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ILMO. SR. 1° OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA ÓE 
JUNDIAI. 

O LAR ESPIRITA VINHA DE LUZ, com sede localizada à Rua Frei 
ltaparica, 33, Vila Joana- Ponte São João - Jundiaf-SP, vem através de seu representante 
legal ANTONIO DA SILVA, Presidente da Diretoria Executiva, brasileiro, casado, aposentado, 
RG 3.295.011-1 SSP-SP, CPF 301.206.248-34, residente à Rua Castro Alves, 13, Bloco 2 
Apartamento 71, Vila Graffi - Jundiaí/SP, abaixo assinado, respeitosamente vem requerer o 
registro da Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Associados do Lar Espirita Vinha de 
Luz, realizada em 05 de julho de 2022, onde consta seu novo Estatuto, em anexo. · 
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Termos em 

p/deferimento 

Jundiaí, 24 de outubro de 2022. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O presidente do CONSELHO DELIBERATIVO do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ, no 

uso de suas atribuições, considerando o disposto nos ARTIGOS 16!!, ITEM IV e 

ARTIGOS 31!! e 32!! do Estatuto da instituição, 
' 

CONVOCA OS ~SOCIADOS DO lAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ, · 

Para 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 

A realizar-se em 05 (cinco) de Julho de 2022, às 19:00 horas em PRIMEIRA 

CONVOCAÇÃO com a presença da MAIORIA ABSOLUTA DOS ASSOCIADOS, ou AS 

19:30 horas em Segunda convocação com a presença de QUALQUER NÚMERO 

DE ASSOCIADOS, na sede social do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ, à Rua Frei 

ltaparica, 33, Vila Guilherme, Ponte São João, Jundiaí, SP ., com a seguinte ordem 

do dia:-

REFORMA ESTATUTÁRIA / 

Discussão e aprovação. 

~ ~ diaí, 20 de junho de 2022 -----~-~ 
- , º~ -

1º Cariórknlo 1° Tabeliül de Notaslde Jlllldiaí-Est do dlo São Pa 1 -

. \ ,.,.-"" 'DEJoui9N•~-~RANGABÂ.ú -JiiNDIAf ..s,.c ' u ~ • TELTGK-1414 ulo : 
Joii Luc,u Rod. · 

dnfieço, por semeltla~ça . 
112: BALD!N. Ooó rê. 1 

lar-sp, ~,J~Ó/202 
.,,LUIZ FERN 

,,., NOrn ro do e 

1 

SeQ: P409~9~§tz:'--f-r-°~íl/ 
•• vAJJn,n ~n,.,1 



.,, 
r, 

1º0ficlal oe Registro Civil de Pessoas Jurícücas 
de Jundiaí/SP • Registrado sob nº 

I.AR ESPÍRITA VINHA DE LUZ · 
0076229 

Rua Frei ltaparica, 33-Vila Joana - Ponte São João- CEP 13216-180-Jundiaí -SP. 

CNPJ 50.977.636/0001-66 - Fone: (11) 4587-5357 Fundado em 03 de outubro de 1962 

Declarado de Utilidade Pública Municipal através de decreto n!!. 2112 de 13 de junho de 1975 

www.vinhadeluzjundiai.or,g.br vinhadeluzjundiai@vinhadeluzjundiai.org.br 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS DO 

LAR ESPIRITA VINHA DE LUZ 

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, realizada em sua sede, localizada 
à Rua Frei ltaparica, 33, em Jundiaí-SP, atendendo o Edital de Convocação afixado nas 
dependências do Lar Espirita Vinha de Luz, em segunda convocação às 19h30, nos termos 

do Artigo 16, itens IV e Artigos 31º e 32º do Estatuto da Instituição, com a presença dos 
seguintes associados: Achilles Romanato Pandini, Antonio da Silva, Leonor Romanato 

Pandini, José Valentim Zillo, Neusa Marta Zillo Silva, Romeu Passarim, Fernando José Colin, 
Adalberto de Souza, Wilson de Paula, Sueli Rossi, Diniz Baldin, Daniela da Graça F~rreira 

Tafarello, Carolina Zillo Silva, Maria Cecilia Povolo Segura, Lucas Nogueira Coraine, Vlademir 

Criveline e Wladimir Coraine. o associado Achilles Romanato Pandini, ·presidente do 
Conselho, solicitou ao associado Fernando José Colin para presidir a Assembleia, que foi 
secretariada por Leonor Romanato Pandini, escolhida por aclamação. Em seguida, segu_indo 
a ordem do dia: REFORMA ESTATUTARIA - discussão e aprovação - o Presidente da 
Assembleia solicitou ao associado José Valentim Zillo, presidente da comissão responsável 
para revisão, contoqne exigências legais, do Estatuto; explicasse todas as alterações. Assim 
sendo, após as explicações. o Estatuto foi APROVADO por todos os presentes. Nada mais 
havendo a tratar, a Assembleia Geral Extraordinária dos Associados do Lar Espírita Vinha de 
Luz foi encerrada, e eu, Leonor Romanato Pandini, secretária, lavrei a presente ata, que vai 

assinada por mim e pelo presidente d.:1~ei_a_. __ _ 
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ESTATUTO 

CAPÍTULOI 
DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E FINALIDADES 
Artigo 1° - O LAR ESPíRITA VINHA DE LUZ, associação civil, fundada em 03 de outubro 

de 1962, registrada sob nº 308; às fls. do livro A2, do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Jundiai-SP., com prazo de duração por tempo indeterminado, de caráter religioso, filantrópico, edu
cacional e cultural, sem fins lucrativos, com foro na cidade de Jundiaí -Estado de São Paulo, onde 
possui sede própria à Rua Frei ltaparica, 33 - Vila Guilherme - Ponte São João, cumprindo resolução 
estabelecida em Assembleia. Geral Extraordinária, realizada em 05/07 /2.022, passa a reger-se pelo 
presente Estatuto. 

Artigo 2° -As finalidades institucionais do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ são: 
I - O estudo, a prática e a divulgação dos princípios científicos, filosóficos e religiosos do Es

piritismo com base nas obras codificadas por Allan Kardec; 
ll - Desenvolver atividades de relevância social, por meio de programas e projetos educacio

nais, culturais, esportivos, de acesso ao mercado formal de trabalho, de assistência e promoção social, 
de fortalecimento dos vínculos familiares, atendendo a famílias e pessoas de qualquer idade, em si
tuação de vulnerabilidade social, sem distinção de sexo, gênero, raça, cor, nacionalidade, religião ou 
ideologia política; 

m - Para atender ao disposto no item anterior, o LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ poderá 
implantar e manter semi-internatos, creches, abrigos para pessoas idosas e escolas de ensino público. 

CAPÍTULOil 
DOS MEIOS DE SUSTENTAÇÃO ECONÔMICA E DO PATRIMÔNIO 

Artigo 3° - Para atender às necessidades materiais inerentes às suas finalidades instituc!onais, 
o LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ poderá, sempre de acordo com os objetivos nobres e espirituali
zantes da instituição: 

I - Implantar e manter um quadro de contribuintes financeiros espontâneos; 
II - Receber verbas, subvenções públicas, ajuda financeira e patrocínios de entidades ou de 

pessoas físicas e de empresas privadas mediante autorização do Conselho Deliberativo; 
III - Desenvolver campanhas para conseguir doações de várias espécies; 
IV - Implantar e manter atividades industriais, comerciais, artesanais e outras que possam gerar 

recursos financeiros; · 
V - Estabelecer patrocínios, parcerias e ou convênios com entidades públicas ou privadas, me

diante autorização do Conselho Deliberativo; 
VI - Não serão permitidas atividades de arrecadação de recursos que envolvam rifas, bingos, 

tômbolas, sorteios, jogos de azar e similares, bebidas alcoólicas, tabagismo, e outras que sejam in
compatíveis com o caráter da Instituição. 

Artigo 4° - O patrimônio do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ é constituído de seus bens 
móveis, bens imóveis, marcas e valores financeiros, existentes ou a serem adquiridos, arrecadados 
ou recebidos em doação. 

Artigo 5° - Os bens imóveis só poderão ser comprados, alienados, permutados, cedidos, onera
dos ou recebidos em doação, com autorização da Assembleia Geral Extraordinária, convocada 
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,. especialmente para esta finalidade, e de acordo com as normas estabelecidas no item I do Artigo 8º 
deste Estatuto. 

Artigo 6° - Ocorrendo insolvência, liquidação ou extinção do LAR ESPÍRITA VINHA DE 
LUZ, seus bens remanescentes serão destinados a uma ou mais instituições filantrópicas e religiosàs 
espíritas congêneres, com personalidade jurídica, sede e atividades no Estado de São Paulo: 

I - A insolvência, ou liquidação, ou extinção, referidas neste Artigo, somente poderão ocorrer 
com autorização da Assembleia Geral Extraordinária, convocada especialmente para esta finalidade 
e de acordo com as normas estabelecidas no item Ido Artigo 8° deste Estatuto. 

CAPÍTULO III 
DOS ASSOCIADOS 

------

Artigo 7° - Para ser admitido e permanecer no quadro associativo do LAR ESPÍRITA VINHA 
DE LUZ, composto por número ilimitado de associados, maiores de dezoito anos de idade, ser eleito 
e empossado no Conselho Deliberativo, ou na Diretoria Executiva, é indispensável ser reconhecida
mente adepto dos princípios espíritas contidos nas obras básicas da codificação feita por Allan Kar
dec, e participante ativo das atividades desenvolvidas pela Instituição: 

I - O ingresso no quadro associativo ocorrerá sempre mediante proposta aprovada pelo Conse
lho Deliberativo, observadas as condições estabelecidas no caput deste Artigo; 

II - Os associados serão excluídos automaticamente do quadro associativo, pelo Conselho De
liberativo, quando ocorrer afastamento das atividades desenvolvidas pelo LAR ESPÍRITA VINHA 
DE LUZ, inoperância, pedido de exclusão, ligação a partidos ou cargos políticos, conduta incompa
tível com o caráter da instituição, participação em movimento social que possa comprometer a insti
tuição; 

m - Os associados, em qualquer das hipóteses previstas neste Artigo, poderão recorrer da de
cisão à Assembleia-Geral Extraordinária, convocada especialmente para esta finalidade e de acordo 
com as normas estabelecidas no item I do Artigo 8° deste estatuto, no prazo máximo de quinze dias, 
permanecendo afastados até a apreciação do recurso; 

IV - Os associados têm o direito de votar e serem votados nas Assembleias Gerais; 
V - Os associados, têm o dever de cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas neste Esta

tuto e nos Regimentos Internos, bem como ajudar a custear o desenvolvimento das atividades do 
LAR ESPíRITA VINHA DE LUZ. 

CAPÍTULO IV 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 8º - A Assembleia Geral é o poder soberano do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ, 
podendo ser Ordinária ou Extraordinária, sendo constituída pelos associados em pleno gozo de seus 
direitos estatutários: 

I - As Assembleias Gerais serão convocadas mediante edital afixado nas dependências do LAR 
ESPÍRITA VINHA DE LUZ, com antecedência mínima de quinze dias, e serão instaladas com a 
presença mínima de dois terços dos associados, em primeira convocação e em segunda convocação, 
trinta minutos após, com a presença da maioria absoluta dos associados e as decisões devem repre
sentar os votos da maioria absoluta dos presentes, cabendo ao Presidente da Assembleia o voto de 
desempate; 
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II - A cada três anos, no mês de setembro, a Assembleia Geral Ordinária, exclusivamente reu

.,. nida para esta finalidade e de acordo com as normas estabelecidas no item I deste Artigo, elegerá e 

_ . empossará, dentre os associados, os treze Conselheiros Efetivos e os quatro Conselheiros Suplentes, 

sendo que estes últimos tomarão posse, quando necessário, de acordo com a ordem estabelecida. 

Artigo 9º-Compete privativamente ã Assembleia Geral: 

I - Eleger, empossar, destituir ou excluir, a qualquer tempo, os membros Efetivos e Suplentes 

do Conselho Deliberativo; 
II - Deliberar a respeito de compra, alienação, permuta, cessão, oneração ou recebimento em 

doação de bens imóveis; 
m -Deliberar sobre recursos impetrados pelos associados; 

IV - Deliberar sobre alterações estatutárias; 

V - Deliberar sobre a insolvência, liquidação ou extinção do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ. 

Artigo 10º -As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas em qualquer opor-

tunidade, mediante solicitação do Presidente do Conselho Deliberativo, do Presidente da Diretoria 

Executiva ou por, no mínimo, um quinto dos associados e de acordo com as normas estabelecidas no 

item I do Artigo 8º deste Estatuto. 

Artigo 11 º - Quando for necessário, a Assembleia Geral Extraordinária, convocada especial

mente para esta finalidade, e de acordo com as normas estabelecidas no item [ do Artigo 8º deste 

Estatuto, elegerá e dará posse a mais membros Efetivos e Suplentes do Conselho Deliberativo, até 

completar as vagas existentes. 

CAPÍTULO V 
DO CONSELHO DELIBERATIVO, 

Artigo 12° - O LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ será dirigido e administrado por um Conselho 

Deliberativo e uma Diretoria Executiva: 
I - A cada três anos, após eleitos e empossados, pela Assembleia Geral Ordinária, os Conse

lheiros Efetivos e os Conselheiros Suplentes se reunirão para elegerem e empossarem o Presidente e 

o Secretário do Conselho Deliberativo, podendo estes permanecerem na mesma função por apenas 

dois mandatos consecutivos, sem restrição para mandatos alternados; 

II - Havendo necessidade o Conselho Deliberativo, em reunião extraordinária, convocada con

forme as normas estabelecidas no Artigo 15º deste Estatuto, poderá efetuar a exclusão e substituição 

de seu Presidente e/ou de seu Secretário, a qualquer momento. 

Artigo 13º - Os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Deliberativo serão automatica

mente excluídos quando ocorrer afastamento das atividades desenvolvidas pelo LAR ESPÍRITA VI

NHA DE LUZ, inoperância, pedido de demissão, ligação a partido ou cargos políticos, participação 

em movimento social que possa comprometer a instituição, conduta incompatível com o caráter da 

instituição, ausência em três reuniões consecutivas ou alternadas, ordinárias ou extraordinárias, con

tadas em cada ano, a partir da posse: 

I - Os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Deliberativo, em qualquer hipótese prevista 

neste Artigo, poderão recorrer da decisão à Assembleia Geral Extraordinária no prazo máximo de 

quinze dias, permanecendo afastados até apreciação do recurso; 

II - Se a decisão for favorável ao recurso, fica sem efeito a exclusão restabelecendo-se os 

~ 
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__ ..jireitos recorrente. 
1 

Artigo 14º - Ocorrendo exclusão, afastamento ou ausência de membros Efetivos nas reuniões 

do Conselho Deliberativo, seus membros Suplentes tomarão posse imediatamente, ainda que por 

apenas uma reunião, de acordo com a ordem estabelecida pela Assembleia Geral: 

I - Quando os membros Efetivos do Conselho Deliberativo forem empossados em qualquer 

cargo da Diretoria Executiva ou forem contratados para atividades remuneradas pelo LAR ESPÍI_llTA 

VINHA DE LUZ, serão substituídos pelos Suplentes enquanto_durar o mandato ou a contratação; 

II - Quando os membros Suplentes do Conselho Deliberativo forem empossados em qualquer 

cargo da Diretória Executiva ou forem contratados para atividades remuneradas pelo LAR ESPÍRITA 

VTNHA DE LUZ, estarão impedidos de substituir os membros Efetivos, enquanto durar o mandato 

ou a contratação. 

Artigo lSº - Serão válidas as decisões do Conselho Deliberativo quando todos os seus membros Efetivos 

e Suplentes tiverem sido convocados com antecedência mínima de quinze dias, e as reuniões contarem com a 

presença da maioria absoluta de seus membros e com a aprovação da maioria absoluta dos presentes, cabendo 

ao Presidente do Conselho Deliberativo o voto de desempate. 

Artigo 16° - O Conselho Deliberativo realizará reuniões ordinárias a cada três meses em con

junto com a Diretoria Executiva para, entre outras coisas, tomar conhecimento do desenvolvimento 

de todas as atividades da instituição, fazer sua avaliação e decidir a respeito: 

I - O calendário das reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo, para cada ano seguinte, será 

estabelecido na última reunião ordinária de cada ano, devendo ser comunicado por escrito a todos os 

Conselheiros Efetivos e Suplentes, imediatamente; 
II - As reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo poderão ser convocadas pelo seu 

Presidente, pelo Presidente da Diretoria Executiva, ou por pelo menos um terço dos Conselheiros 

Efetivos, ou por pelo menos um quinto dos associados sendo que todos os membros Efetivos e su

plentes deverão ser comunicados, por escrito, ou por mensagem eletrônica, com antecedência mínima 

de quinze dias, e informações claras e objetivas a respeito da pauta estabelecida; 

III - Poderão participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo, sem 

necessidade de prévio convite, os membros da Diretoria Executiva e os associados. 

Artigo 17° - Sempre que julgar conveniente e necessário, o Conselho Deliberativo nomeará 

uma Comissão de Revisão do -Estatuto, composta por cinco pessoas, Conselheiros Efetivos, Suplen

tes, e membros da Diretoria Executiva: 
I - A Comissão referida neste Artigo, terá um prazo máximo de cinquenta dias para apresentar 

as propostas de alterações Estatutárias ao Presidente do Conselho Deliberativo, que terá um prazo de 

dez dias para convocar a Assembleia Geral Extraordinária que irá apreciar e decidir a respeito; 

II - Ao Secretário do Conselho Deliberativo caberá enviar cópia das alterações propostas a 

todos os associados, pelo menos quinze dias antes da referida Assembleia Geral Extraordinária pre

vista neste Artigo. 

Artigo 18° - Caberá sempre ao Conselho Deliberativo cumprir e fazer cumprir este Estatuto e 

os Regimentos Internos dos vários departamentos existentes ou que venham a ser criados: 

I - Exigir a apresentação de relatórios, balancetes, balanços, prestações de contas, planejamen

tos e tudo o mais que seja necessário do ponto de vista legal e administrativo apreciando e decidindo 

a respeito, bem como em relação a patrocínios financeiros de pessoas ftsicas, entidades públicas ou ~ 
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empresas privadas e ao recebimento de verbas e subvenções públicas e celebração de convênios e/ou 
parcerias com entidades públicas ou privadas; 

II- Determinar a afixação dos balancetes contábeis mensais em mural para acesso ao público, 
por um período dez dias, bem como no encerramento do exercício fiscal, dar à publicidade, por qual
quer meio eficaz, o relatório das atividades ocorridas no período e das demonstrações financeiras do 
LAR "ESPÍRITA VINHA DE LUZ, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência 
Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

III- Eleger, dentre os associados, os membros da Diretoria Executiva a cada três anos no mês 
de setembro, os quais serão considerados empossados no primeiro dia do ano subsequente ou, se 
necessário, substituí-los a qualquer tempo; 

TV - Administrar e conciliar as opiniões divergentes e todos os conflitos que surgirem, de modo 
a possibilitar a maior liberdade possível às manifestações de todos os participantes das atividades da 
instituição mas atuando de modo que as controvérsias não ameacem a harmonia existente e o prosse
guimento normal das atividades, sendo que, para tanto, é indispensável que os Conselheiros Efetivos 
e Suplentes mantenham-se permanentemente atualizados em relação a todas as atividades desenvol
vidas no LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ, sobre este Estatuto e os Regimentos Internos; 

V - Apreciar e decidir a respeito das alterações a serem efetuadas nos Regimentos Internos de 
todos os departamentos, existentes ou que venham a ser criados; 

VI - Decidir a respeito dos casos não previstos neste Estatuto. 

Artigo 19° -Ao Presidente do Conselho Deliberativo entre outras coisas, caberá: 
I - Determinar as convocações das reuniões ordinárias e extraordinárias e presidi-las; 
II - Assinar juntamente com o Presidente da Diretoria Executiva os documentos legais referen-

tes a alterações patrimoniais; 
III - Determinar as convocações das Assembleias Gerais. 

Artigo 20º -Ao Secretário do Conselho Deliberativo caberá, entre outras coisas: 
I - Lavrar as atas de todas as reuniões, efetuar as convocações de Conselheiros, mantendo, in

clusive, comprovação de convocações extraordinárias, bem como efetuar a entrega do calendário das 
reuniões ordinárias a todos os Conselheiros Efetivos e Suplentes, assim que ocorrer sua definição e 
efetuar as convocações dos associados para as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; 

II - Encaminhar, a quem seja necessário, as resoluções adotadas nas reuniões do Conselho 

Deliberativo; 
III - Substituir o Presidente do Conselho Deliberativo em suas faltas e impedimentos transitó

rios, por no máximo trinta dias, após o que ocorrerá a eleição e posse de novo titular do cargo; 
IV - Pelo menos quinze dias antes de cada reunião ordinária ou extraordinária do Conselho 

Deliberativo efetuar a convocação dos Conselheiros Efetivos e Suplentes, por escrito ou por mensa

gem eletrônica; 
V -Apresentar em todas as Assembleias Gerais a relação atualizada de todos os associados aptos 

a votarem e serem votados. 

CAPÍTULO VI 
DA ADMINISTRAÇÃO- DIRETORIA EXECUTIVA 

Artigo 21º - A Diretoria Executiva do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ será eleita pelo Con
selho Deliberativo, para um mandato de três anos, e formada por: Presidente, Vice-Presidente, Se-
cretário, Primeiro-Tesoureiro, Segundo-Tesoureiro, Diretor de Doutrina e Divulgação, Diretor de~ · 

y 
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Ed~cação, Diretor de Assistência e Promoção Social, Diretor de Patrimônio e Provedoria: 
· ; --r -Os membros da Diretoria Executiva poderão permanecer na mesma função por apenas dois 
mandatos consecutivos, sem restrição para mandatos alternados; 

II - Os membros da Diretoria Executiva serão demitidos ou excluídos quando ocorrer, afasta
mento das atividades desenvolvidas pelo LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ, inoperância, pedido de 
demissão, ligação a partidos ou cargos políticos, participação em movimentos sociais que possam 
comprometer a instituição, conduta incompatível com o caráter da instituição, ausência em três reu
niões consecutivas ou alternadas, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, no período de um ano, 
considerado a partir da posse. 

Artigo 22º - Caberá à Diretoria Executiva: 
I - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e os Regimentos Internos existentes ou que venham a 

ser criados; 
II - Efetuar, em conjunto com o Conselho Deliberativo, o planejamento e o acompanhamento 

de todas as atividades da instituição; 
lll - Prestar contas de seu trabalho ao Conselho Deliberativo apresentando balancetes financei

ros mensais, balanços anuais, planejamento anual em janeiro de cada ano das atividades a serem 
desenvolvidas e todas as demais informações que sejam solicitadas pelo Conselho Deliberativo; 

IV - Criar e manter departamentos, quando realmente necessário ao bom andamento das ativi
dades, mediante apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo; 

V - Participar da elaboração e aperfeiçoamento dos Regimentos Internos, bem como das pro
postas de alterações estatutárias; 

VI - Efetuar a contratação ou dispensa de funcionários, sempre de acordo com as necessidades 
e conforme as dispomõilidades financeiras; 

VIl - Decidir a respeito dos casos não previstos nos Regimento.s Internos. 

Artigo 23° - A Diretoria Executiva do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ realizará reuniões 
mensais, de acordo com o calendário anual previamente estabelecido e extraordinárias sempre que 
for necessário: 

I - As reuniões extraordinárias da Diretoria Executiva poderão ser convocadas pelo seu Presi
dente, por pelo menos um terço de seus membros, pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou por 
um quinto dos associados; 

II - Serão consideradas válidas as decisões da Diretoria Executiva quando todos os seus mem
bros tenham sido convocados com antecedência mínima de cinco dias e forem instaladas com a pre
sença mínima da maioria absoluta de seus membros, e as decisões aprovadas pela maioria absoluta 
dos que estiverem presentes, cabendo ao Presidente a decisão quando ocorrer empate; 

Ili - Poderão participar das reuniões da Diretoria Executiva, sem necessidade de prévio convite, 
os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Deliberativo, e os associados. 

Artigo 24° - Ao Presidente da Diretoria Executiva, entre outras coisas caberá: 
I - Determinar a convocação e presidir as reuniões, ordinárias e extraordinárias; 
II- Manter-se permanentemente atualizado em relação a todas as atividades do LAR ESPIRITA 

VINHA DE LUZ, determinando providências para que não sofram interrupção e sejam continua
mente aperfeiçoadas bem como para que sejam cumpridas as normas e os prazos estabelecidos; 

III - Assinar com o Primeiro-Tesoureiro todas as contas, ajustes, cheques, ordens de pagamen
tos, papeis e documentos de crédito, recebimentos de auxílios financeiros, subvenções e tudo o mais 
que se relacione com o movimento financeiro e econômico da instituição; 
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_i IV -_A~sinar com o Presidente do Conselho Deliberativo os documentos referentes a alteraçõ~s 

:..P.~ momais; 
V - Representar o LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ em juízo e fora dele, ativa e passivamente. 

Artigo 25º - Ao Vice-Presidente caberá auxiliar o Presidente em suas tarefas e responsabilida

des, substituí-lo em suas faltas e impedimentos e assumir o cargo quando ocorrer demissão ou aban

dono. 

Artigo 26° - Ao Secretário da Diretoria Executiva compete, entre outras coisas: 

I - Todos os trabalhos de secretaria, como correspondências, arquivos, oficias, convocações, 

editais, atas, cópias de atas; 
II Cuidar do arquivo histórico do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ, registrando os eventos 

mais significativos, atividades e evolução das construções, através de fotos, vídeos, etc., pelo menos 

uma vez a cada ano. 

Artigo 27° - Ao Primeiro Tesoureiro compete, entre outras coisas: 

I - Assinar, com o Presidente da Diretoria Executiva, os documentos que assim o exijam; 

II - Cuidar de todos os documentos contábeis do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ, dos seus 

valores financeiros, da emissão e afixação em mural para o acesso ao público, durante dez dias, dos 

balancetes contábeis mensais; da publicação, por qualquer meio eficaz, do balanço anual e das certi

dões negativas de débitos da Previdência Social e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

demais atividades inerentes a tesouraria; 
III - Substituir o Secretário da Diretoria Executiva em suas faltas e impedimentos temporários, 

pelo prazo máximo de trinta dias, após o que um novo titular do cargo será eleito e empossado 

IV - Compartilhar com o Segundo Tesoureiro as tarefas e responsabilidades da tesouraria, de 

modo a que este se tome apto a qualquer substituição necessária. 

Artigo 28º - Ao Segundo-Tesoureiro compete, entre outras coisas: 

I - Auxiliar o Primeiro-Tesoureiro em todas as tarefas e responsabilidades da tesouraria; 

II - Substituir o Primeiro-Tesoureiro em caso de faltas ou impedimentos, e assumir o cargo 

quando houver demissão ou abandono. 

Artigo 29° - Os demais Diretores serão regidos pelos respectivos Regimentos Internos, cujos 

termos deverão cumprir e fazer cumprir, bem como promoverem o intercâmbio e a cooperação per

manentes entre os. vários departamentos. 

CAPÍTULO vn -
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 30º - Os associados, os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Deliberativo, os 

membros da Diretoria Executiva não respondem, nem subsidiariamente, pelas obrigações do LAR 

ESPÍRITA VINHA DE LUZ. 

Artigo 31º - Os associados, os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, 

estão impedidos de receber qualquer tipo de remuneração por sua participação nos referidos órgãos, 

sendo igualmente vedada a distribuição a eles de eventuais sobras financeiras, vantagens, bonifica

ções ou dividendos sob qualquer título ou pretexto. 
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Artigo 32º - Os resultados fin~ceiros positivos eventualmente apurados nos exercícios finan
ceiros do LAR ESPÍRITA VINHNDE LUZ, serão integralmente aplicados no desenvolvimento de 
suas atividades e no pagamento de suas obrigações, sendo que todos os seus recursos financeiros 
serão aplicados somente no pais. 

Artigo 33º - São inalteráveis neste estatuto, sob pena de nulidade, as disposições relativas ao 
caráter cultural, educacional, religioso, filantrópico, do LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ, sempre 
de acordo com os princípios filosóficos-científicos e religiosos do Espiritismo, com base nas obras 
básicas codificadas por Allan Kardec. 

Artigo 34º - O LAR ESPÍRITA VINHA DE LUZ não se envolverá em atividades ou movimen
tos político partidários, sendo vedadas reuniões, propagandas, pronunciamentos ou qualquer outra 
atividade do gênero em suas dependências ou em nome da instituição. 

Artigo 35º - O voto por procuração não será permitido nas Assembleias Gerais, e nas reuniões 
do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva. 

Artigo 36º -No presente mandato, de 2021 a 2024, o Conselho Deliberativo permanecerá com 
dezessete membros Efetivos e cinco membros Suplentes. 

Artigo 37° - Para que a Diretoria Executiva, a ser eleita em setembro de 2024, possa tomar 
posse somente no primeiro dia de janeiro de 2025, o mandato da atual Diretoria Executiva é estendido 
até o dia 31 de dezembro de 2024. 

Artigo 38° - Os cargos de Vice-Presidente e Segundo Tesoureiro deverão ser preenchidos so
mente na eleição que ocorrerá em setembro de 2024. 

Artigo 39º - Ao Secretário da Diretoria Executiva caberá também no mandato atual, de 2021 a 
2024, substituir o Presidente da Diretoria Executiva, em suas faltas e impedimentos transitórios por 
no máximo trinta dias, ocasião em que o Conselho Deliberativo em reunião extraordinária deverá 
eleger e empossar novo titular. 

Artigo 40º - Ao Diretor de Patrimônio e Provedoria caberá ainda, no atual mandato, de 2021 a 
2024, substituir o Tesoureiro em suas faltas e impedimentos transitórios, pelo prazo máximo de trinta 
dias, ocasião em que o Conselho Deliberativo em reuniã9i;~aordinária deverá eleger e empossar 

novo titular. _ ff>."'8 

....-tClM'f'~'{(ffiR""l')A SIL A 
Presidente Diretoria Executiv: ... , 

RG 3.295 .011-1 SSP-SP QY'' 
CPF 301.206.248-34 

RG 1.4 . 
CPF 221.9 

1 
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ASSEMBLEÍA GERAL EXTRAORDINARIA 

REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2022, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 19h30 

ORDEM DO DIA: REFORMAESTATUTARIA 

PRESENÇA E ASSINATURAS 

DA ASSEMBLEIA - FERNANDO JOSÉ COLIN, brasileiro, casado, diretor 
adminis tivo, G 15.893.808-2 SSP-SP, C7r:54.854.938-90, residente a Rua Luiz Camargo 

Duarte ., 9 . splani da- undi1 /SP 

- f ,....---

SEÇRET - LEONOR ROMANA TOP ANDINI, brasileira, solteira, aposentada, RG 3. 706. 894-
5 SSP-SP. PF 425.764.668-34, residente à Rua Vigário J.J. Rodrigues, 870 -Apto 13, Centro, 
Jun . , SP. 

~ R-,. _ . te:;,. Ç)~ 

ACHILLES ROMANA TO P ANDINI, brasileiro, economista, casado, aposentado RG 3.182.551-5 
SSP-SP. CPF 165.128.048-72, residente à Rua Emilio Atique, 319, Jardim Paulista, Jundiaí/SP. 

o,viúvo, aposentado, RG 9.814.205 SSP-SP, CPF 964.744.328-
, 185, Vila Progresso, Jundiaí/SP. 

ANTONIO DA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, RG3.295.0ll-l SSP-SP, CPF 301.206.248-

= :~~esi7,;f ~v~: Bloco 2 Apa,mmenro 71, Vtla Graffi - JUDIDaüSP 

DANIELA DA-6~ ARELO, brasileira, casada, engenheira, RG 24.372.493-7 

SSP-SP, ~~6, residente à Rua Lopes Trovão, 131-Ponte Silo João - Jw,diaüSP 

CAROLINA zlLLo~ A, brasileira, solteira, assistente de RH, RG 34.272. 767-9 SSP-SP, CPF 
223 .621.988-12 resi 'Rua Dr. Antonio ~~s de Oliveira, 75, Vila Progresso- Jundiaí/SP. 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2022, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 19h30 

ORDEM DO DIA: REFORMA ESTATUTARIA 

PRESENÇA E ASSINATURAS 

DINIZ BALDIN, brasileiro, casado, aposentado, RG 4.163.061 SSP-SP, CPF 056.560.608-53, 
residente à Rua Lúcia Bressan Passarim, 600 -Apto 112, Vila Rica, Jundiai/SP. 

~ 
JOSÉ VALENTIM ZILLO, brasileiro, casado, aposentado, RG 6.599.479 SSP-SP, CPF 209.053.948-
87, residente à Rua Anchieta, 175, Centro, Jundiai/SP. 

MARIA CECILIA POVOLO SEGURA, brasileira, casada, aposentada, RG 9.055.585-5 SSP-SP, CPF 
120.869.848-63, residente à Rua Ser io Cardoso, 71, Jardim do Trevo, Jundiai/SP 

ROMEU PASSARIM, b1~tle1J~~addco~, posentado, RG 12.545.713 SSP-SP, CPF 044.382.268-99, 
residente à Rua Xisto 5, Jardim Pacaembu, Jundiai/SP. 

WILSON DE PAULA, brasileiro, solteiro, aposentado, RG 10.425.469-5 SSP-SP, CPF 775.763.358-
20, reside São João - Jundiaí/SP. 

LUCAS NOGUEIRA CORAINE, brasileiro, solteiro, administrador, RG 45.999.199-1 SSP-SP, CPF 
370.541.228-01, residente à Rua Anchieta, 77, Apartamento 141, Vila Boa Ventura - Jundiai/SP. 

VLADEMIRC "l'HniH--, brasileiro, casado, auditor, RG 14.652.546-2 SSP-SP, CPF 102.689.788-
1 Rossi, 68, Jardim Santa Teresa - Jundiaí/SP. 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2022, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 19h30 

ORDEM DO DIA: REFORMA ESTATUTARIA 

PRESENÇA E ASSINATURAS 

WLADIMIR CORAINE, b ileiro, casado, engenheiro civil, RG 7 .959.684 SSP-SP, CPF 
712.305.808-91, resident ' ua dos Pinheiros, 405, Casa 108, Jardim Novo Mundo - Jundiaí/SP. 

NEUSA MARTA ZILLO SILVA, br . ira, viúv 
848.839.018-15, residente à Rua Antoni 

~~ 

lar, RG 9.311.159-4 SSP-SP, CPF 
Vila Progresso, Jundiaí/SP. 

\V"---,' 

SUELI ROSSI, brasileira, solteira, apose da, RG 11.284.910 SSP-SP, CPF 093.634.428-88, 
residente a Rua Hennes da Fonseca, 135 - Jd. Danúbio - Jundiaí/SP. 

i~ /l 
T ' ~ 

~ ~ ~ 
LEONOR ROMANATO PANDINI 

esidente da Assembleia Geral Extraordinária Secretária da Assembleia Geral Extraordinária 

RG 15.893.808-2 SSP/SP 

CPF 054.854.938-90 

, ..... , ' ,_ Rya d<!_ ROHn~ 18- C~ !,t'fflr-
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARlA 

REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2022, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 19h30 

ORDEM DO DIA: REFORMAESTATUTARlA 

COMISSÃO RESPONSA VEL PELA REVISAO ESTA TUT ÀRIA, CONFORME EXIGENCIA 
LEGAL 

PRESIDENTE DA COMISSÃO - JOSÉ VALENTIM ZII,LO, brasileiro, casado, aposentado, RG 
6.599.479 SSP-SP, CPF 209.053.948-87, residente à Rua Anchieta, 175, Centro, Jundiaí/SP. 

ANTONIO DA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, RG3 .295.011-1 SSP-SP, CPF 301.206.248-
34, residente à Rua Castro Alves, 13, Bloco 2 Apartamento 71, Vila Graffi - Jundiaí/SP. 

' 

ACIDLLE~ill,f.AJ~ ffi--PA:N'CJJNI, brasileiro, economista, casado, aposentado RG 3.182.551-5 
SSP-SP. CPF 165.128.048-72, residente à Rua Emilio Atique, 319, Jardim Paulista, Jundiaí/SP. 

7... 
DINIZ BALDIN, brasileiro, casado, aposentado, RG 4.163.061 SSP-SP, CPF 056.560.608-53, 
residente à ua Lúcia Bressan Passarim, 600 - Apto 112, Vila Rica, Jundiaí/SP. 

COLIN, b asile· 
90, fesiden a R 

o, diretor administrativo, RG 15.893.808-2 SSP-SP, 
amargo Duarte Jr., 98 - Jd Esplanada - Jundiaí/SP 

\ 

, RG 10.425.469-5 SSP-SP, CPF 775.763.358-

- -1-- ~~~~=---11't:lfk-:r-+"""'-"'<...=-~-S-=~-º-Jo_ã_o_-_J_un_W•@~ 

RG 15.893.808-2 SSP/SP 

CPF 054.854.938-90 

~ r-,. t1~ "'-
I;: - - ~ - - - n, _x.,.,. lC,. 1 czr 1 .. ..._ ~ ~ ,- ' - . -

•r; "'l~LEONOR ROMANATO PANDINI 

-Jf,,a;,éf~iária da Assembleia Geral Extraordinária 

RG 3.706.894-5 SSP/SP 

CPF 425.764.668-34 
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