
     ESTATUTO SOCIAL  
 

 

CAPITULO V – DO PLANO DE INVESTIMENTOS 
 
ARTIGO 64 - As deliberações em relação aos investimentos propostos pela 
Diretoria Executiva, quando estes forem superiores a 1 (uma) arrecadação 
mensal da Associação, serão realizadas em Assembléia Geral Extraordinária 
convocada pelo Presidente do  Conselho Deliberativo especificamente para 
este fim, sendo que essa Assembléia deverá obedecer o quorum qualificado 
especificado pelo artigo 16, parágrafo segundo deste estatuto. 
 
Parágrafo Único - A proposta de investimentos deverá ser encaminhada ao 
Conselho Deliberativo até 15 de outubro de cada ano, respeitando-se o prazo 
de antecedência de 30 (trinta) dias para a convocação da assembléia para 
apreciação da proposta, quando esta exigir o quorum qualificado. 
 
ARTIGO 65 - Em relação ao disposto no artigo 64, após a verificação do 
quorum em Primeira e Segunda chamadas, não sendo atingido o quorum 
mínimo de 15 % (quinze) do total de associados presentes com direito a voto, 
será adotado o sistema de votação com prazo em aberto que funcionará de 
acordo com o artigo seguinte. 
 
ARTIGO 66 – Votação com prazo em aberto: 
 
a) A Assembléia Geral Extraordinária elegerá uma Comissão Eleitoral que 
passará a gerenciar o processo de votação; 
 
b) a comissão será composta pelo Presidente da Assembléia Geral 
Extraordinária em andamento, pelo Vice Presidente do Conselho Deliberativo, 
pelo Diretor Administrativo da Diretoria Executiva e por mais quatro membros 
eleitos nessa mesma Assembléia; 
 
c) a comissão será presidida pelo Presidente da Assembléia Geral 
Extraordinária. 

 
Parágrafo primeiro - Nessa oportunidade será registrada a presença de 

todos os associados presentes, os quais votarão pela aprovação ou não do 
Investimento proposto pela Diretoria Executiva, em livro próprio, páginas 
numeradas, designado especificamente para este fim, permanecerá na sede 
Administrativa da Sociedade, no prazo 15 (quinze) dias. 
 
Parágrafo Segundo - Caso não se atinja o quorum mínimo exigido, no prazo 
de 15 (quinze) dias, a proposta de investimento será considerada rejeitada.  
 
Parágrafo Terceiro - A guarda do livro será de responsabilidade da 
administração da Associação e a votação será feita de segunda à sábado das 
9:00 às 18:00 horas. 
 


