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PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:''ALTERAÇÃO'NA'CONDIÇÃO'EXIGIDA'DE''ASSOCIADO'TITULAR'

REDAÇÃO'ATUAL'
REQUISITOS'PARA'ADMISSÃO,'DEMISSÃO'E'EXCLUSÃO'

'
'
' Art.' 6º' !" O" quadro" de" associados" da" AESSP" será" composto" de" Associados"
Titulares,"compreendendo:""

a' ="Os"empregados"ativos" lotados"nos"órgãos"do"SESI!SP"que"se"associarem"à"
AESSP,"a"qualquer"tempoA"

b' =' Os" ex!empregados" do" SESI!SP" que," quando" do" seu" desligamento" deste,"
estejam" na" condição" de" aposentado" junto" â" previdência" oficial" e" sejam" associados" da"
AEESP"nos"últimos"24"(vinte"e"quatro)"meses,"ininterruptamente,"e"manifestem"interesse"
em"se"manter"associado"à"AESSPA"

c' =' 'Os"ex!empregados"do"SESI!SP"que,"quando"do" seu"desligamento"deste," já"
sejam"associados"da"AEESP"nos"últimos"24"(vinte"e"quatro)"meses,"ininterruptamente,"e"
manifestem"interesse"em"se"manter"associado"à"AESSP."

"

Parágrafo'Primeiro:"A"manifestação"de" interesse"a"que"alude"os" itens" “b”" e" “c”"
deverá"ocorrer"no"prazo"máximo"de"30"(trinta)"dias"a"contar"do"seu"efetivo"desligamento"
do"SESI!SP."

Parágrafo' Segundo:" O" associado" da" AESSP" enquadrado" na" categoria" de" ex!
empregado" e" que" vier" restabelecer" vínculo" empregatício" com" o" SESI!SP" será"
reenquadrado" como" empregado" ativo," conforme" alínea" “a”" do" artigo" 6º," para" todos" os"
efeitos,"cabendo"a"ele"comunicar"a"AESSP"esta"condição."

Parágrafo' Terceiro" !" Serão" considerados," para" todos" os" efeitos," associados"
fundadores"aqueles"que"se"filiaram"a"AESSP"até"o"dia"31"de"dezembro"de"2010."

"

"

'
'
'
'
PROPOSTA'

'
REQUISITOS'PARA'ADMISSÃO,'DEMISSÃO'E'EXCLUSÃO'

'
'
' Art.' 6º' !" O" quadro" de" associados" da" AESSP" será" composto" de" Associados"
Titulares,"compreendendo:""

a' ="Os"empregados"ativos" lotados"nos"órgãos"do"SESI!SP"que"se"associarem"à"
AESSP,"a"qualquer"tempoA"

b' ='Os" ex!empregados" do" SESI!SP" que," quando" do" seu" desligamento" deste," já"
sejam"associados"da"AEESP""e"manifestem"interesse"em"se"manter"associado."

"
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Parágrafo'Primeiro:"A"manifestação"de"interesse"a"que"alude"o"item"“b”""deverá"
ocorrer"no"prazo"máximo"de"90" (noventa)"dias"a"contar"do"seu"efetivo"desligamento"do"
SESI!SP."

Parágrafo' Segundo:" O" associado" da" AESSP" enquadrado" na" categoria" de" ex!
empregado" e" que" vier" restabelecer" vínculo" empregatício" com" o" SESI!SP" será"
reenquadrado" como" empregado" ativo," conforme" alínea" “a”" do" artigo" 6º," para" todos" os"
efeitos,"cabendo"a"ele"comunicar"a"AESSP"esta"condição."

Parágrafo' Terceiro" !" Serão" considerados," para" todos" os" efeitos," associados"
fundadores"aqueles"que"se"filiaram"a"AESSP"até"o"dia"31"de"dezembro"de"2010."

'
"

'
JUSTIFICATIVA'
'
Ampliar"o"universo"de"participantes"das"atividades"da"AESSP."
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP"
'

'

' '
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PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:''ALTERAÇÃO'NA'CONDIÇÃO'EXIGIDA'DE''AGREGADOS'

REDAÇÃO'ATUAL'
"

Art.'9º"–"A"AESSP"poderá"acolher"como"Agregados:"

" "

" III" –" O" ex!empregado" do" SESI!SP" que" já" pertenceu" ao" quadro" associativo" da"
AESSP,""por"um"prazo"não"inferior"a"24"meses,"mas"que"não"reúne"as"condições"de"ser"
admitido"como"sócio"titular,"nos"termos"do"artigo"6ºA"

"
'
'
'
'
PROPOSTA'

'
Art.'9º"–"A"AESSP"poderá"acolher"como"Agregados:"

'
III"–"O"ex!empregado"do"SESI!SP"que"não"reúne"as"condições"de"ser"admitido"
como"sócio"titular,"nos"termos"do"artigo"6º"
'

"

'
JUSTIFICATIVA'
'
Ampliar"o"universo"de"participantes"das"atividades"da"AESSP"
'
'
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP"
'

'

' '
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PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:'ASSINATURA'DE'COMPROMISSOS'FINANCEIROS'

REDAÇÃO'ATUAL'
"

Art.'27'–'As'despesas'da'AESSP'.......'

Parágrafo' Primeiro' =' A" assunção" de" compromissos" financeiros," inclusive" a"
assinatura" de" cheques" e" quaisquer" outros" documentos" bancários," serão" sempre"
firmados" em" conjunto" pelo" Presidente" da" Diretoria" Executiva" e" pelo" Diretor"
Financeiro."

Parágrafo'Segundo='O"Vice!Presidente"da"Diretoria"Executiva"poderá"assinar"
em"substituição"ao"Presidente"da"Diretoria"Executiva."

Parágrafo'terceiro'='O"Tesoureiro"poderá"assinar"em"substituição"ao"Diretor"
Financeiro."

'

'
'
PROPOSTA'
"

Art.'27'=As'despesas'da'AESSP'.......'

Parágrafo' Primeiro' ='A" assunção" de" compromissos" financeiros," inclusive" a"
assinatura" de" cheques" e" quaisquer" outros" documentos" bancários," serão" sempre"
firmados" em" conjunto" pelo" Presidente" da" Diretoria" Executiva" e" pelo" Diretor"
Financeiro."

Parágrafo'Segundo='O"1º"Vice!Presidente"e"o"2º"Vice!Presidente"da"Diretoria"
Executiva"poderão"assinar"em"substituição"ao"Presidente"da"Diretoria"Executiva."

Parágrafo' terceiro' –'O"1ºTesoureiro" e" o" 2º" Tesoureiro" poderão" assinar" em"
substituição"ao"Diretor"Financeiro."

"
"
"
"

'
JUSTIFICATIVA'
Facilitar"a"administração"de"recursos"financeiros"
Adequar"à"nova"redação"dos"artigos"38º,"39º,"56º,"58º,"59º"'
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP"
'

' '
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PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:'ALTERAÇÃO'NA'COMPOSIÇÃO'DOS'MEMBROS'DO'CORPO'DE''
'''''''''''''''''ADMINISTRAÇÃO'
'
REDAÇÃO'ATUAL'

" DO'CORPO'DE'ADMINISTRAÇÃO'
'

' Art.' 38' ='O" Corpo" de" Administração" será" composto" por" " 22" (vinte" e" dois)"
membros"eleitos,"distribuídos"pelos"seguintes"órgãos:"

I"!"Conselho"Deliberativo,"com"11"(onze)"membrosA"

II"–"Conselho"Fiscal,"com"4"(quatro)"membrosA"

III"–"Diretoria"Executiva,"com"7"(sete)"membros."

"

' "

' "

' '

PROPOSTA'
DO'CORPO'DE'ADMINISTRAÇÃO'

' Art.' 38' ='O" Corpo" de" Administração" será" composto" por" " 22" (vinte" e" dois" )"
membros"eleitos,"distribuídos"pelos"seguintes"órgãos:"

I"!"Conselho"Deliberativo,"com"9"(nove)"membrosA"

II"–"Conselho"Fiscal,"com"4"(quatro)"membrosA"

III"–"Diretoria"Executiva,"com"9"(nove)"membros"

"

' "

' "

'
JUSTIFICATIVA'
'
Facilitar"a"composição"das"chapas"concorrentes"à"eleição"para"administração"da"
AESSP,"bem"como"a"gestão"dos"recursos"pela"inclusão"de"um"2º"Vice!presidente"e"
um"2º"Tesoureiro."
Adequar"à"nova"redação"dos"artigos"27,38,"39,"56,"58,"59"'
'
'
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP"
'
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PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:'ALTERAÇÃO'NA'COMPOSIÇÃO'DOS'MEMBROS'DO'CORPO'DE''
'''''''''''''''''ADMINISTRAÇÃO'
'
REDAÇÃO'ATUAL'

" DO'CORPO'DE'ADMINISTRAÇÃO'
Art.'39'='Os"órgãos"do""Corpo"de"Administração"terão"a"seguinte"composição:"

I'–'Conselho"Deliberativo:""
a'!"1"(um)"PresidenteA"
b'!"1"(um)"Vice"PresidenteA'
c""!"9"(nove)"membros."

II'–'Conselho"Fiscal:"
a'!"1"(um)"PresidenteA"
b'!"1"(um)"secretárioA""
c"!"2"(dois)"membros'

II'–'Diretoria"Executiva:"
a'!"1"(um)"presidenteA"
b'!"1"(um)"vice"presidenteA"
c'!"1"(um)"diretor"administrativoA"
d'!"1"(um)"diretor"financeiroA"
e'!"1"(um)"tesoureiroA"
f'!""1"(um)"diretor"socialA"
g'!"1"(um)"diretor"de"Benefícios"

"

"

' "

' "

' '

PROPOSTA'
DO'CORPO'DE'ADMINISTRAÇÃO'

' Art.'39'='Os"órgãos"do""Corpo"de"Administração"terão"a"seguinte"composição:"

I'–'Conselho"Deliberativo:""
a'!"1"(um)"PresidenteA"
b'!"1"(um)"Vice"PresidenteA'
c""!"7"(sete)"membros."

II'–'Conselho"Fiscal:"
a'!"1"(um)"PresidenteA"
b'!"1"(um)"SecretárioA""
c"!"2"(dois)"membros'

II'–'Diretoria"Executiva:"
a'!"1"(um)"PresidenteA"
b'!"1"(um)"1º"Vice!presidenteA"
c!"1"(um)"2º"Vice!presidente"
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d'!"1"(um)"Diretor"AdministrativoA"
e'!"1"(um)"Diretor"FinanceiroA"
f'!"1"(um)"1º"TesoureiroA"
g"!"1"(um)"2º"Tesoureiro"
h'!"1"(um)"Diretor"SocialA"
i'!"1"(um)"Diretor"de"Benefícios"

"

' "

' "

'
JUSTIFICATIVA'
'
Facilitar"a"composição"das"chapas"concorrentes"à"eleição"para"administração"da"
AESSP,"bem"como"a"gestão"dos"recursos"pela"inclusão"de"um"2º"Vice!presidente"e"
um"2º"Tesoureiro."
Adequar"à"nova"redação"dos"artigos"27,38,"39,"56,"58,"59"'
'
'
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP"
'

 
! !
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'

PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:'PERMISSÃO'DE'REELEIÇÃO'e'ADEQUAÇÃO'DE'QUORUM'

REDAÇÃO'ATUAL'
" DO'CORPO'DE'ADMINISTRAÇÃO'

'
' Art.'40'='O"Corpo"de"Administração"será"eleito........"

Parágrafo' Primeiro' ' Os" membros" eleitos" para" compor" o" Corpo" de"
Administração" terão" mandato" de" 3" (três)" anos," podendo" ser" reeleitos" apenas" para"
mais"um"mandato"consecutivoA"

Parágrafo'Segundo'='...........'

Parágrafo'Terceiro'!".............."

Parágrafo' Quarto' ='O" Corpo" de" Administração" reunir!se!á," ordinariamente,"
pelo" menos" uma" vez" ao" ano" e," extraordinariamente," sempre" que" necessário,"
mediante"convocação"do"Presidente"do"Conselho"Deliberativo"ou"de,"pelo"menos,"06"
(seis)"dos"membros"do"referido"Conselho."

'

'
PROPOSTA'

DO'CORPO'DE'ADMINISTRAÇÃO'
' Art.'40'='O"Corpo"de"Administração"será"eleito........"

Parágrafo' Primeiro' ' Os" membros" eleitos" para" compor" o" Corpo" de"
Administração" terão" mandato" de" 3" (três)" anos," podendo" ser" reeleitos," exceto" nas"
situações"previstas"no"Artigo"65A"

Parágrafo'Segundo'='......."

Parágrafo'Terceiro'!".........."

Parágrafo' Quarto' ='O" Corpo" de" Administração" reunir!se!á," ordinariamente,"
pelo" menos" uma" vez" ao" ano" e," extraordinariamente," sempre" que" necessário,"
mediante"convocação"do"Presidente"do"Conselho"Deliberativo"ou"de,"pelo"menos,"5"
(cinco)"dos"membros"do"referido"Conselho."

'
JUSTIFICATIVA'
'
Facilitar"a"composição"de"novas"Diretorias"'
Adequar"quórum"de"convocação"à"nova"composição"do"Conselho"Deliberativo"(Artigo"
39"–"I)"
"
'
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP"
'

 
!  
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PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:'ADEQUAR'REDAÇÃO'PELA'CRIAÇÃO'DE'NOVOS'CARGOS'E'
MUDANÇA'COMPOSIÇÃO'CONS.'DELIBERATIVO'
REDAÇÃO'ATUAL'

Art.'45'='Ocorrendo"a"vacância"em"algum"cargo"..........."

IV"–"O"Conselho"Deliberativo"não"funcionará"com"menos"de"7"(sete)"membros."
Havendo"vacância"de"mais"de"4(quatro)"membros,"nova"eleição"será"convocada"pelo"
Presidente" do" Conselho" Deliberativo," no" prazo" de" 10" (dez)" dias," para" eleger" os"
respectivos"substitutos,"que"complementarão"o"mandato"de"seus"antecessores."

V'='....'

VI'='Vagando"o"cargo"de"Presidente"da"Diretoria"Executiva,"seu"sucessor"será"
o"Vice!Presidente,"que"completará"o"mandato"do"seu"antecessor"e"nomeará,"dentre"
os"membros"eleitos"da"Diretoria"Executiva,"o"novo"vice!presidente."A"vaga"aberta"pela"
assunção" do" cargo" de" Vice!Presidente" será" assumida," até" o" final" do"mandato," por"
membro" designado" pelo" Presidente" da" Diretoria" Executiva," dentre" os" demais"
membros"da"Diretoria"Executiva,"que"acumulará"os"cargos"até"o"final"do"mandatoA"

VII' =' Eventual" renúncia" conjunta" do" Presidente" e" do" Vice!Presidente" da"
Diretoria"Executiva"será"por"eles"comunicada,"por"escrito,"ao"Presidente"do"Conselho"
Deliberativo,"a" fim"de"que"se"convoque,"no"prazo"de"10"dias,"novas"eleições," "para"
eleger"os"respectivos"substitutos,"que"completarão"o"mandato"de"seus"antecessoresA"

VIII' ='Qualquer" ato" praticado" por" membros" do" Corpo" de" Administração" que"
contrarie"as"disposições"do"Art."5º"pode"ensejar"a"perda"do"seu"mandato,"decidida"em"
Assembleia"Geral" Extraordinária," especialmente" convocada," nos" termos" dos" artigos"
34"e"35."

"

PROPOSTA'
Art.'45'='Ocorrendo"a"vacância"em"algum"cargo...."

IV" –" O" Conselho" Deliberativo" não" funcionará" com" menos" de" 5" (cinco)"
membros." Havendo" vacância" de" mais" de" 3" (três)" membros," nova" eleição" será"
convocada"pelo"Presidente"do"Conselho"Deliberativo,"no"prazo"de"10"(dez)"dias,"para"
eleger" os" respectivos" substitutos," que" complementarão" o" mandato" de" seus"
antecessores."

V'='Vagando"o"cargo"de"Presidente"do"Conselho"Fiscal,"seu"sucessor"deverá"
ser"nomeado"dentre"os"membros"do"Conselho"Fiscal,"no"prazo"de"10"(dez)"dias"úteis,"
pelo" Presidente" do" Conselho" Deliberativo." O" presidente" do" Conselho" Deliberativo"
designará" membro" do" Conselho" Deliberativo" para" substituir" a" vaga" aberta" no"
Conselho"Fiscal"que"não"funcionará"sem"o"número"mínimo"de"04"(quatro)"membrosA"

VI'='Vagando"o"cargo"de"Presidente"da"Diretoria"Executiva,"seu"sucessor"será"
o"1º"Vice!Presidente,"que"completará"o"mandato"do"seu"antecessorA"

VII" –" Vagando" o" cargo" de" 1º" Vice!Presidente," seu" sucessor" será" o" 2º" Vice!
presidente," que" completará" o" mandato" do" seu" antecessor." Para" a" vaga" aberta," o"
Presidente"da"Diretoria"nomeará,"dentre"os"membros"eleitos"da"Diretoria"Executiva,"o"
novo"2º"Vice!presidente,"que"completará"o"mandato."A"vaga"aberta"pela"assunção"do"
cargo"de"2º"Vice!Presidente" será"assumida"por"membro"designado"pelo"Presidente"
da" Diretoria" Executiva," dentre" os" demais" membros" da" Diretoria" Executiva," que"
acumulará"os"cargos"até"o"final"do"mandato."
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"VIII'='Eventual"renúncia"conjunta"do"Presidente"e"dos"1º"e"2º"Vice!Presidentes"
da" Diretoria" Executiva" será" por" eles" comunicada," por" escrito," ao" Presidente" do"
Conselho" Deliberativo," a" fim" de" que" se" convoque," no" prazo" de" 10" dias," novas"
eleições,""para"eleger"os"respectivos"substitutos,"que"completarão"o"mandato"de"seus"
antecessoresA"

"

'
JUSTIFICATIVA'
Adequar"redação"à"mudança"na"composição"do"Conselho"Deliberativo"e"à"criação"de"
cargo"de"2º"Vice!presidente"da"Diretoria"Executiva"
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP"
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PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:'ADEQUAR'REDAÇÃO'A'MUDANÇA'NA'COMPOSIÇÃO'DO'
CONSELHO'DELIBERATIVO'
REDAÇÃO'ATUAL'

Art.' 46' =' O" Conselho" Deliberativo" reunir!se!á," ordinariamente," pelo" menos"
uma" vez" a" cada" semestre" e" extraordinariamente" sempre" que" necessário,"mediante"
convocação"de"seu"Presidente"ou"de"pelo"menos"6"(seis)"de"seus"membros,"quando"
se"fará"ata"que,"depois"de"aprovada"será"assinada"pelos"presentes."

Parágrafo'Primeiro''='....'

Parágrafo' Segundo' =' As" reuniões" se" realizarão" com" a" presença" de" no"
mínimo"de"7"(sete)"membros."

Parágrafo'Terceiro'='......."

PROPOSTA'
Art.' 46' =' O" Conselho" Deliberativo" reunir!se!á," ordinariamente," pelo" menos"

uma" vez" a" cada" semestre" e" extraordinariamente" sempre" que" necessário,"mediante"
convocação"de"seu"Presidente"ou"de"pelo"menos"5"(cinco)"de"seus"membros,"quando"
se"fará"ata"que,"depois"de"aprovada"será"assinada"pelos"presentes."

Parágrafo'Primeiro''=......."

Parágrafo' Segundo' =' As" reuniões" se" realizarão" com" a" presença" de" no"
mínimo"de"6"(seis)"membros."

Parágrafo'Terceiro'='......."
'
JUSTIFICATIVA'
Adequar"redação"à"mudança"na"composição"do"Conselho"Deliberativo""
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP"

 
!  
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PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:'ADEQUAR'REDAÇÃO'A'CRIAÇÃO'CARGO'DE'2º'VICE=PRESIDENTE'
E'2º'TESOUREIRO'
REDAÇÃO'ATUAL'

" DA'DIRETORIA'EXECUTIVA'
'
' Art.'55'='A"Diretoria"Executiva"compor!se!á"de"07"(sete)"membros"eleitos,"que"
integram"o"Corpo"de"Administração,""tendo"por"atribuição"a"administração"operacional"
da"AESSP,"de"acordo"com"as"competências"que"lhe"são"próprias."

"

' "

'
PROPOSTA'
"

"
Art.'55'='A"Diretoria"Executiva"compor!se!á"de"09"(nove)"membros"eleitos,"que"
integram"o"Corpo"de"Administração,""tendo"por"atribuição"a"administração"
operacional"da"AESSP,"de"acordo"com"as"competências"que"lhe"são"próprias."

"
"

'
JUSTIFICATIVA'
'
Adequar!se"ao"Artigo"38"(aumento"de"2"membros"na"Diretoria"Executiva)"
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP"
'

 
!  
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PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:'ADEQUAR'REDAÇÃO'A'CRIAÇÃO'DE'CARGOS'DE'2º'VICE=PRESIDENTE'E'
2º'TESOUREIRO'
REDAÇÃO'ATUAL'
'

Art.'58'–'Compete"ao"Presidente"da"Diretoria"Executiva:"

"IX'–"visar"as"contas"e"assinar,"solidariamente"com"o"Diretor"Financeiro,"as"ordens"
de"pagamentos"e"chequesA"

"

"

PROPOSTA'
Art.'58'–'Compete"ao"Presidente"da"Diretoria"Executiva:"

IX' –" visar" as" contas" e" assinar," solidariamente" com" o" Diretor" Financeiro" ou" seus"
substitutos,"as"ordens"de"pagamentos"e"chequesA"

X" !" assinar," com" o" Diretor" Financeiro" ou" seus" substitutos," o" balanço" geral" e" a"
demonstração" das" contas" de" receita" e" despesa" a" fizerem" parte" do" relatório" anual" da"
DiretoriaA"

XI' –" firmar," em" conjunto" com" o" Diretor" Financeiro" ou" seus" substitutos," avais" e"
fianças"e"demais"documentos"que"envolvam"responsabilidade"financeira"para"a"AESSPA"

XII'–"superintender"as"atividades"da"AESSP"e"representá!la"em"juízoA"

XIII'–"distribuir"trabalho"entre"os"membros"da"Diretoria"ExecutivaA"

XIV' –" atender" pedidos" de" informação" e" convocação" do" Conselho" Fiscal" e" do"
Conselho"DeliberativoA"

XV' –" preparar" projeto" de" orçamento," balanços" e" balancetes," dando!lhes"
encaminhamentoA"

XVI'–"propor"ao"Conselho"Deliberativo"a"filiação"da"AESSP"em"outras"entidadesA"

XVII'–"proceder"à"atualização"anual"do" inventário" físico"dos"bens"patrimoniais"em"
conjunto"com"o"Diretor"de"PatrimônioA"

XVIII"–" representar,"ativa"e"passivamente,"a"AESSP" judicial"ou"extra" judicialmente"
ou"nomear"prepostos"e"ou"procuradores"para"a"representaçãoA"

XIX'–"aprovar"criação"de"Departamentos"que"atendam"os"objetivos"da"AssociaçãoA"

XX–'indicar"representantes"da"Diretoria"Executiva"em"cada"órgão"do"SESI!SP."

"

JUSTIFICATIVA'
'
Adequar!se"a"nova"redação"do"Artigo"38"(aumento"de"2"membros"na"Diretoria"Executiva)"
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP'
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'

PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:'ADEQUAR'REDAÇÃO'A'CRIAÇÃO'DE'CARGOS'DE'2º'VICE=PRESIDENTE'E'
2º'TESOUREIRO'
REDAÇÃO'ATUAL'

"

Art.'59'='Compete"aos"demais"membros"da"Diretoria"Executiva:"

I'–'Ao'Vice'Presidente:'

a"!"substituir"o"Presidente"da"Diretoria"Executiva"em"seus"impedimentosA"
b" !" executar" as" tarefas" que" lhes" forem" atribuídas" pelo" Presidente" da" " Diretoria"

ExecutivaA"

"

III'–''Ao'Diretor'Financeiro:''

d" !" assinar," com" o" Presidente," o" balanço" geral" e" a" demonstração" das" contas" de"
receita"e"despesa"a"fazerem"parte"do"relatório"anual"da"DiretoriaA"

e' =' visar" as" contas" e" assinar," solidariamente" com" o" Presidente," as" ordens" de"
pagamentos"e"chequesA"

f"–"firmar,"em"conjunto"com"o"Presidente,"avais"e"fianças"e"demais"documentos"que"
envolvam"responsabilidade"financeira"para"a"AESSPA"

"

IV"!"Ao'Tesoureiro:"

a" !" auxiliar" o"Diretor"Financeiro" em" todas"as" suas" funções"descritas" no"parágrafo"
anteriorA"

b'–'Substituir"o"Diretor"Financeiro"em"seus"impedimentos"e,"em"especial,"assinando"
com"o"Presidente"da"Diretoria"ou"seu"substituto"as"ordens"de"pagamento"e"cheques['

c" –" Desempenhar" as" demais" funções" que" lhe" forem" atribuídas" pelo" Diretor"
Financeiro"ou"pelo"PresidenteA"

PROPOSTA'
"

Art.'59'='Compete"aos"demais"membros"da"Diretoria"Executiva:"

I'–'Ao'1º'Vice=Presidente:'

a"!"substituir"o"Presidente"da"Diretoria"Executiva"em"seus"impedimentosA"
b" !" executar" as" tarefas" que" lhes" forem" atribuídas" pelo" Presidente" da" " Diretoria"

ExecutivaA"

"

II'–'Ao'2º'Vice='Presidente:"

a" !" substituir" o" Presidente" da" Diretoria" Executiva" em" seus" impedimentos," em"
substituição"ao"1º"Vice!presidenteA"

b" !" executar" as" tarefas" que" lhes" forem" atribuídas" pelo" Presidente" da" " Diretoria"
ExecutivaA"

'

III'–''Ao'Diretor'Financeiro:''

d"!"assinar,"com"o"Presidente"ou"seus"substitutos,"o"balanço"geral"e"a"demonstração"
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das"contas"de"receita"e"despesa"a"fizerem"parte"do"relatório"anual"da"DiretoriaA"

e'='visar"as"contas"e"assinar,"solidariamente"com"o"Presidente"ou"seus"substitutos,"as"
ordens"de"pagamentos"e"chequesA"

f"–"firmar,"em"conjunto"com"o"Presidente"ou"seus"substitutos,"avais"e"fianças"e"
demais"documentos"que"envolvam"responsabilidade"financeira"para"a"AESSPA"

'

V"!"Ao'1º'Tesoureiro:"

a"!"auxiliar"o"Diretor"Financeiro"em"todas"as"suas"funções"descritas"no"item"anteriorA"
b'–'Substituir"o"Diretor"Financeiro"em"seus"impedimentos"e,"em"especial,"assinando"

com"o"Presidente"da"Diretoria"ou"seus"substitutos"as"ordens"de"pagamento"e"cheques['
c"–"Desempenhar"as"demais"funções"que"lhe"forem"atribuídas"pelo"Diretor"Financeiro"

ou"pelo"PresidenteA"

"

VI'–'Ao'2º''Tesoureiro'
a"!"auxiliar"o"Diretor"Financeiro"em"todas"as"suas"funções"descritas"no"item"anteriorA"
b' –' Substituir" o" Diretor" Financeiro" em" seus" impedimentos," em" substituição" ao" 1º"

Tesoureiro,"e,"em"especial,"assinando"com"o"Presidente"da"Diretoria"ou"seus"substitutos"as"
ordens"de"pagamento"e"cheques['

c"–"Desempenhar"as"demais"funções"que"lhe"forem"atribuídas"pelo"Diretor"Financeiro"
ou"pelo"PresidenteA"
"
JUSTIFICATIVA'
Adequar"redação"a"criação"de"cargos"de"2º"vice!presidente"e"2º"tesoureiro,"estabelecendo"
suas"competências.'
"

PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP'
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'

PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:''INELEGIBILIDADE'

REDAÇÃO'ATUAL'
" Art.' 65' =' Haverá" prévio" registro" de" chapas" concorrentes" ao" Corpo" de"
Administração."

Parágrafo' Primeiro' =' Poderão" ser" candidatos," " compondo" as" chapas,"
Associados"Titulares"com"mais"de"2"(dois)"anos"de"filiação"à"AESSP"e"em"dia"com"o"
pagamento"das"mensalidades"e"outras"obrigações"pecuniárias"devidas"à"associação."

Parágrafo'Segundo'="São"inelegíveis"

I'="associados"com"menos"de"2"(dois)"anos"de"filiaçãoA"
II" !" ex!membros" do" Corpo" de" Administração" a" quem" tenha" sido" aplicada" a"

penalidade"de"perda"de"mandato,"nos"quatro"anos"anteriores"à"eleição"que"se"realizaA"

III"!"membros"do"Corpo"de"Administração"que"tenham"cumprido"dois"mandatos"
consecutivos,""

IV"!"os"Associados"Titulares"que"compuserem"a"Junta"EleitoralA"
V" !" os" Associados" que" prestam" serviços" à" AESSP" como" concessionário,"

enquanto"vigorar"a"concessão."

VI"–"os"associados"titulares"demitidos"por"justa"causa"do"SESI!SP"
VII"–"agregadosA"
VIII"–"beneméritosA"

'

PROPOSTA'
'Art.' 65' =' Haverá" prévio" registro" de" chapas" concorrentes" ao" Corpo" de"

Administração."

Parágrafo' Primeiro' =' Poderão" ser" candidatos," compondo" as" chapas,"
Associados"Titulares"com"mais"de"3"(três)"anos"de"filiação"à"AESSP"e"em"dia"com"o"
pagamento"das"mensalidades"e"outras"obrigações"pecuniárias"devidas"à"associação."

Parágrafo'Segundo'–"É"vedada"a"candidatura"para"qualquer"cargo"do"Corpo"
de"Administração:"

I'–"de"associados"com"menos"de"3"(três)"anos"de"filiação"à"AESSPA"

II"!"de"ex!membros"do"Corpo"de"Administração"a"quem"tenha"sido"aplicada"a"
penalidade"de"perda"de"mandato,"nos"quatro"anos"anteriores"à"eleição"que"se"realizaA"

III"!"dos"Associados"Titulares"que"compuserem"a"Junta"EleitoralA"
IV" !" dos" Associados" que" prestam" serviços" à" AESSP" como" concessionário,"

como"prestador"de"serviços"ou"como"empregado,"enquanto"vigorar"este"vínculo."

V"–"dos"associados"titulares"demitidos"por"justa"causa"do"SESI!SP"
VI"–"dos"agregadosA"
VII"–"dos"beneméritosA"

Parágrafo'Terceiro:'–"É"vedada"a"candidatura"para"os"cargos""de"Presidente"
ou" Vice!Presidente" de" qualquer" um" dos" órgãos" do" Corpo" de" Administração:" do"
Presidente" do" Conselho" Deliberativo," do" Presidente" do" Conselho" Fiscal," " do"
Presidente" da" Diretoria" Executiva" e" dos" 1º" e" 2º" Vice!presidentes" da" Diretoria"
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Executiva" que" tenham" sido" eleitos" para" dois"mandatos" consecutivos," permitida," no"
entanto," para" mandatos" alternados" ou" para" os" demais" cargos" do" Corpo" de"
Administração"

"
'
JUSTIFICATIVA'
Permitir"a"renovação"do"quadro"diretivo"da"AESSP,"sem,"no"entanto,"perder"a"
memória"administrativa,"evitando!se"a"descontinuidade"de"projetos."
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP"
'

'
' '
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'

PROPOSTAS'PARA'MUDANÇA'DE'ESTATUTO'SOCIAL'

ESCOPO:''DISPOSIÇÕES'TRANSITÓRIAS'

REDAÇÃO'ATUAL:'

Art.'72'=''O"mandato"do"primeiro"Corpo"de"Administração,"com"início"em"14"de"
outubro" de" 2009," vigorará" até" 28" de" fevereiro" de" 2013," mantendo" a" estrutura" de"
cargos"da"data"de"sua"eleição."A"nova"composição,"prevista"no"artigo"39"vigorará"a"
partir"de"1º"de"março"de"2013."

"

" Art.' 73" !" Os" associados" enquadrados" no" artigo" 6º," itens" I" e" II" do" Estatuto"
Social" da" AESSP," " aprovado" em" 14" de" outubro" de" 2009," serão" enquadrados" no"
presente"Estatuto"no"artigo"6º"e"respectivas"alíneas"

"

Art.' 74' =" Os" associados" beneméritos" enquadrados" no" artigo" 6º," itens" IV" do"
Estatuto"Social"da"AESSP,""aprovado"em"14"de"outubro"de"2009,"serão"enquadrados"
no"presente"Estatuto"no"artigo"8º,"como"Benemérito."

"

Art.' 75" !" Os" associados" agregados" enquadrados" no" artigo" 6º," itens" III" do"
Estatuto"Social"da"AESSP,""aprovado"em"14"de"outubro"de"2009,"serão"enquadrados"
no"presente"Estatuto"no"artigo"9º,"como"Agregado."

"

' Art.'76'–'O"Regimento"Interno"da"AESSP"deverá"ser"aprovado"pelo"Corpo"de"
Administração"até"a"conclusão"do"primeiro"mandato."

"

' Art.' 77' =." O" Estatuto" de" fundação" foi" aprovado" na" Assembleia" Geral" de"
Fundação" realizada"em"14"de"outubro"de"2009," " e"o"presente"Estatuto" revisado"na"
Assembleia" Geral" realizada" em" 10" de" dezembro" de" 2011," sendo" devidamente"
registrado"em"Cartório."

"

Art.' 78' =' Este" Estatuto" entrará" em" vigor" na" data" de" sua" aprovação" pela"
Assembleia"Geral.""

"
'

PROPOSTA'
Art.'72'=''O"mandato"do"primeiro"Corpo"de"Administração,"com"início"em"14"

de"outubro"de"2009,"vigorará"até"28"de" fevereiro"de"2013,"mantendo"a"estrutura"de"
cargos"da"data"de"sua"eleição."A"nova"composição,"prevista"no"artigo"39"vigorará"a"
partir"de"1º"de"março"de"2013."

'
Art.'72'=''O"mandato"do"atual"Corpo"de"Administração,"com"início"em"31"de"

março"de"2016,"vigorará"até"28"de"fevereiro"de"2019,"mantendo"a"estrutura"de"cargos"
da"data"de"sua"eleição."A"nova"composição,"prevista"nos"artigos"38"e"39"vigorará"a"
partir"de"1º"de"março"de"2019."

Art.' 73" !" Os" associados" enquadrados" no" artigo" 6º," itens" I" e" II" do" Estatuto"
Social" da" AESSP," " aprovado" em" 14" de" outubro" de" 2009," são" enquadrados" no"
Estatuto"aprovado"em"10"de"dezembro"de"2011"no"artigo"6º"e"respectivas"alíneas.'
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Art.' 73' –'Os" associados" titulares" enquadrados" no" Artigo" 6º," alínea" “b”" e"
alínea"“c”"do"Estatuto"aprovado"em"10"de"dezembro"de"2011"passam"a"denominar!se"
“Sócio"Ex!empregado”,"enquadrados"no"Artigo'6º,'alínea'“b”"deste"Estatuto,""com"os"
mesmos"direitos"e"deveres."

"

Art.' 74' =" Os" associados" beneméritos" enquadrados" no" artigo" 6º," itens" IV" do"
Estatuto"Social"da"AESSP,""aprovado"em"14"de"outubro"de"2009,"serão"enquadrados"
no"presente"Estatuto"no"artigo"8º,"como"Benemérito."

"

Art.' 75" !" Os" associados" agregados" enquadrados" no" artigo" 6º," itens" III" do"
Estatuto"Social"da"AESSP,""aprovado"em"14"de"outubro"de"2009,"serão"enquadrados"
no"presente"Estatuto"no"artigo"9º,"como"Agregado."

"

' Art.'76'–'O"Regimento"Interno"da"AESSP"deverá"ser"aprovado"pelo"Corpo"de"
Administração"até"a"conclusão"do"primeiro"mandato."

"

' Art.' 74' =." O" Estatuto" de" fundação" foi" aprovado" na" Assembleia" Geral" de"
Fundação" realizada" em" 14" de" outubro" de" 2009," tendo" a" primeira" revisão" na"
Assembleia" Geral" de" 10" de" dezembro" de" 2011" e" o" presente" Estatuto" revisado" na"
Assembleia"Geral"realizada"em"18"de"agosto"de"2018,"sendo"devidamente"registrado"
em"Cartório."

"

Art.' 75' =' Este" Estatuto" entrará" em" vigor" na" data" de" sua" aprovação" pela"
Assembleia"Geral.""

"
"

""

'
JUSTIFICATIVA'
Compatibilizar"as"alterações"propostas"com"a"vigência"dos"mandatos,"bem"como"com"
os"direitos"e"deveres"do"ex!empregados."Renumeração"de"artigos."
'
PROPONENTE'
Diretoria"da"AESSP"
'

'


