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DE: ESTATUTO SOCIAL EM VIGOR PARA: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 
ESTATUTO SOCIAL 

JUSTIFICATIVAS 

 

 

 

Artigo 24. O Conselho Deliberativo será 

composto por 6 (seis) membros titulares e seus 

respectivos suplentes, sendo 4 (quatro) deles e 

seus respectivos suplentes indicados pelas 

Patrocinadoras e 2 (dois) membros e seus 

respectivos suplentes eleitos pelos Participantes e 

Assistidos na forma do Regimento Eleitoral. O 

mandato dos membros indicados e eleitos será de 

2 (dois) anos e término de sua vigência será 

sempre no mês de novembro do segundo ano após 

a posse, mediante posse dos substitutos eleitos ou 

indicados, ressalvadas as hipóteses de término 

antecipado do mandato previstas neste Estatuto. 

Artigo 24. O Conselho Deliberativo será 

composto por 6 (seis) membros titulares e seus 

respectivos suplentes, sendo 4 (quatro) deles e 

seus respectivos suplentes indicados pelas 

Patrocinadoras e 2 (dois) membros e seus 

respectivos suplentes eleitos pelos Participantes e 

Assistidos na forma do Regimento Eleitoral. O 

mandato dos membros indicados e eleitos será de 

2 (dois) anos e término de sua vigência será 

sempre no mês de julho do segundo ano após a 

posse, mediante posse dos substitutos eleitos ou 

indicados, ressalvadas as hipóteses de término 

antecipado do mandato previstas neste Estatuto. 

Alteração do mês em que serão 

encerrados os mandados dos dirigentes da 

Entidade, para melhoria na sua 

governança. 

Artigo 32. O Conselho Fiscal é integrado por 3 

(três) membros titulares e respectivos suplentes, 

sendo 2 (dois) e seus respectivos suplentes 

indicados pelas Patrocinadoras, 1 (um) e seu 

respectivo suplente eleito pelos Participantes e 

Assistidos, na forma do Regimento Eleitoral. O 

mandato dos membros indicados e eleitos será de 

2 (dois) anos e término de sua vigência será 

sempre no mês de novembro do segundo ano após 

a posse, mediante posse dos substitutos eleitos ou 

indicados, ressalvadas as hipóteses de término 

Artigo 32. O Conselho Fiscal é integrado por 3 

(três) membros titulares e respectivos suplentes, 

sendo 2 (dois) e seus respectivos suplentes 

indicados pelas Patrocinadoras, 1 (um) e seu 

respectivo suplente eleito pelos Participantes e 

Assistidos, na forma do Regimento Eleitoral. O 

mandato dos membros indicados e eleitos será de 

2 (dois) anos e término de sua vigência será 

sempre no mês de julho do segundo ano após a 

posse, mediante posse dos substitutos eleitos ou 

indicados, ressalvadas as hipóteses de término 

Alteração do mês em que serão 

encerrados os mandados dos dirigentes da 

Entidade, para melhoria na sua 

governança. 
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antecipado do mandato previstas neste Estatuto. antecipado do mandato previstas neste Estatuto. 

Artigo 38 (...) Artigo 38 (...)  

Parágrafo único. Os membros da Diretoria 

Executiva serão indicados pelo Conselho 

Deliberativo da Entidade, que poderá substituí-los 

ou destituí-los a qualquer momento antes do 

término da vigência do mandato, que ocorrerá 

sempre no mês de novembro do segundo ano após 

a posse. 

Parágrafo único. Os membros da Diretoria 

Executiva serão indicados pelo Conselho 

Deliberativo da Entidade, que poderá substituí-

los ou destituí-los a qualquer momento antes do 

término da vigência do mandato, que ocorrerá 

sempre no mês de julho do segundo ano após a 

posse. 

Alteração do mês em que serão 

encerrados os mandados dos dirigentes da 

Entidade, para melhoria na sua 

governança. 

Artigo 59 (...) Artigo 59 (...)  

Dispositivo inexistente Parágrafo único. Os mandatos dos 
Conselheiros e Diretores que estiverem em 
curso quando da alteração do mês previsto no 
Estatuto para o término dos mandatos, de 
novembro para julho, serão, 
excepcionalmente por ocasião da entrada em 
vigor do respectivo Estatuto, prorrogados até 
julho do ano subsequente. 

Inclusão de disposição transitória para 

acomodar a alteração do mês em que 

serão encerrados os mandados dos 

dirigentes da Entidade, de novembro para 

maio. 

 

 

 


