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No dia 27.01.2022 as 19hs em primeira chamada, conforme edital de convocae§o, reuniram-se,

em Assembleia Geral  Extraordinaria,  por via  remota online, conforme lista de presenca anexa.

Os participantes elegeram por unanimidade a Sra.  Larissa  Milanezzi para presidir e secretariar

os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinaria. Em seguida, a Presidente declarou abertos os

trabalhos e apresentou os itens da pauta da reuni5o, a qual contemp]ou os seguintes assuntos:

Reforma  Estatut5ria;  Mudanca  de  endere¢o  da  sede  do  Institute;  Forma€ao  do  Comite

Cientifico,  Destitui€ao  dos  membros  da  diretoria  atual;  Eleicao  e  posse  de  membros  da

diretoria, para gestao administrativa de 2022 a 2026, com inido em marap de 2022. Quanto a

Reforma Estatufaria e Mudan€a de EndeTeap, a Sra. Presidente informou que foi apresentado

o estatuto contendo as seguintes altera¢5es: inclusao do paragrafo 7 na Secao 111 do Capitulo I,

paragrafo  lv do Artigo 399  da  Se¢ao  I  do  Capitulo lv, Artigo 48  na  Sec5o  Ill  do  Capitulo  lv,  e

alteracao da sede do lnstituto Bubonem Cultural para o novo endereap localizado na  Rua dos

Andradas  225  -  Centro  Hist6rico,  CEP:  13.300-170,  ltu  - SP.  Todos  os  participantes  foram

favor5veis as alterag6es feitas no estatuto e tamb6m foram favoraveis a mudanca de enderego,

por unanimidade. A presidente deu andamento na reuniao informando a Formacao de Comite

Cient.'fico do lnstituto Bubonem Cultural que se inicia com os seguintes integrantes: Dr.  Paulo

Auricchio, Bi6Iogo e Professor da Universidade Federal do Piaui, Dr. Andrea Bartorelli, Ge6logo

e a Dra Claudia Renata Madella-Auricchio, Bi6loga. A formacao do Comit€ Cientifico servir5 para

promover  e  realizar atividades  cientificas  e  educacionais  planejadas  pelo  lnstituto  Bubonem

Cultural, envolvendo as areas de Ciencias Biol6gicas e de Geologia. A secret5ria Larissa Milanezzi

informou que o aceite dos integrantes do comit6 cientifico foi formalizado e documentado. 0

presidente deu andamento a reuni5o informando a destitui¢5o dos membros da diretoria atual,

que teria mandato ate maio de 2024. 0 motivo da destituic5o dos membros da atual diretoria

foi  devido a  necessidades pessoais de alguns membros  e em atendimento as  novas  metas e

atividades que est5o sendo desenvolvidas no lnstituto. Para a nova Eleicao e posse de membros

da diretoria,  para gestao administrativa de 2022  a 2026,  com  inicio em  mar€o de 2022,  a

secret5ria  informou  que somente  uma  chapa se candidatou  para  os cargos,  sendo assim,  os

membros foram eleitos por unanimidade e empossados nessa data, sendo a diretoria executiva
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e CPF: 021.293.438-48, domiciliado na Rua Corn6lio Pires, 280, Campos de Santo Ant6nio, Itu

SP;  VICE-PRESIDENTE#ckson  Alexandre  Faccioli,  brasileiro,  solteiro,corretor  de  im6veis

portador do RG: 19.307.975-6 SSP/SP e CPF: 122.903.368-82, domicil!ado na Rua Tobias Barreto,

£rissa  Milanezzi,  brasileira,150,  Campos  de  Santo  Ant6nio,  ltu  -  SP;  SECRETARIA  GERAL:

solteira,  Secrefaria  Executiva,  portadora  do  RG:  33.925.477-4  SSP/SP  e  CPF:  225.327.788-65,

domiciliado na Rua Benedita Silveira Scavacini, 76 -Bairro Cruz das Almas, ltu-SP; TESOUREIRO   /'

GERAL:   Claudia   Renata   Madella-Auricchio,   brasileira,   casada,   Bi6loga,   portadora   do   RG:

4.325.749 SSP/PI  e  CPF:  296.692.998-70,  domiciliado na Alameda  dos  Cardeais,  225 -Jardim

Paraiso I, ltu -SP; PRIMEIR0 CONSELHEIR0 FISCAL: Herivaldo Menezes de Santana, brasileiro,

casado, Contador, portador do RG:  12.302.352-X SSP/SP e CPF: 020.962.808-18, domiciliado a

Alameda  Santa  Margarida,  223 -Jardim Teodora,  ltu - SP;  SEGUNDO  CONSELHEIR0  FISCAL:

Hiram  Freitas,  brasileiro,  casado,  Engenheiro,  portador  do  RG:  15.748.865-2  SSP/SP  e  CPF:

065.697.188-60,  domici[iado a Alameda Santa Anna, 477 -Condominio Jardim Theodora, Itu -

SP;   TERCEIRO   CONSELHEIR0   FISCAL:    Rodrigo   Fernandez    Reboucas,    brasileiro,    casado,

Advogado, portador do RG: 20.216.545-0 SSP/SP e CPF: 171.441.698-40, domiciliado a Alameda

dos Jambeiros, 119 -Itapecerica, Salto -SP.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente fez urn

resumo  dos  trabalhos  do  dia,  agradecendo,  ao  final,  a  participac5o  de  todos,  dando  por

encerrada a reuniao, da qual eu,  Larissa Milanezzi, Iavrei a presente ata, que foi lida, aprovada

e  assinada  por  todos  que  participaram,  conforme  lista  de  presenca  anexa.  Determinou-se,

finalmente, a extragao de tres (3) vias desta ata, bern como dos documentos apresentados, para

serem encaminhados ao registro, junta ao cart6rio pr6prio:

ltu, 27 de janeiro de 2022

Presidente da Diiiedoria Executiva

Larissa Milanezi
CPF:  225.327.788 -65

Secrefaria Geral



ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DO

INSTITUTO BUBONEM CULTURAL

CApfTULO I

Se95O I

Dai Denominag5qr Durag5o e Sede.

Artigo 1° -0 Institute Bubonem Cultural, tambem denominado pela sigla IBC, fundado em 13 de

maio de 2016, 6 uma pessoa juri'dica de direito privado, sob a forma de assocfacao civil, sem finalidades

econ6micas ou lucrativas, de natureza beneficente, filantr6pica, com sede e foro no Munici'pio de Itu -

SP, situado a Rua dos Andradas, ntimero 256, Cehtro Hist6rico, CEP. 13300-170 - ItLi/SP,

registrada  ao Cadastro  Nacional  de  Pessoa Juridica  sob o  ndmero:  26.033.573/0001-05,  cujas

atividades reger-se-5o pelo presente Estatuto Social, pelo disposto na Lei  10.406/02,  requerendo sua

qualifica§ao como  OSCIP - Organizacao da  Socjedade  Civil  de  lnteresse  Pdblico,  nos termos da  Lei

9.790/99 e suas alteracdes no que couber.

Pafagrafo 10. Area de Atuae5o 6 todo o Territ6rio Nacional, priorizando suas a¢des regionalmente no

Estado de Sao Paulo, para cumprimento de seus objetivos sociais;

Pafagrafo 20. Prazo de duracao por tempo indeterminado e ano social compreendido no peri'edo de

01 de Janeiro a 31 de dezembro;

Pafagrafo  30.  Na  medjda  em  que  for  necessfrio  para  a  consecucao dos  seus  objetivos  sociais  e

observados suas areas de atua¢ao, o Instjtuto Bubonem Cultural podefa abrir manter, transferir ou

extinguir filiais, respeitadas as disposic6es legais e regulamentares.

Sep5O 11

Dos Principios

Artigo 20 - 0 Institute Bubonem Cultural devera respeitar princi'pios edcos e morais na consecucao

de seu objeto social, tais como:

I. A observancia aos prina'pjos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicjdade

e eficiencia;

11. 0 zelo, o aprimoramento e a implementag5o de pfaticas de governance corporativa, visando coibir

a  obtencao  de  benefl'cios  ou  vantagens  individuais  de  associados,  administradores,  empregados  e

terceiros, em detrimento aos objetivos do IBC;

Ill. A fiscalizac5o e a transparencia das transa¢5es financeiras e contibeis;
1



IV. A indjstin95o quanto a etnia, ao credo religioso, a orientacao sexual, e a conviccao poli'tica; e

V. a execu¢ao de a¢6es e politicas a partir das recomendacdes do Conselho Intemacional de

do Estatuto dos Museus e toda a legislacao do setor museol6gjco;

S=o5s°ot:u:etivesefa
lidade

AI1:igo 3° - 0 Institute Bubonem Cultural instituic5o sem fins lucrativos, de natureza cultural, que

conserva,   investiga,  comunica,   interpreta  e  exp6e,   para  fins  de  preservac5o,  estudo,   pesqujsa,

educacao, contemp[acao e turismo, conjuntos e coleg6es de valor hist6rico, artl'stico, cient]'fico, tecnico

ou de outra natureza cultural, abertos ao pdblico, a service da sociedade e de seu desenvolvimento.

Artigo 40 - 0 Institute Bubonem Cultural tern por objetivos sociais:

I. Promover a cultura, defesa e conservac5o do patrim6nio hist6rico e art]'stico, atrav6s da constituic5o,

manutencao e administra¢ao de urn museu virtual e fisico, que capta, organiza, preserva, dissemina e

fomenta  a  producao  de  acervo  hist6rico,  cientl'fico  e  de  mem6ria  de  indivi'duos,  comunidades  e

instituicdes;

11.  Promover acbes museol6gicas de cunho educativo, cienti'fico, tecnol6gico e de pesquisa, que visem

a  disseminacao de conceitos e  metodologias dos acervos  museol6gicos,  bibliogfaficos e arquivi'sticos

das diversas areas de conhecimento;

Ill. Promover a 6tica, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais,

atrav€s da promocao da demcx:ratjzacao e socializacao da hist6ria e da mem6ria, inclusive mediante a

constitujcao de uma rede virtual que promova  mobilizac5o e a¢5o comunicativa entre diversos grupos

sociais;

IV. Promover estudos, pesquisas, desenvolvimento de tecnologias altemativas, produc5o e divulgacao

de  informac6es conhecimentos tdenicos e cientl'ficos que  digam  respeito as atividades  mencionadas

anteriormente;

Artigo 50 - 0 Instittito Bubonem Cultural ten per finalidade:

I. A conserva§ao, a preserva¢ao e a difus5o de patrim6nio cultural e natural, que comp6e o seu acervo,

presente e futuro,  material e  imaterial,  al€m  de criar,  manter e administrar Portais e  Redes Virtuais,

para toda a sociedade;

11.  Fazer  curadoria  de  museus,  adquirir  acervo  para  mostras,  apoiar  e  ou  promover  exposi¢des,

laborat6rios,  cursos,  conferencias,  congressos,  seminarios,  simp6sios,  palestras,  reuni5es  e  demais

eventos, que visem gerar e disseminar conhecimentos sobre as areas de sua atuaeao;
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Ill.  Apoiar,   promover  e  incentivar  atividades  culturais,   sociais,   artl'sticas,  de  estudos,   pesquisas,

educacao e formae5o profissional, realizando exposi¢5es com o acervo do IBC ou provenientes do Br

ou exterior;

IV.  Realizar,  por confa  pr6pria ou de teraeiros, a edicao e conteddos em geral,  inclusive a

publicaGao de livros e revistas,  a edicao de v]'deos e de tedo  material de  natureza

cultural,   arti'stica   e   institucional,   incentivando  a   producao  de   multimi'dia   e   de   outros   recursos

audiovisuajs  de apoio educacional,  ben  como  reproduzir documentos e objetos do acervo  do  IBC,

respeitando sempre as leis de direitos autorais;

V. Realizar a prestacao de servi¢os intermedi5rios de apoio a organizag5es;

VI. Apoiar e ou desenvolver projetos, com a fina[idade de democratizar e socializar conhecimentos para

o desenvolvimento integral do indivl'duo e a sua formacao para o exerci'cio da cidadania;

VII. Estabelecer e manter intercambio com outras organiza¢6es e entidades afins, no pai's e no exterior,

inclusive apoiando e fomentando a criacao de ndcleos locais ou regionais de museus e conheeimentos,

querem virtuais e ffsicos;

VIII. Realizar por conta pr6pria ou de terceiros, campanhas, programas, projetos eventos e atividades

para angariar fundos necess5rios a manutencao e desenvolvimento dos objetivos do IBC;

IX.  Prestar servicos,  divulgar,  produzir,  comeiicializar  produtos  decorrentes de atividades  meio,  bern

como angariar recursos financeiros,  materiais e tecnol6gicos para a obtencao de receitas e fundos a

serem aplicados e investidos na consecucao da finalidade e objetivos sociais do IBC;

Artjgo 60 - Para a consecucao de seus objetivos e finalidades, o InstjtLito Bubonem Cultural podefa

oferecer servicos socioeducativos gratuitos, por meio do desenvolvimento de a¢des voltadas a criancas,

adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com ou sem deficiencja e a sociedade em geral, cabendo-

Ihe ainda:

I. Desenvolver a¢des que atendam, gratuitamente, as demandas de usuarios das poli'tjcas pdblicas, bern

como assessorar e acompanhar projetos de apoio a gest5o de poli'ticas pdblicas nas areas de: Cultura,

Educacao,  Turismo  e  Lazer,  Urbanismo,  Comunicacao,  Ciencia  e  Tecno]ogia,  Trabalho,   Formacao

Profissional,  Assistencia  Social,   Desenvolvimento  Social  e  combate  a  fome,  Sadde,   Esperte,   Meio

Ambiente, Transporte, Promocao da Igualdade Social e Direitos Humanos;

11. Promover premiacdes e esti'mulos a educadores e educandos, atrav€s de concursos de monografias,

olimpl'adas estudantis,  feiras de ciencia,  acdes de preservacao do  meio ambiente,  incentivo a  novas

tecnicas e tecnologias de ensino, aquisi¢ao e promocao de intercambios, expedi€6es, bolsas de estudos,

viagens nacionais ou intemacionais;



Ill.  Propor, elaborar, ccordenar,  incentivar, divulgar e publicar estudos,  pesquisas e trabalhos

area de atua€ao, garantindo a observancia das leis e dos direitos autorais;

IV.  Promover  encontros,  grupos  de  apoio,  palestras,  seminarios,  conferencias,  foruns  e  a

pdblicas,  com  profissionais  especializados,  a  fin  de  discutir,  junto  a  sociedade,  temas  d

coletivo.

V.  Realizar apresenta¢des musicais, de dance, teatro e outras manifesta€6es arti'sticas, promovendo a

integracao cultural com a comunidade do Munici'pio, Estado e do Pal's;

VI.  Realizar  ccoperacao,  intercambios  nacionais  e  internacionais,  cursos,  oficinas  de  formacao  ou

aperfeicoamento  para  dacentes  e  discentes,  nas diversas  linguagens  artl'sticas  e  de  conhecimentos

tednico-cientl'fico;

VII. Difusao de conheeimentos e fomento da participa€5o do pdblico em museus;

VIII. Preserva¢ao do patrim6nio cultural, mundial, e combate ao trafico de bens culturais;

Pafagrafo dnico - 0 Institute Bubonem Cultural podefa associar-se a outras entjdades sem fins

lucrativos e afins, mediante deliberacao da Diretoria Executiva.

Artigo 70 - Caso seja necessario, a diretoria executiva do Institute Bubonem Cultural indicafa urn

administrador e/ou ccordenador remunerado ou nao, que nao face parte da diretoria, nem do conselho

fiscal para ccordenar projetos ou programas executados pelo lnstituto.

alpiTULo 11

Segiv I

Dos Associados: Admiss5or Demiss5o e Eirdus5o.

Artigo 80 -  0 Institute Bubonem Cultural sera  constitui'do  por nL]mero  ilimitado de associados,

diferenciados quanto a classjficacao, direitos e deveres, e segundo criterios para admissao e dissociacao,

distribui'dos em 04 (quatro) categorias:

I. Fundadores: os presentes na Assembl€ia Geral, realizada em 13 de Maio de 2016, que subscreveram

a Ata de Constituicao do Institute Bubonem Culttiral;

11. Benem6ritos: todas as pessoas fisicas ou juri'dicas que a criterio da Djretoria Executiva, tenham se
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Ill. Contribuintes: todas as pessoas ffsicas ou jun'dicas, que auxiliem na realizacao dos objetivos do

Institute  Bubonem  Cultural  com  contribuicao  mensal  em  dinheiro,  no  valor que  for fixado

Diretoria Executiva;

IV. Honofarios: aqueles que participam ativamente com ou sem vi'nculo empregatl'cio das

sociais,  dando  assim  sua  colabora§ao,  com  apoio  material  e/ou  com  trabalho

aquelas que realizarem estudos e pesquisas relativos a finaljdade do Institute Bubonem Cultural;

Artigo 90 - Os criterios para classificacao de associados esfao descritos no artigo anterior, ao passo

que,  a  admissao de associados,  depende do  preenchimento de cadastro pr6prio e apresentacao da

proposta assinada por outro associado a Diretoria Executiva, desde que, preenchidos os requisitos de

idoneidade moral e perfeita integridade social, independentemente de nacionalidade, e para as pessoas

fl'sicas e os representantes das pesscras juri'dicas nao se fa fa djstinc5o quanto a ethia, cor, sexo, religiao,

ni'vel cultural ou econ6mico, sendo a admissao,  uma faculdade da  Diretoria  Executiva, de acordo com

as finalidades do Institute Bubonem Cultural.

Pafagrafo 10 I 0 associado admitido s6 tefa direito a se candidatar e ser eleito, observando-se o que

disp5e o estatuto, ap6s o decurso minimo de 12 (doze) meses de permanencia no quadro associativo

e, se estiver em dia com suas obrigac5es civis e estatufarias.

Pafagrafo 20 - Os associados fundadores, benemeritos, contribuintes, patrocinadores, colaboradores,

doadores  e  volunt5rios  tefao  direito  de  votar  e  serem  votados,  desde  que  estejam  cadastrados  e

participem ativamente das atividades e/ou eventos da Instituic5o.

Pafagrafo 30 - Por ocasiao das Eleic6es, sera aceito vote atravis de prcx=urac5o, desde que esta seja

feita  via  lnstmumento  Pt[blico,  ou  seja,  Cart6rio  e  encaminhada  ao  Setor  Administrativo  da

Institui¢ao  com  anteced€ncia  mi'nima  de  03  (trts)  dias,  impreterivelmente.  Cada  procurador  podefa

votar somente 01 (uma) vez, al6m de exercer o seu pr6prio direito de voto.

Artigo100-Edireitodoassociado,demitir-sequen.d_o.jT+g?~r`_pe±g±=LsaEgLj2EQ&QgolandojuntoaDiretorja

Executiva seu pedido de demissao por escrito.

Artigo  Ilo  -  A  exclusao  do  associado  sera  por  decis5o  e  indicacao  da  Diretoria  Executiva,  em

prcx:edimento que assegure o direito de defesa perante a pr6pria Diretoria, no prazo de 5 (cinco) dias

corridos,  contados da ciencia,  da comunicacao, da exclusao.  Da decisao que julgar a defesa,  cabefa

recurso, em igual prazo, a ser apreciado e julgado pela Assembl6ia Geral E>ctraordinaria. A exclusao dar-

se-5 nessas questdes e em outras ainda que nao especificadas no Estatuto:

I.  Quando for reconhecida a existencia de motivos graves que impecam sua continuidade no quadro

associativo;

5
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11.  Grave  violac5o  do  Estatuto  Social;  das  disposic6es  regimentais  e  das  delibera¢6es  da  Diretori

Executjva ou Assembl€ia Geral;

Ill. Ato lesivo da honra ou da boa fama, da reputacao, da dignidade ou do decoro, da

de seus membros associados;

IV, Atividade que contrarie decis5o da Assembl€ia Geral ou ate de improbidade;

V.  Desvio dos bons costumes,  conduta duvidosa ou a  pfatica de atos jll'dtos ou  jmorais,  tais como:

praticar delitos, desviar dinheiro ou prejudicar o patrim6nio da Assouiacao, dentre outros.

Pafagrafo 10 -  Deixafa de ser considerado associado o que nao estiver quite com suas obriga¢des

civis, estatufarias e sociais do Institute Bubonem Cultural.

Pafagrafo 20 - 0 Associado Contribuinte perdefa sua qualidade de asscreiado se durante os 06 (seis)

meses anteriores nao fiver contribui'do com a quantia fixada pela Diretoria Executiva ou em Assembleia

Geral,  ficando impedido de votar e ser votado neste perl'edo,  No entanto, a qualidade de Associado

Contribuinte  sera  restabelecida  mediante o  pagamento  integral  do  d6bito ou  parcelamento junto  a

Tesouraria.

Artigo 120 - 0 associado que se demitir ou que for exclui'do, nao podefa exigir, pleitear ou tor direito

de receber qualquer vantagem,  remunerac5o, indenizacao ou  pagamento, a qualquer ti'tule,  pelo ato

decorrente ou pelo tempo que permaneceu como associado.  E tambem, nao tefa direito a devolucao,

restituicao ou reembolso das contribuicdes efetivadas em favor do Institute Bubonem Cultural,

Artigo 130 -Os associados nao respondem solidaria ou subsidiariamente, pelos encargos do Ihstituto

Bubonem Cultural ou pelas obrigacdes sociais e compromissos por ela assumidos.

SeE5O 11

Dos Direitos e Deweres dos Associados.

Artigo 140 - S5o direitos dos associados:

I. Votar e ser votado para os cargos eletivos nas Assembl€ias Gerais, desde que observados os preceitos
dos par5grafos 10 e 20 do artigo 9o;

11. Participar de todos os eventos promovidos pelo Institute Bubonem Cultural;

Ill. Apresentar novos associados para admissao ro Institute Bubonem Cultural.

Artigo 150 - S5o deveres dos associados:

I.  Respeitar,  observar o  presente  Estatuto,  as disposic6es  regimentais,  as delibera¢6es  da  Diretoria

Executiva e da Assembleia Geral;

6



11. Prestar ao Institute Bubonem Cultural toda cooperacao moral, material e intelectual, esfor

se pelo seu engrandecimento e desenvolvimento;

Ill. Comparecer as Assembleias Gerais quando convocado;

IV. Comunicar por escrito, a Diretoria Executwa, sua mudanca de residencia e alteracao no ca

±`F,s.rfuz

V. Integrar os departamentos, ccordenadorias, comiss5es especiais e grupos de trabalho para as quais

for designado; cumprir os mandatos recebidos e os encargos atribuidos pela Diretoria  Executiva e/ou

Assembl6ia Geral;

VI. Cumprir pontualmente com as obriga€des sociais, inclusive, contribuindo espontaneamente;

VII]  Zelar  pelo  born  nome  do  Institute  Bub®nem  Cultural  e  defender  seu  patrim6nio  e  seus
interesses.

Artigo 160 - Com o prop6sito de manter sua total e absoluta independencia, o Institute Bubonem

Cultural  nao  podefa  encampar,  defender  ou  privilegiar  os  interesses  de  qualquer  entidade  com

finalidade lucrativa ou promocional.

CApfTULO Ill

Se5ao I

Do Patrim6nio

Ardgo  170  -  0  patrim6nio  do  Ihstituto  Bubonem  Cultural  sera  constitui'do  de  hens  m6veis  e

jm6veis,  direitos e valores,  adquiridos,  recebidos ou arrecadados,  sob a forma  de doac6es,  legados,

subvencdes,  auxi'lios,  alugu6is  de  m6veis  ou  im6veis,  ou  qualquer  outro  meio  lI'cito,  devendo  ser

administrado e utilizado exclusivamente para cumprimento das suas finalidades sociais.

Pafagrafo 10 - A Djretoria Executiva podefa rejeitar as doac6es e legados que contenham encargos

ou gravames de qualquer esp€cie, ou ainda, que sejam contfarias a sua finalidade e objetivos saciais,

a sua natureza ou a lei.

Pafagrafo  20 -  E  nulo de  pleno direito,  e  portanto,  sem efeito,  independentemente de declarac8o

judicial  ou  extrajudicial,  o  ato  de  alienacao  de  quaisquer  hens  m6veis  ou  im6veis  do  IBC,  ou  a

constituicao de qualquer anus sobre eles, se realizadas sem a observfncia ao disposto no Estatuto Social

ou em detrimento dos objetivos sociais.

Pafagrafo 30 -0 Institute Bubonem Cultural nao distribui, nem distribuifa resultados, dividendos,

participacdes, parcela de seu patrim6nio ou quaisquer vantagens a dirigentes, associados, sob nenhuma

forma ou pretexto.
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Seaso 11

Das Fon€es de Recursos

Artigo 180 - Constituifao fontes de recursos do lnstitiito BLibonem CultLlral,  para  manute

realiza€ao e desenvolvimento de suas atividades e objetivos sociais, todos os meios permitidos

exemplificadamente:

I. Doa¢des, Iegados, subvencdes, recursos do Poder Pdblico e contribuicdes de associados;

11. Realiza¢ao de sortejos, rifas, feiras, bazares e exposiedes em geral;

Ill. Celebracao de contratos, convenios, parcerias, associac6es com  pessoas fisicas,  pessoas jurl'dicas

de direito ptiblico e privado,  nacionais e internacionais,  bern como com as demais entidades afins,

com 6rgaos pdblicos Municipal,  Estadual e Federal, al6m de organiza€des internacionais;

IV.  Licenciamento e venda de produtos com a  logomarca da Instituicao, cessao de uso de  marca ou

direitos autorais;

V. Alugu6is de m6veis ou im6veis, cria¢ao e utiliza¢ao de fundos patrimoniais;

VI.  Realizacao,  apoio  e/ou  promocao  por  conta  pr6pria  ou  de  terceiros,  campanhas,  programas,

projetos, cursos, conferencias, congressos, seminarios, simp6sios, palestras, reuni6es e demais eventos

ou atividades no interesse do IBC;

VII. Cria¢ao, promo€ao e manuten¢ao de outras atividades neeesstrias e convenientes para geracao de

renda ou recursos que visem a promocao e defesa dos interesses sociais do IBC;

VIII. Producao e venda de pndutos e mercadorias adquiridas de terceiros ou de produ¢ao pr6pria para

a  obtencao  de  receifas  para  consecucao  da  finalidade  e  objetivos  sociais  do  lhstituto  Bubonem

Cultural;

IX.  Prestacao  de  servicos  de  consultoria  nas  5mas  de  cultura,  museologia,  educacao,  inova€des

tecnol6gicas,   multimi'dias,   recursos   audiovisuajs   a  tecnol6gicos   de   apoio   educacional,   ciencia   e

teenologia,   preservacao  do   meio   ambiente,   alem  de   aprendizagem,   voluntariado  empresarial   e

programas de responsabilidade social corporativa;

X.  Receitas patrimoniais e financeiras e outras receitas obtidas atraves de quaisquer atividades li'citas

desenvolvidas pelo Institute Bubonem Cultural;

XI.  Convenios e/ou  subvencdes governamentais  nas areas  de:  Cultura,  Educac5o, Turismo e  Lazer,

Urbanismo,   Comunicacao,   Ciencia   e  Teenologja,   Trabalho,   Aprendizagem,   Forma¢ao   Profissional,
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Assistencia  Social,  Desenvolvimento  Social  e  combate  a  fome,  Sadde,  Esporte,  Meio  Ambiente,  do

Transporte, da Promocao da Igualdade Social e Direitos Humanos;

XII.  Angariar recursos financeiros,  materiais e tednicos  para  a  realizaeao dos objetivos do In

Bubonem Cultural,

Pafagrafo 10 -As formas de captag5o de recursos sao expressamente admitidas como atividade meio,

cujos hens, patrim6nie, reeeitas, rendas ou rendimentos e eventual resultado operacional se reverterao,

integral e obrigatoriamente, em prol da  manutencao e consecucao de sua finalidade, objetivos scx:iais

e institucionais, por meio das atividades e projetos do Institute Bubonem Cultural, exclusivamente

no territ6rio nacional.

Pafagrafo 20 - Os legados, doac6es, subvenc6es ou auxilios com aplicagdes ou fim especial, terao o

destino indicados nos respectivos atos, assim como os que forem destinados a concessao de bolsas de

estudo, cursos, viagens de aperfei¢oamento ou pesquisa entre outros.

Pafagrafo  30  -   Em   nenhuma   hip6tese,  os  resultados  financeiros  ou  patrimoniais  podefao  ser

distribui'dos   a   dirigentes   e   associados   ou   qualquer   outra   pessoa   ffsica   ou   juri'dica,   direta   ou

indiretamente.

Pafagrafo 40 - Teda  a  renda  do lnstitLito Bubonem Cultural  proveniente quer de donativos e

contribui¢6es, que lhes sejam feitas, quer dos seus bens patrimoniais fundjdos em seu supefavit anual

da receita sobre despesas, aplicar-se-ao na melhoria ou ampliac5o das atividades,  para realizac5o de

seus fins e na formac5o de urn fundo de reserva, a jul'zo da Assembleia Geral.

Artigo  190  -  As  rendas  do  IBC  destinam-se  exclusivamente  a  satisfacao  dos  fins  sociais  e  sao

constitui'das  dos  reeebimentos  provenientes  de  qualquer  atividade  inerente  as  suas  finalidades,

observando o disposto nos artigos anteriores.

Pafagrafo Onico - 0 IBC dispofa regularmente dos seguintes recursos:

I - Ordinarios:

a) Aqueles provenientes de taxas, anuidades e mensalidades dos alunos regularmente matriculados nos

cursos de tedos os graus e  modalidades de ensino,  jngressos e/ou convites de  participantes das

acbes promor:ionais do IBC;

b) Os provenientes de rendas em seu favor constitui'das por terceiros.

11 - Extraordinarios:

a) Os saldos positivos do exercl'cio anterior;

b) Remuneracao decorrentes de convenios e contratos;

9



c) A remuneracao por qualquer prestacao de servicos dentro de suas finalidades;

d) As diarias e valores locatl'cios provenientes de hens im6veis lacados;

e) A renda de patentes e royalties recebidos;

f) Os juros de a€6es, titu]os ou djreitos e dep6sitos bancarios;

g) Teda esbecie de receita administrativa tida como li'cita e nao inclui'da nas categorias anteriores.

Sec5O Ill
Da Confabilidade

Artigo 200 - 0 Instittlto Bubonem Cultural mantefa uma dnica estrutura confabil, que atendefa

sua sede administrative e tedas as filjais obrigatoriamente,

Artigo  210  -  E  de  responsabilidade  do  Diretor  Tesoureiro,   manter  mensalmente  atualizado  as

presta¢des  de  contas  de toda  movimentacao financeira,  convenios  e  Projetos,  conforme  proposta  e

Estrutura Confabil conforme legisla¢ao pr6pria.

Aitigo 220 -  E de responsabilidade do Tesoureiro contratar e ou  montar uma  estrutura confabil de

acordo com  as necessidades do  Institute Bubonem Cultural  e suas filiais,  de  manejra  a fazer a

contabilidade, prestacao de contas de entradas e sai'das de todos os recursos recebidos pe]o Institute

Bubonem Cultural e suas filiais, seja a que tl'tulo for. Fazendo mensalmente as prestag6es de contas

necess5rias, em conformidade com o que estabelecer cada conv6nio e ou projeto assinado.

Artigo 230 - E de responsabilidade de tedas as filiais contribuir com o pagamento da Estrutura Confabil

Geral montada pelo Institute Bubonem Cultural, a fim de prestar servi¢os para todas as filiais, a fim

de garantir maior, seguranca, agilidade e transparencia;

Artigo 240  -  E de  responsabiljdade da Tesouraria,  manter atualizadas todas as Certiddes  Federais,

Estaduais e  Municipais do  Institute  Bubonem  Cultural  e filiais das  quais  seus associados  fazem

parte.

Altigo 250 - A fim de facilitar no acompanhamento diario e controle financeiro, o Tesoureiro devefa

ter acesso as senhas que lhe permite a retirada de saldo e extrato de todas as contas do Institute

Bubonem Cultural e suas filiais.

Aitigo 260 - As prestag5es de contas do Institute Bubonem Cultural devefao observar a segujntes

normas:

I.   A   observancia   dos   princi'pios   fundamentais   de   contabilidade   e   das   Normas   Brasileiras   de

Confabilidade;
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11.  No encerramento do exerci'cio fiscal devefa dar publicidade,  por qualquer mejo eficaz, como jo

ou internet, o relat6rio de atividades e demonstrativos financeiros do lnstituto Bubonem Cul

incluindo-se certiddes  negativas  e os documentos que a  instrumentalizou,  ficando  a  djsposic5o

exame de qualquer interessado;

Ill.   Sera   realizado   sempre   que   julgar   necesstrio,   auditoria,   inclusive   por   auditores   extern

independentes se for o caso, da aplicacao dos eventuais recursos objeto do termo de parceria, c

previsto em regulamento;

IV. A prestacao de confas de tedos os  recursos e hens de origem  pBblica  recebidos pelo  Instituto

Bubonem  Cultural  sera  feita  conforme  determina  o  pafagrafo  dnico do  artigo  70  da  constitui¢ao

federal.

Artigo 270 - E expressamente proibida a distribuicao de eventuais excedentes operacionais, brutos ou

li'quidos,  dividendos,  bonifica¢6es,  participa¢6es ou  parcelas do seu  patrim6nio,  auferidos  mediante o

exerci'cio de suas atividades, entre seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou dcadores,

o que devefa ser aplicado integralmente na consecucao do respectivo objeto social.

Artigo 280 - 0 Instjtuto Bubonem Cultural nao remunera, sob qualquer forma, os cargos de sua Diretorja

Eleita  para  cumprimento  de  mandato,  hem  como os  membros dos  Conselhos  Fiscais,  que exercefao  seus

mandatos voluntariamente. No entanto, qualquer urn dos membros da Diretoria Executiva e ou Conselho Fiscal

podefa ser contratado para prestarem servicos especi'ficos, respeitado, os valores praticados pelo mercado na

regi8o onde exerce suas atividades, desde que a fun¢ao para qual foi contratado nao conflita com o cargo

Tlara quad fcjh al!isrfro (Conforme o art. 40, inciso VI, da Lei 9.790/99).

Pafagrafo Onico. Em caso de conflito entre o cargo para qual foi eleito e a func5o para qual foi contratado,

sera necesstrjo se licenciar pelo perl'edo que durar a contratacao.

Artigo 290 - 0 Instituto Bubonem Cultural se pautafa  pela observancia dos princi'pios da  legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da efici€ncia;

Artigo  300  -  0  Institute  Bubonem  Cultural  adotafa  pfatica  de  gesfao  administrativa  neeessarja  e

suficiente  a  coibir  a  obten¢ao,  de  forma  individual ou  coletiva,  de  benefl'cios  ou  vantagens  pessoais,  em

decorrencia da participacao no respectivo processo decis6rio.

Artigo 310 - 0 Institute Bubonem Cultural nao distribui qualquer parcela de seu patrim6nio ou de

rendas a ti'tulo de lucro ou participacao no resultado;

Artigo 320 - 0 Institute Bubonem Cultural aplica integralmente os seus recursos, no Pa['s, em manutenc5o

e desenvolvi mento dos seus objetivos institucionais;



Aitigo 330 - 0 Instjtuto Bubonem Cultural mantem escrituragao de suas recejtas e despesas em livros

revestidos de formaljdades capazes de assegurar a sua exatid5o;

Artigo 340 - Os associados, qualquer que seja sua categoria,  nao respondem individualmen

subsidiariamente pelas obriga¢bes do Institute Bubonem Cultural - IBC, nem pelos atos p

Presidente.

Artigo  350  -  A associacao  adotafa  pfatjcas  de gesfao  administrativa,  necessarias  e  suficiente,  a  coibir a

obtencao, de forma individual ou coletiva, de beneffcios e vantagens pessoais, em decorr€ncia da participacao

mys prcy]e5sos deffysbrfuos. (Conforme o art.40, inciso H, da Lei 9790/99).

Para'gra/a ¢»foo, Ace/x2ara' cotacao de precos dos bens e servi¢os necessarios a manuten€5o desta, hem

como pela divulgacao desta por meio de endere€os eletr6nicos sempre que se fizer necesstrjo.

Artigo 360 - 0 exerci'cio social e financeiro coincide com o ano civil, compreendido entre 10 de janeiro

a 31 de dezembro de cada ano.

Altigo 370 -Ao final de cada exerci'cio sera levantado o Balan¢o Patrimonial e as demais demonstracdes

confabil  e financeira,  que  serao  submetidas  a  apreciacao  do  Conselho  Fiscal  que,  obrigatoriamente,

opinafa  sobre  os  relat6rios de desempenho financeiro e contfbjl  e sobre as operacdes  patrimoniais

realizadas,  emitindo  parecer  para  apresentac5o  a  Diretoria  Exeeutiva  e  Assembleia  Geral.  A  citada

documenta¢ao podefa ser apresentada, se for o caso, a uma auditoria, externa e independente, para

analise e pareeer, que sera posteriormente apresentada a Assembleia Geral.

cAprfuLO lv

Dos 6ngaos Deliberativos

Aitigo 380 - Sao 6rgaos deliberativos do Instjtuto Bubonem Cultural:

I -Assembleia Geral; 11 -Diretoria Executiva; Ill -Conselho Fiscal e Suplentes.

Se¢O I

Elei¢o e Posse: Norvrlas Gerais

Artigo 390 - Fjcam determjnadas as seguintes direthzes gerais para as eleic6es e posse dos membros

da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e seus Suplentes:
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I.

Ill.

r\\
As  eleic6es  realizar-se-5o  a  coda  04  t\quatro)  anos,  no  nrfes  da  fundag5o
Assembl6ia Geral Ordinaria, sendo os votes secretes ou em caso de chapa dnica, admiti

elei¢5o por acfama¢ao da maioria dos associados presentes que tern poder de voto;

Nas eleie6es ordinarias, os candidatos aos cargos da  Diretoria Executiva, Conselho

Suplente devefao apresentar original e c6pia da Carteira de ldentidade (RG),  original e

do Cadastro de Pessoa  Fi'sica (CPF), original e c6pia do comprovante de endereco residencial,

al6m de encaminhar os requerimentos de inscricao contendo o none completo, qualificacao e

o   cargo   postulado,   devidamente   assinado,   registrando-os   e   protocolando-os   no   Setor

Administrativo da Entidade, mediante recibo, ate 15 (quinze) dias anteriores as eleicdes;

Nas  eleic6es erfuaordinarias,  para  preenchimento  de  cargos,  na  hip6tese  de  n5o  haver

substituto(s) para assuncao do mandate; nos cases de impedimento, aus€ncia; ou vacancia de

algum,  ou  de todos  os cargos da  Diretoria  Executiva  e/ou  do  Conselho  Fiscal,  a  Assembleia

Geral,  no  prazo  maximo  de  60  (sessenta)  dias,  por  maioria  simples  de  votos  escolhefa,

independentemente de pievio registro ou inscric5o, o(s) substituto(s), que exercefa(ao) sua(s)

funcao (des) ate o termino do mandato antes em curso;

lv.         0  mandate dos  membros da  Diretoria, do conselho  Fiscal e suplentes sera de 04 (quatro)

anos, sendo permitida a apenas uma t]nica reelei€5o consecutiva.

Artigo 400  -  No caso de alteracao  no  formato da  Diretoria  Exeeutiva,  Conselho  Fiscal  e  Suplente,

manter-se-5 o mandate e formatac5o anterior ate a realiza€5o da Assembl6ia Geral de e[ei¢ao e posse

dos membros da nova Diretoria, Conselho Fiscal e Suplente.

Artigo 410 - N5o havefa acdmulo de cargos nas fung5es da Diretoria Exeeutiva, ben como do Conselho

Fiscal e seus Suplentes.

Artigo  420  -  N5o  receberao  os  associados,  de  qualquer  categoria,  remunera¢ao,  vantagens  ou

benefi'cios,  direta  ou  indiretamente,  par qualquer forma  ou  ti'tulo,  em  raz5o das competencias,  dos

cargos, fun¢des ou atividades exercidas ou que lhe sejam atribul'das pelos respectivus atos constitutivos.

Se¢O 11

Da Assembleia Geral

AI1:igo 430 -  A Assembleia  Geral,  que sera  Ordinaria  ou  Extraordin5ria,  6rg5o  soberano da vontade

social, constituir-se-5 dos associados do Institute Bubonem Cultural em pleno gozo de seus direitos

civis e estatufarios.

Artigo 440 - Compete a Assembleia Geral:

I.            Eleger e destituir os administrador~esi membros da  Diretoria  Exeeutiva, Conselho Fiscal e seus

Suplentes;

11.           Decidir sobre a refo_rma do Estatuto social;
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Ill.        Decidir sobre a  disso[u¢ao ou extin4o do Institute  Bubonem cultural,  e se for o ca

nomear liquidante;

IV.          Decidir sobre a conveniencia de alienar, hipotecar ou permutar tens patrimoniais, conc

autorizacao a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para tal fim;

V.           Decidir sobre a abertura e fechamento de novas unidades e filiais do lBC;

VI.         Apreciar e julgar os recursos relativos a exclusao, respeitadas as disposi¢6es

VII.        Apreciar o  relat6rio da  Diretoria  Executiva e decidir sobre a aprovacao das Contas e  Balan¢o

Anual do IBC;

VIII.      Discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse do lBC, ainda que nao previsto

no Estatuto Sacjal.

Artigo 450 -A Assembleia Geral Ordinaria realizar-se-a por convocacao do Presidente:

I.           No primeiro trimestre de cada ano para:

a)          Apreciar o Relat6rio Anual do perl'odo anterior do Institute Bubonem cultural;

b)           Aprovar o plano de Trabalho do ano vigente do lBC;
/

c)            Discutir e aprovar as confas/e/`Balanco Anual do peri'edo anterior.

11.          A cada 04 (quatro) anos, no mss de fundac5o, para eleic5o e posse da  Diretoria

Exeeutiva, do Conse]ho Fiscal e Suplente.

Artigo 460 - A Assembleia Geral Extraordinaria  realizar-se-5  sempre que qualquer assunto de

interesse social o exigir, por convocacao ou requerimento:

I -  Do  Presidente;  11 -  Da  Diretoria  Executiva;  Ill -  Do Conselho Fiscal e seus Suplentes;  IV -  De  1/5

(urn quinto) dos associados que tern poder de voto, em pleno gozo de seus direitos civis e estatufarios

e quites com suas obrigac6es sociais.

Pafagrafo tlnico - Quando a Assembleia Geral for solicitada por 1/5 (urn quinto) dos associados, as

delibera¢6es tomadas s6 sefao vi]idas se o ndmero de partjcipantes da mesma for superior ao ndmero

de assinaturas contidas na convoca¢ao.

Artigo 470  -  A  Assembleia  Geral  sera  convocada  para  fins  determinados,  mediante  prfevio  e  geral

andncio,  atrav€s  de  edital  afixado  na  sede  do  Institute  Bubonem  Cultural,  ou  outros  meios

adequados, garantido a publicidade, contends expressamente o local, dia, hora e a ordem do dia a ser

apreciada, com antecedencia mi'nima de 10 (dez) dias corridos.

Pafagrafo 10 I Qualquer Assembleia instalar-se-a em primeira convocacao com 2/3 (dois ter¢os) dos

associados e em segunda convocacao, decorridos trinta minutos, com qualquer ndmero de associados,

quando nao for neeess5rio outro gz/onym estabelecido neste Estatuto.
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Paragrafo  20  -  As  deljbera¢6es  sefao  tomadas  por  maioria  de  votos  dos  associados  presentes,

respeitadas as disposie6es estatufarias ou se maior q«onym nao for exigido por este Estatuto Social

Pafagrafo  30  -  Especialmente  para  as  hip6teses  previstas abaixo,  as de]iberac6es  sefao  tom

necessariamente  e  sempre  pelo  voto  de  2/3  (dois  tengos)  dos  associados  presentes  em

convoca€ao e 1/3 (urn tengo) dos associados presentes em segunda convocacao para:

I.           Alienar, hipotecar ou dar em caucao ou permuta hens do Institute Bubonem cultural;

11.          Extinguir o Institute Bubonem cultural e nomear liquidante;

Ill.         Reformar parcial ou totalmente o presente Estatuto;

IV.          Destituir membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e suplente.

Se95O Ill

Da Diretoria

Artigo  480  -  A  Diretoria  Executiva,  6rgao  executor  e  de  administracao  do  Institute  Bubonem

Cultural,  sera composta  pelos seguintes cargos:  urn  Presidente,  urn Vice+Presidente,  urn Secrefario

Geral e urn Tesoureiro Geral eleitos pela Assembl€ia Geral, dentre os associados conforme previsto no

artigo 60.

Artigo 490 - Compete a Diretoria Exeeutiva:

I.           Adminjstrar o lnstituto Bubonem cultural;

11.           Cumprir e fazer cumprir rigorosamente o Estatuto;

Ill,         Elaborar e apresentar a Assemb[eia Geral o Relat6rio Anual do exerci'cio findo;

IV.         Apresentar a Assembl6ia Geral as contas e o Balan€o Anual do exerci'cio findo, para aprecia¢5o

e aprova€ao;

V.           Elaborar  e  executar  o   Plano  Anual   de  atividades  do  exerci'cio  vindouro  e  sua   Proposta

Orcamentaria;

VI.         Criar departamentos,  ccordenadorias, comiss6es especiais e grupos de trabalho, convocando

para integfa-las os membros da Diretoria Executiva ou do quadro de associados;

VII.        Deljberar sobre a convocacao das Assembleias Gerais;

VIII.      Aprovar as tabelas de contribuicdes a serem cobradas dos associados contribuintes;

IX.         Autorizar a obtene5o de emprfetimos e a celebra€ao de contratos;

X.           Entrosar-se  com  instituic6es  pdblicas  e  privadas  para  mdtua  colaboracao  em  atividades  de

interesse comum;

XI.          Mediante  requerimento  do  jnteressado,  por escrito:  a)  aprovar a  admiss5o  de  associado;  b)

conceder licence e c) acatar o pedido de demissao;

XII.        Aplicar as penalidades de adverfencia,  suspensao ou  a  exclusao de associados  sem  vl'nculos

empregatl'cios e ainda, apreciar e julgar a defesa do associado;

XIII.      Indicar associados ou quaisquer outras pessoas fisicas ou juridicas, para conceder-lhes tl'tulo de
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Assaciado  Behemerito  ou  outras  homenagens,  aqueles  de  not6ria  especjalizacao  nas

questbes  relativas  a  finalidade  social  do  Institute  Bubonem  Cultural  e  que  te
disponibilizado seus conhecimentos em prol da associa¢ao, tomando-se dignos de rece

suas obras ou titulos as homenagens da Instituic5o;

XIV.       Prestar  ao  Institute  Bubonem  Cultural  toda  ccoperag5o  moral,  material  e  intel

esforcando-se pelo seu engrandecimento e desenvolvimento.

XV.         Nomear em nome do IBC, represenfantes, agentes e procuradores, sejam "ad-/.wdM.cx7' ou

negotid'

Pafagrafo 10 -As competencias de assinaturas esfao classificadas no Capitulo IV e seus artigos,

Pafagrafo 20 - Os mandatos ac/ nqgo/xb e ao'/.«dM'cxb em nome do IBC serao outorgados mediante

assinatura do Diretor Presidente ou, nas hip6teses de ausencia ou impedimentos tempofarios deste pelo

Diretor Secrefario, e deverao especificar os poderes outorgados, tor prazo de validade determinado e

vedar o substabelecimento.

Paragrafo 30 - Os mandatos ad-/Zofdlftxa poder5o ter prazo indeterminado.

Artigo 500 -A Diretoria reunir-se-a:

I.           Ordinariamente, trimestral mente;

11.          Extraordinariamente, sempre que necessfrio.

Pafagrafo dnico - As convoca¢6es ser5o feitas pelo Presidente ou pela maioria dos Diretores e das

reunites lavrar-se-a a Ata em ljvro pr6prio.

Artigo 510 - Compete ao Presidente, al6m do que a Assembleia Geral atribujr-lhe:

I. Zelar com dedica¢ao pelo born andamento, ordem e prosperidade da Entidade;

11. Representar a Entidade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

Ill. Constituir procuradores, aprovados pela Diretoria;

IV. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;

V. Superintender tedo o movimento da Entidade, ccordenando o trabalho dos demais Diretores;

VI. Admitir e demitir os empregados e prestaderes de servi¢os da Entidade, quando for necess5rio;

VII.  Presidir  as  Assembleias  Gerais  e  as  reuni6es  da  Diretoria,  subscrevendo  com  o  secrefario  as

respectivas atas;

VIII. Abrir, rubricar e encerrar os livros de secretaria e tesouraria;

IX.   Nomear  os  Diretores  dos  departamentos  existentes  ou  que  forem  criados,   para  melhorar  a

desempenho e ccordenacao dos trabalhos e atividades desenvolvidos pela Entidade;
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X.  Responsabilizar-se  pelos  servi¢os  de divulgacao dos trabalhos  saciais,  esclarecimentos  e  rela¢des

pdblicas, mantendo contato e interc§mbio com 6rgaos de jmprensa e comunicacao;

XI. Autorizar a  movimentac5o de fundos do Institute Bubonem CLiltural; abrir e encerrar contas~

banofrias e movimenfa-|as;                                                                                                                             #;;;t` c,.j u;

XII. Contrair empfestimos;

XIII. Celebrar contratos de interesse do Institute Bubonem Cultural,

Artigo 520 - Compete ao Diretor Vice-Presidents auxiliar o Presidente em tedas as suas func6es,

bern  como  substitui'-lo  em  seus  impedimentos,  aus6ncias,  vacancia  do  cargo  ou  por  delegacao  de

poderes.

Artigo 530 - Compete ao Secretirio Geral:

Assessorar, organizar e djrigir os servi€os da Secretaria;

Ter sob sua guarda, Iivros e arquivos relacionados as suas atribuic6es;

Secretariar as sess6es das Assembleias Gerais e das reunj6es da Diretoria Executiva, redigir e

subscrever as respectivas atas.

Artigo 540 - Compete ao Tesoureiro Geral:

I.            Assessorar,  organizar e  dirigir os  services  de  tesouraria,  zelando  pelo  equili`brio,  corre€ao  e

propriedade orcamenfaria do Institute Bubonem Cultural;
11.           Arrecadar a receita e efetuar o pagamento das despesas;

Ill.          Dirigir  e  fiscalizar  a  contabilidade,  zelando  para  que  seja  feita  de  forma  legal  e  dentro  dos

princi'pios dessa administracao e ter sob sua guarda os livros e dacumentos necess5rios para

esses fins;

lv.         Apresentar mensalmente, a Diretoria Exeeutiva e ao conselho Fiscal o balancete do movimento

da receita e despesa do mss anterior;

V.          Guardar,  sob  sua  responsabilidade,  tedos  os  valores  em  moeda  ou  tl`tulos  pertencentes  do

lhstituto Bubonem Cultural;

Vl.         Juntamente com o presidente:

a) Autorizar a movimentac5o de fundos do IBC;

b) abrir e encerrar contas banedrias e movimenti-las;

c) Contrair emprfestimos e/ou financiamentos.



Setso IV

Do Conselho Fiscal e seus Suplentes

Artigo 550 -  0  Conselho  Fiscal,  6rg5o fiscaljzador da  gesfao financeira da  Diretoria  Exeeutiva  sera

composto por 03 (des) membros efetivos, eleitos pela Assembleia Geral, dentre os assor:iados confoFife

previsto no artigo 90.

Aitigo 560 - Compete aos membros efetivos de Conselho Fiscal:

I.             Convocar a Assembleia Geral sempre que neeesstrio;

11.            Examinar os livros confabeis e demais documentos relativos a escrituracao;

Ill.          Examinar o balancete mensal apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito;

lv,         Verificar o estado do "caixa" e os valores em dep6sito na instituicao banedria, verificando ainda

os extratos bancarios mensais das contas do Institute Bubohem Cultural;

V.           Examinar o relatorio da Diretoria Executiva e o Balanco Anual, emitindo parecer para aprova€ao

na Assembleia Geral;

Vl.         Expor a Assembleia Geral as irregularidades ou erros porventura encontrados ou detectados,

sugerindo medidas necessarias ao saneamento;

Vll.        Opinar sobre aquisi€ao e alienacao de hens;

VllI.      Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes.

Artigo 570 - Compete ao Conselheiro Suplente substituir os Conselheiros Efetivos em tedas as suas

funs6es, bern como substitui'-lo em seus impedimentos, ausencias, vacancia do cargo ou por delega€ao

de poderes.

Artigo 580 -0 Conselho Fiscal reunir-se-a:

I.           Ordinariamente, trimestralmente;

11.          Extraordinariamente, sempre que necesstrio.

Pafagrafo tlnico - As convocacdes serao feitas pelo Presidente,  pela  maioria dos Diretores ou  pela

maioria dos Conselheiros, lavrando-se Ata em livro pr6Prio.

Artigo 590 - 0  Conselho  Fiscal,  ate o primeiro trimestre  (ate  mango)  do ano  subsequente,  emitifa

pareceres sobre as contas da Diretoria Executiva, referente ao ano anterior.
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CApiTULO V

Da Disso[uaso e Dals Disposic6es Gerais

Artigo  GOO  -  0  Institute  Bubonem  Cultilral  sera  dissoivido  quando  se  tor.nar

ZI F\S.-

continuacao  de   suas  atividades,   por  decisao  da  Assembl€ia   Geral   Extraordinaria,  especialmente

convocada para esse fim, desde que 2/3 (dois tengos) dos associados presentes votem favoravelmente.

Artigo 610 - Dissolvida ou extinta o Institute Bubonem Cultural, o remanescente do seu patrim6nio

li'quido,   sera  destinado  a  associae5o  congenere  dotada  de  personalidade  juri'dica,  com  fins  nao

econ6micos, sede e atividades no Estado de Sao Paulo, preferencialmente, no munici'pio de origem do

IBC e que tenha o mesmo objeto social.

Pafagrafo  10  -  N5o  existindo  entidade ou  associacao  congenere,  nos termos  deste  artigo,  o  que

remanescer  do  seu  patrim6nio  sera  destinado  a  instituiGao  municipal,  estadual  ou  federal,  de  fins

id€nticos ou semelhantes.

Pafagrafo 20 - No caso de n5o haver no Municl'pio, no Estado, no Distrito Federal ou no Territ6rjo em

que  o  IBC  tiver  sede,  instituicao  nas  condicdes  indicadas  neste  artigo,  o  que  remanescer  do  seu

patrim6nio se devolvefa a Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da Uniao.

Artigo 620 - Os casos omissos sefao resolvidos pela Diretoria Executiva e referendados pela Assembl6ia

Geral.

Artigo 630 - Este Estatuto, ap6s o registro no competente Oficial de Registro de titulos e Documentos

e  Civil  de  Pessca  Jun'dica  da  Comarca  de  Itu  ou  S5o  Paulo  -  SP,  entrafa  em  vigencia,  revogando  o

anterior, para os devidos fins de direito.

S20463AA0067137

ITU, 27 de janeiro de 2022.
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lBC-Institute Bubonem Cultural

TERMO DE POSSE

Os  membros abaixo discriminados  e firmados, eleitos  na Assembleia Geral  I
realizada  dia  27/01/2022,  tomam  posse  da  Diretoria  Executiva  e  Conselho Fiscal  do  18
Instituto  Bubonem  Cultural.  Registrada  ao  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Juridica  sob  o
nrimero:  26.033.573/0001-05, com sede e foro estabelecida no municfpio de lttl, Estado de
S5o Paulo, a Rua dos Andradas, 256, Centro Hist6rico, CEP: 13.300-170. Para o mandato que
compreendera o periodo de 01 de marco de 2022 a 01 de marco de 2026.

--------- _`  --.--,-- _'__  -   -

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE
None Walmir Eduardo da Silva Scarave Ii

RG 14.303.167 CPF: 021.293.438-48
Endereeo Rua Come io Pires, 280, Campos de Santo Ant6nio, Itu-SP
Telefone (11) 98259-7921 E-mail walmir@bubonem.org.br

Estado Civil Casado Profissao Empresario-\

Assinatura:.                          T~=~  #i`      `  ,/           :£_or&bi'EFELn

J

VICE- PRESIDENTE
None Jackson Alexandre Facoioli
RG- 19.307.975-6 CPF: 122.903.368-82

Endere§o Rua Tobias Barreto, 150, Campos de Santo Ant6nio, Itu -SP
Telefone (11) 97292-0609 E-mail jacksonfaccioli@gmail.com

Estado Civil Solteiro Profissao Corretor de lm6veis

Ass[natura:      ``»§\RA`           ` `\        ``

SECRETARIO GERAL
None        4/ Larissa Milanezi

RG 33.925.477-4 CPF: 225.327.788-65
Endere§o Rua Benedita Silveira Scavacini, 76 -Bairro Cruz das Almas, ltu-SP
Telefone (11 )  98116-5815 E-mail milanezilarissa@gmail.com

Estado Civil Casada Profissao Secrefaria
/!

Assinatura:      ,,y`'    `            ,ZzzZ»~;a
..



TESOUREIRO GERAL
None Claudia Renata Madella-Auricchio

4.325.749 296.692.998-70
Endere§o Alameda dos Cardeais, 225 -Jardim Paraiso I
Telefone (86) 99985-2782 E-mail clauremade@gmail.com

Estado Civil Casada Profissao Bi6loga

Assinatura:

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

None Herivaldo Menezes de Santana
12.302.352-X 020.962.808-18

Endereeo Alameda Santa Margarida, 223 -Jardim Teodora, ltu -SP

Telefone E-mail
Estado Civil Profissao Contador

Assinatura:*'
SELHEIRO FISCAL

None Hiram Freitas
15.748.865-2 065.697.188-60

Endere§o

Telefone 98369-1839 E-mail
Estado Civil Profissao Engenheiro

Assinatura:
SELHEIRO FISCAL SUPLENTE

None Rodrigo Fernandez Rebougas
171.441.698-40

Endere9o

Telefone
Estado Civil

Assinatura:

Presidente da

!ibi£]te!saHu  Tei.F(ui: )S4aon;3.9#Z7'
V6IIdo comento

57 - Centro
www.cart

ria Executiva

'tu / SP
rioitu.com.br

Larissa  Milanezi
CPF: 225.327.788 -65

Secrefaria Geral

ltd, 01  de Margo de 2022



lBC-Instituto Bubonem Cultural

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORD[NARIA

EDITAL DE CONVOCACAO

0  Presidente  do  lnstituto  Bubonem  Cultural,  em  atendimento  ao  Art.  47  do
Estatuto  Social,  convoca  todos  os  associados  para  o  dia  27/01/2022,  para
reuniao online as 19hoo minutos em primeira chamada com a maioria absoluta
dos associados e as 19h30 minutos em segunda chamada com qualquer ndmero
de associados presentes, sendo a ordem do dia:

1 o -Reforma Estatutaria;

2° - Mudanpe de enderego da sede;

3° -Formagao do Comite Cientifico;

4° - Destituigao dos membros da diretoria atual;

4° - Eleigao de membros da diretoria para a pr6xima gestao administrativa,
com inicio em  1  de mango de 2022.

Os associados  interessados  em  apresentar chapas  para  concorrer a  eleigao
devefao faze-lo por meio eletr6nico,  email contato@,bubonem.ore.br,  ate o dia
26 de janeiro de 2022.

ltd,12 de Janeiro de 2022.

HEE±=±ERE'I
Faccioli

IBC - Institute Bubonem Cultural
Run dos Andrades, 256, Centro Hist6rico -CEP:  13.300-170 -Ith/SP

CNPJ: 26.033.573/0001-05
Tel: (11) 99973rd686

Email : contato@,bubonem. org.br
Site: www.binnem. org.br



Lista de Presenca da Assembleia Geral Extraordinaria do lnstituto Bubonem Cultural, com sede na Rua do

~      256 -Centro  Hist6rico do Municipio de ltu -SP -CEP 13.300-170,  realizada de modo remoto onli

janeiro de 2022 as 19hoo, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Reforma Estatut5ria; 2) Mudan€a de endereco

sede; 3) Formac5o do Comite Cientifico, 4) Eleicao e posse de membros da diretoria, para gestao administrativa de

2022 a 2026, com inicio em mango de 2022. Segue abaixo lista de presen¢a assinada por todos que participaram  da

referida reuni5o, com a qual foi conferido e est5 conforme.

Itu, 27 de janeiro de 2022

Amanda Bazarin Calim6rio, CPF. 440.238.608-08 ha ELch Ginrfuo
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