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ofi。ial: B。l. NA「IVO ANT6NIO HOFFMANN
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丁I丁U」O Estatuto Socia|

工nstitut0　O|王via Fischer

Sede: Avenida Sao虹gue|, nQ939; centro, na Cidade de

AUTUACÅo

Aos Vinte e Tres dias do mes de Aqos七〇

do ano de dois mii e "Vinもe…e…

meu Cart6rio, aut心o as pecas que adianteseseguem. E, Para

COnStall lavrei este termo que vai devidamente assinado.

○ ○ficial



lしMO. SR. REGISTRADOR DO REGISTRO CIVlしDAS PESSOAS」UR(DiCAS DE DO!S iRMÅos- RS

Lucianaしemos DesbeseI, bras=eira, aSSistente sociaI, CaSada, naSCida em 25 de feve「eiro

de 1964, fiIha de Loreno de Souza Lemos e de Precedina Fe「rari Lemos, insc南a no CPF sob

n心mero 415.468.650-04, RG n心mero 2027747852, 「eSidente e domiciliada na Rua 」os6 A什onso

Wingert, 331, bai「ro Sete de Setembro, Dois l「maos/RS, telefone (51) 99791-0972, e-maii

IdesbeseIh42@貸ma正eom, na qua=dade de p「esidente da Associac§o lnstituto Oi[via Fischer,

COm Sede na Av. S5o MigueI, 939, bairro Centro, Dois Irm害os/RS, nO mOmentO Sem teIefone e e-

ma旧o「mal, requeiro a Vossa Senho「ia, O registro da ata de funda串o, da reiacao de membros

fundado「es, iista de p「esen9aS, Estatuto Social e demais documentos integrantes da referida

Assocja95o, nO Registro Civil das Pessoas Juridicas, COnforme preconiza o C6digo Civ= BrasiIeiro,

juntando, Para tantO, OS documentos necess乞而os e que ficam fazendo pa巾e integrante deste,

nos te「mos o artigo 121 da Lei dos Registros P心blicos c/c com o a面go 324 da CNNR/RS.

Pede e Espera Deferimento.

Dois lrmaos/RS, 16 dejuIho de 2021.

」縦i
Presidente

certifico que O requerimentO foi a§Sinado em m冊ha preSenCa,

霊蒜,岩盤et葦葦nar-a deste

S駅V!eO D帥TJLOS E DO制M巨肘OS

E C酬S　蹴S PESSOAS J〕Ri削CAS
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A丁A DE ASSEMB」EiRA GERAL DE CONSTI丁UICÅo DO

INSTITU丁O OLiviA FISCHER

DATA, HORA, LOCAL: Aos 14 dias do m合s dejunho do ano de2021, aS =二00

(OnZe〉 horas, na Sede social, localizada na Av" Sao Miguel, nO 939, Cent「O’

CEP 93.950-000- Dois l「maos/ RS.

PRESENCA: reuniram-Se na qualidade de fundado「es os Srs. (a): LUCiANA

LEMOS DESBESEL, b「asilei「a, CaSada, aSSistente sociaI, naSCida em

25.02.1964, POrtado「a do documento de identidade RG, SOb o nO 2027747852,

6「gao emisso「 SSP/RS inscrita no CPF nO 415"468"650-04, 「eSidente e

domiciliada a Rua Jos6 Affonso Wngert, nO 331 , Bai「ro Sete de Setembro, Dois

Irmaos/RS. CEP 93,950-000; CiNTIA SOARES CONSUL, b「asileira, CaSada,

assistente sociaI, naSCida em O4.06.1990, POrtadora do documento de

identidade CRESS/RS, SOb o nO 13968, insc「ita no CPF nO O25.014430-12’

residente e domic冊ada na Travessa Luiz Thomas Petzinge「, 59 21, bairro

P「imave「a, Dois I「maos/RS, CEP　93950-000; e, ERNANI DESBESE」,

b「asiiei「o, caSado, advogado, naSCido em O9.02・1963, POrtador do documento

de identidade OAB/RS, SOb o nO 33784, inscrito no CPF nO 415.457"880-49’

「esidente e domic掴ado a Rua Jose Affonso Wngert, nO 331, Bai「ro Sete de

Setemb「o, Dois l「maos/RS. CEP 93.950-000, tendo por finaiidade,血ica e

excIusiva, funda「 associa9aO Civii de assistencia sociai, de fins nao

econ6micos, Sem finaIidade po冊ca ou 「eIigiosa.

COMPOSICÅo DA MESA: Pa「a p「esidi「 OS trabalhos, foi indicada, POr

ac-ama9aO a Sra. LUC!ANA LEMOS DESBESE」, que eSCOiheu a mim,

ERNANI DESBESEL para sec「eta「ia」a.

DELIBERAC6ES: O Sr, P「esidente decIarou instaIada a assembleia de

Constituieao de assocla9aO Civil de assist台ncia sociai) de fins =aO eCOn6micos)

sem finaIidade polftica ou 「eligiosa, SOb a denomina9aO INS丁-丁UTO OLiviA

FiSCHER, Foi procedida a leitu「a integraI da minuta do estatuto peio S「・

E「nan主que, Submetido a discussao, reStOu aPrOVado por unanimidade dos

fundado「es. Encer「adas as discuss6es com ap「ovaeao do estatuto, O quaI

segue abaixo transc「ito, Pela pIena「ia e cumpridas as fo「maiidades iegais, foi

decIarada definitivamente constituido o INSTITUTO OLiviA FISCHER, que

passa a te「 a denomina9aO ante「io「mente t「ansc「ita, COm Sede locaiizada na

Av, Sao MigueI, nO 939, Cent「o, CEP 93.950-000- Dois l「maos/ RS"

S輔V鳴O DE TITULOS E DOCJMENTOS
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軋EICÅo DO MEMBROS DA DiRETORIAこAp6s a vota9aO, foram eieitos para

compor a di「etoria, em COnformidade com o estatuto‥ a Sra" LUCIANA LEMOS

DESBESEL, ante「io「mente qualificada - COmO DIRETORA PRESiDENTE; a

Sra. CiN丁看A SOARES CONSUL, anterio「mente qua旧cada - COmO DIRETORA

EXECUTIVA, O Sr. ERNANi DESBESEL, anteriormente quaIificado - COmO

DiRETOR JURiD看CO. Estando os eleitos p「esentes, fo「am empossados de

imediato, PO「 Periodo de t「台s anos, PaSSando a pa面「 desta data a exe「Ce「 OS

POderes e responsab掴dades dete「minados peIo estatuto.

ENCERRAMEN丁O: O Sr. P「esidente da Mesa, aP6s observadas as

fo「maiidades legais, e naO havendo oposi9aO de nenhum dos subscrito「es,

ag「adeceu a p「esen9a de todos e deu por ence「rada a presente assembleia

ge「al, dete「minando a mim, que Servi como secreta「io- que lavrasse a presente

ata e a levasse a regist「o junto aos o「gaos pubIicos competentes pa「a su面「 OS

efeitos 」u「idicos necessa「ios. A p「esente segue assinada por mim e peio

P「esidente e por todos os eleitos, COmO Sinal de sua ap「OVaeaO.

Decia「amos que a p「esente ata confe「e com a origina=avrada no livro prop「lO.

Dois I「maos/RS, 14 dejunho de2021,

SBESEL

Presidente de Mesa e Fundado「a

Di「etora P「esidente

。姓霧s触れ
Fundado「a

パ苧詫霜雪了　¥一子　　　　　　　　　　　　’、、‾

‡這悪書這⊃
Di「eto「 Ju「了dico
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LIS丁A DE PRESENeA

iNSTI丁UTO OLivIA FISCHER

Data de Funda9aO: 14 dejunho de 2021.

FinaIidade: dnica e excIusiva, fundar associa9aO Civil de assist台ncia sociaiうde

fins nao econ6micos, Sem finalidade poi了tica ou 「eligiosa.

LU鮭B.SE.
Presjdente de Mesa e Fundado「a

Djretora Presidente

61詰み締祝しI.
CiNTIA SOARES CONSUL,

Fundadora

Diretora Executiva

/丈一二三≒ ←へ、一、
_一___→

且岬唇巨S重工--・葛- - ○○- - 〇一一一一ノ

Sec「etario de Mesa e Fundador

Diretor Juridjco

_「_--・一一・〇・-‾‾‾‾‾‾ ‾ ‾‾7

E「nani Desbesei - OAB/RS 33.784

、¥¥
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ATA DE ASSEMBLEIRA GERAL

INSTITU丁O OLivIA FiSCHER

DAIA, HORA, LOCAL: Aos 12 dias do m合s de agosto do ano de 2021, aS

=:00 (OnZe) horas, na Sede sociai, locaIizada na Av. Sao Miguei, nO 939,

Cent「o, CEP 93.950-000- Dois Irmaos/ RS.

CONVOCACÅo: Os associados foram convocados vi山almente, OS quais

COnfi「maram sua presen9a.

PRESENCA: P「eSen9a COnfi「mada dos associados Srs. (a):しUCIANA LEMOS

DESBESEL, brasiIeira, CaSada, aSSistente social, naSCida em　25,02.1964,

POrtado「a do documento de identidade RG, SOb o nO 2027747852, 6「gao

emissor SSP/RS insc「ita no CPF nO 415.468,650-04, 「eSidente e domic帖ada a

Rua Jos6 Affonso Wingert, nO 331, Bai「「O Sete de Setembro, Dois I「maos/RS.

CEP 93.950-000; CiNTiA SOARES CONSUL, b「asiiei「a, CaSada, aSSistente

SOCiai, naSCida em O4.06,1990, POrtado「a do documento de identidade

CRESS/RS, SOb o nO 13968言nsc「ita no CPF nO O25,014430-12, reSidente e

domic掴ada na Travessa Luiz Thomas Petzinge「, 59 21 , bairro P「imave「a, Dois

I「maos/RS, CEP　93950-000; e, ERNANI DESBESEL, brasilei「O, CaSado,

advogado, naSCido em O9.02.1963, POrtador do documento de identjdade

OAB/RS, SOb o nO 33784言nsc「ito no CPF nO 415.457,880-49, reSidente e

domic帥ado a Rua Jose Affonso VVIngert, nO 331 , Bai「「O Sete de Setemb「O, Dois

Imaos/RS. CEP 93.950-000, tendo por finalidade, dnica e exclusiva, fundar

associa9aO Civ= de assist全ncia social, de fins nao econ6micos, Sem fina=dade

P〔出tica ou re=giosa.

COMPOSieÅo DA MESA: Para p「esidir os t「abalhos, foi indicada, PO「

aclama9aO a S「a. 」UCIANA LEMOS DESBESEL, que eSCOlheu a mim,

ERNAN看DESBESEL pa「a sec「etari糾a.

D軋1BERAC6ES: O Sr. Presidente declarou instaiada a p「esente assembieia

geraI com a finalidade de re-「atificar os dados apontados como equivocados na

Nota Explicativa de Exig台ncia emitida pelo Regist「o Civii das Pessoas

Juridicas, da Comarca de Dois l「maos, aSSim como incIui「 OS dados faltantes

apontados na nota expIicativa. O S「. P「esjdente esclarece que todas as

exig合ncias foram cumpridas: i -　Co「「e9aO da denomina9aO do Di「eto「

Administrativo, Sendo que constou equlVOCadamente Di「etor Ju「idico na

eIei9aO; =鵜Cor「e9aO dos Art. 5O, inciso看V, Art. 35O言nciso I e Art. 40, aIterado a

S輔V吟O DE T剛LOS E DOCJM輔TOS

E C昭S DÅS時SSOAS JURiDICA合

壁DOほ=RMÅos / RS
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PaIav「a s6cio a「a associado; =I - O P「esidente escla「ece que a exig台ncia

determina o atendimento do Pa「ag「afo tlnico do A「t. 60 do CBB, PO「6m refe「ido

dispositivo Iegal nao possuI Pa「agrafo l]nico. Ent「etanto, COmO ha indica9aO de

COmPlementa9aO do Art. 31O do Estatuto, tal exig台ncia foi cumprida; lV - Do

mesmo modo, OS A「t. 22O- 23O foram complementados, aSSim como adequado

ao Art. 60 do C6digo Civil BrasiIeiro; V- Por fim, O Art. 16 foi alterado com a

finaiidade de atender o Art. 324言nciso IV da ConsoIida9aO No「mativa e

RegistraI do Rio G「ande do Sul.

ENCERRAMENTO: O S「. Presidente da Mesa, aP6s observadas as

fo「malidades legais, e naO havendo oposi9aO de nenhum dos subscritores,

agradeceu a presen9a de todos e deu po「 encer「ada a p「esente assembieia

geraI, dete「minando a mim, que SerVi como sec「eta「io, que lav「asse a p「esente

ata e a levasse a regist「O junto aos o「gaos p心bijcos competentes pa「a su面r os

efeitos ju「了dicos necess〔緬os. A p「esente segue assinada por mim e pelo

P「esidente, COmO Sinai de sua aprova9aO,

Declaramos que a presente ata confere com a o「igina=avrada no livro p「6prio.

Dois I「maos/RS, 12 de agosto de 2021.

田園
」EMOS DESBESEL

P「esidente de Mesa e Associada Fundado「a

Diretora P「esidente

8詰-心気鴫∫もら
CiNTIA SOARES CONSUL,

Assocjada Fundadora

Advogado - 33784 OAB/RS
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L!STA DE PRESENCA

INSTi丁U丁O OLiv看A FISCHER

Data da Assembieia Gerai: 12 de agosto de 2021

し.轍BESEL
Presidente de Mesa e Associada Fundadora

Diretora P「esidente

(岩船気鱒軌・
C了NTIA SOARES CONSUし,

Associada Fundadora

Di「etora Executiva

ERNANI DESBESEL

Sec「etario de Mesa e Associado ㍉ndado「

Di「eto「 Administ「ativo

S輔Vi?O DE T什ULOS E DOCUM巨NTOS
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∨∂1○○iZa〔看o di VIda. ∂ie爪da doe叫8

RELAeÅo DOS ASSOCIADOS FUNDADORES

LUC看ANA LEMOS DESBESEL, b「asiIei「a, caSada, aSSistente socia上nascida

em　25.02.1964, POrtado「a do documento de identidade RG, SOb o nO

2027747852, 6rgao emisso「 SSP/RS insc「ita no CPF nO 415.468.650-04一

「esidente e domic帥ada a Rua Jos6 Affonso Wngert, nO 331, Bai「ro Sete de

Setemb「o, Dois lrmaos/RS. CEP 93.950-000.

C了NTiA SOARES CONSUL, brasilei「a, CaSada, aSSistente social, naSCida em

O4,06.1990, POrtado「a do documento de identidade CRESS/RS, SOb o nO

13968言nsc「ita no CPF nO O25,014430-12, 「eSidente e domiciIiada na Travessa

Luiz Thomas Petzinger, 59 21 , bai「ro P「imave「a, Dois l「maos/RS’CEP 93950-

000.

ERNAN看DESBESEL, b「asilei「o, caSado, advogado, naSCido em O9.02.1963,

portado「 do documento de identidade OAB/RS, SOb o nO 33784言いSC「ito no CPF

no 415,457.880-49, reSidente e domic掴ado a Rua Jos6 Affonso Wngert’nO 331 ,

Bai「「o Sete de Setemb「o, Dois lrmaos/RS. CEP 93.950-000"

Lemos Desbesel

Presidente

7852 - SSP/RS

主商品一一一一//
Direto「 Ju「idico e Advogado

33784 OAB/RS

S駅V噂O DE TiTJLOS E DOCJMENTOS
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lNSTtTUTO OLivlA FISCHER

ES丁A丁U TO

CAPiTULO i - DA DENOMINACÅo, SEDE, DURACÅo E FiNS

Art. 1O - Constitui-Se, SOb a denomina9aO de lnstituto Olivia Fische「, PeSSOa

ju「了dica de di「eito p「ivado, SOb fo「ma de Associa9aO C剛de assist合ncia social,

de fins nao econ6micos, Sem finaIidade pol千tica ou 「eiigiosa, Cujas atividades

「eger-Se-aO Peio p「esente Estatuto Sociai, devidamente aprovado po「

Assembleia Ge「ai, e Peia iegisla9aO em Vigor.

Art. 2O - O lnstituto Olfvia Fische「 tem seu esc「it6rio e administ「a9aO na Av, Sao

Miguei, nO 939, Cent「o, CEP 93,950-000, Dois lrmaos/ RS, Brasi!・

Pa「ag「afo Primei「o - Po「 decjsao da Assembleja Gerai) a Sede podera ser

transferida pa「a outro ioca上

Pa「agrafo Segundo - A Assoc-a9aO POde「a atua「 em todo ter「it6「io nacional,

ab「indo帥ais, eSC「it6rios ou credenciando 「ep「esentantes reglOnalS, nO B「asii

Ou nO eXterior, 「eSPeitada a IegisIa9aO aPlicavel.

Art. 3O - O tempo de du「a9aO da Associa9aO 6 indeterminado.

Art. 4O - Sao as finaiidades do lnstituto Ol了via Fischer:

I - incentiva「 as pessoas com diagn6stico e em t「atamento onco16gico, a

reconhe∞r SuaS POtenCialidades, Pa「a que POSSam Obter at「av6s do

autocuidado, melho「a da autoestima, fortalecimento de v「ncuios e

ap「imo「amento das hab帥dades ja existentes, tOma「em-Se P「OtagOnistas de sua

Vida, eVidenciando as novas conquistas p「Ofjssionais e pessoais"

=　-　P「esta「 acompanhamento social aos pacientes e aos seus

fam掴a「es/Cuidadores, Visando propo「cionar um momento de acoihimento, de

escuta e de info「ma9aO quantO aO t「atamentO OnCO16gico, COmPreendendo e

COntrjbuindo com a situa9aO de manei「a integrai・

=i - Fomentar o conhecimento e viab川za9aO do acesso aos di「eitos do paciente

OnCOi6gico.

S輔ViCO DE TjTULOS E DOCJMENTOS

E C聞S OAS PESSOAS JJRiDICAS

DE DOIS旧聞Åos/RS
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lV - Aux掴ar na 「eorganiza9aO e nO fortaIecimento dos vincuios fam掴ares,

desenvoIvendo g「upos abertos e grupos te「ap台uticos em parceria com a rede

de atendimento e serv吟os, elucidando os pacientes e seus fam掴ares sobre

temas pe面nentes ao momento vivenciado,

V - Conceber, PromOVe「 e 「ea=zar projetos, a96es e eventos de divulga9aO

SObre a p「even9aO e tratamentOS do cance「, autOCuidado, autOeStima, entre

OutrOS,

Vl - Assumir, Se neCeSSario e possivel, a COnt「ata9aO de pessoal quaIificado

essencial ao meiho「 atendimento dos pacientes;

VIi - Reaiizar e /Ou Participa「 de eventos, feiras e cong「essos Iigados a

tematica da oncoIogia;

V川- O「ienta「 e assessorar organizae6es de fins nao econ6micos, emP「eSaS

P「iVadas e publico geral, OS quais estejam desenvoivendo projetos 「eiacionados

a tematica da oncoIogia.

iX - P「OmOVe「 a Cidadania, OS direitos humanos, a democ「acia, a autOnOmia e

Out「OS Vaio「es unive「sais relacionados as demais finaiidades dispostas neste

artigo, PreZando peia 6tica, reSPeito, t「anSPar台nCia, dedica9aO, entuSiasmo e

atitude, SemP「e COm foco no seu pdblico-alvo.

Pa「ag「afo p「imeiro - Todas essas a96es t台m po「 Objetivo, Visa「 O bem-eSta「, O

COnforto fisico e mental dos pacjentes, fam帥ares e cuidadores.

Pa「ag「afo segundo - Ao lnstituto OIrvia Fische「 e vedada quaiquer atividade

POlitico-Pa面daria, reiigiosa ou eieito「al,

Art. 5O - Para o desenvo!vimento e a consecu9aO de suas fina=dades e

OPjetivos sociais, O Instituto OIfvia Fische「:

l - P「estara servi9OS PermanenteS e Sem quaIquer disc「imina9aO, naO havendo

distin9aO de ra9a, COr, g台nerO, O「ienta9aO SeXual, COndi9aO SOCial, POl了tica ou

religiosa.

S駅V鳴O DE TITJLOS E DOCJMENTOS
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li - Podera fi「ma「 conv台nios, COntratOS言e「mos de coope「a9aO, ParCerias e

OutraS fo「mas de trabalho com pessoas juridicas, Pdblicas ou privadas,

nacionais ou est「angei「as;

=l - Podera eIaborar e executa「 projetos, CamPanhas, P「Og「amaS Ou Planos de

a90eS;

IV - P「omove「a campanhas de ∞nSCientiza9aO SObre o cancer, Paiestras e

eventos cuIturais voltados a tematica onco16gica, aSSim como incentiva「a

P「qietos que visem o mesmo o申jetivo;

V - Pode「a produzir, edita「 e divuigar liv「OS, reVistas foihetos e ca刷has de

COnSCientiza9aO SObre as neoplasias e/Ou aPOio ao paciente, SeuS fam帥ares e

Cuidadores, aSSim como desenvoIve「a documentarios, ent「eVistas e programas

eiet「6nicos de quaIquer especie, relacionados a sua fina=dade;

VI - 1ncentiva「a o cont「nuo aperfei9OamentO dos p「Ofissionais que atuem direta

Ou indi「etamente no campo da oncoiogia, inclusive os p「6p「ios assosociados,

direto「es e demais pessoas vincuiadas a Associa9aO, Visando um atendimento

mais humanizado pa「a o paciente com cancer e seus fam帥a「es e cuidado「es;

VII- Pode「a, Se 「elevante e atendendo os oPjetivos sociais da Assocja9aO,

COnCede「 boIsa-auX掴o pa「a o fomento de pesquisas cientificas e tecnoi6gicas

no ambito da oncoIogia;

CAP了TULO ll - DOS ASSOC!ADOS E COLABORADORES

Art. 60 - Ciassificam-Se OS ASSOCIADOS em二

I - Fundadores;

li鵜Volunta「ios;

川- Benem6ritos,

Art. 7O - Fundado「es sao todos os que toma「em parte na primei「a Assembleia

do lnstituto Olivja Fische「, nO dia 14 de junho de 2021, aSSinado o seu

instrumento de constitui9aO.

A「t. 8O - Voluntarios sao todos aque看es que ing「essam na Associa9aO, Pa「a

COIabora「 na consecu9aO de seus objetivos, mediante assinatu「a do termo de
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adesao ao trabalho volunt釦o, COnforme a Lei 9.608 de 18 de feve「eiro de

1998.

Art. 9O - Benem6「itos sao os que tenham t丁tuio outorgado pela Di「etoria, tendo

em vista os 「eIevantes servi9OS PreStados a AssocIa9aO.

Art. 10O - Sao di「eitos dos ASSOC!ADOS FUNDADORES:

l - Participa「 das atividades da Assocla9aO;

ii - Exclusivamente, COnVOCa「 aS Assembleias Ge「ais;

冊- Vota「 e se「 votado pa「a ca「gos da Administ「a9aO;

iV - Propo「 a cria9aO e tOma「 Parte em COmiss6es e grupos de trabalho, quando

designados pa「a essas fun96es;

V - Ap「esenta「 e aprovar propostas, P「OgramaS e P「qjetos reIacionados as

finalidades da Associa9aO.

Art. 1 lO - Sao deveres dos ASSOCiADOS FUNDADORES:

! -　Respeitar e cumprir as decis6es das assembieias e demais 6rgaos

dirigentes da entidade;

lI - Cump「ir e faze「 CumP「i「 o Estatuto e demais disposi96es intemas;

i‖ - Zela「 Peio nome da Associa9aO;

1V - Pa面Cipar das Assembieias Gerais,

Art. 120 - Sao os seguintes os requisitos para admissao de ASSOCIADOS

VOLUN丁ÅRiOS:

I - Entrevista com a Direto「ia da Assocla9aO, Para tOmada de consci台ncia de

SeuS direitos e obriga96es e aptidao pa「a o trabaiho voiunt釦o;

il - Assinatura do Termo de Compromisso de t「abalho voiunta「io e defini9aO de

f「equ全ncia reguiar;
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I‖ - Estagio iniciai de, nO m面mo, de t「台s meses, e/Ou Cu「SO de capacita9aO,

Oferecido pela Associa9aO;

IV - Recebimento de cracha e u帥za9aO Ob「igat6ria com identjdade funcional

de voIunta「io;

Art. 13O - Sao os di「eitos dos ASSOCIADOS VOLUN丁ÅRiOS:

I - Exe「ce「 as atividades que Ihe forem confiadas pela diretoria;

li - Ap「esenta「 sugest6es e p「oposi96es sob「e atividades da Assocla9aO;

=I - Pa面Cipa「 das 「euni6es peri6dicas da Associa9aO;

1V - Participar das assembleias o「dina「ias e ext「aordinarias da Associa9aO,

Sem dj「eito ao voto;

Art. 14O - Sao deveres dos ASSOCIADOS VOLUNTÅRiOS二

I - Cumprir este Estatuto;

=臆Acatar as decis6es dos 6「gaos Administrativos da AssocIa9aO;

I= - Zelar peio nome e pat「im6nio da Associa9aO;

IV - Cont「ibuir pa「a o desenvoIvimento das atividades da Assocla9aO.

Art. 15O - OsASSOCIADOS perdem seus direitos:

i - Se deixa「em de cumpri「 quaisque「 de seus deveres;

ii - Se infrjngirem qualquer disposi9aO eStatutaria, regimental ou quaIquer

decisao dos 6「gaos sociais;

i‖ - Se praticarem atos nocjvos ao interesse da Assocja9aO;

1V - Se pratica「em quaique「 ato que impiique em desabono ou descr6dito da

AssocIa9aO Ou de seus membros;

V - Se p「aticarem atos ou valerem-Se do nome da Associa9aO Para ti「a「

P「OVeito patrimonial ou pessoal, Pa「a Si ou para te「Ceiros.
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Paragrafo primei「o - Em quaique「 das hip6teses previstas acima, OS aSSOCiados

VOluntarios pe「derao seus di「eitos e se「ao excIufdos da Associa9aO POr Simples

decisao da Di「eto「ia, unanime ou por maioria, CaSO Seja reconhecida justa

CauSa Para tantO, aSSegu「ado o di「eito de se defender, Valendo-Se de todos os

meios de prova admitidos em iei.

Parag「afo segundo - O associado sera cientificado, PO「 eSCrito e pessoalmente,

dos fatos que lhe sao imputados e das ∞nSequenCias a que estara sujeito,

Para, nO PraZO de 15 (quinze) dias, Se fo「 de seu inte「esse, Oferece「 defesa e

indicar言ustificadamente, aS P「OVaS que Pretende p「Oduzi「, Cuja pertin台ncia

Se「a afe「ida, de fo「ma motivada, Pela Di「eto「ia.

Pa「ag「afo terceiro - Deco「rido in a/bis o p「azo previsto no paragrafo ante「io「, Ou

P「Oduzidas as provas defe「idas peia Diretoria, Se「a O aSSOCiado notificado’

PeSSOalmente, Para Oferece「 SuaS 「aZ6es finais, nO P「aZO de 7 (Sete) dias,

dirigidas a Di「eto「ia, que decidi「a motivadamente, nO PraZO de 20 (Vinte) dias,

COmunicando a decisao a assembieia ge「ai,

Paragrafo quarto - Da decisao da Direto「ia que p「etenda exclui「 um associado,

Cabe 「ecu「so a AssembIeia ge「aI no prazo de 15 (quinze) dias, que decidira,

POr maio「ia de votos, SOb「e a exclusao ou nao do associado, em Assembieia

especialmente convocada para esse fim, nO PraZO de 20 (Vinte) dias.

Art. 160 - Os memb「os do quad「o social nao respondem individual, SO=daria ou

Subsidia「iamente pelas obriga96es cont「a「das pela AssocIa9aO, a eXCe9aO de

SeuS Administ「ado「es.

Art. 17O - Qualquer ASSOCiADO podera, PO「 iniciativa pr6p「ia, desliga「-Se do

quadro sociai da entidade, Sem a neCeSSidade de declinar qualque「 」uStificativa

Ou mOtiva9aO eSPeCifica, a qualque「 tempo, bastando para isso, manifesta9aO

exp「essa mediante carta ou correspond台ncia eletr6nica, datada e assinada,

endere9ada a entidade.

Pa「agrafo Unico - Sem configura9aO de justa causa, POde「a se「 excIuido

quaIquer associado que deixa「 de pa面Cipa「 das atividades do lnstituto Oi了via

Fische「, de fo「ma injustificada, PO「 mais de O2 (dois) meses ou se as atividades

desenvoIvidas nao estive「em condizentes com os objetivos da Associa9aO. A

decisao se「a tomada peia Direto「ia, unanime ou por maioria"

SERVI9O D申iT螺鱗E PO鎚M軸ずOS
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CAPiTULO I= - DOS COLABORADORES

Art. 18O　- CoIaborado「es p「estadores de se「vi9OS SaO, PeSSOaS fisicas e

juridicas, que Se dispuserem a contribuir mediante 「emunera9aO.

Art. 19O - Colaboradores doado「es sao, PeSSOaS f「sicas e jur「dicas, que Se

dispuserem a contribui「 COm doa96es de o「dem mate「jal ou financei「a.

CAP什ULO IV - DA GES丁Åo E ADMINISTRACÅo

Art. 20O - A Associa9aO POde「a ser administ「ada pelos seguintes 6rgaos:

! - AssembIeia Ge「al;

= - Di「eto「ia;

1= - Conselho Fiscai.

SECÅo I - DAASSEMBLEIA GERAL

Art. 21O - A AssembIeia Ge「aI sera composta peIa 「euniao de todos os

ASSOCiADOS, Para a SOCiaiiza9aO das informa96es definidas peIa Di「etoria,

assim como a viab帥za9aO de espa9O de escuta da opiniao dos demais

associados.

Art. 22O - A Assembieia Ge「al 「euni「-Se-a, Ordina「iamente, nO Primei「O t「imest「e

de cada ano para:

I - Aprova「 as contas da Diretoria;

= - Eieger os membros da Di「eto「ia, do ConseIho Fiscal, eSte ultimo, quando fo「

OCaSO;

I‖ - 「efe「endar a aprova9aO de novos associados;

lV - definir eventuais remunera96es em favor do(a) Direto「(a) Executivo.

V - Decidi「 sobre 「efo「ma do Estatuto, O quaI nao ser〔irevisado pe「iodicamente,

exceto quando houve「 necessidade de adequa9aO legal e a pedido de 2/3 (dois

te「9OS) dos associados/associados fundado「es em assembleia gerai,

Pa「ag「afo Primeiro　-　Pa「a as deiibe「a96es 「efe「entes a destitui9aO dos

administ「adores (artigo 59, l do C6digo CiviI), a!tera96es do Estatuto (artigo 59,
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li do C6digo Civ時deIibe「a96es 「efe「entes a aIiena9aO de im6veis e dissoIu9aO

da Assocla9aO Se「a eXigido a presen9a Ou rePreSenta9aO e O VOtO COnCO「de de

2/3 (dois te「9OS) dos Associados com direito a voto.

Art. 23O　-　A Assembleia GeraI 「euni「-Se-a eXtraOrdinariamente com a

designa9aO de seus fins, SemP「e que COnVOCada peIo Di「eto「 P「esjdente, Ou

po「 「equerimento por no minimo l/5 (um quinto) de seus Associados no pIeno

gozo de seus di「eitos.

Art.24O - A Assembieia Geral se「a convocada para fins dete「minados, mediante

p「evIO e geral an血cio, PO「 meio de editai afixado na sede da entidade’PO「

ci「culares ou outros meios de comunicaeao adequados, incIusive eiet「6nicos,

COm anteCed合ncia minima de 15 (quinze) dias.

Pa「agrafo血ico - A Assembieia instala「-Se-a em P「一meira convoca9aO COm

maio「ia absoiuta dos associados e em segunda convoca9aO, deco「ridos trinta

minutos, COm nO m「nimo 3 (tr台s) associados, Sendo pelo menos um (a) Di「eto「,

e as delibe「a96es se「ao tomadas por maioria simpIes dos associados

PreSenteS, SaIvo exce96es p「evistas po「 este Estatuto.

SEeÅo = ○ DA D!RETORIA

Art. 25O - A Direto「ia sera constitu千da, neCeSSa「iamente, POr um(a) Direto「 (a)

P「esidente, POdendo, Se neCeSSario, Se「 auX帥ado (a) po「 um(a) Direto「(a)

Executivo e/Ou um(a) Direto「(a) Administ「ativo, devidamente e!eitos pela

Assembieia Ge「aI peio mandato de 3 (t「es) anos, naO havendo Iimites pa「a

「eelei96es, SuCeSSivas ou nao, a Crit6rio da AssembIeia Ge「al・

Pa「ag「afo Unico - Ocor「endo a vacancia de quaique「 dos cargos de Direto「】 O

Di「eto「 P「esidente e na sua falta, O Di「eto「 Executivo, indicara o substituto,

dent「e os Associados, Sujeito a homoIoga9aO PeIa AssembIeia Ge「al, Para

CumP「ir o restante do mandato do di「eto「 ausente

Art. 260 - Compete exciusivamente a Direto「ia二

!一Elaborar o p「og「ama anual de atividades e execut計o;

ii - Elabora「 e ap「esenta「 O 「elat6「io anual a assembieia ge「al;
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川- Cooperar com institui96es pjlb=cas e privadas, Para m心tua CO!abo「a9aO em

atividades de inte「esses comum;

IV - Convocar a assembleia geral;

∨葛P「aticar atos de gestao adminjst「ativa;

VI - Aprovar a admissao de novos associados ou a demissao na entidade;

V11 - Outras fun96es que ihes forem at「ibuidas pe看o 「espectivo regimento

jntemo, aPrOVados peia assembieia gerai;

VI‖ - Contrata「 e demitir coIaborado「es e/ou p「estado「es de servi9OS.

Art. 27O - Compete exclusivamente ao(a) Direto「(a) Presidente:

I - Cumprir e fazer cumpri「 este Estatuto e Regimento lntemo;

Il - P「esidir a AssembIeia GeraI;

冊- Convoca「 e p「esidi「 as 「euni6es da Diretoria;

iV - Dirigir e supervisiona「 todas as atividades da AssocIa9aO, POdendo, Pa「a

tanto, admitir e dispensa「 emp「egados, regidos pela Consoiida9aO das Lejs do

T「abaIho, bem como cont「ata「 a ioca9aO de servi9OS de t「abaihadores

eventuais e sem vincuIo empregaticio, quando fo「 O CaSO;

V - Conservar, SOb sua guarda e 「esponsab冊dade, O numerario e documentos

reIativos a tesou「a「ia言nciusive contas bancarias, bem como determina「 que

Out「O memb「O da Di「etoria o fa9a;

VI - P「OmOVer a arreCada9aO da receita e paga「 as despesas autorizadas peia

Direto「ia Administ「ativa, inciusive assinar cheques individuaImente em nome da

Assocla9aO;

Vll - Cump「ir out「as at「ibui96es que ihe sejam fixadas no Regjmento;

V=l　-　Cump「i「 as at「ibui96es do(a) Di「etor(a) Executivo(a) e/Ou

Administ「ativo(a), POr OCaSiao da vacancia do ou dos cargos.
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Art. 280 - Compete ao(a) Di「etor(a) Executivo(a), quando houver:

l　-　Aux掴ar o(a) Direto「(a) Presidente no gerencjamento das atividades

administrativas e contabejs da Associa9aO;

= - Arrecadar e contab帥zar aux川os e donativos em dinhei「o ou em especie,

mantendo em dia a esc「itu「a9aO, tOda comprovada;

=I - Pagar as contas das despesas auto「izadas peIo(a) P「esidente;

lV　-　Ap「esentar relat6rios de receitas e despesas, SemP「e que fo「em

SOIicitadas;

V - Ap「esenta「 「e!at6「io financei「o pa「a ser submetido a Assembleia Gerai;

Vi - Supervisionar a escritura9aO COntabil, que Se「a 「ealizada por tercei「OS

especjaImente contratados para este fim.

V= - Supe「intende「 OS Servi9OS ge「ais da secretaria, mantendo em dia os seus

arquIVOS;

V=I - Lav「a「 Ou manda「 iav「ar as atas das reuni6es da Di「etoria, nO Ljv「O de

Atas da Di「eto「ia;

獲X - Substitui「 o(a) Di「etor(a) Presidente nas faitas e impedimentos deste;

Art. 290 - Compete ao(a) Diretor(a) Administrativo(a), quando houver:

l - D両gir os servi9OS administ「ativos do lnstituto;

看看　- O「ganizar e manter atualizados o cadastro geraI dos associados do

lnstituto;

i‖ - Receber, redigi「 e expedi「 a co「respondencia do Instituto;

iV - Substitui「 o(a) Di「eto「(a) Presidente e o(a) Di「eto「(a) Executivo nas faltas e

impedimentos destes;
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∨ - Executa「 Out「aS tarefas deIegadas peio(a) Di「etor(a) P「esidente, 「eSPeitada

a sua area de atua9aO.

Art. 30O - Cabera ao(a) Diretor(a) Presidente 「epresentar a sociedade ativa e

PaSSivamente言udicial e ext「ajudiciaImente言nciusive pa「a movimenta9aO de

COnta bancaria, ficando expressamente vedado o uso do nome da Associa9aO

Pa「a qualquer fim estranho as suas finaIidades, COmO fian9aS, aVais ou

quaISque「 Out「OS atOS de favo「.

A巾. 31O - A Di「etoria sera eieita com base nos seguintes crit6「ios:

i - Se「 Associado fundador; Ser aSSOCiado com no m了nimo, 02 (dois) anos de

filia9aO na Assocla9aO, anteS da data das eIei96es;

iI -丁er pieno gozo dos direitos estatuta「ios, bem como quita9aO COm aS

Ob「iga96es estatutarias;

用一As eiei96es se「ao sempre 「ea=zadas no m台s de ma「9O Ou ab申a cada tr台s

(03) anos, COnjuntamente com a Assembieia Gerai O「dinaria, devendo se「

OPjeto de convoca9aO eSPeC「fica, COm anteCed台ncia minima de 30 (trinta) dias,

a qual contera o 「eguIamento ge「ai das elei96es, na fo「ma do Estatuto.

1V- As eIei96es p「ocessa「-Se-aO de acordo com as no「mas ge「ais fixadas pa「a

as associae6es civis, e em COnfo「midade com o 「eguiamento ge「ai das eIei96es

emitido e aprovado peia Di「eto「ia vigente, na fo「ma deste Estatuto, POdendo o

VOtO Se「 aberto, Ou SeCretO.

V - Dos resultados das elei9OeS Se lavra「a uma l]nica ata especiai para

declara9aO dos candidatos eIeitos e fixa9aO da data de posse que devera

OCOr「er nO PraZO maXimo de 30 (trinta) dias ap6s a proclama9aO dos eleitos.

Vi - Para a elei9aO da Di「etoria, Se「a aPreSentada em chapa compIeta dos

Candidatos, COm anteCed合ncia m血ma de 15 (quinze) dias da realiza9aO da

Assembleia, Cuja chapa, Ou Chapas se「ao fixadas em murai na sede da

Assoc看a9aO e enViada por correio elet「6ni∞ aOS Associados que po「 esc「ito a

SOiicita「em, na fo「ma deste Estatuto.

Vii -　Se「ao decla「ados eIeitos os candidatos pertencentes a chapa que

a’can9a’a ma-O「la de votos　　　　　　冊爵
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VI‖ - Cada candidato nao pode「a conco「「e「 Simultaneamente a mais de um

CargO eletivo ou supiente, nem COnCOrre「 em mais de uma chapa.

SEeÅo川- DO CONSELHO FISCAL

Art. 32O - O ConseIho Fiscal, Se e quando instalado, COmPO「一Se-a de, nO

minimo, 2 (dois) membros efetivos, aSSOCiados ou nao, e!eitos pe!a Assembleia

ge「aI da Associa9aO, Sendo seu mandato coincidente com o mandato da

Di「etoria.

Pa「agrafo unico - Em caso de vacancia, O mandato se「a assumido peio

「espectivo supIente, quando houve「, at6 o seu t6rmino, Ou, naO havendo

SuPIente, POr elei9aO eSPeCifica 「ea看izada por meio de assembleia ge「ai

extraordinaria,

Art. 33O - O Conselho FiscaI, Se e quando instalado, tem aS atribui96es e os

POde「es que sao conferidos po「 iei, Sendo competente, dentre outras

atribui96es, Pa「a:

I - Opina「 SObre os reiat6「ios de desempenho financeiro e contabiI e sobre as

OPe「a96es patrimoniais realizadas, emitindo parece「es pa「a os organismos

SuPe「io「es da entidade, devendo a Di「eto「ia presta「 todas as面orma96es

SOIicitadas;

11 - Aprecia「 O 「eIat6rio da Direto「ia no final de cada exe「Cicio, Submetendo-Se a

ap「OVa9aO da assembleia gerai e decidir sob「e a aprova9aO das contas e

baian9O anual;

冊- Aux帥a「 a Di「etoria, SemPre que SOlicitado;

IV - Suge「ir a contrata9aO e aCOmPanha「 o trabaIho de eventuais auditores

exte「nos independentes

V - Convocar ext「aordjnariamente a Assembleia Ge「aI;

Pa「agrafo dnico - OS membros do Conselho FiscaI desempenha「ao as suas

fun96es e atribui96es sem remunera9aO, POdendo, nO entantO, 「eCebe「
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「eemboiso de despesas rea=zadas comp「OVadamente no exe「Cicio de suas

atribui96es, desde que p「eviamente aprovadas pela Di「eto「ia.

Art. 340 - A ap「ova9aO das contas previstas no inciso = devera atentar para:

i - A observancia dos p「lnCIPIOS fundamentais de contab帖dade e das No「mas

Brasilei「as de Contab掴dade;

= - Que se d台pubIicidade po「 qualque「 meio eficaz, nO enCe「ramentO do

exe「c了cio fiscal, aO reIat6「io de atividades e das demonst「a96es financei「as da

entidade, incluindo-Se aS Certid6es negativas de d6bitos 」untO aO INSS e ao

FG丁S;

冊- Realiza9aO de auditoria言nciusive po「 audito「es exte「nos independentes se

fo「 o caso, da apIica9aO dos eventuais recu「SOS OPjeto do Te「mo de Pa「Ce「ia;

lV - A presta9aO de contas de todos os 「ecursos e bens de origem publica

「ecebjdos pela associa9aO Sera feita conforme dete「mina o parag「afo l]nico, do

a面go 70, da Constitui9aO Fede「al.

CAPiTULO V - DAS FON丁ES DE RECURSOS, DO PA丁RIMONIO E DA

DISSOLUCÅo

SEeÅo I - DOS RECURSOS

Art. 35O Constituem-Se eVentuais fontes de 「ecursos do Instituto Olfvia Fischer,

Pa「a manuten9aO e desenvoIvimento de suas atjvidades:

i - Eventual doa9aO iniciai dos associados fundado「es ou associados;

1I - Doae6es, auX帥os e cont「ibui96es que ihe sejam destinados po「 quaisque「

PeSSOaS f「sicas ou 」u「「dicas de direito privado, naCional ou intemaciona上

quando rea=zadas para este fim especifi∞;

冊- Rendimentos p「Oduzidos por todos os seus direitos e atividades 「eaiizadas

Pa「a COnSeCu9aO dos seus objetivos sociais言ais como, maS naO Se =mitando, a

COme「Cializa9aO de produtos p「6p「ios ou em pa「Ceria com empresas,

P「eSta96es de servi9OS e rendas o「iundas de direitos auto「ais e/Ou P「OP「iedade

inteiectual;
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!V - Recebimento de Iegados, heran9aS, direitos ou c「6ditos de pessoas f了sicas

Ou 」u「idicas;

V - Recebimento de bens e vaIores que lhe s手jam destinados, na forma de Iei,

Pela extin9aO de instituje6es similares;

Vl - ApIica9aO de 「eceitas e out「as fontes, COnVenios, aPOios e financiamentos,

desde que nao incompat「veis com o iivre desenvoivimento das atividades da

Associa9aO;

V= - Receitas deco「「entes de campanhas, P「Og「amaS e/Ou P「Qjetos espec簡cos;

V=i - As rendas em seu favo「 constituidas por te「cei「os;

lX - O usufruto instituido em seu favor;

X - Os 「endimentos de aplica96es de seus ativos financeiros, Pe面nentes ao

Pat「im6nio sob a sua administra9aO.

Pa「ag「afo l加CO -丁odos os bens, rendas e eventuaI resuItado ope「acional

Se「aO aP=cados integ「almente no territ6rio nacionai, na manuten9aO e nO

desenvoIvimento dos objetivos sociais da o「ganiza9aO.

SECÅo l菓- DO PATRIMON!O

A「t. 36O - Constituem o pat「im6nio do Instituto Olivia Fischer os bens m6veis e

imOVeiS, Veiculos e ativos financeiros,

Art. 37O - A Associa9aO naO distribuira, entre SeuS aSSOCiados, COnSeiheiros,

empregados ou doadores, eVentuais excedentes operacionais, b「utos ou

lfquidos’dividendos, bonifica96es, Pa砧Cipa96es ou parceIas de seu pat「im6nio,

auferidos mediante o exerc「cio de suas atividades, e OS aPlicara integ「aimente

na consecu9aO de seu oPjetivo sociai.

Parag「afo Unico: SOmente O(a) Direto「(a) Executivo podera auferir rendimentos,

Cujos valores se「ao objeto de delibe「a9aO P「6via em sede de Assembieia GeraI,

nos termos do inciso IV, do a巾. 220.
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A巾. 38O - Todo pat「im6nio e receitas da Associa9aO deverao ser destinados aos

O申jetivos a que p「op6e a entidade, 「eSSalvados os gastos despendidos,

inclusive no que tange a eventuai 「emune「a9aO do(a) Di「eto「(a) Executivo, e

bens necessa「ios a seu funcionamento,

Art. 39O - A a=ena9aO, hipoteca, Penho「, COmPra, Venda ou troca dos bens

Pat「imoniais da Associa9aO SOmente POde「a se「 decidida po「 aprova9aO da

maioria absoluta da Di「eto「ia.

Parag「afo l]nico - A destina9aO e/Ou a COmPra dos bens de baixo valor sera

decidida peIa Direto「ia e aprovada peio Conseiho FiscaI, Se instaIado, Sendo

desnecess知a a reaIiza9aO de AssembIeia GeraI para tal fim.

SECÅo I‖ - DA DISSOLUCÅo

Art. 40O - A Associa9aO POde「a se「 extinta por deiibera9aO e aP「OVa9aO dos

associados fundadores, em quaiquer tempo, desde que seja convocada uma

Assembleia Ge「al extrao「dina「ia para taI fim, Podera tambem ser extinta po「

demais fo「mas previstas em lei.

Art. 41O - Em caso de dissolu9aO da entidade, O Patrim6nio lrquido sera

transferido a outra pessoa juridica quaiificada como Organiza9aO da Sociedade

Civii de lnte「esse P11b=co, P「efe「encialmente com o mesmo objetivo social.

CAPiTULO Vi _ DO EXERC了cIO SOCIAL

Art. 420 - O exe「cfcio social te「a a du「a9aO de um ano言niciando-Se em lO de

」aneirO e terminando em 31 de dezembro de cada ano,

Art. 43。 - Ao fim de cada exe「Cicio sociaI, a Diretoria eiaboraJ舌COm base na

escrituraeao contabii da assocla9aO, um balan?O Pat「imoniai e a demonstra9aO

do 「esuitado do exe「C「Cio e uma demonstra9aO das o「igens e aplica96es de

CAP了丁ULO VIi - DAS DiSPOSIC6ES GERAIS

A「t. 440 - Os casos omissos se「ao 「esoIvidos peIa Direto「ia referenciados peia

Assembieia Ge「al.

圏図
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Art. 45O - Fica eIeito o Fo「o desta Coma「ca de Dois l「maos/RS para qua-que「

a9aO fundada neste Estatuto.

Dois lrmaos/RS, 14 dejunho de 2021.

Fundado「es:

¥華へゝ
¥ニ;‾へへ

∴∴ ∴∴∴

E「nani Desbesei

33784 OAB/RS

RE(†ISTRO CTVIL DAS PESSOAS ,JURfDJrAS
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CERTIDÅo

Certifico que o pre8ente E8tatulo SocjaI o demai8

documento8 integrantes, datado8 de 14 de junho de

2021 o 12 de ago8tO de 2021' COnte=do 24 p6gina8

(frente〉, numerada8 de Ol a 24, PrOtOCOiado 8Ob

nO12・557, as fIs"161, do Liv「o A・19, em 16/O7/2O21, O

reapre8entado no dia 13/08I2021, foi registrado 8Ob

nO317, aS fi8・91vOIlO3, do Livro A-17, em 23 de agosto

de 20之1.

Certidao PJ (24 paginas): R$ 232,80 (0162.04.1500010.03419 =

R$ 3,30)

Exame de Documentos: R$ 44,80 (0162.04.1500010,03415 =

R$ 3,30)

Inscricao soc. s/fins economicos: l]$ O6,70

(0162"04.1500010.03416雪鼠$ 3,30)

Digi(aIiをa9曇o: R$ 40,80 (0162.04.1500010.0紳17雪京$ 3,30)

Processamenl〇割etr6nico: R$ 5,30 (0162.01 ,0700037,41836 =

京$ 1.40)
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