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INSTITT'TO DE
RESFONSABIUDADE SOCIAL
sinto.LrsANEs

ILMO.'SR 20 OFICIAL DE REGISTRO OE TiTUIOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS

JURiDICAS DA COMARCA DE SAO PAUTO - SP.

Rua Dr. Miguel Coutor 44 I 01008-010 - S5o Paulo - SP

INSTITUTO DE RESPONSABIUDADE SOCIAL SinfO uaanEs, associagao sem fins

lucrativos, com sede e foro na cidade de 56o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Rua Peixoto Gomide,

337, Bela Vista, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurfdicas do Minist6rio da Economia ('CNPJ IME')

sob o no 09.538.688/0001-32, devidamente representado na forma de seu Estatuto Social, por

sua representante legal, Geferson Alcintara Antunes, brasileiro, casado, filho de Pedro

Oliveira Antunes e Miriam Alc6ntara Antunes, administrador hospitalar, residente e domiciliado

na Rua Bartira, 901 apartamento 51 - Perdizes, enderego eletr6nico

geferson.aantunes@hsl.org.br, telefone 3394 - 3830, portador da c6dula de identidade RG no

L07.624.497-7, inscrito no CPF/ME sob o no 919.878.810-87, com enderego comercial na Rua

Peixoto Gomide, 337, Bela Vista, cidade de SEo Paulo, Estado de S5o Paulo, vem, requerer a

V.S.a, nos termos do artigo 121 da Lei 6.015/1973 e da Lei no L0.40612002, o registro e

arquivamento da Ata de Assembleia Geral Ordin6ria e ExtraordinSria, realizada em 12 de

dezembro de 2019, devidamente assinada, juntando 03 (tr6s) vias do documento de igual teor e

forma.
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rNsrrruro DE RESpoNSABTLTDADE socrAL sinro LrenNEs

cN PJl ME 09.s38.688/0001-32

ATA ASsEMBLETA GERAL onorrAnrA E ExrRAoRDrNAnrn REALTZADA EM 12
DE DEZEMBRO DE 2OL9

Data, Hora e Local de Presenga: Aos 12 de dezembro de 2019, is 09 horas e trinta minutos,

em primeira convocagHo, reuniram-se na cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Rua

Peixoto Gomide, no 337, CEP 01409-001, os associados do Instituto de Responsabilidade Social

Slrio Liban6s f'Instituto), conforme lista de presenga anexa (Anexo I).

ComoosigSo da mesa:

Presidente: Lilian Cury

SecretSria: Edith Jafet Cestari

Ordem do Dia:

1. Aprovar as alterag6es do Estatuto Social;

2. Eleger os membros do Conselho de Administragdo; e

3. Demais assuntos de interesse do Instituto.

Deliberag6es:

Dando inlcio aos trabalhos, verificado o qu6rum estatutdrio, nos termos do art. 13, Par5grafo

Primeiro do Estatuto Social do Instituto, a Presidente da Mesa cumprimentou a todos,

agradecendo sua presenga e desejando uma 6tima Assembleia.
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lembrando as disposig6es estatutSrias aplicSveis. Assim, os associados presentes deliberaram por

unanimidade, sem restrig6es e de comum acordo:

1. Aprovar as alterag6es do Estatuto Social do Instituto, QU€ passa a vigorar conforme a

redagSo consolidada no Anexo II i presente ata e consoante alterag6es destacadas abaixo, nos

termos das sugest6es aprovadas em ReuniSo OrdinSria do Conselho de Administrag6o, realizada

em 02 de dezembro de 2019, consoante determina o art. 13 do Estatuto Social:

(i) Alterar o art. 70 para excluir a possibilidade de admissSo de associados pessoas jurltCicas,

nas categorias de associados "efetivos" e "honor6rios";

(ii) Alterar o S 1o do aft. 70, para fazer constar a seguinte redagSo: "Pardgrafo primeiro -
A admissdo de novos associados extge requerimento expressq por escritq do interessado e carta

de apresentagdo de integrante do Conselho de Administragdq dirigido ao Conselho de

Administragdo, que deliberarii sobre a integragSo do candidato ao quadro associativo.";

(iii) Alterar o 5 2o do art. 70, para fazer constar que o enderegamento do pedido de

desligamento do Instituto dever5 ser direcionado ao Conselho de AdministragEo, nos termos da

nova redagSo sugerida;

(iv) Incluir previsSo expressa de possibilidade de constituig6o de procurador quando um

associado ndo puder comparecer i assembleia, com a seguinte redagSo no Par6grafo sexto do

art. 13: "Pardgrafo suto - O associado que ndo puder comparecer d assembleia poderd

constituir procurador, desde que o instrumento de mandato se1'a conferido a outro associado do

INSIT|UT/ devendo ambos estarem no pleno gozo de seus direitos e deveres esbtutdrios,

sendo que ada associado fiard limitado a representagdo dg no mdximo, 2 (dois) associados.";

(v) Incluir a allnea "h" no art. 15, que dispor6:"designar os membros do Conselho Fisal,

sendo tal comunicagdo realizada pelo Presidente do Conselho de Administragdo;"e excluir o |Ay
do mesmo aftigo.

SP - 27771824v1 d
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(vi) Altetar o art. 16, para incluir a previsSo de idade mSxima para o! mE?nbfo3 eleftfo fiSp bi
Conselho de Administra$o, fazendo constar a seguinte redag5o: "nirzioie'lb coit"tio ii
Administrigilo d composto por 09 (nove) membros eleitos ou indiados, com idade mdxima de

75 (setenta e cinco) anos, para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo admitida recondugflo.";

(vii) Alterar a forma de convocag5o para reunides do Conselho de Administrag5o prevista no

art. 19, Pardgrafo primeiro, passando a prever a possibilidade de convocagSo por um tergo de

seus membros e excluindo a possibilidade de convocagSo pelo Diretor Executivo do Instituto;

(viii) Alterar a redagSo do art. 19, Par6grafo quarto, gU€ passard a vigorar com a seguinte

redagSo: " Pardgrafo quarto - Caso o Presidente ou um tergo dos membros do Conselho

entendam necessdriq os membros da Diretoria Executiva participardo das reunides do Conselhq

com direito a voz, mas sem direito a votd';

(ix) Alterar o aft. 28, parafazer constar a seguinte redagSo: "Attigo 28 -A Diretoria *ecutiua

do INSTITUTO serii designada pelo Conselho de Administrafiq nos termos do Artigo 15, alinea

"9", podendo ser composta por atd 03 (tr6s) membros, sendo um deles o Diretor Erecutivo e os

demais Diretores sem d*ignagSo especifia."

(x) Incluir o art. 31, que disporS o seguinte: "Aftiao 37 - Aos Diretores sem designagdo

especifia competem substituir o Diretor Executivo em suas aus0ncias e impedimentos, bem como

auxiliii-lo no ocercicio de suas fungdes."; e

(xi) Estabelecer o Conselho Fiscal, que tem por fung6o auxiliar os 6195o da administragSo

do Instituto, com as disposigdes sobre sua composig6o, funcionamento e qu6rum para

deliberag6es: "Artigo 32 - O Conselho Fiscal tem por atribuifio auxiliar os 6rgdos de

administragdo do INSTT|UTQ propondo medidas que colaborem com o equilibrio financeiro

da entidadq tendo em vista a efici1ncia e qualidade na consecugdo de seu objeto social.

Artiqo 33 - O Conselho Fiscal d composto de 03 (trds) membros efetivos e 03 (tr6s) suplentes,

pessoas com formagdo na drea de Ci0ncias Contdbeis ou Administragdo de Empresas, ou com

vasta experidncia na drea cont;ibil e de gestdo empresarial, eleitos pelo Conselho de

Administragdo para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo permitidas 02 (duas) reeleigdes.

SP - 2777!824v1
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Partgrafo primeiro - os membros do Conselho Fiscal seo ,omeaiZl pZU'iiesiaeitu io "
Conselho de Administragdq no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de posse dos

Conselheiros.

Pardgrafo segundo - O suplente d convocadq pela ordem decrescente de idade, quando

ocorrer vaga no Conselho Fiscal ou para substituir membro ausente por licenga ou por

impedimento.

Pardgrafo terceiro - No caso de vacdnct'a permanente de membro do Conselho Fiscal, e ndo

havendo mais conselheiros suplentes, o Conselho de Administragdo reunir-se-d no prazo mdximo

de 30 (trinta) dias apds a vac1ncia, para eleger o novo integrantq que entdo permanecerd no

cargo atd o tdrmino do mandato do membro substituido.

Pardgrafo quarto - Os membros do Conselho Fiscal ndo poderdo ter relagdo de parentesco atd

o segundo grau com os membros dos outros drgdos de adminrrtragdo do INSTITUTO.

Artigo 34 - O Conselho Fiscal se reine ordinanbmente 01 (uma) ve por semestrq e

extraordinariamentg mediante convocagdo do Conselho de Administrafro ou da Diretoria

Executiua.

Attigo 35 - Compete ao Conselho Fiscal:

a) examinar anualmente as demonstragdes frnanceiras do INSTTI-UTO e emitir parecer a

respeitq que deverd ser enviado ao Conselho de Administrafio;

b) zelar pela obseruflncia dos principios fundamentais de contabilidade e das Normas

Brasileiras de Contabilidadq na prestagdo de contas e atos corelatos do INSTT|UTO;

c) emitir parecer, sempre que solicitado pela Assembleia Geral, pela Diretoria Executiva,

ou pelo Conselho de Administragdo, sobre assuntos financeiros de interesse do

INSTTTUTO.

d) emitir parecer acera da venda de bens imdveis do INSTITUTO.

Pardgrafo rtnico - As deliberagdes do Conselho Fiscal serSo tomadas por maioria simples de

SP - 27n1824yt 6
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votos, cortstardo de ata lavrada em livro pr6priq

presentes do Conselho Fisal."
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2. Ato contfnuo, a Presidente da Mesa indicou a necessidade de eleger os novos membros

do Conselho de Administragdo, uma vez que os mandatos dos atuais membros, iniciado em

20107120L5, se encerrou em L9107120t9, nos termos da Assembleia Geral realizada em

20107120L5. Ressalta-se que os atuais membros do Conselho de Administrag6o, nos termos do

Pardgrafo Primeiro do art. L7 do Estatuto Social do Instituto, permaneceram em seus cargos at6

a presente data.

Registra-se que a eleigSo constante desta deliberagSo n5o observou o Regimento Eleitoral

aprovado na Reuni6o do Conselho de AdministragSo de021L212019, em razdo da pend6ncia de

registro de referido documento em cart6rio no momento da realizagdo da presente Assembleia.
\r''

Os associados presentes, nos termos do art. 13, "a', do Estatuto Social rec6m aprovado, elegeram

os novos membros do Conselho de AdministragSo: Maria Angela Atallah, brasileira, divorciada,

residente e domiciliada na Rua Honduras, 1108, Jardins, S5o Paulo - SP, portadora da c6dula de

identidade RG no 6.5L5.277 e inscrita no CPF/ME no 937.813.008-97, como Presidente 3g-{,
Conselho de AdministragSo; Mariana Zaher, brasileira, economista, solteira, residente e
domiciliada na rua Santa Cristina, 398, Jardim Paulista, S5o Paulo - SP, portadora da c6dula de
identidade RG no 8.Lt7.t34 e inscrita no CPF/ME no 087.128.038-80; Marilena Camasmie
Razuk, brasileira, pedagoga, casada, residente e domiciliada na Rua Domingos Fernandez,6t,
Vila Nova ConceigSo, Sdo Paulo - SP, portadora da c6dula de identidade RG no 3924504-4 e

inscrita no CPF/ME n" 069.153.578-74; Nereide Aparecida Bonato Pr6spero, brasileira,

assistente social, casada, residente e domiciliada na Rua Dr. Am6ncio De Carualho, 497, apto 71,

Vila Mariana, S5o Paulo - SP, portadora da c6dula de identidade RG no 5706650-6 e inscrita no

CPF/ME no 070.270.288-91; e Silvana Said Haidar, brasileira, comerciante, casada, residente
e domiciliada na Rua David Pimentel, 1050, Jardim Morumbi, S5o Paulo - SP, poftadora da c6dula

de identidade RG no 9.435.551 e inscrita no CPF/ME no 022735238-66, enquanto membros do
Conselho de AdministragSo eleitos dentre as associadas, nos termos do art. L7,"a", do Estatuto

Social do Instituto; Fernando Ganen, brasileiro, casado, m6dico cardiologista clinica m6dica,

residente e domiciliado na Rua Guihei Vatanabe, L73, Vila Progredior, S5o Paulo - SP, portador

da c6dula de identidade RG no 11329581 - SSP e inscrito no CPF/ME no 085.993.588-47; Jos6
Mauro Vieira Junior, brasileiro, m6dico nefrologista, casado, residente e domiciliado na Rua

Jos6 Maria Lisboa, 1035, apto 11 - Jardim Paulista, S5o Paulo - SP, portador da c6dula de
identidade RG no 075903203 - IFP-U, inscrito no CPF/ME n" 957.O42.2L7-34; e Mario Sergio
Cutait, brasileiro, comerciante, casado, residente e domiciliado na Rua BarSo de Capanema no
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74, Apto.7L, Sdo Paulo - SP, portador da c6dula de identidade RG no 4.700.124 e inscrito no

CPF/ME no 011 .723.178-95, enquanto membros do Conselho de Adminis;trag5o eleitos dentre

pessoas de not6ria capacidade profissional, reconhecida idoneidade moral e experiGncia em

gestSo administrativa e/ou m6dica, nos termos do art. t7,"b", do Estatuto Social do Instituto; e

Ant6nio Carlos Madeira de Arruda, brasileiro, m6dico, casado, residente e domiciliado na Rua , 1

JoSo Moura, 366 - apto 63, S5o Paulo - SP, portador da c6dula de idenUdade RG no 3.558.237-

6 e inscrito no CPF/ME no 519.264.07849, enquanto membro do Conselho de Administrag5o

eleito dentre os empregados, nos termos do art. t7, "c", do Estatuto Social do Instituto.

Os membros do C.onselho de Administragdo foram eleitos para um mandato d€:1&qallqlanqS,
que se inicia na presente data e se encerrarS em 11 de dezembro de 2023. Os membros do

Conselho de AdmlnistragSo ora eleitos tomaram posse de seus cargoslGiiEE-ndo n5o estarem

impedidos para seu exercicio (AnexoIII).

3. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente da Assembleia ofereceu a palavra a quem

dela quisesse fazer uso. Como ningu6m se manifestou, foi encerrada a presente Assembleia e

lavrada esta ata, que lida, conferida e achada conforme, foi assinada, em lista de presenga (Mde

"Anexo IJ, por todos os associados presentes.
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ANEXO II

Instituto de Responsabilidade Social Sirio Liban6s
CNPJ/ ME 09.538.688/0001-32

Estatuto Social

DA NATUREZA, DA SEDE E DA FINALIDADE

C/IPITULO I

z,6

Artiqo 10 - O INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SiruO LIBANES/doravante

denominado simplesmente 'INSTfruTO", 6 uma entidade constituida na forma de

associagSo sem fins econ6micos ou(rcrativos, com sede na Rua Peixoto Gomide, 337,,,-

Bela Vista, S5o Paulo, Estado de 56o Paulo, CEP 01401-001, regida por este Estatuto e

pelas leis que lhe sEo aplicSveis.

Par5grafo primeiro - O INSTITUTO poderS abrir filiais para o desenvolvimento de suas

atividades, conforme previsto neste Estatuto, dentre as quais as vinculadas aos contratos

de gestSo firmados com a Unido, Estado ou Municipio, cuja constituig6o ser6 aprovada

pelo Conselho de Administrag6o por meio de ata na qual constard o enderego completo,

a ser reconhecido como seu domicilio, e denominagSo de acordo com o objeto de sua

atuag6o.

Parigrafo segundo - O INSTITUTO poder6 encerrar suas filiais quando do t6rmino do

respectivo contrato de gestSo com o 6195o priblico competente, por deliberagSo do

Conselho de AdministragSo,

PREltoieoo
J.SP

Rua Peixoto Gomide, 376 - 70 andar - S5o Paulo - SP - Tel: 3394-3830 CEP: 01409-000 / Bela Vista
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Artioo 20 - O INSTITUTO tem por objeto socialfomentar, viabilizar ou realizar atividades

de promog6o, protegdo e assistEncia i safide, sem finalidade Iucrativa, por meio de ag6es

na Srea m6dica, de satde, de pesquisa e ensino, contribuindo com a melhoria da

qualidade e do acesso dr satide no Brasil.

ParSgrafo rinico - Para a consecugSo de seu objetd social, o INSTITUTO poderS, dentrY

outras:

a) apoiar ou desenvolver ag6es de promogSo, protegEo e assist6ncia i satde;

b) realizar consultorias e prestar seruigos de safide e gestEo da saride para entidades

priblicas ou privadas, com ou sem finalidade lucrativa, desde que previamente

aprovadas pelo Conselho de Administrag6o; -/
c) prestar seruigos de ensino e pesquisa voltados d safide para entidades priblicas ou

privadas, com ou sem finalidade lucrativa, desde que previamente aprovados pelo

Conselho de Administragdo;

d) gerenciar equipamentos priblicos de safde, por meio de contratos de gest6o

firmados com a Uni5o, Estados, Distrito Federal ou Municipios;

e) formalizar conv6nios e parcerias para o desenvolvimento de suas atividades na

Srea da saride com entidades priblicas ou privadas, desde que previamente

aprovados pelo Conselho de AdministragSo;

f) desenvolver projetos, isoladamente ou em conjunto, que tenham pertin6ncia

tem5tica com seu objeto social, desde que previamente aprovados pelo Conselho

de AdministragSo;

g) promover o servigo volunt6rio nos locais e comunidades onde tem atuagSo; e

h) realizar outras atividades licitas, inclusive aquelas que visam a angariar recursos

para o desenvolvimento de seu objeto social, desde que previamente aprovadas

pelo Conselho de AdministragSo.

5P.2622?47(MRuaPeixotoGomide,3l6-7oandar-S5oPaulo-SP-Tel:339z1-3830CEP:01409-000,*,,,,"4
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Aftiqo 30 - O prazo de duragSo do INSTITUTO serd por tempo indeterminado.

Aftioo 40 - O exercicio social e financeiro do INSTITUTO coincidird com o ano civil.

Artioo 50 - O INSTITUTO tem personalidade distinta da de seus associados, os quais

n5o respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigag6es por este contraidas.

Aftiqo 60 - O INSTITUTO n6o possui prop6sitos de car6ter polltico, racial ou religioso,

n6o permitindo a utilizagEo, a qualquer titulo, de suas depend€ncias, para manifestagdes

ou atividades que possuam, direta ou indiretamente, essa natureza.

ParSgrafo rinico - O atendimento prestado pelo Instituto ter5 car6ter universal, para -/

todos os cidadSos, sem qualquer distingSo de raga, credo, g6nero, condigSo social,

econOmica, financeira ou polfltica.

CAPITULO fi

DOS ASSOCTADOS

Artioo 70 - O INSTITUTO 6 constituldo por n[mero ilimitadb de associados, pessoas

juridicas ou fisicas, admitidos na forma prescrita neste Estatuto, sem qualquer distingSo

de nacionalidade, sexo, raga, credo, posicionamento politico ou religioso, distribuidos nas

seguintes categorias:

a) mantenedor: a Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Slrio Liban6s,

admitido pela Assembleia Geral, que se compromete a efetivar contribuig6es

financeiras peri6dicas, conforme estabelecido pelo Conselho de Administrag6o do

INSTITUTO;

en6TEE
PJ.SP
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b) efetivos: pessoas fisicas que

retirada do INSTITUTO,

AdministragEo.

contribuigdes de vulto, ou efetiva colaboragdo i materializagSo do objeto social do

INSTITUTO, admitidas nesta categoria, por indicagSo do Conselho de

Administrag6o; e

c) honor5rios: pessoas flsicas, merecedoras de especial reconhecimento por

contribuig6es de vulto ou relevantes seruigos prestados ao INSTITUTO, sem direito

a voto na Assembleia Geral.

Parigrafo primeiro - A admissSo de novos associados exige requerimento expresso, , ./\_/
por escrito, do interessado e cafta de apresentagSo de integrante do Conselho de e_L(_

Administrag5o, dirigido ao Conselho de AdministragSo, que deliberar5 sobre a integragEo

do candidato ao quadro associativo.

Par5grafo segundo - Qualquer associado poder6, a qualquer tempo, solicitar a sua jfi
mediante pedido de desligamento, por escrito ao Conselho de

Aftioo 8o - SEo direitos dos associados:

a) pafticipar dos eventos promovidos pelo INSTITUTO;

b) participar das Assembleias Gerais, com o direito a voz; e

c) apresentar proposta de projetos, com o objetivo de fomentar as ag6es do

INSTITUTO e seu impacto na sociedade.

ParSgrafo rinico - Os associados mantenedores e efetivos ter6o direito a voto.

Aftioo 90 - S5o deveres dos associados:

a) cumprir as disposig6es estatutdrias, regimentais e regulamentares;

sP-26?23|7MRuaPeixotoGomide,316-7oandar-S5oPaulo-SP-Tel:339zt-3830CEP:01409-000,*,,u,W
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b) acatar as decis6es da Assembleia Geral e do Conselho de Administrag6o e da

Diretoria Executiva;

manter atualizadas suas informag6es b6sicas;

colaborar nas atividades do INSTITUTO, quando solicitados;

c)

d)

e) participar, quando possf'vel, das atividades para as quais forem designados pelo

Conselho de AdministragSo, ressalvado o direito de recusa por justa causa; e

D zelar pela preservageo do bom nome do INSTITUTO, pela consecugeo dos seus

objetivos e defesa de seu patrim6nio.

ParSgrafo rinico - O associado mantenedor tem ainda o dever de arcar com o

pagamento peri6dico das contribuig6es associativas, conforme determinag6o do Conselho

de AdministragSo.

Aftioo 1O - Os associados perdemos seus direitos d6:

a) faltarem, injustificadamente, a 03 (tr6s) Assembleias gerais consecutivas;

b) infringirem o disposto no Artigo 90, alineas "a'i "b'l "d'l "e" e "f",

c) praticarem atos ou valerem-se do nome do INSTITUTO para tirar proveito

patrimonial ou pessoal, para si ou para terceiros; ou

d) incorrerem em atos, graves ou n6o, e atitudes incompativeis com os postulados

do INSTITUTO.

ParSgrafo primeiro - Os associados mantenedorels poder5o perder seus direitos se neo

efetuarem os pagamentos das contribuig6es associativas que venham a ser definidas pelo

Conselho de AdministragSo, como forma de garantir a sustentabilidade financeira do

INSTITUTO.

ParSgrafo segundo - Em qualquer hip6tese prevista neste artigo, al6m de perderem

os seus direitos, os associados poder5o ser afastados temporariamente ou excluidos do

pn s-tlo1ffi
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quadro do INSTITUTO, por decisSo do Conselho de AdministragSo, na forma prevista

neste Estatuto.

Par6grafo terceiro - O associado serS informado no prazo improrrog6vel de 07 (sete)

dias da proposta de afastamento ou exclusdo do Conselho de AdministragSo, por carta

pessoal com aviso de recebimento, comunicando as raz6es que ensejaram a decisdo,

bem como seu direito de defesa.

Parigrafo quafto - O associado poderS apresentar recurso fundamentado da decisSo

ao Conselho de AdministragSo, no prazo improrrog5vel de 15 (quinze) dias a contar da

notificag6o da decisEo, o qual ser5 apreciado pelo Conselho de Administragdo, ad

referendum da Assembleia Geral.

ParSgrafo quinto - A defesa ou recurso dever6 ser encaminhado, no prazo estipulado,

ao Presidente do Conselho de Administragdo, que se encarregard de convocar uma -,
reuni6o do Conselho de AdministragSo para deliberagEo, ad referendum da Assembleia

Geral, como disposto no pardgrafo anterior.

ClIPITULO fiI

DA ADMINISTRA9AO

Aftioo 11- S5o 6rg5os da administrag6o do INSTITUTO:

a) Assembleia Geral;

b) Conselho de Administrag5o;.e

c) Diretoria Executiva.

PRENOTADO
PJ
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Aftioo 12 - O INSTITUTO terS um Regimento Interno que, aprovado pelo Conselho dev"

AdministragSo, disciplinar6 o seu funcionamento.

Parigrafo rinico - O regimento e os regulamentos pr6prios, dentre os quais o relativo

ir aquisig6o de bens e seruigos contendo os procedimentos para a contratagSo de obras

e servigos, compras e alienag6es, plano de cargos e sal6rios e os procedimentos para

recrutamento e selegEo de pessoal serSo propostos pela Diretoria Executiva e aprovadgl-+

pelo Conselho de Administragdo.

seQio t

DA ASSEMBLEIA GERAL

Aftigo 13 - A Assembleia Geral se constituir5 dos associados em pleno gozo de seus

direitos estatut5rios, i qual compete:

a) eleger e destituir membros do Conselho de Administragdo;

b) destituir os membros da Diretoria Executiva;

c) aprovar a alterag5o do estatuto, mediante pr6via deliberagSo do Conselho de

Administragdo; e

d) ratificar a extingSo do INSTITWO, mediante pr6via deliberagEo do Conselho de

Administrag6o, e aprovar a destinagSo de seu patrim6nio.

Parigrafo primeiro - Para as deliberagdes a que se referem as allneas "a1"b1 e"c"
6 exigido o voto concorde de metade mais um dos presentes i Assembleia especialmente

convocada para esse fim, nEo podendo deliberar, em primeira convocagSo, sem a maioria

absoluta dos associados, ou com menos de um tergo nas convocag6es seguintes.
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Parigrafo segundo - Para a deliberagEo a que se refere a alinea "d"6 exigido o voto

concorde de dois tergos dos presentes i Assembleia especialmente convocada para esse

fim, n6o podendo deliberar sem menos de um tergo dos associados.

Parigrafo terceiro - Os associados reunir-se-5o em Assembleia ordin6ria a cada Ofu

(quatro) anos para eleigSo dos seus representantes no Conselho de AdministraESolJu a

qualquer tempo em car6ter extraordindrio.

Parigrafo quarto - A convocag5o da Assembleia ordin6ria ser5 feita pela Diretoria

Executiva ou pelo Presidente do Conselho de Administrag6o e a extraordindria serd feita

peta Diretoria Executiva, ou pelo Presidente do Conselho de AdministragSo ou por

assinatura de pelo menos um quinto dos associados, em pleno gozo de seus direitos, por

mdo de edital afixado na sede do INSTITUTO ou publicado na imprensa local, ou por

circulares, ou car[a com aviso de recebimento, ou outros meios convenientes com
<

anteced6ncia minima de 5 (cinco) dias, mencionando dia, hora, local e ordem do dia.

ParSgrafo quinto - A Assembleia Geral instalar-se-5 em primeira convocag6o com a

maioria dos associados e, em segunda convocag6o, com quatquer n[mero.

Par6grafo sexto - O associado que ndo puder comparecer i assembleia poderS

constituir procurador, desde que o instrumento de mandato seja conferido a outro

associado do INSTITUTO, devendo ambos estarem no pleno gozo de seus direitos e

deveres estatut6rios, sendo que cada associado ficar6 limitado a representag6o de, no

mSximo, 2 (dois) associados.

sEoio fi

DO CONSELHO DE ADMTNTSTRA9AO

PRENOTAD
RCPJ.SP
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Aftioo 14 - Ao Conselho de AdministragEo incumbe a fungSo de planejamento

estrat6gico, coordenag6o, controle, avaliag6es globais e fixaE6o de diretrizes

fundamentais de funcionamento do INSTITUTO.

Aftiqo 15 - Compete privativamente ao Conselho de AdministragSo:

a) fixar o dmbito de atuagSo do INSTITUTO, para consecugEo dos seus objetos;

b) definir as politicas, diretrizes e metas para o INSTITUTO;

c) formular estrat6gias de atuagSo e planos e metas para o INSTITUTO, adotando as

provid6ncias necess6rias para sua implementag6o, bem como envidar esforgos

para a permanente atualizagdo t6cnica e profissional do INSTITUTO;

d) orientar e fiscalizar os trabalhos e atividades do INSTITUTO;

e) aprovar a proposta de contrato de gestSo do INSTITUTO;

D aprovar a proposta de orgamento do INSTITUTO e o programa de investimentos;

, g) designar os membros da Diretoria Executiva, sendo tal comunicagSo realizada pelo

Presidente do Conselho de Administrag6o;

h) designar os membros do Conselho Fiscal, sendo tal comunicagEo realizada pelo

Presidente do Conselho de AdministrigEo;

i) fixar a remunerag5o dos membros da Diretoria Executiva;

j) propor alterag6es ao Estatuto Social i Assembleia Geral;

k) deliberar sobre a exting6o do INSTITUTO;

l) aprovar o regimento interno do INSTITWO, que deve dispor, no minimo, sobre a

estrutura, o gerenciamento, os cargos e as compet6ncias;

m) aprovar o regulamento pr6prio contendo os procedimentos que deve adotar para

a contratagdo de obras e seruigos, bem como para compras e alienag6es, e plano

de cargos, sal5rios e beneficios dos empregados do INSTITUTO;

sp - 26?i347o,n Rua Peixoto Gomide, 316 - 70 andar - S5o Paulo - SP - Tel: 339+3830 CEP: 01409-000 / Bela Vista
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n) aprovar e encaminhar, ao 6195o superuisor da execugEo do contrato de gest5o, os

relat6rios gerenciais e de atividades do INSTITWO, elaborados pela Diretoria

Executiva;

o) aprovar atos que importem em transagEo ou rentincia de direitos, contratag6o de

obrigag6es em geral, constituigSo de garantias, venda, compra, permuta, doag5o,

empr6stimo ou onerag5o de bens ou direitos patrimoniais, cujo valor envolvido

numa ou uma s6rie de operag6es seja igual ou superior ao valor de R$ 500.000,00

(quinhentos mil de reais);

p) fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas;

q) aprovar os demonstrativos financeiros e cont5beis e as contas anuais do

INSTITUTO;

contratar auditoria externa, sempre que necessdrio;

autorizar a alienag6o de bens im5veis do INSTITUTO;

rejeitar doag6es de bens que contenham encargos ou gravames de qualquer

esp6cie, ou, ainda, que sejam contrdrios aos objetivos do INSTITUTO, i sua

natureza ou i lei;

aprovar constituigEo de novas filiais;

deliberar sobre outras mat6rias de sua competOncia previstas neste Estatuto; e

examinar e solucionar os casos omissos neste Estatuto.

Par5grafo rinico - Para as deliberag6es a que se referem as alineas "j1"k" e "l'i serd

exigido o voto concorde de 213 (dois tergos) de seus membros.

Aftioo 15 - O Conselho de AdministraEEo 6 composto por 09 (nove) membros eleitos

ou indicados, com idade mdxlma de 75 (setenta e cinco) anos, para um mandato de

04 (quatro) anos, sendo admitida recondug6o.

PRENOTAOO
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t)

u)

v)

w)
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Artioo 17 - O Conselho de Administragdo serd integrado por pessoas de ilibada-

reputagao e ter6 a seguinte composigeo:

a) Lq (cinco) membros eleitos dentre os associados, dentre estbs o representante da

Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Slrio Liban€s;

b) 03 (tr6s) membros indicados pelos demais integrantes do Conselho de

AdministragSo j5 nomeados, dentre pessoas de not5ria capacidade profissional,

reconhecida idoneidade moral e experiEncia em gestSo administrativa e/ou

m6dica;

c) 01 (um) membro eleito pelos empregados do INSTITUTO.

Par5grafo primeiro - Findo o mandato, os membros do Conselho de AdministragSo

permanecer6o no exercicio de seus cargos at6 a eleig5o e posse de seus substitutos

ParSgrafo segundo - Os membros do Conselho de Administragdo n6o poderSo ser

parentes consanguineos ou afins at6 30 grau do Governador, Prefeito, Vice-Governador,

Vice-Prefeito, Secretdrios de Estado e do Municipio. ,/

Aftioo 18 - O Presidente do Conselho de AdministragSo ser5, necessariamente, o

membro representante da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sfrio Liban6s

previsto no Artigo t7, alinea "ai eleito a cada 04 (quatro) anos na primeira reuniSo

ordin6ria do Conselho de AdministragSo, Caso ocorra substituig5o do membro

representante da Sociedade Beneficente de Senhoras Sirio Liban6s, o substituto

permanecer5 como Conselheiro at6 o t6rmino do mandato do sucedido.

Aftioo 19 - O Conselho de AdministragSo reunir-se-6 ordinariamente, no mlnimo entre

4 (quatro) a 12 (doze) vezes a cada ano, ou, extraordinariamente, a qualquer tempo,

sendo requerida a presenga da maioria dos membros para suas deliberag6es.
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Par5grafo primeiro - O Conselho de AdministragEo reunir-se-5 ordinariamente por

convocag5o de seu Presidente ou de um tergo de seus membros, respeitado o interualo

n6o superior a 90 (noventa) dias entre as reuni6es.

Parigrafo segundo - O Conselho de AdministragSo reunir-se-5 extraordinariamente

por convocagEo de seu Presidente, de um tergo de seus membros, ou de um quinto dos

associados, em pleno gozo de seus direitos sociais.

ParSgrafo terceiro - As decis6es do Conselho de Administrag6o serSo deliberadas por

maioria simples de votos dos membros presentes, sendo requerido maioria dos membros

do Conselho para o inicio dos trabalhos, cabendo a cada membro um*voto e ao

Presidente, al6m do voto ordin6rio, o de qualidade.

Parigrafo quafto - Caso o Presidente Uu um tergo dos membros do Conselho

entendam necess6rio, os membros da Diretoria Executiva participarSo das reuni6es do

Conselho, com direito a voz, mas sem direito a voto.

Aftigo 2O - Compete ao Presidente do Conselho de AdministragSo:

a) convocar e presidir as reuni6es do Conselho;

b) indicar, dentre os membros do Conselho, o secret6rio das reuni6es; e

c) indicar, para aprovagdo pelo Conselho, seu substituto eventual, desde que de

forma tempor6ria

ParSgrafo fnico - Ocorrendo o afastamento definitivo do Presidente do Conselho por

periodo superior a 04 (quatro) meses, dever5 ser conduzido um novo representante do

associado Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Liban6s para assumir o

cargo.
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Aftiqo 21 Compete ap-s demais memb}dS do Conselho de AdministragSo,

individualmente:

a) discutir e votar mat6rias em pauta; e

b) assistir o Presidente do Conselho em suas fung6es.

Aftiqo 22 - Os membros do Conselho de AdministragSo n6o receberSo remuneragSo -

pelos seruigos que prestarem ao INSTITUTO.

Atiqo 23 - No caso de vacdncia de cargo de membro do Conselho, caber6 ao seu

Presidente solicitar a indicagSo ou eleig6o de novo membro que completard o mandato

do afastado.

Aftioo 24 - Perder6 o mandato o Conselheiro que faltar, sem a devida justificagdo, a

duas reuni6es ordin5rias consecutivas em um mesmo ano.

Aftiqo 25 - Os conselheiros eleitos indicados para integrar a Diretoria Executiva do

INSTITUTO deverSo renunciar ao assumirem as fung6es executivas na entidade, sendo

substituidos por outros associadoi

sEoAo rrr

DA DIRETORH EXECUTryA

Artiqo 25 - A Diretoria Executiva do INSTITUTO incumbe promover, por meio da gestSo

executiva, os objetivos institucionais, segundo as diretrizes e planos aprovados pelo

Conselho de AdministragSo.

Artiso 27 - Compete i Diretoria Executiva do INSTITUTO:
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a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberag6es da Assembleia Geral e do-

Conselho de Administrag6o;

b) estabelecer polilticas, diretrizes, estrat6gias, metas, planos de atividades do

INSTITUTO e os respectivos orgamentos, aprovados pelo Conselho de

AdministragSo;

c) coordenar a administragSo do INSTITUTO;

d) encaminhar ao Conselho de Administrag6o para exame e aprovagSo:

i. proposta de orgamento interno, programa de investimentos e plano de ag5o

para execugdo das atividades do INSTITUTO;

ii. avaliagSo de instrumentos contratuais de quaisquer natureza e andlises

gerenciais cablveis;

iii. proposta de regimento interno que

estrutura administrativa, atribuig6es

cargos e compet6ncias;

iv. proposta de regulamento e respectivo manual de recursos humanos que

disporSo, entre outros assuntos, sobre quadro de pessoal, carreiras, plano de

cargos e sal6rios, vantagens, benefrcios, recrutamento, seleg6o e treinamento

relativos ao pessoal do INSTITUTO;

v. regulamento e respectivo manual dos sistemas de gestEo que disporSo, entre

outros assuntos, sobre sistemas de procedimentos administrativos e normas

de auditoria interna;

vi. proposta de regulamento de aquisig6o de bens e seruigos, contendo os1
procedimentos para contratagdo de obras e seruigos, compras e alienag6es;

vii. propostas de alterag6es em politicas, diretrizes estrat6gicas, planos de

atividades e respectivos orgamentos.

viii. relat6rios das atividades com os respectivos balancetes;

PRSNOTADO

dispor6, entre outros assuntos, sobre

das unidades administrativas, gest5o,
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ix.

e)

prestagEo de contas e relat6rio anual de gestSo;

firmar conv6nios ou contratos de prestagSo de seruigos com pessoas fisicas ou

juridicas, priblicas ou privadas, que serSo ratificados pelo Conselho de

AdministragSo nos termos deste estatuto;

0 gerir o patrim6nio do INSTITUTO; e

g) promover a estruturagSo executiva do INSTITUTO.

Aftioo 28 - A Diretoria Executiva do INSTITUTO serd designada pelo Conselho de

AdministragEo, nos termos do Artigo 15, allnea " gi podendo ser composta por at6 03

(tr6s) membros, sendo um deles o Diretor Executivo e os demais Diretores sem

designagSo especifica.

Parigrafo 6nico - O Diretor Executivo e os Diretores sem designag6o especlfica

apresentarSo DeclaragSo de Bens quando da posse em seus respectivos cargos.

Atioo 29 -As decisdes da Diretoria Executiva ser6o submetidas i validagSo do Conselho

de AdministragEo nos casos explicitados neste Estatuto, devendo todos os seus atos estar

devidamente registrados para an6lise e acompanhamento.
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Aftioo 30 - Compete ao Diretor Executivo do INSTITUTO:

a) planejar, dirigir e controlar todos os seruigos e atividades do INSTITUTO;

b) representar o INSTITUTO, ativa e passivamente, perante 6rg5os priblicos e
- 

privados, no limite de at6 R$ 500.000,00 (quinhentos mi! reais), salvo nas

representag6es em juho, quando poderd representar a Instituig6o de forma

ilimitada, podendo constituir procuradores. Nos atos cujos valores superem R$

500.000,00 poder6 o Diretor Executivo representar o INSTITUTO mediante

procuragSo especi,tica do Conselho de Administragdo, assinada por seu Presidente

e mais um membro;

c) pafticipar das reuni6es do Conselho de AdministragSo com direito a voz;

d) executar as disposigdes constantes deste Estatuto, bem como as deliberag6es do

Conselho de AdministragSo e da Assembleia Geral;

e) organizar a pauta da mat6ria a ser discutida e votada nas reunides do Conselho

de AdministragEo;

D encaminhar para aprovagSo do Conselho de Administrag5o a indicagSo do seu

substituto eventual;

g) autorizar despesas, autorizar contratagdo de pessoal, promover o pagamento de

obrigag6es, assinar acordos, conv6nios e contratos at6 o limite de R$ 500.000,00.

Acima de R$ 500.000,00 deverd o Diretor Executivo assinar em conjunto com um

membro do Conselho de AdministragSo;

h) constituir procuradores, mandat6rios ou prepostos com fins especificos, em nome

do INSTITTO, especialmente para representagSo deste perante o Poder

JudiciSrio ou AdministragSo P[blica;

i) comunicar ao Conselho de AdministragEo o afastamento irregular, vacincia do /
cargo, pedido de licenga ou afastamento, infring6ncia de normas legais e

regulamentares que disciplinam o funcionamento do INSTITWO, ou ocorrOncia de
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ato que possa causar prejuizo efetivo ou potencial i imagem da entidade,

relativamente aos membros e ag6es da administrag5o;

j) designar os ocupantes de cargos gerenciais e de assessoria;

k) gerir os neg6cios sociais internos e externos do INSTITWO, bem como seu

movimento financeiro e econ6mico;

I) assinar ou autorizar empregado do INSITUTO a assinar, documentos relativos ao

quadro de pessoa!; e

m) delegar competOncia aos gestores do INSTITWO, para exercer, especificamente,

na parte ou no todo, qualquer de suas atribuig6es aqui previstas neste aftigo.

Parigrafo rinico - As procurag6es outorgadas pelo INSTfTTO ser6o sempre assinadas

pelo Diretor Executivo, ou em sua ausOncia, por um Diretor sem designag6o especifica,

ou ainda por um membro do Conselho de AdministragSo e, al6m de mencionarem

expressamente os poderes conferidos, deverSo, com excegSo daquelas para fins judiciais,

conter um periodo de validade limitado ao exercicio das fung6es e atribuig6es deflnidas

neste Estatuto.

Atioo 31 - Aos Diretores sem designagEo especifica competem substituir o Diretor

Executivo em suas ausCncias e impedimentos, bem como auxilid-lo no e><erclcio de suas

fung6es.

CAPITULO W

DO CONSELHO FISCAL

Aftiqo 32 - O Conselho Fiscal tem por atribuig5o auxiliar os 5rg5os de administragSo

do INSTITUTO, propondo medidas que colaborem com o equilfbrio financeiro da

entidade, tendo em vista a eficiGncia e qualidade na consecugEo de seu objeto social.
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Artiqo 33 - O Conselho Fiscal 6 composto de 03 (tr6s) membros efetivos e 03 (tr6s)

suplentes, pessoas com formagSo na 6rea de Ci6ncias Cont6beis ou AdministragSo de

Empresas, ou com vasta experiOncia na 5rea cont6bil e de gestSo empresarial, eleitos

pelo Conselho de AdministragSo para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo

permitidas 02 (duas) reeleigOes.

ParSgrafo primeiro - Os membros do Conselho Fiscal s6o nomeados pelo Presidente

do Conselho de AdministragSo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de posse

dos Conselheiros.

Parigrafo segundo - O suplente 6 convocado, pela ordem decrescente de idade,

quando ocorrer vaga no Conselho Fiscal ou para substituir membro ausente por licenga

ou por impedimento.

Par5grafo terceiro - No caso de vacincia permanente de membro do Conselho Fiscal,

e n6o havendo mais conselheiros suplentes, o Conselho de Administrag6o reunir-se-6 no

prazo mdximo de 30 (trinta) dias ap6s a vacdncia, para eleger o novo integrante, gUe

entEo permanecerS no cargo at6 o t6rmino do mandato do membro substituido.

Par6grafo quafto - Os membros do Conselho Fiscal n6o poder6o ter relagSo de

parentesco at6 o segundo grau com os membros dos outros 6rgdos de administragSo do

INSTITUTO.

Aftigo 34 - O Conselho Fiscal se refine ordinariamente 01 (uma) vez por semestre, e

extraordinariamente, mediante convocag5o do Conselho de Administrag6o ou da Diretoria

Executiva.

PRt N ora 66
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Aftioo 35 - Compete ao Conselho Fiscal:

a) examinar anualmente as demonstrag6es dnanceiras do INSTITUTO e emitir

parecer a respeito, gUe dever6 ser enviado ao Conselho de AdministragSo;

b) zelar pela obserudncia dos princl,pios fundamentais de contabilidade e das

Normas Brasileiras de Contabilidade, na prestagSo de contas e atos correlatos

do INSTITUTO;

c) emitir parecer, sempre que solicitado pela Assembleia Geral, pela Diretoria

Executiva, ou pelo Conselho de AdministragSo, sobre assuntos financeiros de

interesse do INSTITUTO.

d) emitir parecer acerca da venda de bens im6veis do INSTITUTO.

ParSgrafo fnico - As deliberagdes do Conselho Fiscal serSo tomadas por maioria

simples de votos, constarEo de ata lavrada em livro pr6prio, lida, aprovada e assinada

pelos membros presentes do Conselho Fiscal.

CAPITULO V

DO PATRIUoUTO E DAS RECETTAS

Aftioo 36 - Integram o patrim6nid do INSTITUTO os bens e direitos que a qualquer

tfltulo venham a ser acrescidos, de forma llcita, ao seu ativo, devendo ser administrado e

utilizado apenas para o estrito cumprimento das finalidades sociais do INSTITUTO.

Aftioo 37 - Os recursos financeiros necessSrios i manuteng6o e is atividades sociais do

INSTITUTO ser5o obtidos por:

PRINOTAD
J.SP
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a) prestag5o de seruigos de saride e gestdo da safde, incluindo consultoria, para

entidades priblicas ou privadas, com ou sem finalidade lucrativa;

b) prestagEo de seruigos de ensino e pesquisa voltados i sailde para entidades

priblicas ou privadas, com ou sem finalidade lucrativa;

c) contratos de gest5o firmados com entidades priblicas no 6mbito federal, estadual

ou municipal;

d) conv6nios ou contratos de quaisquer natureza firmados com entidades priblicas ou

privadas, nacionais ou internacionais, para o desenvolvimento e execugEo de

projetos e atividades na sua 5rea de atuag6o;

e) subveng6es sociais que lhe forem transferidas pelo Poder Pfblico;

f,) rendimentos de aplicagdes de seus ativos flnanceiros e outros peftinentes ao

patrim6nio sob sua administragSo;

g) doag6es, legados e herangas a ele destinados;

h) empr6stimos ou acordos de cooperagSo junto a ag6ncias de fomento e organismos

nacionais e internacionais de financiamento; e

i) outros que poruentura Ihe forem destinados.

Par5grafo rinico - O Conselho de AdministragSo poderS rejeitar as doag6es e Iegados

que contenham encargos ou gravames de qualquer esp6cie, ou, ainda, sejam contr6rios

aos objetivos do INSTITUTO, i sua natureza ou i tei. \-/

Aftioo 38 - Todo patrim6nio, "rec€itas ou excedentes financeiros decorrentes das

atividades do INSTITUTO serSo aplicados no territ6rio nacional e deverSo ser investidos

no seu objeto social, sendo vedada a distribuigSo de qualquer parcela do patrim6nio,

renda ou resultados positivos a instituidores, associados, benfeitores, conselheiros ou a

qualquer outra pessoa frsica ou juridica, inclusive em razSo de desligamento, retirada ou

RET{OTAOO
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falecimento, ressalvados os gastos despendidos e bens necess6rios ao funcionamento

administrativo do INSTITUTO.

Atioo 39 - Os bens im6veis do INSTITUTO somente poderSo ser alienados mediante

aprovagSo do Conselho de AdministragSo.

CAPITULO W

DAS DrSpOSrgoES GERATS E TRANSTTORTAS

Artioo 40 - E vedado aos conselheiros, administradores e dirigentes do INSTITUTO'

exercer cargo de chefia ou fungEo de confianga no Sistema Unico de Saride.

Artigo 41 - O INSTITUTO publicar5 anualmente, no Di5rio Oficial do Munici,pio e do

Estado de S5o Paulo, os relat6rios financeiros e o relat5rio de execugSo do contrato de

gestSo quando firmado.

Artioo 42 - No caso de dissolug5o do INSTITUTO, os bens que integram o seu

patrim6nio, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serSo

incorporados ao patrim6nio de outra organizagSo social da mesma 5rea de atuagEo ou

ao patrim6nio do 6195o pilblico ou instituigSo p[blica na proporgSo dos recursos e dos

bens por ele alocados nos termos do contrato de gest5o.
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Aftioo 43 - Na hip6tese do INSTITUTO obter e, posteriormente, perder a qualificagSo

de Organizag6o Social, seja no dmbito do Municfpio, Estadual ou Federal, o aceruo

patrimonial disponfvel, adquirido com recursos p0blicos daquele ente prlblico durante o

periodo em que perdurou aquela qualificagSo, ser5 contabilmente apurado e transferido

a outra pessoa juridica qualificada como OrganizagEo Social, na 5rea da saride respectiva

PRENOTADO
PJ-SP
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nos termos da lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social,

proporcionalmente ao recebido de cada um dos entes pilblicos.

Aftioo 44 - Os pafticipantes da constituigEo do INSTITUTO, at6. ent6o inlegrantes da

categoria de associados fundadores, ser6o designados como associados mantenedores r>

ou efetivos pela Ata de Assembleia Geral que aprovar este Estatuto.

Artioo 45 - Os casos omissos deste Estatuto ser6o solucionados pelo Conselho de

Administrag6o.

Artioo 46 - O presente Estatuto entra em vigor na data de seu registro no 6195o

competente.
,d.J ..fi,^, d!;P
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Anexo III

Termo de posse dos membrcs do Conselho de AdministragSo, eleitos na Assembleia
Geral OrdinSria e ExtraordinSria do Instituto de Rsponsabilidade Social Sirio
Liban€s, realizada no dia 12 de dezembrc de 2O19, om mandato que se inicia em 12
de dezembrc de 2019 e se encerrar5 em 11 de dezembro de 2023

r " flry/ck ttalle^

Marilena Camasmie Razuk

Este documento 6 parte integrante do Termo de posse dos membros do Conselho de Adminisfuzg5o, eleitos na

Assembleia Geral Ordiniiria e Extraordin5ria do Instituto de Responsabilidade Social Sirio Liban6s, realizada no dia 12

PRENOTADO

aaa aaa aaa aaa aaa!? ? . . . . . . ... ? . . . . . . aaaa a a a aaa aaaaaaaoi
a a a aaa a aa

a aa aaaaaa
a aa a aa a a a aaaaaaa
a a aa

a aaa
aa a

a aa
aa
aaa

aaa a

a
aa

a

JosE Maurc Vieira Junior

de dezembro de 2019

ffi

N"--*- s,o-.



I a aaa
a
a
a
a
aaa

a
aa

a

aaa
a
a
a
a

aa

uaaaara
aaa
a aaaaaa

aa aaa aaa a aa a a aa aa a a aa raa aaaaa
aaaa a a a

a
aa
aa

aa
a

aa

a

a aaaaa
a aaaaaa

aaaa
aa

a
aa

a
a
a

aaa

aaa
a
aa

aaaaa
a aaa

Este documento d parte integrante do Termo de posse dos membros do Conselho de AdminisBag5o, eleitos na

Assembleia Geral Ordiniiria e bGraordiniiria do Instituto de Responsabilidade Social Sirio Liban6s, realizada no dia 12
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NSTITUTODE
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rNsrrruro DE REspoNsABTLTDADE socrAl sinro LrgeuEs

CNPJ/ ME no 09.538.688/0001-32

1,

2.

3.

EDTTAT DE CONVOCAgAO

AssEMBtEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

Ficam convocados os associados do Instituto de Responsabilidade Social Slrio Liban6s

Clnstituto) para comparecer i Assembteia Geral Ordin6ria e Extra6=rdindria que se realizard

no dia L2 dedezembrode z}tg, em primeira convocagdo, is 09 horas e trinta minutos, na sede

social do Instituto, localizada na Rua Peixoto Gomide, no 337, CEP 01409-001, S5o Paulo - SP,

para tratar da seguinte Ordem do Dia:

Aprovar as alterag6es do Estatuto Social;

Eleger os membros do Conselho de Administragdo; e

Demais assuntos de interesse do Instituto.

56o Paulo, 05 de dezembro de 2019.

PRtNorAoo

Presidente do Conselho de AdministragSo

Rua Peixoto Gomide, 3L6 - 70 andar - S5o Paulo - SP - Tel: 3394-3830 CEP: 01409-000 / Bela Vista
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Lista de presensb da Assembteia Gerat Extraordin6ria do tnstituto o" *"roooi"rjL;*";iii.tti;jiner -

CNPJ:09.538.688/0001-32; realizada em 12 de dezembro de 2019.

' Adele Zarzur Kherlakian

Jk?.'a+<--"t* 7:,

Adriana Abdalla Hannud Rizkallah
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quem confere poderes especificos de representagSo para requerer a admiss5o deste

outorgante como novo associado do lnstituto de Responsabilidade SocialSirio Liban6s na

Assembleia Geral Ordin6ria que serd realizada em t2 de dezembro de 2019, podendo

para tanto cumprir todos os atos necessdrios deste fim, sem a possibilidade de

substabelecer com ou sem reserva de poderes esta para outrem.

S5o Paulo,03 de dezembro de 2019.
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(estado civil),

(nome completo do

(nacionalidade),
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NOME COMPLETO DO OUTORGANTE
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