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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ASSOCIACAO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TAUBATE - ACIT
7
CNPJ 72.308.737/0001 -87
//

Aos 12 de fevereiro de 2021, realizou-se essa Assembleia Geral
raordinaria da
Associagao Comercial e Industrial de Taubate, com Diretoria Exem/tiva eleita com
inicio de seu exerclcio em 01 de Janeiro de 2019 e termino em 31'de dezembro de
2021, na sede da entidade, a Rua Jacques Felix, 675, Centro-Taub^te/SP., conforme
convocagao divulgada na imprensa local, foi iniciada as 10h00, e 2a convocagao por
falta de quorum as 10h30, reuniram-se os associados dessa entidade e assinados na
relagao de presengas em anexo, nos termos do estatuto em vigor, atendendo edital
de convocagao, para deliberarem quanto a:
REFORMA ESTATUARIA
Iniciados os trabalhos, a Sr. Presidente da entidade Ricardo Carvalho de Vilhena, que
escolheu a mim Ricardo Matsuda para secretaria-lo, apresentou a ordem do dia dando
a todos conhecimento e deliberando sobre a alteragao estatutaria para possibilitar sua
revisao/atualizagao, que apos leitura de todos os artigos da proposta de alteragao, foi
aprovado por unanimidade, que segue em anexo, sendo parte inseparavel desta,
ficando desta forma reformado e consolidado o estatuto social da entidade.
E, por fim, a Sr. Presidente, como nada mais havia para ser tratado, agradecendo a
presenga de todos, deu por encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinaria,
determinando a mim, que servi como secretaria, que lavrasse a presente ata e a
levasse a registro junto aos orgaos publicos competentes para surtir os efeitos
juridicos necessarios. A presente segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente.
Taubate, 12 de fevereiro de 2021

Oi^f Ricardo Caryalho de Vilhena
Presidlente
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Secretarjo
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ESTATUTO SOCIAL DA A SOCIAQAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TAUBATE
TITULO I
DA DENOMINAQAO, SEDE E AFINS
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Pro)/n° 00060964
m 27/05/2021

/

ARTIGO 1° - A ASSOCIAQAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TAUBATE,
doravante denominada simplesmente ACIT, fundada em 04 de marpcyde 1899/e
declarada de Utilidade Publica pela Lei Municipal n° 71, de 16 de jurw/de 1953( e
uma associagao civil, sem finalidade lucrativa, com sede e foro npsxa cidade de
Taubate, na Rua Jacques Felix, 675, centra - Taubate/SP, e que tern/por finalidade
precipua o fortalecimento e prestigio da economia do Municipio/do Estado e da
Uniao e, em especial o encaminhamento e desenvolvimentcy das questoes
economicas, sociais, culturais e juridicas das classes Mue representa,
empenhando-se sempre na preservagao dos principios da livre iniciativa.”
ARTIGO 2° - Para a realizagao de seus fins a ACIT usara dos meios adequados e
necessarios previstos na legislagao brasileira buscando, especialmente:
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

X.

promover estudos de assuntos que digam respeito a vida do Municlpio, do
Estado e do Pais, apresentando projetos, sugestoes de resolugao,
campanhas e servigos de relevante interesse;
desenvolver e elaborar campanhas, eventos e promogbes publicitarias de
interesse de seus associados;
desenvolver, elaborar, oferecer e assessorar campanhas, comunicagao e/ou
midia digital, eventos e promogbes publicitarias para os seus associados ou
nao e/ou empresas ou profissionais de qualquer natureza;
organizar ou patrocinar convengbes e congresses de associagbes de classe
ou de interesse de seus associados;
desenvolver isoladamente ou em parceria com entidades publicas e/ou
privadas camaras ou tribunals de arbitragem;
manter departamentos para a prestagao de servigos e defesa dos interesses
dos associados e mar itengao financeira da entidade;
propagar, oferecer ou patrocinar publicagao, por si ou em colaboragao com
outras entidades, de boletins, informativos, revistas ou anuarios, sobre
assuntos juridicos, econbmicos, sociais e de servigos de interesse dos
associados;
prestar servigos de pesquisas mercadologicas e de opiniao de interesse deseus associados;
desenvolver programas, projetos e atividades isoladamente ou em parce/^
com a iniciativa privada ou poder publico, objetivando oferecer a cidade e a
comunidade regional, servigos que venham a melhorar o desempenho/das
mesmas, bem como as que venham contribuir para o desenvolvimento de
Taubate e regiao, podendo, inclusive, gerencia-las;
desenvolver,
elaborar
e/ou
administrar
cursos
e
treinamentok;
profissionalizantes, isoladamente ou em parceria com a iniciativa privada pu
publica, com a finalidade de atender aos interesses e finalidades dps
associados, bem como nao associados, comercio e industria em geral;
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cnar, fomentar e/ou administrar centres e projetos de inoy^fgao e
desenvolvimento de tecnologias, isoladamente ou em parceria com yiniciativa
privada ou publica, com a finalidade de atender aos interesses er Ti alidades
dos associados, bem como nao associados, comercio e industria'erfi geral;
cnar desenvolver, fomentar, fornecer, administrar carta > /alimentagao,
refeigao, combustivel, farmacia e afins, isoladamente ou ei larceria com a
iniciativa privada ou publica, com a finalidade de atender is interesses e
finalidades dos associados, orgaos ou entidade publica,I4)em como nao
associados, comercio e industria em geral;
firmar convenios e/ou parcerias com entidades publicas e/ou privadas, com o
intuito de beneficiar e atender os interesses dos associados e seus
funcionarios e desenvolvimento do municipio e regiao;
participar de concorrencias publicas e/ou privadas em todas as suas
modalidades, com fito de oferecer servigos aos seus associados e
fortalecimento da entidade.
representar individual ou coletivamente seus associados em todas as esferas
judiciais e/ou administrativas, inclusive em acordos individuals ou convengoes
coletivas de trabalho;
desenvolver, manter e oferecer banco de dados de servigo de protegao ao
credito e banco de dados e banco de dados de cadastro positivo;
manter e oferecer convenios com outras associagoes e/ou entidades afins a
protegao ao credito;
fomentar, manter e oferecer convenios e/ou parcerias com outras associagoes
e/ou entidades afins com a finalidade de beneficiar os seus associados.
manter e oferecer servigos de recuperagao de credito e/ou cobranga;
manter e oferecer servigos de certificagao digital;
manter o Posto da JUCESP - Junta Comercial do Estado de Sao Paulo,
agregada a Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, que funcionara
de acordo com o regulamento geral da JUCESP;
criar mogao de honra ao merito, a ser entregue a autoridade e/ou pessoas da
sociedade, por relevantes servigos prestados a coletividade, a associagao ou
aos seus associados;
promover estudos e pesquisas tecnicas e cientificas de assuntos
especializados, tais como economicos, financeiros, juridicos, sociais
politicos, de interesses de seus associados ou do municipio;
cooperar nas realizagoes de eventos de alcance social e cultural de seus
associados e do municipio;
Aj
constituir, desenvolver, promover e/ou fomentar incubadoras, condomimos
empresariais, arranj* s produtivos, parques tecnologicos, nucleos / dfe
empresas e profissionais autonomos e/ou liberals.
constituir, fomentar, efetuar parcerias/convenios para desenvolvimento
comercio eletronico e/ou digital (E-Commerce) aos seus associados.
constituir filiais dessa entidade em localidade onde se fizer necessario para
implementagao e fortalecimento de suas atividades em prol de s^us
associados.
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promover, fomentar, propiciar e implefnentar/condipoes mercadologicas e
fiscais ao desenvolvimento do Microe^presari^/individual - MEI.
disponibilizar espagos e/ou sal,
para (itilizagao em parcerias com
associagoes, fundagoes, sindicato^ e/ou empresas de natureza publica ou
privada para desenvolvimentos de/Oeneficios e/ou servigos aos associados da
entidade;
//
desenvolver e fomentar clube die descontos entre seus associados e tambem
em parcerias com outras assocmgoes comercial da regiao.
criar, fomentar e/ou administrat creches, isoladamente ou em parceria com a
iniciativa privada ou publica, com a finalidade de atender aos interesses e
finalidades dos associados, bem como nao associados, comercio e industria
em geral;

PARAGRAFO 1° - Os servigos colocados a disposigao da comunidade poderao ser
cobrados.
PARAGRAFO 2° - A ACIT podera colocar a disposigao da comunidade de outras
regioes, os servigos desenvolvidos pela mesma, desde que nao haja conflito de
interesses com entidades locais.
TITULO II
DO QUADRO ASSOCIATIVO
CAPITULO I
DA ADMISSAO DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 3° - Poderao ser admitidos como associados, tenham ou nao domicilio em
Taubate:
a) as empresas mercantis ou civis, individuals ou coletivas, comerciais, industrials,
agropecuarias e de prestagao de servigos;
b) as instituigoes financeiras e bancos;
c) as associagoes civis e as de classe, fundagoes, institutes, organizagoes de
entidade de qualquer natureza;
d) os profissionais liberals e/ou pessoas fisicas que exergam qualquer atividade
profissional regulamentada;
PARAGRAFO UNICO - O microempreendedor individual - MEI, profissionais liberals
e/ou pessoas fisicas somente poderao se filiar mediante comprovagao de sua
regularidade perante a prefeitura municipal da cidade.
CAPITULO II
DAS CATEGORIAS DE ASSOCIADOS
ARTIGO 4° - A ACIT sera formada por urn numero ilimitado de associados, divididdSnas seguintes categorias:
Honorarios e/ou remidos - serao aqueles pertencentes ou nao ao quackt
a)
associative que, impondo-se por qualquer titulo ao reconhecimento e a simpatia dais
classes que a ACIT representa, se fizerem dignos dessa homenagem;
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Benemeritos - serao os ex-presidentes due, por/servigos prestados a ACIT,
b)i
se tornaram merecedores desse tltulo;
//
/7
Contribuintes - serao os que pagaren/contribuigoes fixadas pela diretoria
c)
PARAGRAFO UNICO - Para efeito do pagar/iento das contribuigdes, os associados
poderao ser divididos em classes.
//
CAPItULO III
DAS REGRAS PARA ADMISSAO DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 5° - Para admissao de associados, qualquer que seja sua categoria ou
classe, observar-se-a o seguinte:
I - os associados Honorarios terao seus titulos conferidos pela Diretoria
Executiva, os quais vigorarao durante a gestao desta;
II - todos os ex-presidente da ACIT serao automaticamente associados
Benemeritos;
III - os candidates a categoria de contribuinte subscreverao propostas de filiagao,
as quais serao encaminhadas a deliberagao da Presidencia e do Diretor
Administrative e, no caso de nao aprovagao, serao levadas a Diretoria, com
as informagoes e documentos que forem julgados convenientes.
PARAGRAFO UNICO - Cumprindo o que dispoe este artigo, o associado adquire
todos os direitos e assume todos os deveres e obrigagoes decorrentes deste
estatuto, de lei e das deliberagoes tomadas pela Diretoria Executiva.
CAPITULO IV
DA SUSPENSAO, EXCLUSAO E DEMISSAO DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 6° - Os associados contribuintes poderao ser suspenses:
I - Por deliberagao do Presidente e do Diretor Administrative:
a) por motive de falencia, ate sua reabilitagao;
b) quando forem denunciados em crime doloso, ate julgamento final;
II - Pela falta de pagamento.
ARTIGO 7° - Os associados poderao ser excluidos, quando:
a) deixarem de pagar as mensalidades por pelo menos tres meses consecutivos
ou seis meses intercalados em urn prazo de doze meses;
b) forem condenados em processo penal por crime doloso, a partir do transito
em julgado da sentenga condenatoria;
^
PARAGRAFO 1° - Os associados excluidos nos termos da alinea “a” somente
poderao ser readmitidos, apos o pagamento dos debitos que deram causa a sua
eliminagao;
/
PARAGRAFO 2° - Os associados excluidos pelas alineas “b”, face a gravidade das
motivagoes que resultaram em sua exclusao, nao poderao mais ser readmitidos.^
ARTIGO 8° - Os associados poderao ser excluidos por deliberagao da maioria/em
reuniao de Diretoria, quando:
[ M
a) contrariarem, com sua conduta, os fins sociais desta Associagao;
b) se referirem de forma ofensiva a ACIT, a seus Diretores e a outros orgaos de
diregao, seja por meio escrito, palavras e/ou gestos;
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c)

por qualquer motivo, perderem as condigoes ou reoUisitos previstos no artigo
3° deste estatuto;
/
j

d)

infringirem este estatuto, os regulamenySs e as cteliberagoes emanadas dos
orgaos de diregao da associagao;
//
prestarem a ACIT informagoes falsa/e/ou nao verdadeiras.

e)

PARAGRAFO 1° - Aos associados excHydos pelo motivo “a”, “b” e “d”, cabera
recurso voluntario sem efeito suspensive/, no prazo de quinze dias a contar da
notificagao formal da decisao de eliminacao, recurso este enderegado a Assembleia
Geral Extraordinaria.
1/
PARAGRAFO 2° - Os associados excluidos pelas alineas “a”, “b”, face a gravidade
das motivagdes que resultaram em sua exclusao, nao poderao mais ser readmitidos.
PARAGRAFO 3° - As motivagdes descritas no paragrafo anterior se estendem a
pessoa fisica dos socios, proprietarios e representante legal do associado.
ARTIGO 9° - O pedido de recesso de associado so sera concedido aqueles que
estiverem quites com os cofres sociais, mediante pedido por escrito.
PARAGRAFO UNICO - O associado podera ser demitido a seu pedido, desde que
esteja quites com os cofres da entidade, podendo neste caso ser novamente
admitido ao seu alvitre.
CAPITULO V
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS
ARTIGO 10° - Sao direitos dos associados contribuintes e benemeritos:
a) assistir e tomar parte em todos os atos da Assembleia Geral;
b) votar e ser votado para os cargos administrativos, respeitadas as condigoes
estabelecidas no artigo 51 e as regras do presente estatuto;
c) frequentar a sede da associagao e utilizar-se dos servigos e beneficios
proporcionados pela mesma, obedecendo as regras desse estatuto e de seus
departamentos, ou condigoes estabelecidas pela Diretoria Executiva;
d) apresentar e proper novos associados;
e) oferecer seus servigos por intermedio de convenios firmado junto a ACIT;
PARAGRAFO 1° - Os associados benemeritos sao isentos do pagamento de
mensalidade associativa, bem como poderao a seu criterio participar de todas as
reunides de Diretoria Executiva, devendo, pois, serem informados previamente das
datas dessas reunides.
^
PARAGRAFO 2° - Somente poderao exercitar os direitos constantes das alineas
acima os associados que estiverem quites com os cofres da ACIT.
PARAGRAFO 3° - Os associados somente poderao beneficiar-se dos convenios
efetivados entre esta associagao e entidades publicas e/ou privadas, apos o 4°
(quarto) mes de filiagao e estejam quites com os cofres desta entidade, salvo
eventual liberagao antecipada desse prazo apos analise pela Diretoria Executiva a
depender do convenio e/ou parceria.
PARAGRAFO 4° - O Associado que deixar de ser associado tera automaticamentef
seu convenio e/ou parceria rescindido de pleno direito.
[Lj
PARAGRAGO 5° - Os associados poderao efetivar convenios e/ou parcerias com a
ACIT com intuito de oferecer seus produtos e/ou servigos com descontos a todos os
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associados, mas desde que estejam quites com os/cofresidesta entidade, bem como
nao detenham restrigoes em cadastros e/ou baoaSs de diidos de protegao ao credito
(SCPC, SERASA, Cartorios de Protestos, afin^etc.), nafo se considerando restrigao
registro de processos judiciais que estejam erylitigio. /
PARAGRAFO 6° - O prazo previsto no paragrafo 3° e restrigoes de pequena monta
poderao ser revisto pela Diretoria Executiva/a seu criterio, autorizar a realizagao do
pretendido convenio/parceria.
/
PARAGRAFO 7° - O prazo estipulado nc/paragrafo anterior deste artigo podera ser
revisto, por deliberagao e aprovagao da Diretoria Executiva da ACIT.
PARAGRAFO 8° - Para exercitar os direitos de voto na ACIT, o associado devera
ser maior de 18 anos de idade.
PARAGRAFO 9° - Nao poderao se candidatar aos cargos da Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal da ACIT, os associados que tiverem ma conduta devidamente
comprovada e/ou condenagao criminal por crime doloso com transito em julgado;
PARAGRAFO 10° - Nao poderao se candidatar ao cargo de Presidente, VicePresidente, Diretor Financeiro e Diretor Administrative, o candidate que tiver em seu
nome e/ou de sua empresa, cumulados ou isoladamente, quaisquer restrigoes em
cadastros e/ou bancos de dados de protegao ao credito (SCPC, SERASA, Cartorios
de Protestos, afins e etc...) e/ou processos judiciais de cobranga, execugao de titulo
judicial ou extrajudicial, falencia, recuperagao judicial, agao civil publica e etc., nao
se considerando restrigao registro de processos judiciais que estejam em litigio com
exercicio da ampla defesa e contraditorio.
PARAGRAFO 11°-os que nao tiverem suas contas aprovadas, enquanto ocupantes
de cargos administrativos da ACIT;
PARAGRAFO 12° - os associados honorarios.
PARAGRAFO 13° - os que se associarem a ACIT como Microempreendedor
Individuals - MEI, em decorrencia de se beneficiarem de pagamento de taxa
associativa diferenciada de menor valor.
PARAGRAFO 14° - 0 associado como Microempreendedor Individual - MEI, podera
votar e ser votado desde que mude sua classificagao associativa para urn dos
demais formatos de associado em ate 90 (noventa) dias anteriores a eleigao da
entidade.
ARTIGO 11 °- Sao deveres dos associados:
a)
aceitar e bem desempenhar os cargos ou comissoes para que forem eleitos
ou indicados;
b)
cumprir e fazer cumprir os dispositivos deste estatuto e dos regulamentos
expedidos para a sua execugao, as deliberagdes das Assembleias Gerais, dos
Conselhos e as decisoes arbitrais da letra “e” do artigo 2°;
c)
prestar a Diretoria Executiva, mediante solicitagao, quaisquer informes
destinados a boa ordem dos servigos;
d)
propagar a ACIT e prestigiar seus empreendimentos e promogdes
e)
comparecer as Assembleias Gerais;
f)
pagar as mensalidades determinadas pela Diretoria Executiva;
g)
concorrer para a realizagao dos fins sociais.
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ARTIGO 12° - A ACIT sera dirigida por uma Diretoria Executiva y u/r\ Conselho
Jres) anos de
Fiscal, eleitos na forma do presente estatuto, com mandato de
ara o mesmo
duragao, podendo o Presidente e Vice-presidente serem ree!eit(
cargo, por apenas uma vez consecutivamente.
/
PARAGRAFO 1° - Nao sera contado como impedimento para redWigao, os diretores
que substituiram e/ou assumiram o cargo de presidente ou vice presidente no
decorrer da gestao por ausencia ou demissao do presidente ou vice presidente
originalmente eleito.
PARAGRAFO 2° - Todos os membros dos orgaos de diregao da ACIT
desempenharao suas fungoes de forma voluntaria;
PARAGRAFO 3° - O mandato da Diretoria e do Conselho Fiscal coincidira sempre
com o ano civil, devendo a posse dos mesmos ser realizada no primeiro dia util do
mes de janeiro subsequente as eleigoes.
ARTIGO 13° - O Presidente e Vice Presidente serao pessoas fisicas que
preencherem os requisites previstos neste estatuto e que estejam associados ha
pelo menos 12 (meses), e para os cargos de Diretores e Conselheiros que estejam
associados ha pelo menos 90 (noventa) dias.
ARTIGO 14° - Todos os Diretores e Conselheiros terao direito a voto nas reunides
dos orgaos nos quais tenham assento.
PARAGRAFO UNICO - Os Diretores e Conselheiros licenciados poderao
comparecer as reunides de Diretoria, porem, sem direito a voto.
ARTIGO 15° - Perdera automaticamente o mandato o Diretor que, sem justificagao
previa, comunicada ao presidente, deixar de comparecer, em cada ano,
sucessivamente a 6 (seis) reunides ou, alternadamente, a 12 (doze) reunides
ordinarias ou extraordinarias da Diretoria ou do Conselho do qual fizer parte.
PARAGRAFO UNICO - Verificada a ocorrencia de faltas de Diretor ou Conselheiro,
o Presidente, em comunicagao reservada, prevenira o Diretor ou Conselheiro faltoso
quanto as consequencias das faltas sucessivas ou alternadas.
CAPITULO II
DA DIRETORIA EXECUTIVA
ARTIGO 16° - A Diretoria Executiva sera composta de 15 membros, assim
distribuidos:
a) Presidente;
b) Vice Presidente;
c) Diretor Financeiro;
d) Diretor Administrative;
e) Diretor para Relacionamento com Comercio;
f) Diretor para Relacionamento com Industria;
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g)
h)
i)

Diretor para Relacionamento com Servigos;
Diretor para Relacionamento com Turismo;
Diretor para Relacionamento com Agronegocio;

j)
k)
l)
m)
n)
o)

Diretor de Convenios e Parceiras;
Diretor para Assuntos de Novos Produtos e Tecnologias;
Diretor para Assuntos de Marketing;
Diretor para Assuntos de Capacitagao Professional;
Diretor dos Novos Empreendedores;
Diretor de Centres Comerciais e de Nucleos Setoriais.

Prot N°/00060964

ARTIGO 17° - A Diretoria compete:
a)

b)
c)
d)

Dirigir, conjuntamente com o presidente, as atividades da associagao para
consecugao de seus fins e deliberar sobre a sua atitude em face das questoes
com estes relacionadas;
admitir, excluir, suspender e conceder demissao a associado, em grau de
recurso do proponente ou associado;
elaborar regulamentos internes;
criar, extinguir e modificar departamentos e setores de atividades;

e)
f)
g)
h)
i)

deliberar sobre a aplicagao das disponibilidades financeiras da ACIT;
convocar as Assembleias Gerais, de acordo com a ordem e a necessidade;
administrar e zelar pelo patrimonio da ACIT;
fixar o valor e forma de pagamento das contribuigoes dos associados;
nomear e dar posse a substitute, para preenchimento de cargos de Diretor e
Conselheiros ou Suplentes, no caso da vacancia dos mesmos;
j) apresentar anualmente a Assembleia Geral Ordinaria ate o dia 30 de junho de
cada ano para aprovagao, as contas do ano anterior, com parecer previo e
favoravel do Conselho Fiscal;
k) discutir e aprovar, ate 30 (trinta) de outubro de cada ano, a previsao de receita
e despesa do ano seguinte com base nos estudos da tesouraria para ser
apresentada ao Conselho Fiscal;
l) abrir creditos extraordinarios e suplementares;
m) aprovar a criagao de Cedes Distritais;
n) estudar e resolver as questoes que envolvam o patrimonio da ACIT.
o) Cumprir e fazer cumprir fielmente todas as diretrizes do Regulamento Interno
da entidade.
PARAGRAFO 1° - Sempre que houver recurso interposto por associado, o
Presidente podera convocar extraordinariamente a Diretoria, que deliberara unica a
exclusivamente sobre a ordem do dia por ele elaborado.
PAFRAGRAFO 2° - A Diretoria Executiva devera se reunir ordinariamente, no mmimo,
uma vez por mes e extraordinariamente, sempre que necessario e apos devida
convocagao de todos os diretores.
ARTIGO 18° - Ao Presidente compete:
/ /w
a)

presidir as reunides da Diretoria e as Assembleias Gerais;

b)

representar a ACIT em juizo ou fora dele, podendo delegar poderes;

(111
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medidis que, pelo seu carater
tomar “ad referendum” da Diretoria, todas
de urgencia, nao possam sofrer retardame :o;
assinar, conjuntamente com Diretor Finanefeiro, ou/na falta deste com o VicePresidente ou Diretor Administrative,/cheques e quaisquer outros tltulos e
documentos dos quais resultem resp<Wabilidade pecuniaria para a ACIT;
convocar as Assembleias Gerais, as reunioes ordinarias e extraordinarias da
Diretoria e do Conselho;
//

f)

administrar a ACIT, com a participapao dos demais diretores, cumprindo e
fazendo cumprir este estatuto, os regulamentos e as deliberapoes das
Assembleias Gerais e dos orgaos de direpao;
g) organizar o quadro de funcionarios da ACIT, admitindo e demitindo
funcionarios e profissionais tecnicos, fixando-lhes remunerapao, firmando
contratos, estabelecendo processes e requisites para o provimento dos
cargos e as condipoes gerais de trabalho, observadas as formalidades legais;
h) designar substitutes internes para o preenchimento de cargos de Diretor e de
Conselheiro, nos casos de licenpa ou vacancia enquanto a Diretoria nao o
fizer nos termos do artigo 17, alinea “i”;
i) Havendo renuncia e/ou pedido demissao de diretores que resulte em mais de
50% (cinquenta porcento) dos componentes da Diretoria Executiva,
simultaneamente ou no curso do mandate, o Presidente convocara novas
eleipoes no prazo de 30 dias.
j) constituir procurador para representar a ACIT, assinando em conjunto com o
Vice Presidente ou Diretor Administrative;
PARAGRAFO UNICO - O Presidente podera delegar, para fim especial, a qualquer
Diretor ou Comissao de Diretores, uma ou mais de suas atribuipoes.
ARTIGO 19° - Ao Vice Presidente compete:
a) substituir o Presidente em suas ausencias e impedimentos quando o
afastamento for superior a 05 (cinco) dias ou a partir de comunicapao do
presidente por escrito;
b) assumir a Presidencia da ACIT no caso de renuncia ou pedido de demissao
do Presidente;
c) assinar, conjuntamente com o Presidente, na falta do Diretor Financeiro e/ou
Diretor Administrative, cheques e quaisquer outros tltulos e documentos dos
quais resultem responsabilidade pecuniaria para a ACIT.
ARTIGO 20° - Ao Diretor Financeiro compete:
a) coordenar os servipos da contadoria e tesouraria;
b) superintender e fiscalizar a guarda de todos os valores pertencentes a ACIT,
aplicando-os adequadamente;
c) assinar com o Presidente, cheques e quaisquer outros titulos e documenfos"
dos quais resultem responsabilidade pecuniaria para a ACIT;
d) apresentar mensalmente a Diretoria o saldo de caixa e o balancete de receitas
e despesas;
/
e) apresentar, ate 60 dias apos o encerramento do ano civil, o balanpo da ACIT
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ano social, que coincidira
nto
apresentar ate 90 dias antes do encerr
o
ano
civil,
a
proposta
de
orpamefht^
da
nbfceita
e da despesa da ACIT
com
/
para o exercicio seguinte;
g) substituir o Diretor Administrative em si/as aus^ncias e impedimentos.
•ete:
ARTIGO 21° - Ao Diretor Administrative
a) substituir o Vice Presidente em su^s^usencias e impedimentos;
b) assinar, conjuntamente com o Presidente, na falta do Diretor Financeiro,
cheques e quaisquer outros titulos e documentos dos quais resultem
responsabilidade pecuniaria para'a ACIT;
c) coordenar as atividades administrativas da entidade, elaborando
cronogramas e normas do funcionamento administrative da ACIT;
d) substituir o Diretor Financeiro em seus impedimentos e faltas e auxilia-lo no
exercicio de suas fungoes.
ARTIGO 22° - Ao Diretor para Relacionamento com Comercio compete:
a) fomentar o desenvolvimento das atividades do comercio no municipio.
ARTIGO 23° - Ao Diretor para Relacionamento com Industria compete:
a) fomentar o relacionamento e as atividades da industria no municipio.
ARTIGO 24° - Ao Diretor para Relacionamento com Servigos compete:
a) constituir, desenvolver e coordenar os servigos prestados pela entidade a
comunidade e associados;
b) fomentar o desenvolvimento das atividades do prestador de servigos no
municipio.
ARTIGO 25° - Ao Diretor para Relacionamento com Turismo compete;
a) fomentar o desenvolvimento do turismo no municipio.
ARTIGO 26° - Ao Diretor para Relacionamento com Agronegocio, compete:
a) constituir, coordenar, fomentar e desenvolver projetos de auxilio e estimulo ao
agronegocio.
ARTIGO 27° - Ao Diretor de Convenios e Parcerias;
a) constituir, coordenar, fomentar e desenvolver convenios e parcerias.
ARTIGO 28° - Ao Diretor para Assuntos de Novos Produtos e Tecnologias compete:
coordenar, desenvolver e/ou criar novos produtos e tecnologias.
a)
ARTIGO 29° - Ao Diretor para Assuntos de Marketing compete:
a) coordenar e supervisionar o Departamento Marketing da entidade;
b) coordenar o processo de criagao de campanhas institucionais, promocionais
e eventos diversos, acompanhando a execugao dos mesmos.
f\
ARTIGO 30° - Ao Diretor para Assuntos de Capacitagao Profissional compete:
a) determinar as diretrizes da area de cursos, buscando o aprimoramento
profissional dos associados;
b) determinar as diretrizes da area de convenios, buscando parcerias quH^^
f)

oferegam vantagens aos associados em diversas areas.
ARTIGO 31° - Ao Diretor dos Novos Empreendedores compete:
a) constituir, coordenar, fomentar e desenvolver projetos de auxilio e estimulo
novo empreendedor;
ARTIGO 32° - Ao Diretor de Centro Comerciais e de Nucleos Setoriais, compete

\/-

\
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coordenar as atividades de centre comecciais e Kdcleos setoriais visando ao
crescimento economico das respectivas/regides//

ARTIGO 33° - Em case de vacancia do/oargo de Vice-Presidente, em qualquer
tempo, declarado pela Diretoria Executive/o cargo de Vice-Presidente devera ser
preenchido por indicapao da Diretoria Executiva.
ARTIGO 34° - Os impedimentos de oada Diretor ou membros do Conselho nao
podem ultrapassar 6 (seis) meses, salve) se houver justa motivapao.
PARAGRAFO UNICO - Ocorrendo o disposto neste artigo, a diretoria declarara vago
o cargo e designara o substitute para preenchimento do mesmo.
CAPITULO III
DO CONSELHO FISCAL
ARTIGO 35° - O Conselho Fiscal sera composto de 3 (tres) membros e 2 (dois)
suplentes, e sera eleito juntamente com a Diretoria Executiva.
ARTIGO 36° - Compete ao Conselho Fiscal:
a) apresentar, anualmente, parecer sobre as contas da Diretoria Executiva;
b) reunir-se ordinariamente, sempre que for solicitado por esta, para tratar de
assuntos economico-financeiros da ACIT;
c) indicar urn de seus membros para assumir a Presidencia da ACIT, no caso de
renuncia coletiva da Diretoria.
PARAGRAFO 1° - No caso de renuncia coletiva da Diretoria Executiva o Conselho
Fiscal assumira a direpao da ACIT;
PARAGRAFO 2° - Havendo renuncia coletiva da Diretoria Executiva, o presidente
interino indicado pelo Conselho Fiscal assumira a direpao da ACIT, e convocara
eleipoes para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal em ate 30 (trinta) dias a contar
da renuncia, nos termos do Titulo V deste estatuto.
CAPITULO IV
DA GERENCIA EXECUTIVA
ARTIGO 37° - A Gerencia Executiva, sera exercida por urn Gerente, escolhido pelo
Presidente da entidade, a quern incumbe planejar, delegar, coordenar e orientar,
visando assegurar que todas as atividades sejam executadas de acordo com as
normas, pollticas e planejamento estrategico da entidade.
ARTIGO 38° - Sao atribuipoes do Gerente:
a) Desenvolver e coordenar piano de apao que viabilize o planejamento
estrategico da entidade;
b)
c)
d)

Manter contatos com orgaos publicos, privados e entidades representativas
da comunidade, visando a manutenpao de uma boa imagem da entidade;
Planejar e supervisionar a realizapao de eventos, com o objetivo de divulgar
a imagem da entidade e incrementar os negocios;
Analisar os relatorios com provisoes mensais de despesas e receitas, para
acompanhamento do orpamento e previsao de fluxo de caixa;
/
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e)

Negociar com prestadores de servipos/e/forneoBdores em geral, buscando
sempre as melhores condigoes de quafid^de, pr^go e prazos;

f)

Planjb Diretor de Informatica e
Gerenciar e orientar a execuga
Planejamento Estrategico da Inforrfiadao, vis^ndo atender as necessidades
de informatizagao dentro das diretfize's e politicas estabelecidas para a area;
Apresentar mensalmente a diretoriVos resultados da entidade;
Recruta, selecionar e contratar/funcionarios mediante previa ciencia e
autorizagao da Diretoria Execuwa. Na ocorrencia da necessidade de elevar
o quadro de pessoal solicitar aiiforizagao do Presidente;

g)
h)

i)
j)

Demitir funcionarios, com previa ciencia e autorizagao da Diretoria Executiva;
Gerenciar e orientar as atividades das areas administrativa, financeira,
departamento pessoal e marketing;
k) Manter registro dos resultados alcangados;
l) Estar atento as normas e regulamentos internes;
m) Executar outras tarefas apontadas pelo Presidente e/ou Diretoria Executiva.
Paragrafo Unico. A gerencia executiva podera ser exercida por urn consultor
administrative e/ou urn consultor financeiro, podendo inclusive ser terceirizado,
sendo que ambos os consultores serao independentes e responderao e/ou estarao
subordinados somente a Diretoria Executiva.
CAPITULO V
ARTIGO 39° - A Diretoria Executiva podera criar tantos departamentos quantos
forem necessarios para prestagao de servigos de atendimento aos associados e
consecugao dos fins da ACIT, com regulamentos aprovados pela mesma.
TiTULO IV
DAS ASSEMBLERS GERAIS
ARTIGO 40° - A Assembleia Geral e a reuniao dos associados com direito a voto,
convocada pelo Presidente da ACIT, soberana em suas decisoes dentro dos limiter—1
da Lei e deste estatuto, e tomara toda e qualquer decisao de interesse desta
Associagao e, a partir da data estabelecida pela Assembleia, suas deliberagoes
vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, inclusive nas inclusoes,
exclusoes ou alteragoes de direitos e obrigagoes entre a ACIT e seus associados.
PARAGRAFO UNICO - As deliberagoes das Assembleias Gerais serao tomadas
pela maioria simples dos associados presentes, salvo nos casos excetuados pela
legislagao em vigor.
ARTIGO 41° - A Assembleia Geral Ordinaria elegera nos ultimos 06 (seis) meses
que antecedem ao termino dos mandates, a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, na
forma do Titulo V.
ARTIGO 42° - Uma Assembleia Geral Extraordinaria, entre outros assuntos gerais/l
instalar-se-a para deliberar a destituigao de administradores e alteragao de estatuto;
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ARTIGO 43° - A Assembleia Geral Ordinari^/euni/fse-a ordinariamente, a cada ano
da /ttiretoria Executiva e orgaos da
para apreciapao e aprovagao das coir
administragao da ACIT.
/
PARAGRAFO 1° - As Assembleias Gerais sef$o convocadas com antecedencia
minima de 15 (quinze) dias, por edita/ a ser publicado em jornal da cidade de
Taubate, e so podem funcionar em orimeira convocagao com maioria absoluta dos
associados em perfeito gozo de sei/s jjireitos.
ro para a Assembleia Geral a hora marcada
PARAGRAFO 2° - Nao havendo n
a mesma sera realizada em segund^convocagao, trinta minutos apos, com qualquer
numero de associados presentesj salvo nos casos excetuados pela legislagao em
vigor.
^
ARTIGO 44° - A Assembleia Geral reunir-se-a sempre que a Diretoria Executiva
achar necessario, ou quando pelos menos um quinto dos associados em perfeito
gozo de seus direitos encaminhar a ACIT o requerimento para sua convocagao,
especificando o assunto a ser tratado.
PARAGRAFO 1° - Quando a Assembleia Geral Extraordinaria for requerida pelos
associados, havera um prazo maximo de 30 (trinta) dias para o Presidente da ACIT
convoca-la, sendo que a mesma somente sera instalada em primeira e unica
convocagao com a presenga de, no mmimo, 80% dos requerentes.
PARAGRAFO 2° - Na falta de convocagao pelo Presidente, ela sera realizada no
prazo de 60 (sessenta) dias, sendo presidida pelo Vice Presidente e na falta desse
pelo Diretor Administrative.
TITULO V
DAS ELEigOES
CAPITULO I

DA REALIZAQAO DAS ELEIQOES
ARTIGO 45° - As eleigoes para os cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
da ACIT serao realizadas, obrigatoriamente, nos ultimos 06 (seis) meses que
antecedem ao termino dos mandates, e serao feitas pelo sistema de voto secreto e
por chapas completas.
PARAGRAFO 1° - A Diretoria devera marcar a data das eleigoes com antecedencia
minima de 30 dias, fazendo publicar edital de convocagao de Assembleia Geral
Ordinaria em jornal da cidade para este fim, especificando data e horario das
eleigoes e prazo para registro das chapas.
PARAGRAFO 2° - O edital de convocagao contera ainda a indicagao de uma
Comissao Eleitoral Constituida por tres associados indicados pela Diretoria
Executiva da ACIT, a qual tera a incumbencia de analisar eventuais irregularidades
e/ou omissoes eleitorais, bem como decidir sobre pedidos de impugnagoes de
chapas inscritas.
/
ARTIGO 46° - Ate 15 dias antes do pleito, serao admitidos os registros de chapas
completas, indicando os nomes dos candidates a Diretoria Executiva, Consellfio
Fiscal e Suplentes.
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PARAGRAFO 10 - O pedido do registro de ch^pas sera feito em requerimento dirigido
ao Presidente da ACIT, protocolado na entidade' e devera ser subscrito por, no
mmimo, 30 (trinta) associados com dirafto a yDto, alem dos componentes das
chapas, em formulario proprio para ess^/rim, que podera ser retirado gratuitamente
na ACIT, por ocasiao das eleigoes.
/7
PARAGRAFO 2° - O requerimento, enrt tres vias, sera apresentado a entidade que
devolvera uma via, devidamente protocolada ao interessado.
PARAGRAFO 3° - As chapas dist|nguir-se-ao uma das outras pela numeragao
recebida no ato do registro.
PARAGRAFO 4° - Cada associado com direito a voto podera assinar somente urn
unico pedido de registro de chapas, bem como pertencer a uma unica chapa
concorrente.
PARAGRAFO 5° - A ACIT somente aceitara o pedido de registro de chapas mediante
uma previa analise do cumprimento das exigencias deste artigo, para tao somente
apos leva-las a registro e abrir vistas as chapas concorrentes para eventual analise.
PARAGRAFO 6° - Apenas concorrerao as eleigbes as chapas regularmente
registradas.
PARAGRAFO 7° - A ACIT mantera urn livro de registro de chapas, no qual efetuara
o registro de chapas recebidas e, apos vencido o prazo, o Presidente lavrara o termo
de encerramento do prazo, para, a seguir, dar cumprimento ao disposto neste
estatuto.
ARTIGO 47° - Havendo pedido de impugnagao de qualquer das chapas que venham
a se inscrever, o mesmo obedecera a seguinte tramitagao:
I - Qualquer candidate podera dirigir pedido a Comissao Eleitoral impugnando o
pedido de registro de chapa, no prazo de 02(dois) dias uteis seguintes ao
encerramento do prazo de inscrigao, em petigao fundamentada, instruida com
prova documental;
II - No despacho que receber a impugnagao podera a Comissao Eleitoral solicitar
as informagoes que julgar necessarias;
III - Findo o prazo para a impugnagao, serao notificados o candidate a presidencia
da chapa e o membro impugnado para que, no prazo de 02 (dois) dias uteis,
contestem a impugnagao, juntando documentos ou procedam a regularizagao;
VI - Caso a impugnagao ofertada verse sobre uma eventual inelegibilidade de ate
02 (dois) integrantes da chapa, sera dada a oportunidade de substituigao
destes, desde que concomitante com o decorrer do prazo acima assinalado
no item III deste artigo, visando nao prejudicar os demais candidates, bem
como privilegiar o processo eleitoral em curso;
V - Encerrado o prazo para contestagao e/ou substituigao, a Comissao Eleitoral
formara a sua convicgao pela livre apreciagao da prova e proferira decisao em
02 (dois) dias uteis, atendendo as informagoes, fatos e circunstancias
constantes dos atos.
CAPITULO II
DAS MESAS ELEITORAIS
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ARTIGO 48° - A Diretoria da ACIT nomeaiyuma opmissao eleitoral composta por
urn presidents, dois mesarios e dois suplerrfes, esox/lhidos entre os associados com
direito a voto e que nao figurem em qualdoer das^hapas concorrentes, bem como
nao tenham assinado pedido de registro//para constituir a mesa eleitoral.
PARAGRAFO 1° - Na falta do Presicfente nomeado, assumira a Presidencia o
Mesario mais idoso, convocando-se urn suplente para completar a mesa.
PARAGRAFO 2° - Nao havendo numero suficiente de membros nomeados, o
Presidents da ACIT convocara dentre os associados presentes quantos forem
necessarios para compor a mesa, desde que nao sejam participantes das chapas
concorrentes.
PARAGRAFO 3° - A mesa eleitoral compete dirigir todo o processo de votaqao e
apuragao das eleigoes.
ARTIGO 49° - Cada chapa podera designar urn associado para funcionar como seu
fiscal junto a mesa eleitoral, quer na fase de votagao, como na apuragao dos votos.
ARTIGO 50° - A mesa eleitoral e soberana para resolver as questbes de ordem e as
impugnagoes dos fiscais.
PARAGRAFO UNICO - As questbes de ordem e impugnagoes so serao recebidas
quando encaminhadas pelos fiscais designados.
CAPITULO III
DA VOTAQAO E APURAQAO
ARTIGO 51° - O processo eleitoral sera instalado sempre as 10 (dez) boras do dia
marcado para as eleigoes no local previamente designado.
PARAGRAFO UNICO - As mesas eleitorais darao inicio a recepgao dos votos as 10
(dez) boras e encerrarao este trabalho as 17 (dezessete) boras, funcionando
ininterruptamente.
ARTIGO 52° - Poderao votar e ser votados os associados que estiverem em pleno
gozo de seus direitos sociais e desde que admitidos ao quadro social no minimo 90
(noventa) dias antes da realizagao das eleigoes.
Todo
e
qualquer
associado,
inclusive
PRIMEIRO
PARAGRAFO
microempreendedor individual, que se beneficiar de pagamento de valores
associativos diferenciados e/ou reduzidos em relagao aos demais associados, nao
poderao votar e ser votados, salvo se optarem pelo pagamento dos mesmos valores
pagos pelos demais associados, pelo menos 90 (noventa) dias anteriores a eleigao.
PARAGRAFO SEGUNDO - Considerar-se-a equiparado ao representante legal o
procurador investido de poderesuad-negotia" ou de representagao geral da empresa,
cujo instrumento publico devera ser apresentado no ato.
ARTIGO 53° - A mesa eleitoral confirmara a identidade dos votantes e recebera a
assinatura dos mesmos em folha de presenga devidamente rubricada pelo
Presidente da mesa.
/
ARTIGO 54° - Cada associado exercera o seu direito a um unico.
PARAGRAFO 1° - Nao sera permitido o voto por procuragao, exceto nos casos
previstos no paragrafo segundo do art. 52, como tambem nao sera permitido o votb
por correspondencia.
(i

Rua Jacques Felix, 675 • Centro • Taubate/SP • CEP 12020-060
A ACIT « umj cutidado compromctkSa coni o mcto
ambnjnto u utilize papel rccsciftdo am «u*$ imprusb^cs

www.taubate.com.br • E-mail: acit@taubate.com.br
TpI M?\ ?1?S-R7ni WhaKann 11 ?^QQ70R-44Q1

/'A

—

1

uesae i«sa

tjsf

MIT

ESTATUTO SOCIAL

Fevereiro de 2021
RCPJTAUBATE-SP

Assocla^ao Comeiclal e Industrial de Taubate

PrjprN32jp06p964
Em: 27/1I5/2CI21

ARTIGO 55° - A Eleigao processar-se-a pelo sistema de veto secrete.
PARAGRAFO 1° - Cada votante apes assinar a folha recebera a cedul^e na cabi
assinalara o seu vote e, apes, o colocara na urna a vista de todos.
PARAGRAFO 2° - Na cedula constara o numero de registro das rapas ou olitra
identificagao a criterio da comissao, devendo o votante assinalaf 'o quadrinho ao
lade o seu vote dado.
/ /
ARTIGO 56° - Ao esgotar-se o periodo destinado a votagao, c/Bfesidente declarara
encerrado os trabalhos, permitindo votar, porem, os eleitoresoue ja estiverem na fila
de votagao.
//
ARTIGO 57° - Apos o encerramento da votagao, a propria mesa eleitoral fara a
apuragao dos votos.
PARAGRAFO 1° - Nao serao computados os votos que contiverem rasuras os
quaisquer sinais ou evidencias que, a juizo dos escrutinadores, possibilitem a
identificagao do votante.
PARAGRAFO 2° - Ao Presidente da mesa compete resolver qualquer pendencia ou
duvida que ocorra relativa ao processo de votagao e apuragao.
ARTIGO 58° - Encerrados os trabalhos de apuragao, o Presidente da mesa
determinara a lavratura de ata sucinta, em que fiquem consignados o numero de
votantes, os incidentes porventura ocorridos, as impugnagoes, os votos anulados,
em branco e o resultado final, proclamando eleita a chapa que obtiver o maior
numero de votos validos colhidos por ocasiao da Assembleia geral.
ARTIGO 59° - Das decisoes da mesa eleitoral cabera recurso, a ser interposto no
prazo de 03 (tres) dias uteis dirigido a uma nova Assembleia Geral Extraordinaria.
PARAGRAFO 1° - Se o recurso versar sobre o numero de votos que nao possa
alterar o resultado da eleigao, o Presidente da ACIT deixara de convocar a
Assembleia Geral, determinando o arquivamento do recurso.
PARAGRAFO 2° - Julgado procedente o recurso pela Assembleia, esta resolvera
sobre a forma de sanar as irregularidades que o provocaram.
ARTIGO 60° - No caso de haver apenas o registro de uma chapa, ficam dispensadas
as formalidades eleitorais previstas no Tltulo V, Capitulos II e III, devendo o
Presidente submeter a Assembleia Geral Ordinaria ja designada para a eleigao a
unica chapa registrada para que seja homologada, proclamando-se eleitos seus
componentes.
TITULO VI
DAS DISPOSigOES GERAIS
ARTIGO 61 ° - A ACIT durara por tempo indeterminado, podendo ser dissolvida em
qualquer tempo, por Assembleia Geral Extraordinaria, com a presenga de tres
quartos dos associados em pleno gozo de seus direitos.
PARAGRAFO UNICO - No caso de dissolugao, o patrimonio devera reverter ;
alguma entidade congenere com sede no estado de Sao Paulo, a ser determinad;
pela Assembleia Geral Extraordinaria.
ARTIGO 62° - A ACIT e estranha a qualquer credo politico, religiose ou segmenti
subversive a ordem e a moral do Pals.
t
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ARTIGO 63° - O patrimonio da ACIT e constituldo^le berfe materiais, imoveis, saldos
de rendas sociais, donatives, doagoes e to^os os/outros valores que sejam
destinados, a qualquer titulo.
r natureza, so poderao ser onerados
PARAGRAFO 1° - Os bens moveis de qual
membros da Diretoria Executiva da
ou alienados por deliberagao da maioria c
ACIT.
/
PARAGRAFO 2° - O patrimonio imobiliaric//4omente podera ser onerado ou alienado
por deliberagao da maioria dos membros oa Diretoria Executiva da ACIT, em reuniao
especialmente convocada para esse fim,/
ARTIGO 64° - Afonte de recursos para manutengao da ACIT resultara da prestagao
dos servigos elencados no art. 2° deste estatuto e contribuigao de seus associados.
ARTIGO 65° - A ACIT tern existencia distinta da dos seus associados, e estes nao
responderao solidaria ou subsidiariamente pelas obrigagdes assumidas por esta
Associagao.
PARAGRAFO UNICO - Os atos praticados pela Diretoria Executiva, em boa fe e
sem dolo, nao afetarao em hipotese alguma seus diretores, em seus bens
particulares.
ARTIGO 66° - Este estatuto somente podera ser reformado por proposta da Diretoria
Executiva, ou urn quinto dos socios em perfeito gozo de seus direitos, e aprovada
em Assembleia Geral Extraordinaria especialmente convocada para esta finalidade.
ARTIGO 67° - Poderao ser criadas sedes distritais.
PARAGRAFO UNICO
Cada Sede Distrital sera administrada por urn
Superintendente designado pelo Presidente “ad referendum’1 da Diretoria Executiva.
ARTIGO 68° - O exercicio social coincide com o ano civil.
ARTIGO 69°- Os casos omissos neste Estatuto serao resolvidos pela Diretoria
Executiva.
ARTIGO 70° - A presente reforma e consolidagao entra em vigor a partir da data de
sua aprovagao.

v
Ricardo Carvalho de Vilhena
Presidente da ACIT

uer Pardo
OAB/SP 112.914
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