceiro: Compete ao Conselho Fiscal comunicar à Assembleia Geral erros, 


fraudes ou delitos que detectar, sugerindo as medidas que julgar convenientes ao 


interesse da Associação, e emitir pareceres no âmbito de suas atribuições, por 


solicitação do Diretor Presidente ou da Assembleia Geral. 


 


 CAPÍTULO V 


Do Patrimônio, Receitas e Prestação de Contas 


 


Artigo 29. O Patrimônio Social da Associação é composto pelos seus bens móveis ou 


imóveis, valores, direitos, recursos, ações e títulos da dívida pública, obtidos por meio 


de doações, contribuições associativas, patrocínios, legados, subvenções, auxílios, 


termos de fomento, termos de colaboração e outros instrumentos análogos, bem como 


pelas receitas oriundas de atividades e serviços compreendidos em seus objetivos 


sociais, da cessão de direitos autorais, da transferência de tecnologia e metodologia e 


dos rendimentos produzidos por todos os seus bens, valores, títulos e outros direitos.  


Artigo 30. A Associação possui finalidade não lucrativa, não distribuindo entre os seus 


associados, conselheiros, dirigentes, articuladores, empregados, doadores ou terceiros, 


eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais e financeiros, brutos ou líquidos, 


dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 


patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, os quais serão aplicados 


integralmente no país, na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos 


institucionais. 


Parágrafo Único: Os associados da Associação poderão ser remunerados pela 


prestação de serviços específicos, desde que a contratação respeite os valores 


praticados no mercado. 


 


CAPÍTULO VI 


Do Exercício Social e da Prestação de Contas 


 


Artigo 31. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro 


de cada ano. 


Artigo 32. A prestação de contas da Associação observará, no mínimo, os princípios 


fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 


Parágrafo Único: A prestação de contas de todos os eventuais recursos e bens de 


origem pública recebidos pela Associação deverá observar o parágrafo único do Artigo 


70 da Constituição Federal e demais normas aplicáveis. 


 


CAPÍTULO VII 
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Da Dissolução e Liquidação 


 


Artigo 33. A Assembleia Geral especialmente convocada para este fim e desde que 


mediante o voto favorável de pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados efetivos, 


poderá deliberar pela dissolução da Associação caso se verifique a impossibilidade de 


consecução de seus fins por motivos financeiros ou institucionais, ou nos casos 


previstos em lei. 


Artigo 34. Aprovada a dissolução e liquidado o passivo, o patrimônio líquido será 


transferido a outra organização de Assistência Social congênere, que preencha os 


requisitos da Lei 13.019/2014, cujo objetivo social seja, preferencialmente, o mesmo da 


Associação ou, em sua falta, para entidade pública. 


 


CAPÍTULO VIII 


Das Disposições Finais 


 


Artigo 35. Os associados, dirigentes, membros do Conselho Fiscal e membros do 


Conselho Consultivo não respondem nem solidária nem subsidiariamente pelas 


obrigações e compromissos assumidos pela Associação, respondendo, porém, civil e 


criminalmente pela violação da lei e deste Estatuto e pelo eventual excesso nos atos 


que exacerbem as suas competências. 


Artigo 36. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à 


Associação, os atos de qualquer associado, dirigente, articuladores ou conselheiro que 


o envolverem em obrigações ou negócios estranhos aos seus objetivos, finalidades e 


atividades sociais, tais como, mas não se limitando a fianças, avais, endossos ou 


quaisquer garantias em favor de terceiros. 


Artigo 37. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Presidente e referendados 


pela Assembleia Geral. 


Artigo 38. Este Estatuto Social entrará em vigor na data da sua aprovação pela 


Assembleia Geral e produzirá efeitos contra terceiros a partir de seu registro no cartório 


de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 


São Paulo, 19 de agosto de 2021. 


 


Thaissa de Alvarenga Calazans Albuquerque 
Diretora Presidente 


 


 
Advogada responsável:  
Laís de Figueirêdo Lopes  
OAB/SP 182.480 
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São Paulo, 10 de julho, 2021.  


 


 


À Associação Nosso Olhar 


Ref.: Requerimento Retirada de Associado 


 


Eu, GIRLENE AUGUSTA FARIA MASCARENHAS DA ROCHA, brasileira, divorciada, 


baba, titular da cédula de identidade RG n° 29.560.965-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 


191.853.418-78, domiciliada à Rua Gicelda Cottifritiz Polleti, 116 CEP 04835-260, por razões 


pessoais, renuncio ao meu título de associado do Associação Nosso Olhar, solicitando minha 


retirada do Quadro de Associados.   


Requeiro, a partir da presente data, e de forma irrevogável, minha exclusão do quadro de 


associados da Associação Nosso Olhar, declarando estar retroativamente quite com todas as 


minhas obrigações estatutárias.  


Soliticito, portanto, que sejam feitas as alterações necessárias junto aos órgãos 


competentes. 


 


Atenciosamente,  


 


GIRLENE AUGUSTA FARIA MASCARENHAS DA ROCHA  


CPF n° 191.853.418-78 
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