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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE FRANCESA DE

BENEFICÊNCIA "14 de Julho". realizada em 31 de março de 2005.

Aos trinta e um de março de dois mil e cinco às l1J horos 0/11 p,i'llc>l,o
convocação e às 18 horas e 30 minutos em segunda convocação. reuniu-
se no Hotel Sofitel - R.Seno Madureira. 1355 Ilbirapuera - cidade e eslado
de São Paulo. mais de um terço de todos os membros beneméritas
devidamente convocados para a Assembléia Geral Extraordinária na
forma do artigo 15 do Estatuto Social então vigente. Por aclamação dos
sócios beneméritos que compareceram. assumiu o Presidência do
Assembléia o Sr Antoine Aros!i Nahas que convidou o Sr Alain William
Goulene para Secretário. Assim composto a mesa o SrPresidente declarou
instalada a Assembléia Extraordinária e dando inicio aos trabalhos. pediu
ao SrSecretário que procedesse à leitura do Edital de Convocação tendo
o seguinte ordem do dia : Alteração do Estatuto Social do Associação.
Após discussões a alteração do estatuto social foi aprovada por
unanimidade dos presentes os quais firmaram o livro de presença para a
Assembléia Geral Extraodinária.
Ninguém querendo fazer uso do palavra. foi encerrado a sessão cuja Ata
foi laVrado por mim, Secretário.

São Paulo. 31 de março de 2005
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ESTATUTOSOCIAL DA ASSOCIAÇÃO FRANCESADEBENEFICÊNCIA 14 DE JULHO

CAPíTULO I

DA DENOMINAÇÃO. SEDE E FINS

Artigo l' _ A ASSOCIAÇÃO FRANCESADE BENEFICÊNCIA14 DE JULHO Idoravante
designada simplesmente "ASSOCIAÇÃO"I. constituída em 10de Agosto de 1940.é uma
associação civil. sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com sede e
foro na Rua dos Cafezais. n0174.Jordim Prudência. na cidade de São Paulo. Estado de
São Paulo. CEP04364-000.

Artigo 2' • A ASSOCIAÇÃO tem por finalidade prestor desinteressadamente. por todos os
meios lícitos ao seu alcance. serviços de assistência e promoção social a pessoas idosas
necessitados e à comunidade em geral. tais como: terceirizaçõo de serviços médicos.
moradia. alimentação. assistência psicológica. social e cultural.

Artigo 3' _No desenvolvimento de suosatividades. a ASSOCIAÇÃOpromovera o bem de
todos. sen'1preconceito de origem. raça. sexo, cor, idade. condição social. credo
político ou religioso. ou quaisquer outras formas de discriminação. bem como observará
os principio~ da legalidade. impessoalidade. moralidade. economicidade e eficiência.

Artigo 4' . A ASSOCIAÇÃO tera um Regimento Interno que. aprovado pela Diretoria.
disciplinará o seu funcio'namento.

Artigo 5' _ A fim de cumprir sua finalidade. a ASSOCIAÇÃO podera se organizar em
tantos unidades quantas forem necessórios. os quais reger-se-ão pelo presente Estatuto e
pelo Regimento Interno aludido no Artigo 4°.

CAPíTULO 11

DOS ASSOCIADOS

Artigo 6° - A ASSOCiAÇÃO é constituida pelos Associados. pessoas fisicas ou juridicas
interessadas em colaborar na realização dos objetivos sociais da ASSOCIAÇÃO.

Paulo -SP- Tel.5563-6852
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Parágrafo 1° _ Adquire condição de Associado. qualquer pessoa física ou
juridica que pagar a contribuição anual fixada pela Díretoria para aquele
respectivo ano civil.
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Parágrafo 2 o _ A Diretoria poderá suspender temporC1riamp.nIE~ ou mesn 0--:":
excluir qualquer Associado ClJj05 alivk1(]c\t,<, I()rlllll 1'( 'Ilhúi( I" Ó', (li:.I.W,\i\'\~.n',~'-. .,jl
deste Estatuto ou que deixe de cumprir os deveres previstos no Afligo 8->. . .

configurando assimmofivo de jusfa causa.

Parógrafo 3° - Qualquer Associado podera demitir-se voluntariarnente da
Associação medianle simples suspensão do pO~JnrllUnlo elo (lrlllktl'ulll I'

envio de carta a Diretoria informando. sem qualquer lundomenlaçào
necessória, da sua demissão volunfória.

Artigo 7° - São direitos dos Associados, quiles com suas obrigações soci(]is:

I. votar e servotado para os cargos eletivos:

11.participar e vofar nas AssembléiasGerais: e

111.participar de fodos as eventos promovidos pela ASSOCIAÇÃO,

Artigo 8' - São deveres dos Associados:

I. cumprir as disposições estatutórias e regimentais;

11.acatar os determinoçães da Diretoria e os resoluções das Assembléias
Gerais:

111.pagar os contribuições fixadas pelo Diretoria: e

IV.não praticar quaisquer atos que possam de qualquer forma desabonar os
demais Associadas ou os membros da Diretoria e tomar lodas as providéncias
necessárias para preservar e resguardar a boa e perleila reputação da
Associação.

Artigo 9' - Não há enfre os Associados direitos e obrigações reciprocos.

Artigo 10' - Os Associados não respondem. nem mesmo subsidiariamenfe. pelos
encargos e obrigações da ASSOCIAÇÃO.

CAPíTULO 111

DA ORGANIZAÇÃO

Artigo 11' - São órgãos deliberativas do ASSOCIAÇÃO:

I. Assembléia Geral: e

11.Conselho Fiscal.



SEÇÃO I

DA ASSEMBLÉIA GERAL

_. 9\_.

Artigo 13° - A Assembléia Geral. órgão soberano do vonlode ~odol. (1'con~;IihJÍdorl()~;

Associados em pleno gozo de seus dreilas e quites com suas obrigoÇÔ8s sodob .

Parágrafo l' - Os Associodos com direito de voto poderão se fozer
representar nas Assembléias Gerais Extraordinárias por outro Associado
lambém com direito a voto, mediante apresentação de procuração, a qual
deverá ser encaminhada à Diretoria com, pelo menos, 48 (quarenta e oito
horas) de antecedência da realização da Assembléia Geral Extraordinária,
sob pena de não ser considerado válido o voto que não obedecer a este
requisito.

Parágrafo 2° - Cada Associado presente com direito a voio poderâ receber.
no máximo, 3 (três) procurações de Associados que não puderem
comparecer à AssembléiaGerol Extraordinária.

Artigo 14' - Com exceção do disposto no parágrafo 2" do artigo 13' acima, cada
Associado terá direito a 1 (um) voto nas AssembléiasGerais.

Artigo 15' - A Assembléia Geral reunir-se-áordinariamente até o dia 30 de abril de cada
ano e extraordinariamente sempre que necessário. em dia. hora e local previamente
determinados, por meio de edital afixado no sede da ASSOCIAÇÃO,por circulares aos
Associadosou outros meios convenientes. com antecedência minima de oito (8) dias do
doto previsto poro o AssembléiaGeral.

Artigo 16' . A AssemblêiaGerol poderá serconvocado:

pela Diretoria;

11 pelo Conselho Fiscal;ou

111A requerimento de 1/5 (um quinto) dos Associados quites com os
obrigações sociais.

Artigo 17' . À exceção do disposto no artigo 210 abaixo. o AssembléiaGeral. Ordinário ou
Extraordinária.instalar-se-áem primeira convocação com a presença da maioria
absoluto dos Associados e em segundo convocação com qualquer número de
Associados.

Artigo 18'. - Compete à AssembléiaGeral Ordinário:

eleger o Diretoria e o Conselho Fiscal;

II aprovar o relatório anual do Diretoria:

III discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho
Fiscal;e

,.-
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Artigo 19' - Compete à Assembléia Geral Extraordinário:

decidir sobre as reformas do ostatuto;

11 decidir sobre o dissolução do ASSOCIAÇÃOquando se larnar impassivel o
realização de seusobjetivos sociais:

111decidir sobre a conveniência de adquirir. alienar. transigir. permutar.
hipotecar ou de qualquer outra forma onerar os bens imôveis da
ASSOCIAÇÃO:e

IV deliberar sobre o destituição dos membras do Diretoria e do Conselho
Fiscal.

Artigo 20' - As deliberaçães do Assembléia Geral Ordinário e Extraardinária serão
tomadas por voto da maioria dos Associados presentes, respeitado o disposto no artigo
21° abaixo.

Artigo 21' - Paro trotar das matérias previstas nos incisos I e IV do artigo 19° acima, será
necessário convocar uma Assembléia Geral Extraordinária, o qual instalar-se-á, em
primeira convocação. com a maioria absoluta dos Associados. ou com pelo menos um
terço. nas convocações seguintes. As deliberações acerca dessas matérias só poderão
ser tomadas com o voto concorde de dois terços dos presentes.

SEÇÃO 11

DA DIRETORIA

Artigo 220 _A ASSOCIAÇÃOserá administrado por uma Diretoria composto de no minimo
08 (oito) e de no máximo 12 (doze) Associados, pessoas fisicasresidentes no 8rasiLeleitas
pelo Assembléia Geral Ordinário paro um mandato de 02 (doisl anos, podendo ser
reeleitos, o saber: um Presidente, um Vice.Presidente, um Secretário, um Tesoureiro,e até
oito Diretaressem designação específico.

Parágrafo 1" - No eventualidade de vacância no cargo de um membro do
Diretoria, o Diretoria poderá indicar um outro Associado, pessoa físico, paro
completar o mandato interrompido. O Diretor indicado deverá ser aprovado
na ocasião do primeira Assembléia Geral Ordinário subseqüente à sua
indicação, o não serque o mandato do diretor que foi substituido venha o se
encerrar até essaAssembléia Geral.

Parágrafo 2' - Ao final do mandato o que se refere o parágrafo 1° do
presente artigo, o Diretor indicado, que substituiu o diretor anterior, poderá
apresentar suo candídatura à Diretoria.

Parágrafo 3° - Os Diretoresnão receberão qualquer tipo de remuneração.
em



Artigo 23' - Compete à Diretoria:

elaboror programa anual de atividades e executa-lo;

11 elaborar e apresentar à Assembléia Geral o 1(~I(]lólioomJe)l:

111. aprovar as demonstrações financeiras e submetê-Iasà aprovaçõo
do Conselho Fiscal bem como em seguida à Assembléia Geral
Ordinária:

IV. estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para
mútua colaboração em atividades de interessecomum:

V contratar e demitir funcionarios: e

VI praticar todos os atos necessan05 à administração da
ASSOCIAÇÃO.inclusive fixar o montante da cotização anual dos
Associados.

Artigo 24° - A Diretoria reunir~se-ásempre que necessário e pelo menos 2 (duas) vezes por
trimestre, por convocação do Presidente ou Vice-Presidente.

Parágralo l' - A instalação das reuniões da Diretoria ocorrera com a
presença da maioria de seus membros.

Parágrafo 2° - As deliberações da Diretoria serão fornadas pela maioria de
votos dos presentes.Emcaso de empate. prevalecerá o voto do Presidente.

Artigo 25' - Compete ao Presidente:

I. representar a ASSOCIAÇÃOativa e passivamente. judicial e
extra- judicialmente:

11. cumprir e fazer cumprir este estatuto e o Regimento Interno:

ill. presidira AssembléiaGeral;

IV. convocar e presidir as reuniões da Diretoria:

V. coordenar o trabalho das demais membros da Diretoria: e

VI. outorgar poderes a qualquer um dos diretores para representá-
lo. sempre com poderes limitados no tempo e após aprovação
da Diretoria.

Artigo 26' - Compete ao Vice- Presidente:

substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos:

~.

residente. em caso de vacância do cargo. até o11 assumir o mandato
seu término;



IV convocar e presidir as reuniões do Diretorio na ausência do Presiderole.

Artigo 27' • Compete ao Secretário:

I secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral. redigindo as
respectivas atas:

11 informar sobre as atividades da ASSOCIAÇÃO:

111organizar e dirigir os serviços de secretaria em gerol: e

IV organizar e manter fodos os arquivos e correspondências da
ASSOCIAÇÃO.

Artigo 28'. Compete ao Tesoureiro:

L arrecadar e contabilizar as contribuições dos Associados. rendoso auxílios e
donativos em dinheiro ou em espécie. mantendo em dia a escrituração
devidamente comprovada:

II pagar as despesas autorizadas pela Diretoria:

111apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;

IV apresentar o relatário fina roceiropara sersubmetido à Assembléia Geral:

V apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal:e

VI conservar sob a sua guarda e responsabilidade o numerário e
documentos relativos à tesouraria e às contas bancárias.

Artigo 29' _ Compete aos demais membros da Diretoria praticar, sob a coordenação do
Presidente, todos os atos roecessáriosà realização dos objetivos da ASSOCIAÇÃO.

Artigo 30' _ As procurações outorgadas em nome da ASSOCIAÇÃOdeverão ser sempre
assinadas pelo Presidente e, além de especificar os poderes conferidos, terão prazo de
validade determinado, com exceção das procurações para fins judiciais, as quais
poderão ter prazo de validade indeterminado.

SEÇÃO 111

DO CONSElHO FISCAL
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Artigo 31' _A Diretoria tem o apoio do Conselho Fiscal,composto por 3 (três) Conselheiros
e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral entre os Associados em pleno
gozo de seusdireitos e quites c suasobrigações sociais.
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Parágrafo 10 _ O mandato do Canselho Fiscal seró
renovóveis. e coincidiró com o mandato da \)irolorio.

Parágrafo 20 - Em caso de vacância no cargo de Conselheiro. o mandato
será assumido pelo respectivo suplente até o seu término.

Parágrafo 30 _ Os Conselheiros não receberão qualquer lipo d(;t r0muneroçóo.
vantagem ou benetício. direta ou indiretamente. seja a que titulo for. em
razão das competências. funções ou atividades que exerçam na
ASSOCIAÇÃO.

Artigo 32' - Compete ao Conselho Fiscal:

examinar e aprovar os livroscontábeis e societários da ASSOCIAÇÃO:

II examinar o balancete semestral apresentando pelo Tesoureiro:e

111examinar as demonstrações financeiras e o relatório de atividades.
emitindo parecer a respeito.

Artigo 330 • O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que necessário. pelo menos 2 (duas)

vezes 00 ano.

Artigo 34' _ Asdeliberações do Conselho Fiscalserão tomadas por maioria de votos.

CAPíTULO IV

DO PATRIMÔNIO

Artigo 35' _O Património da ASSOCIAÇÃOé constituido de bens móveis. imóveis. titulos.
ações. apólices de divida pública e outros direitos e valores que a mesma possa adquirir

ou receber.

Artigo 360 _ Constituem receitas da Associação: contribuições. donativos. auxílios.
subvenções. legados. receitas provenientes de eventos beneficentes e outros valores de
qualquer natureza que a ASSOCIAÇÃOvenha a receber.

Artigo 370 _ O Patrimônio e as receitas da Associação se destinam a assegurar seus
objetivos sociaise. portanto. não serão distribuídos em hipótese alguma e sob qualquer
forma aos Associados. Diretores, Conselheiros ou a qualquer outra pessoa física ou
jurídica ligada direta ou indiretamente â ASSOCIAÇÃO.

Artigo 38' _ No caso de dissolução e liquidação da ASSOCIAÇÃO. o palrimânio liquido
remanescente será destinado a outra instituição congênere. dotada de personalidade
juridica. com sede e atividades preponderantes no Estado de Sõo Paulo e devidamente
registrada no.Ç"I;I..A.S (Con.selh cianal de Assistência Social). a critério da Assembléia
Geral Extraor_~~JYdr.:!t ,. esse fim. ~\. AUtENnc"çld.~"I. .../ f.t1J
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CAPíTULO V

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 39' _ O exercicio sociol tem inicio em i' de janeiro e término em 31 de dezembro
de cada ano, data em que serão levantadas as demonstrações financeiras.

Artigo 400 _ O Embaixador e o Cônsul Geral da França erl'l exerCICtO são,
respectivamente. Presidente e Vice-Presidente de honra da ASSOCIAÇÃO. A Assembléia
Geral também poderá conceder o titulo de "Presidente de Honra" aos seus Presidentes

anteriores.

Artigo 41' _ Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria e
referendados pela Assembléia Geral, respeitados os artigos 53 a 61 do Cádigo Civil

Brasileiro.

e março de 2005.
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