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Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste - ASSÔ^Ç
CAPÍTULO!

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO
Art. 1° - A Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste - ASSOCENE, é uma associação civil de
direito privado, com fins públicos e sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com
sede a Rua Leão Coroado, 45 - Bairro da Boa Vista - R ecife-Pernam buço- Brasil - CEP: 50060250 e foro na cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, sendo o seu ano social
coincidente com o ano civil.
Art. 2° - A ASSOCENE tem por objeíívos, sem proselitismo religioso e político e sem discriminação de
género, raça ou classe social, fomentar processos de cooperação económica e prestar serviços na
área do ensino, pesquisa, cultura e desenvolvimento institucional através de ações de
capaciíação, assistência técnica, assessoria, consultoria, auditoria e coordenação técnica regional
e nacionai a cooperativas autogesíionárias e grupos económicos associativos formais e informais,
rurais e urbanos, que se fundamentam em valores de ajuda mútua, responsabilidade, democracia,
igualdade, equidade e solidariedade, visando o desenvolvimento sustentável do Brasil .
§ 1° - Para a consecução de seus objetivos, a ASSOCENE poderá manter contratos, acordos,
convénios ou outras formas de intercâmbio com pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, nacionais e estrangeiros.
§ 2D - A ASSOCENE, na realização de seus objetivos observará os princípios cooperativos
adotados em Manchester, Inglaterra, em 23 de setembro de 1995, pela Aliança
Cooperativa Internacional.

CAPÍTULO U
DO PATRIMÓNIO E RECURSOS
Art. 3° - O património e os recursos da ASSOCENE serão constituídos pelos bens móveis ou imóveis,
direitos e valores adquiridos por doação, subvenção, acordos, convénios ou resultantes do
exercício de suas aíívidades, dos quais possa dispor livremente e ainda por contribuição
obrigatória das Filiadas através da aquisição de cotas anuais de Serviços Técnicos, fixadas pela
Assembleia Geral.
§ único - O património da ASSOCENE é a garantia única e exclusiva das obrigações financeiras
da mesma, isentando os seus componentes, mesmo subsidiariamente, de tais
obrigações.
Art. 4° _ para sua manutenção, a ASSOCENE-exigirá de suas Filiadas taxa de ressarcimento de despesas e
poderá celebrar convénio e acordos com entidades públicas e privadas para prestação de
serviços.
§ 1° - A ASSOCENE - não remunerará os(as) seus(suas) Conselheiras(as), excetuando o{a)
Diretor{a) Executivo(a) e não distribuirá lucros a qualquer titulo, nem exigirá cobertura de
prejuízos relativos às receitas e despesas anuais decorrentes de suas atividades,
aplicando integralmente os seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos sociais.
§ 2° - A dissolução ou extinção da ASSOCENE será deliberada por Assembleia Geral, convocada
de acordo com o presente Estatuto, ã qual caberá indicar o(a) líquidante, devendo seus
bens remanescentes ser destinados a uma entidade congénere da Região, a critério da
Assembleia Geral.
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CAPITULO Ili

DAS FILIADAS, SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
Art, 5° - A ASSOCENE é constituída exclusivamente de entidades jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, corn sede e afuação na Região Nordeste do Brasil, especialmente as Cooperativas
Autogestionárias e suas entidades de representação e os Grupos Económicos Associativos
formais, e outros que comprovadamente se relacionam com os seus objetivos e que a ela se
associarem.
§ 1° - O ingresso dar-se-á através de requerimento próprio encaminhado ã ASSOCENE, apôs
homologação do Conselho,Diretor.
& 2° - As filiadas não respondem nem mesmo subsidiariamente pelss obrigações assumidas em
nome da ASSOCENE.
Art. 6° - São Direitos das Filiadas:
§ 1° - Votar e ser votadas nas Assembleias Gerais.
§ 2° - Propor, ás Assembleias Gerais e ao Conselho Diretor, medidas de interesse das Filiadas, do
movimento cooperativista, dos grupos associativos e pré-cooperaíivos e de interesse geral,
relacionados ao desenvolvimento sustentável da Região.
§ 3° - Solicitar a ASSOCENE a realização de estudos especiais que visem a criação de
mecanismos de competição para as sociedades cooperativas e grupos económicos
associativos em defesa dos interesse dos seus associados.
§ 4° - Convocar Assembleia Geral Extraordinária na forma do Artigo 12.
§ 5° - Retirar-se do quadro social a seu pedido, após atendidas as exigências legais e estatutárias.
§ 6° - Formular propostas de políticas e diretrizes para o cooperativismo e associativismo
Nordeste. '

do

§ 7° - Solicitar a prestação de serviços e orientação, bem como estudos especiais para solução de
eventuais problemas específicos.
§ 8° - Fazer uso das prerrogativas concedidas pela ASSOCENE às suas Filiadas.
§ 9a - Apresentar candidafos(as) a cargos eleiivos.
Art. 7° - São Deveres das Filiadas:
§ 1° - Utilizar-se dos Serviços Técnicos da ASSOCENE, com base nas cotas anuais estabelecidas
em Assembleia Geral.
§ 2° - Satisfazer seus compromissos com a ASSOCENE, de acordo com decisões tomadas pela
Assembleia Geral.
§ 3a - Contribuir com quaíquer meio a seu alcance para o desenvolvimento da ASSOCENE.
§ 4° - Participar das Assembleias Gerais.
Art. 8° - A Demissão das Filiadas, que não pode ser negada, dar-se-á unicamente a seu pedido e será
requerida ao Presidente(a) da ASSOCENE.
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Art. 9° - A eliminação das Filiadas, que é ap^^d^^m virtude da infração deste Estatuto, é feitaj^prãecisad""
do Conselho Direíor, sendo comunicado ãs^rrirraferas os motivos que determinàrar'"1''"'"'1^11'
eliminação, cabendo recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, com efeito suspensivo ate-íà pr&yj
Assembleia Geral.
Art. 10 - A exclusão das Filiadas se dará por decisão do Conselho Díretor em caso de dissolução ou
liquidação das Filiadas,

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 11 - Compões os Órgãos de Administração:
a) Assembleia Geral;
bj Conselho Consultivo;
c) Conselho Diretor;
d) Conselho Fiscal.
ASSEMBLEIA GERAL
Art. 12 - A Assembleia Geral da ASSOCENE, constituída pela reunião dos representantes legais das
Filiadas, em gozo dos seus direitos estatutários, é o órgão supremo da entidade, dentro dos
limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir sobre os objetivos da associação e tomar
as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam
todas as Filiadas, ainda que ausentes ou discordantes.
§ 1° - Os representantes legais das Filiadas serão aqueles(as) que detenham mandato de
ocupação do cargo máximo de representação de cada Filiada, de acordo com seu estatuto
social, podendo esse(a) delegar poderes específicos para ser representado(a) em cada
Assembleia Geral, mediante carta simples dirigida ao{ã) Presidente(a) da ASSOCENE.
§ 2D - Em nenhuma hipótese será permitido o acumulo de representações na Assembleia Geral,
podendo para tanto os(as) representantes de mais de uma Filiada, optar pela delegação
prevista no parágrafo primeiro deste artigo.
§ 3° - As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 20 (vinte) dias,
mediante circular a todas as Filiadas e membros dos Conselhos Direíor e Fiscal.
§ 4° - As Assembleias Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas pelo(a) Presidente(a),
podendo também as extraordinárias ser convocadas pela maioria dos membros do
Conselho Diretor ou Conselho Fiscal ou ainda por requerimento'de 1/5 (um quinto) das
Filiadas.
§ 5° - No caso de ausência, impedimento ou recusa do(a) Presidente(a), os editais de convocação
serão assinados pelos demais membros do Conselho Diretor ou do Conselho Fiscal ou
ai-nda, no caso de Assembleia requerida por Filiadas, serão assinados por uma comissão
constituída por 03 (três) signatários do requerimento.
§ 6° - As Assembleias Gerais serão presididas pelo(a) Presídente(a) e secretariadas pelo(a)
DÍretor(a) Executivo{a), salvo se a Assembleia Geral Extraordinária tiver sido convocada
pelo Conselho Fiscal ou pelas Filiadas quando, então, serão entre os presentes eleitos
um(a) Presidente(a) e um(a) secretário(a) para dirigir os trabalhos.
§ 7° -O "quorum" de instalação das Assembleias Gerais será de 1/5 das Filiadas.
§ 8° - Não havendo "quorum", convocar-se-á outra, dentro dos prazos legais.
§ 9n - As deliberações nas Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples de votos,
observando o disposto no parágrafo primeiro do Artigo 15.
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Art 13 - A Assembleia Geral Ordíná
os seguintes assuntos, que deverão constar na Ordem do Dia:
a) Apreciação das Contas e do Relatório das Atividades do Conseino Diretor;
b) Apreciação do Plano de Trabalho e Orçamento para o exercício social;
c) Eleição dos membros do Conselho Diretor e Conselho Fiscal;
d) Outros assuntos de interesse da ASSOCENE, excluidos os enumerados no Artigo 15.
§ único - Quando, por motivo de força maior, a Assembleia Geral Ordinária for realizada depois do
primeiro trimestre, deverá constar no rodapé do Edital de Convocação a expressão'
REALIZADA EXTRAORDINARIAMENTE NO MÊS DE(menciona-se o mês),
acompanhada de uma justificativa sobre o faio.
Art. 14 - A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á, sempre que necessário, e poderá deliberar sobre
qualquer assunto de interesse da ASSOCENE, desde que mencionado no editai de convocação.
Art.

15 - É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes
assuntos:

a) Dissolução da Associação;
b) Alteração Estatutária;
c) Fusão, incorporação ou desmembramento;
d) Destinacão do património;
e) Alienação de bens imóveis;
f) Destituição dos membros do conselho Diretor e do Conseiho Fiscal.
§ 1° - São necessários os votos de 2/3 (dois terços) do total dos(as) presentes credenciados ã
Assembleia Geral, de acordo com o artigo 12, para tornar válidas as deliberações de que
trata este Artigo.
§ 2° - A dissolução da Associação se fará por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária e
somente será efetivada na ocorrência de uma ou mais das seguintes condições:
a) Ter o seu quadro reduzido a número inferior a 03 (três) Filiadas;
b) Quando resultarem improdutivas as gestões da Administração, realizadas em prazo não inferior a 06
(seis) meses (contados da data em que se verificou a mencionada redução), no sentido de resíabelecerse o mínimo referido na alínea anterior;
c) Quando, constatada a insolvência e a falta de condições para permanência em atMdade sem o
comprometimento dos seus bens imóveis, haja decorrido 02 (dois) exercícios financeiros consecutivos
sern que tenha sido conseguida a eliminação dessas causas.
DO CONSELHO CONSULTIVO
Art.

16 - O Conselho Consultivo é o órgão da administração da ASSOCENE com funções consultivas, que
congrega representantes das Filiadas por cada Estado da Região, na proporção de 01 (um)
conselheíro(a) para cada 10 (dez) Filiadas ou fração, mais 05 (cinco) pessoas de notório saber
convidadas pelo Conselho Direíor e aprovados pela Assembleia Geral.
§ 1° - Os(As) Ccnselheiros(as), eleitos(as) em Assembleia Geral entre as Filiadas de um mesmo
Estado, terão mandato de 03 (três) anos, coincidente com o mandato do Conselho Diretor,
sendo faculíada a reeleição.
§ 2" - São elegíveis para os cargos de que traía o parágrafo anterior, os(as) representantes das
Filiadas em cada Estado, salvo as personalidades convidadas,
§ 3° - Não podem fazer parte do Conselho Consultivo os membros do Conselho Diretor e Fiscal
§ 4° - Se houver substituição do(a) representante da Filiada eleita para o Conselho Consultivo da
ASSOCENE, o(a) novo(a) representante assumirá automaticamente o cargo de
Conselheiro(a), independentemente de nova eleição ou Assembleia Geral.
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Art. 17 - Compete ao Conselho Consultivo:
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§ 1° - Apresentar sugestões e recomendações de qualquer natureza às demais instâncias de
administração da ASSOCENE: Assembleia Geral, Conselho Diretor e Conselho Fiscal.
§ 2° - Propor a execução de políticas de ação e diretrizes gerais de trabalho a ser desenvolvida na
região.
§ 3° -. Sugerir a execução de estudos, pianos, programas e projetos a nível da região.
§ 4° - Identificar e recomendar parcerias e alianças na região que facilitem o alcance dos objetivos
daASSOCENE.
§ 5° - Contribuir com informações sobre as ações da ASSOCENE na região, bem como solicitar
informações do Conselho Diretor e/ou Conselho Fiscal sobre o andamento das ações da
ASSOCENE para divulgação na região.
§ 6° - Opinar sobre a necessidade de convocação de Assembleias Gerais.
§ 7° - Apresentar sugestão de nomes de novas Filiadas na região.
Art. 18 - O Conselho Consultivo se reunirá ordinariamente 02(duas) vezes ao ano e extraordinariamente
sempre que necessário.
§ único - As opiniões, indicativos, sugestões e recomendações do Conselho Consultivo serão
apresentadas por consenso.

DO CONSELHO DIRETOR

Art. 19 - O Conselho Diretor é o órgão de díreção da ASSOCENE, na forma do Estatuto e das decisões
tomadas em Assembleia Geral, formado por 03 (três) membros, sendo 01 (um) (uma)
Presidente(a), 01 (um) (uma) Vice-Presidente(a) e 01 (urn) (urna) Diretor(a) Executívo(a).
§ 1a - Os membros do Conselho Diretor eleitos em Assembleia Geral, terão mandato de 03 (três)
anos, sendo facultada a reeleição de 2/3 (dois terços) dos seus membros
§ 2° São elegíveis para os cargos de que traía o parágrafo anterior, pessoas físicas pertencentes
ao quadro social das entidades Filiadas a ASSOCENH.
§ 3° Se houver vacância de um ou mais cargos no Conselho Díreíor, a Assembleia Geral será
convocada no prazo máximo de 30 (trinta) dias da ocorrência, para preenchimento dos
cargos vagos.
Art. 20 - Compete ao Conselho Diretor:
§ 1° - Apreciar antes de submeter à Assembleia Gera! Ordinária, o Piano de Trabalho e respectivo
Orçamento, apresentado pelo(a) Presidente(a) e Diretor(a) Executivo(a).
§ 2° - Exercer o controle sobre a administração da ASSOCENB.
§ 3° - Determinar a execução da política de ação e as diretrizes gerais do trabalho a ser
desenvolvido.
§ 4° - Fazer-se assessorar pôr técnicosfas), nos casos específicos, para o estudo de planos,
programas e projetos.

X'V,-.Á!;

O 8 FEV, 2008

316925

/Sr" 7
/S ?.« V-a serem encaminhados ao Conselho'-.Fiscal;tf

§ 5° - Deliberar sobre
e à Assembleia Geral.
§ 6° - Decidir sobre a convocação das Assembleias Gerais.

§ 7° - Deliberar sobra a admissão ou exclusão de Filiadas, bem como encaminhar a Assembleia
Geral recursos apresentados pelos mesmos.
§ 8° ~ Solucionar "ad-referendum" da Assembleia Geral os casos omissos neste Estatuto e outros
instrumentos legais, submetendo o seu ato à homologação da mesma Assembleia Geral, na
sua primeira reunião.
§ 9° - Analisar e aprovar o Regimento Interno, normas e regulamentos da ASSOCENE.
§ 10° -Adquirir, alienar ou onerar bens móveis da ASSOCENE.
§ 11° - Autorizara contratação de empregados.
§ 12° - Apresentar a Assembleia Geral proposta de critérios e valores para estabelecer as cotas de
Serviços Técnicos a serem adquiridas anualmente pelas Filiadas.
§ 13o- Estabelecer os honorários do(a) Direíor(a) Executivo(a)
Ari. 21 - O Conselho Diretor se reunirá ordinariamente 04 (quatro) vezes por ano e extraordinariamente
sempre que necessário.
§ 1° - As deliberações do Conselho Diretor serão tomadas por maioria simples de votos.
§ 2° - O quorum para reunião do Conselho Diretor é de 2/3 (dois terços) dos seus membros.
Ari. 22 - Compete ao(ã) P residente (a):
§ 1° - Representar a ASSOCENE em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, nas suas relações
com terceiros, podendo constituir procuradores, mandatários, ou prepostos, quando for o
caso, especificando nos respectivos instrumentos, os atos que poderão praticar.
§ 2° - Representar a ASSOCENE junto a entidade e autoridades civis, militares e eclesiásticas na
defesa de seu desenvolvimento e auto-sufi cie n cia política, financeira e social.
§ 3" - Convocar e presidir as reuniões de Assembleia Geral.
§ 4° - Convocar e presidir as reuniões do Conselho^Diretor.
§ 5° - Submeter ao Conselho Diretor, para encaminhar á Assembleia Gerai, as prestações de
conta, relatórios, balanços do exercício social e piano de trabalho e orçamento.
§ 6° - Assumir, juntamente com o(a) Diretor(a) Execuíivo(a), os compromissos aprovados pela
Assembleia Geral e/ou pelo Conselho Direíor.
§ 7° - Manter o Conselho Diretor e Filiadas atualizados das atividades, fatos ou informações
ocorridas na ASSOCENE.
§ 8° - Firmar convénios, acordos e contratos, bem como aceitar documentos constitutivos de
obrigações da ASSOCENE.
Art. 23 - Compete ao(ã) Vice-Presidente(a):
§ 1° - Substituir o(a) Presidente(a), independentemente de formalidade, nas suas ausências e
afastamentos temporários, observado o disposto no parágrafo terceiro do Artigo 19.
§ 2° - Exercer as funções especificas designadas pelo Conselho Diretor.
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§ 1° - Coordenar iodos os programas, planos e projetos da ASSOCENE, sendo responsável cifre to
pelo born andamento dos trabalhos perante o Conselho Diretor.
Xjí§ 2° - Manter o Conselho Díreíor e Filiadas atualizados das atividades, faíos ou informações
ocorridas na ASSOCENE.
§ 3" - Firmar convénios, acordos e contratos, bem como aceitar documentos constitutivos de
obrigações da ASSOCENE.
§ 4° - Admitir, dispensar e contratar pessoal eventualmente necessário á boa execução das
atividades.
§ 5° - Contratar e demitir empregados(as), observado o disposto no parágrafo onze do Artigo 20.
§ 6° - Movimentar as contas bancárias da ASSOCENE inclusive endossar cheques e firmar
recibos juntamente com o Presídente(a) ou pessoa por este credenciado.
§ 7° - Responsabilizar-se por ioda correspondência, mantendo um constante fluxo de informação
com as Filiadas.
§ 8° - Elaborar o Regimento Interno, normas e regulamentos específicos, submetendo-os ao
Conselho Diretor.
§ 9° - Apresentar ao Conselho Díreíor propostas de programas de trabalho e orçamentos anuais,
além de projetos específicos para aprovação.
§ 10° - Tratar com as Filiadas e com terceiros de todos os assuntos relativos â administração da
prestação de serviços da ASSOCENE.
§ 11° - Assessorar os demais órgãos da Administração apresentando documentos coníábeis,
relatórios escritos e demais providências para o bom desempenho da ASSOCENE.
PO CONSELHO FISCAL

Art. 25 - O Conselho Fiscal será constituído pôr ,03 (ires) membros efelivos e 01 (um) suplente eleitos em
Assembleia Geral, para um mandato de 02 (dois) anos, não sendo permitida a reeleição para outro
mandato subsequente.
§ 1° - São elegíveis para os cargos de Conselheiros Fiscais as pessoas que preencham as
mesmas condições estabelecidas para os cargos do Conselho Diretor.
§ 2° - Na primeira reunião do Conselho Fiscal, deverão seus membros efetivos, entre si, designar
um(a) Coordenaclor(a) e um{a) Secretário{a).
§ 3° - O membro Suplente do Conselho Fiscal substituirá os efetivos nas suas ausências e
preencherá a vaga ocorrida.
§ 4° - Ocorrendo vacância de mais da metade dos membros do Conselho Fiscal, a Assembleia
Geral será convocada no prazo máximo de 30 (trinta) dias da ocorrência para
preenchimento dos cargos vagos.
Art. 26 - Ao Conselho Fiscal compete fiscalizar a administração, as flriançss e o património, fazendo para
íanío, minuciosa análise cios planos financeiros e sua execução, assim como emitir parecer sobre
as contas e relatórios do Conselho Diretor.
§ 1° - Compete ainda ao Conselho Fiscal, denunciar e dar solução às eventuais írregularidades
ocorridas, devendo, para tanto, convocara Assembleia Geral.
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§ 2° - O Conselho Fiscal,' p^ara memor desempenho de suas funções, poderá contratar contadof^r'y^';
firma de auditoria independente, fixando honorários dentro dos níveis razoáveis vigentes riaJ
praça e compatíveis corn a dimensão económica da ASSOCENE.
''/*.
§ 3a - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente 02 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente
sempre que necessário.
§ 4° - O "quorum" para reunião do Conselho Fiscal é de 2/3 dos seus membros.

CAPÍTULO V
DAS ELEIÇÕES, POSSE, MANDATOS E FNELEGIBILIDADES
Art. 27 - As eleições para os cargos do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal de que traía o Artigo 19,
processar-se-ão por votação secreta, salvo no caso de chapa única que, a critério da Assembleia,
poderá efetuar-se por aclamação.
§ 1° - As eleições para os cargos do Conselho Consultivo realizar-se-ão durante a Assembleia
Geral, porém com votação restrita às Filiadas de cada Estado.
§ 2° - As chapas deverão ser registradas junto ao Conselho Direíor da ASSOCENE até o horário
definido em edital de convocação para abertura dos trabalhos da Assembleia Geral
Ordinária
Art. 28 - Somente poderão ser eleitos{as) para cargos, do Conselho Consultivo, do Conselho Diretor e do
Conselho Fiscal, pessoas físicas pertencentes ao quadro social de Filiadas que estejam quites
com os compromissos perante a ASSOCENE, salvo as personalidades convidadas mencionadas
no § 2° do artigo 16.
Art. 29 - Não poderão ser eleitos(as) Conselheiros(as), além dos legalmente impedidos, pessoas que
tenham entre si parentesco ascendente ou descendente, direto ou afim, até o 3° grau, inclusive.
Art. 30 - As Filiadas com sede no mesmo Estado somente poderão ter no Conselho Diretor, no máximo 02
(dois) membros eleitos para um mesmo rnandato.
§ único - O Conselho Fiscal somente poderá ter um membro para cada Estado.
Art. 31 - A posse do Conselho Consultivo, do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal verificar-se-á na própria
Assembleia Geral que os elegeu.
Art. 32 - Perderá o mandato o membro do Conselhos Consultivo, Diretor e Fiscal que deixar de pertencer ao
quadro social de qualquer Filiada, salvo as personalidades convidadas mencionadas no § 2° do
artigo 16.
§ único - Perderá, igualmente, o mandato o(a) Conselheiro(a) que deixar de comparecer, sem
justa causa, a mais de 50% (cinquenta por cento) das reuniões realizadas durante o
exercício social.
Art. 33 - Ocorrendo a demissão, eliminação ou exclusão do quadro social da Filiada, de pessoa física que
ocupe cargo de ConselheÍro(a) na ASSOCENE, deverá a Filiada comunicar imediatamente o fato
ao Conselho Diretor da ASSOCENE.
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CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 34 - Os casos'omissos neste Estatuto serão resolvidos supletivamente pelo Conselho Di^etqr "ad—•''
referendum" da Assembleia Geral.
Art. 35 - O mandato atual dos membros dos Conselhos Diretor e Fiscal que reformou o presente Estatuto
perdurará até março de 2010.
Art. 36 - O presente Estatuto foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de novembro de 2007 e
àíitui os anteriores.
Recife, 22 de novembro de 2007.
VALTER DE CARVALHO
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