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CAPÍTULO I- DA DENOMINAÇÃO, DA NATUREZA JURÍDICA, DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA 

SEDE  

 

Art. 1°. A “Associazione Culturale Italiana di Londrina é uma pessoa jurídica de 

direito privado, constituída em 24 de julho de 1997 sob a forma de associação 

civil social e cultural, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n.01991821/0001-

08, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira,  regida pelo presente 

estatuto, por normas complementares e pela legislação que lhe for aplicável. 

§1º. A Associazione Culturale Italiana di Londrina é também denominada por I 

Bravissimi, termo que adota neste estatuto. 

§2º. A I Bravissimi está reconhecida de Utilidade Pública do Município de 

Londrina pela Lei n. 12659, de 21 de fevereiro de 2018.  

 

Art.2º. A I Bravissimi tem foro e sede social na cidade de Londrina (PR), a Rua 

Faria Lima n. 775 e prazo de duração indeterminado. 

CAPÍTULO II - DA FINALIDADE, MISSÃO, VALORES E ATIVIDADES  

Art.3º.  A I Bravissimi tem por finalidade a promoção, a divulgação, o fomento, o 

incremento e a difusão da língua e da cultura italiana e seus valores sociais e 

humanitários.  

 

Art.4º. A missão da I Bravissimi é promover, divulgar e estudar a cultura e a 

língua italiana para todos que apreciam ou descendem do Estado Italiano.  

 

Art.5º. A I Bravissimi tem como valor a proteção do patrimônio cultural italiano e 

suas formas de expressão.  

 

Art.6º.  A I Bravissimi atingirá sua finalidade por meio das seguintes atividades: 

I- Promoção de eventos culturais e sociais, presenciais ou virtuais;  

II- Realização de palestras, cursos, exposições, feiras culturais, festivais, 

missas celebradas em italiano; 

III- Exibição de filmes e exposições fotográficas;  

IV- Realização de programas de rádio e televisão;  

V- Promoção de peças de teatro e concertos musicais;  

VI- Promoção da gastronomia;  

VII- Oferta de aulas de língua e cultura italiana; 

VIII- Promoção de intercâmbios culturais e profissionais;  

IX- Promoção de viagens;  

X- Promoção de estudos específicos; 

XI- Publicação de livros e revistas;  

XII- Defesa do patrimônio histórico e cultural, símbolos da trajetória italiana 

no território brasileiro;  
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XIII- Vendas de ingressos e produtos específicos relacionados aos 

objetivos da associação;  

XIV- Prestação de serviços;  

XV- Promoção do voluntariado, da diversidade e da inclusão social;  

XVI- Outras atividades em consonância com sua finalidade.  

 

§1º. As atividades poderão se dar sob forma de execução direta ou por 

apoio/patrocínio à projetos alinhados com a finalidade da associação. 

§2º. A I Bravissimi poderá atuar em todo território nacional e constituir filiais de 

trabalho para melhor desempenho de sua finalidade. 

§3º. Para a consecução de sua finalidade, a I Bravissimi poderá celebrar 

parcerias, acordos de cooperação, contratos, convênios, ajustes e outros 

instrumentos congêneres com organizações nacionais ou internacionais. 

 

CAPÍTULO III - DOS ASSOCIADOS  

 

Art.7º. A I Bravissimi será constituída por número ilimitado de associados 

distribuídos nas seguintes categorias: 

I- Associado fundador; 

II- Associado pessoa física; 

III- Associado pessoa jurídica.  

 

Art.8º. São associados fundadores, as pessoas que participaram da assembleia 

de constituição da I Bravissimi cujos nomes constam em ata e os membros da 

primeira Diretoria da associação.  

 

Art.9º. Os associados pessoa física e jurídica, são aqueles que se identificam 

com as finalidades da I Bravissimi, aceitam as normas estatutárias, tem seu 

pedido de filiação aprovado e contribuem com as taxas associativas 

estabelecidas anualmente pela Assembleia Geral.  

 

Art.10.  O pedido de filiação ao quadro associativo será feito mediante o 

preenchimento de formulário no website da associação que será recebido e 

analisado pela Diretoria Executiva. 

Parágrafo único. A filiação e a permanência ao quadro associativo da I 

Bravissimi estão condicionadas a aceitação das normas estatutárias e 

regulamentos da associação e ao pagamento de contribuições financeiras 

estabelecidas em assembleia geral.  

 

Art.11. São direitos dos associados: 

I. Fazer proposições para melhoria das atividades desenvolvidas pela 

associação; 

II. Participar das reuniões, atividades e demais eventos organizados pela 
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associação e/ou pela rede de parceiros e apoiadores; 

III. Comunicar irregularidades no funcionamento da associação ou violações 

às regras estatutárias;  

IV. Votar e ser votado quando em dia com suas obrigações estatutárias e não 

impedido por este estatuto; 

V. Ter acesso aos benefícios estabelecidos para sua categoria nas 

atividades desenvolvidas pela associação;  

VI. Ter acesso as atas e a toda documentação da associação;  

VII. Renunciar à condição de associado por meio de comunicação oficial. 

 

Art.12. São deveres dos associados: 

I. Cumprir rigorosamente as disposições deste Estatuto, dos Regimentos e 

Regulamentos e demais normas aprovadas assim como o Código de 

Ética, quando existente e acatar as deliberações dos órgãos 

competentes;  

II. Pagar pontualmente as taxas associativas instituídas;  

III. Contribuir para a consecução dos objetivos e zelar pelo bom nome da I 

Bravissimi;  

IV. Justificar as faltas nas reuniões e eventos institucionais quando 

especificamente convocados para tal fim;   

V. Manter atualizado o cadastro junto a associação; 

VI. Comunicar qualquer irregularidade no cumprimento dos objetivos da 

entidade. 

VII. Zelar pela imagem e reputação da associação;  

VIII. Não divulgar dados e informações pessoais dos associados exceto quando 

expressamente autorizado; 

IX. Evitar toda e qualquer manifestação político partidária durante a 

participação nas atividades da I Bravissimi;  

X. Solicitar afastamento dos quadros associativos quando for concorrer à 

cargos políticos, no período indicado por lei para a descompatibilização. 

Art.13. Os associados que infringirem este estatuto ou outras normas internas 

serão desligados do quadro associativo após decisão da assembleia geral 

assegurado o direito de defesa e contraditório. 

Art.14. O desligamento do quadro associativo ocorrerá quando, após advertido 

expressamente e suspenso, o associado reincidir nas seguintes condutas: 

I. Violação dos deveres assumidos conforme art.12; 

II. Condutas que possam afetar ou comprometer a imagem da I Bravissimi;  

III. Prática de ato contrário ou incompatível com a finalidade e valores da I 

Bravissimi;  

IV. Ofensa física ou moral a outro associado;  

V. Adotar comportamento que leve a desagregação dos associados;  



5 
 

VI. Usar o nome da I Bravissimi para promoção de interesses ou vantagens 

pessoais sem o prévio consentimento da Diretoria Executiva. 

 

Art.15.  O processo disciplinar visando ao desligamento do associado será 

conduzido por um comitê composto por 03(três) membros escolhidos entre os 

associados. 

§1º. O relatório de conclusão do comitê será apresentado à Assembleia Geral 

para aplicação ou não da pena de desligamento. 

§2º. Enquanto durar o processo interno disciplinar, o associado não poderá 

apresentar sua candidatura a cargos eletivos. 

 

Art.16. Os associados não responderão nem subsidiaria ou solidariamente pelas 

obrigações assumidas em nome da associação.   

CAPÍTULO IV- DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art.17. A I Bravissimi contará com a seguinte estrutura organizacional: 

I. Assembleia Geral 

II. Conselho de Administração 

III. Diretoria Executiva  

IV. Conselho Fiscal 

 

DAS ASSEMBLEIAS 

 

Art. 18.  A Assembleia Geral é o órgão supremo e decisório da I Bravissimi, 

composta por todas as categorias de associados em dia com suas obrigações, 

podendo ser Assembleia Geral Ordinária (AGO) ou Assembleia Geral 

Extraordinária (AGE). 

 

Art.19. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) ou a Extraordinária (AGE) poderá 

ser convocada: 

I. Pelo presidente do Conselho de Administração, ou em sua falta, por 

qualquer dos membros do Conselho de Administração; 

II. Por requerimento, dirigido ao presidente do Conselho de 

Administração por 1/5 (um quinto) do conjunto de associados no 

gozo de seus direitos; 

III. a pedido do Conselho Fiscal e/ou da Diretoria Executiva dirigido 

ao presidente do Conselho de Administração.   

 

Art.20. A AGO será convocada para a seguintes deliberações:  

a) no primeiro quadrimestre de cada ano, para: 

I. Aprovar planos de trabalho; 

II. Aprovar balanço e contas; 
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III. Avaliar programas e atividades. 

 

b) A cada três (3) anos, para: 

I. Nomear membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 

 

c)  A qualquer momento, para:  

I. Reformar o presente estatuto;  

II. Destituir os membros do Conselho de Administração e/ou do Conselho 

Fiscal;  

III. Decidir sobre a dissolução da associação.  

 

 

Art.21. As deliberações para destituir membros do Conselho de Administração 

e/ou do Conselho Fiscal, reformar o estatuto e dissolver a associação serão 

válidas com a obtenção da maioria absoluta dos votos dos presentes em 

assembleia convocada especificamente para tal fim.  

Art.22. A Assembleia Geral será convocada mediante pauta e documentação 

pertinentes, contendo data, hora e local, por meio de edital afixado no website da 

associação e/ou envio de correspondência eletrônica (e-mail) a todos os 

associados ou outros meios de comunicação adequados, com antecedência 

mínima de: 

a) 20 (vinte) dias corridos para as reuniões ordinárias; 

b) 07 (sete) dias corridos para as reuniões extraordinárias. 

 

§1º. Qualquer assembleia se instalará em primeira convocação com a presença 

da maioria dos associados e em segunda convocação, decorridos trinta minutos, 

com qualquer número dos presentes e serão presididas pela Presidente do 

Conselho de Administração ou em sua ausência pelo Diretor Executivo de 

Gestão.  

§2º. As pautas das assembleias não deverão estabelecer como item “outros 

assuntos. 

§3º. As atas deverão registrar as deliberações, de forma clara e objetiva e caso 

façam referência sucinta a documentos ou propostas, estes deverão ser 

anexados à ata para fins de registro no cartório competente. 

§4º. Terão direito à voz e voto na Assembleia Geral todos os associados em dia 

com suas obrigações estatutárias e normativas. 

§5º. Em caso de empate na votação e por aprovação da Assembleia Geral, o 

presidente do Conselho de Administração ou seu substituto poderá exercer o 

direito de voto de desempate, se considerar que não tem interesse particular no 

assunto discutido. 

§6º. O associado que tiver interesse particular ou conflitante com a associação 

em determinada deliberação deverá comunicar imediatamente o fato e abster-se 

de participar da discussão e da votação deste item, ainda que representado por 

terceiros. 
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§7º. Os associados da categoria pessoa jurídica serão representados nas 

Assembleias por seus representantes legais ou por procurador necessariamente 

munido do instrumento de procuração, sob pena de não lhe ser dado o direito 

de participação e voto. 

§8º. As assembleias poderão ser realizadas por transmissão online com regras 

definidas nos editais correspondentes.   

§9º. A Assembleia Geral poderá ser cumulativamente ordinária e extraordinária, 

realizadas no mesmo local, data e hora e registradas em ata única.  

 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA) 

Art.23. O Conselho de Administração, órgão colegiado, de natureza deliberativa 

superior, tem a missão de zelar pela missão, valores e finalidades da I Bravissimi 

e terá as seguintes atribuições: 

I. Definir os objetivos estratégicos alinhados à missão e às finalidades da 

associação;   

II. Definir as diretrizes, princípios e políticas internas;  

III. Zelar para que a I Bravissimi desempenhe de forma eficiente suas 

finalidades sociais;  

IV. Eleger a Diretoria Executiva, definir as funções, atividades e 

remuneração, apoiando, supervisionando e avaliando seu desempenho; 

V. Fixar políticas de remuneração para os quadros de colaboradores;  

VI. Decidir as contratações e demissões e definir a remuneração de 

contratados, celetistas ou prestadores de serviços;  

VII. Envolver-se na mobilização de recursos adequados às finalidades da 

associação;  

VIII. Assegurar que os recursos financeiros sejam gerenciados com eficiência, 

monitorando a gestão patrimonial dos ativos da associação e a 

elaboração e execução orçamentária realizada pelos diretores executivos;  

IX. Garantir a conformidade legal e a integridade da associação;  

X. Cumprir e fazer cumprir as regras estatutárias, processos e 

procedimentos aprovados para a boa gestão;  

XI. Requisitar informações necessárias ao cumprimento de suas obrigações 

podendo solicitar pareceres de especialistas externos, quando 

necessário;  

XII. Prestar contas sobre suas atividades por meio do relatório anual que será 

apresentado à Assembleia Geral e publicado no website da associação; 

XIII. Reunir-se periodicamente com o Conselho Fiscal para tratar de assuntos 

de interesse comum e desenvolver uma agenda de trabalho para a 

associação; 

XIV. Manter a harmonia entre os associados; 

XV. Promover o nome, a reputação e a imagem da I Bravissimi. 
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Art.24. O Conselho de Administração será composto por 3(três) membros 

indicados e eleitos pela Assembleia Geral entre os associados em dia com suas 

obrigações estatutárias para o mandato de três (03) anos, podendo ser 

reconduzidos.  

Parágrafo único. Caberá à Assembleia Geral, a escolha do membro que será o 

Presidente do Conselho de Administração cujas atribuições estão estabelecidas 

no art.23.  

Art.25. Os membros do Conselho de Administração não serão remunerados 

pelos cargos e funções exercidas nessa qualidade, mas poderão ser 

reembolsados das despesas que fizerem em nome da associação, devidamente 

comprovadas.  

Art.26.  Caberá ao Presidente do Conselho de Administração:  

I. Conduzir as atividades do Conselho de Administração conforme as leis 

incidentes sobre as atividades e normas estatutárias da I Bravissimi;  

II. Representar a I Bravissimi nos eventos sociais e culturais e atividades 

executadas pela associação;  

III. Estabelecer os objetivos, planos e metas de trabalho; 

IV. Aprovar e implementar Código de Conduta;  

V. Atribuir responsabilidades e prazos para que os conselheiros cumpram 

tarefas específicas; 

VI. Presidir as reuniões e organizar as pautas, encaminhando previamente os 

relatórios e materiais de apoio para os conselheiros; 

VII. Coordenar a elaboração e registro das atas de reuniões, quando 

necessário, e das assembleias gerais na forma da legislação aplicável; 

VIII. Supervisionar a publicação anual da demonstração das receitas e 

despesas realizadas no exercício. 

 

Art.27.  As reuniões exclusivas dos conselheiros de administração serão 

convocadas previamente pelo presidente por meio de comunicação eletrônica e 

registradas em atas seguindo a agenda de reuniões do Conselho de 

Administração, previamente estabelecida.  

Parágrafo único. A reunião do Conselho de Administração que eleger a 

Diretoria Executiva deverá ter registrado em sua ata e o termo de posse 

assinado pelos diretores executivos eleitos.   

Art.28. O Conselho de Administração promoverá reuniões trimestrais com a 

participação dos diretores executivos e conselheiros fiscais para elaborarem o 

planejamento orçamentário e tratarem de assuntos relacionados ao desempenho 

da associação. 
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Art.29. No caso de vacância do cargo de conselheiro, o seu substituto será 

nomeado pelos conselheiros remanescentes cujo mandato se estenderá até a 

eleição de novos conselheiros.  

DO CONSELHO FISCAL (CF) 

Art.30. O conselho fiscal será composto por três (3) membros, associados, 

indicados e eleitos em Assembleia Geral, para um mandato de três (3) anos, 

podendo ser reconduzidos. 

 

Art.31. Competirá ao Conselho Fiscal: 

I. Fiscalizar os balancetes e balanços anuais; 

II. Manifestar sobre alienação e venda de bens e patrimônios; 

III. Convocar reuniões e assembleias; 

IV. Manifestar sobre conduta dos diretores, conselheiros e associados; 

V. Manifestar sobre planos de trabalho;  

VI. Comunicar irregularidade no funcionamento e gestão da associação; 

VII. Propor melhorias.  

Parágrafo único. O conselho fiscal será representando por um presidente 

indicado entre os seus membros.  

Art.32. Competirá ao (a) Presidente do Conselho Fiscal: 

I. Presidir reuniões do conselho fiscal; 

II. Assinar documentos relativos aos pareceres do conselho fiscal; 

III. Representar o conselho fiscal. 

Art.33. O Conselho Fiscal poderá solicitar a contratação de serviços de terceiros 

para auditorias e avaliações dos programas, projetos, balanços e outros serviços 

técnicos e administrativos necessários ao bom desempenho da I Bravissimi.  

Art.34. Os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados pelos cargos e 

funções exercidas nessa qualidade, mas poderão ser reembolsados das 

despesas que fizerem em nome da associação, devidamente comprovadas. 

DA DIRETORIA EXECUTIVA (DE)  

Art.35. O Conselho de Administração (CA) procederá a escolha do(a) diretor(a) 

executivo(a) de gestão, entre os associados, e este escolherá o candidato ao 

cargo de diretor(a) executivo(a) financeiro(a) que deverá ser aprovado(a) pelo 

presidente do CA. 

Parágrafo único. A escolha dos diretores executivos deverá se dar entre os 

associados e em dia com as obrigações estatutárias.  

Art.36. A Diretoria Executiva será responsável pela gestão e execução das 

atividades, do patrimônio da I Bravissimi, das relações com associados e 
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institucionais e da implementação e monitoramento do planejamento estratégico 

aprovado pelo Conselho de Administração. 

Art.37. Ao Diretor Executivo de Gestão competirá:  

I. Representar a I Bravissimi, ativa e passivamente, nas instâncias 

administrativas, judiciais e extrajudiciais; 

II. Auxiliar o Conselho de Administração no desempenho de suas funções; 

III. Executar e fazer a gestão do planejamento estratégico, processos, 

procedimentos e políticas internas;  

IV. Promover a I Bravissimi junto à sociedade local, nacional e internacional; 

V. Relacionar-se com instituições públicas e privadas, com ou sem fins 

lucrativos, para o desempenho dos objetivos estatutárias; 

VI. Propor contratos, acordos e cooperação técnica, parcerias, campanhas e 

outras formas de relacionamento com público externo;  

VII. Selecionar, acompanhar e avaliar contratados e estagiários;  

VIII. Elaborar relatórios semestrais sobre as atividades desenvolvidas; 

IX. Fazer a gestão patrimonial;  

X. Fazer a gestão documental;   

XI. Elaborar o plano de comunicação;  

XII. Assegurar que todas as atividades desenvolvidas pela associação estejam 

em conformidade com a lei e órgãos reguladores, federais, estaduais e 

municipais;  

XIII. Prestar contas de suas atribuições ao Conselho de Administração; 

XIV. Controlar todo o expediente da associação, em especial as correspondências 

expedidas e recebidas, bem como toda a documentação pertinente a 

contratos, convênios, termos de parceria e outros instrumentos celebrados.  

Art.38. Ao Diretor Executivo Financeiro competirá: 

I. Assegurar que todas as obrigações fiscais, tributárias, comerciais, 

previdenciárias e trabalhistas sejam devidamente cumpridas em tempo 

hábil; 

II. Assegurar e coordenar a apresentação do relatório financeiro para ser 

submetido à Assembleia Geral, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de 

Administração;  

III. Assegurar e coordenar a apresentação mensal do balancete das receitas 

e despesas realizadas no exercício; 

IV. juntamente com o Presidente do Conselho de Administração, após 

expressa aprovação da Assembleia Geral:  a) contrair empréstimos; b) 

adquirir bens imóveis e aceitar doações com encargos onerosos; c) 

alienar, hipotecar, dar em caução ou permutar bens da associação;  

V. juntamente com o Presidente do Conselho de Administração :a) 

movimentar fundos da associação, abrir e encerrar contas bancária e 

movimentá-las 
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Art.39.  Os diretores executivos não serão pessoalmente responsáveis pelas 

obrigações que contraírem em nome da associação e em virtude de ato regular 

de gestão, exceto se agirem com culpa ou dolo ou com violação da lei ou do 

estatuto. 

Art.40. Os diretores executivos serão remunerados pelos serviços prestados 

de acordo com valores praticados no mercado.  

Art.41. A I Bravissimi será regida pelas normas do presente estatuto com 

observância:  

I. dos princípios da transparência, equidade, prestação de contas, 
impessoalidade, economicidade e legalidade;   

II. de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a 
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens 
pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório; 

III. de normas de prestação de contas que determinarão a observância dos 
princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de 
Contabilidade; 

IV. da publicação de seus atos e balanços e demonstrações contábeis em seu 
website;  

V. de todos os atos e documentos da organização que estarão 
disponibilizados ao exame de qualquer cidadão; 

VI. da realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, 
quando se fizer necessário;  

VII. de práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante 
instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e 
avaliação das atividades desenvolvidas;  

VIII. da prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 
recebidos por esta organização e em conformidade com as qualificações, 
titulações e credenciamentos mantidos;  

IX. de listas de presença em reuniões e assembleias; 
X. das atas de assembleias;  
XI. da publicação de informações relacionadas aos recursos públicos 

recebidos conforme Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 ou alterações 
posteriores, quando for o caso.  

 

CAPÍTULO V- DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS  

Art.42. O patrimônio da I Bravissimi será constituída de bens móveis, imóveis, 

veículos, semoventes, ações e títulos da dívida pública. 

Art.43. Constituem receita da associação: 

I. Valores decorrentes das taxas associativas;   

II. Doações de pessoas físicas ou jurídicas;     

III. Donativos nacionais e internacionais; 

IV. Legados; 
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V. Incentivos fiscais; 

VI. Rendas e usufrutos que lhe forem concedidos decorrentes de bens 

móveis ou imóveis de sua propriedade ou de terceiros, que venham a 

se constituir por meio de contrato ou termo de acordo ou parceria;  

VII. Subvenções, auxílios, convênios e contratos com órgãos 

governamentais;  

VIII. Subvenções, auxílios, convênios e contratos com organizações nacional 

e internacional de direito privado ou público; 

IX. Resultados da prestação de serviços, da comercialização de produtos 

ou receitas de produção de bens e serviços, vendas de ingressos, 

publicações e inscrições de cursos e eventos; 

X. Os produtos de operações de crédito, internas ou externas, para 

financiamento de suas atividades, bem como os rendimentos 

decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade 

ou de seu patrimônio; 

XI. As rendas em seu favor constituídas por terceiros, juros bancários e 

outras receitas de capital; 

XII. Transferências voluntárias de órgãos públicos, envolvendo ou não 

recursos financeiros; 

XIII. Incentivos e benefícios decorrentes de legislações; 

XIV. Captação de recursos.  

Art.44. A I Bravissimi aplicará as suas rendas e recursos integralmente no 
território nacional,  na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais, estatutários e regimentais e não distribuirá entre os seus 
associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 
suas atividades.  

CAPÍTULO VI- DO PROCESSO ELEITORAL  

Art.45. As eleições da I Bravissimi serão realizadas no prazo máximo de 
60(sessenta dias) e no mínimo de 10 (dez) dias que antecederem o término dos 
mandatos vigentes. 

Art.46.Não serão admitidos candidatos aos cargos de conselheiros e diretores 
aqueles que, tendo exercido mandato na I Bravissimi não tiverem definitivamente 
aprovadas suas contas em função do exercício ou que houver lesado o 
patrimônio de qualquer outra entidade, com sentença transitada em julgado. 

Art.47. O Conselho de Administração cujo mandato termina na assembleia de 
eleição e posse dos novos conselheiros fará a prestação de contas resumida de 
todo o período de sua gestão para aprovação assemblear final.  

Art.48. A Assembleia Geral indicará nomes para a composição do Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal que, sendo aprovados, serão eleitos e 
empossados.  
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Art.49. O Conselho de Administração eleito ou reconduzido poderá manter os 
diretores executivos em suas funções caso o desempenho nas funções tenha 
sido bem avaliado.  

CAPÍTULO VII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art.50. A I Bravissimi poderá ser dissolvida por decisão da Assembleia Geral, 
especialmente convocada para este fim, por meio de publicação em jornal local, 
para isto respeitando o quórum exigido no art. 20, c, III do presente estatuto 

Parágrafo único. Sendo acordada a dissolução da associação, o patrimônio e 
os bens, satisfeitos as obrigações, serão destinados a uma entidade 
reconhecida de utilidade pública municipal, preferencialmente que tenha os 
mesmos objetivos estatutários ou na inexistência, a outra associação indicada 
pelo Município. 

Art.51. No desenvolvimento de suas atividades, a entidade não fará qualquer 
distinção de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso.  

Art.52.O exercício financeiro e fiscal da entidade coincidirá com o ano civil. 

Art.53.Os casos não previstos neste instrumento serão encaminhados e 
resolvidos pela Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia 
Geral, observadas as disposições estatutárias. 

Art.54. O presente estatuto entrará em vigor após seu registro, revogando-se 
todos os estatutos anteriores.  

 

Londrina, data 

 

 

Presidente 

 

 

Advogada  


