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ESTATUTOSOCIAL CONSOLIDADO DA "ASSOCIAÇÃO DOS GESTORESDA CAIXA

ECONÔMICA FEDERALDO PARANÁ AGECEF/PR"

TíTULOI - DISPOSiÇÕES GERAIS

CAPíTULO I

Da Denominação, Sede, Foro, Duração e Objetivos

ARTIGO 1.0 - A Associação de Gestores da Caixa Econômica Federal do Paraná,

neste Estatuto simplesmente designada AGECEF/PR, fundada em 1973, é uma

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração ilimitada,

constituída na forma de associação, por empregados da Caixa Econômica

Federal - CAIXA no exercício de função de gestão, tendo sede e foro a cidade

de Curitiba/PR, na Rua Desembargador Motta, n.o1499, Loja 2, Edifício Brasil 500

Anos, Água Verde, CEP: 80.420-164.

Parágrafo Único: A AGECEF/PR é uma entidade, com personalidade jurídica e

patrimônio distintos dos seus associados e administradores.

ARTIGO 2.° - A AGECEF/PR, regida por este Estatuto e pela legislação vigente,

tem como objetivos fundamentais:

- Congregar e Representar os empregados da ativa da Caixa Econômica

Federal - CAIXA que, no Paraná, exerceram ou se encontrem exercendo função

de gestão, isoladamente, ou em conjunto, perante a Caixa Econômica Federal-

CAIXA, Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, empresas que tenham

participação da Caixa Econômica Federai - CAIXA, entidades representativas

dos empregados ativos e aposentados da Caixa Econômica Federal - CAIXA,

demais entidades públicas e privadas, bem como os economiários aposentados

que tenham exercido a função de gestão, junto à Caixa Econômica Federal -

CAIXA;

II Representar seus associados, promovendo a defesa judicial e/ou

extrajudicial dos direitos coletivos e também dos direitos individuais homogêneos, ":0
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qualquer natureza, por meio de representação e/ou substituição, naquilo que

envolva os seus vínculos de trabalho, aposentadoria, pensão, bem como na

AGECEFIPR

defesa de seus direitos de cidadão enquanto consumidor, usuário de serviços

públicos, contratante de serviços privados, morador, mutuário, inquilino,

contribuinte, aposentado, pensionista, segurado, correntista e, bem assim, os

direitos relativos à proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente,

ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos

raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico

e paisagístico;

111 - Colaborar com a elevação do nível intelectual, cultural, profissional e

social dos associados, atuando para o fortalecimento do segmento gerencial;

IV - Participar ativamente nos processos administrativos da empresa Caixa

Econômica Federal- CAIXA da entidade de previdência complementar FUNCEF

- Fundação dos Economiários Federais, bem como de suas coligadas e

subsidiárias, apresentando soluções e críticas que visem minimizar conflitos

internos;

V - Orientar os associados em questões que envolvam situações

administrativas, profissionaise relacionadas a aposentadoria;

VI - Promover atividades sociais, culturais e de lazer estimulando a

participação dos associados;

VII - Incentivar a participação dos seus associados em ações voluntárias e de

ajuda comunitária;

VIII - Desenvolver atividades de ordem sócio-econômica, a fim de obter fundos

necessáriosà realização de suasfinalidades;

IX - Promover congressos, convenções, seminários e encontros, na forma que

for estabelecida pela Diretoria Executiva e/ou pelo Conselho Consultivo Superior;

X - Prestar aos associados assistência técnica, jurídica e administrativa,

estimulando a implantação de planos, programas e projetos em seu benefício;

XI - Exercer atividades de caráter filantrópico em nível estadual, mediante

projetos devidamente aprovados;

XII - Atuar na defesa da Caixa Econômica Federal - CAIXA zelando pela sua

imagem e pela boa administração de seusrecursos;
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XIII Manter entidades representativasintercâmbio com outras

empregados e aposentados da Caixa Econômica Federal - CAIXA, permutando

consultas, experiências e publicações, e mantendo acordos ou convênios de

interessemútuos;

XIV - Cooperar com os órgâos administrativos da Caixa Econômica Federal -

CAIXA, FUNCEF,FENAE,FENACEFe demais entidades cujas atividades estejam

ligadas aos associados, de maneira direta ou indireta.

Parágrafo Primeiro: A AGECEF/PRpoderá criar e/ou participar de empresas em

qualquer ramo ou atividade de seu interesse, inclusive indústria, comércio e

assistência social e turismo, com ou sem fins econômicos, bem como celebrar

convênios com a Caixa Econômica Federal - CAIXA e empresas com

participação da CAIXA, FUNCEF,entidades representativas dos empregados e

aposentados da Caixa Econômica Federal - CAIXA e suas empresas e demais

setores da administração pública e privada.

Parágrafo segundo: A AGECEF/PR mediante Assembleia poderá criar e/ou

participar de empresas em qualquer ramo ou atividade de seu interesse, inclusive

indústria, comércio e assistência social e turismo, com ou sem fins econômicos,

bem como celebrar convênios com a Caixa Econômica Federal - CAIXA e

empresas com participação da CAIXA FUNCEF,entidades representativas dos

empregados e aposentados da Caixa Econômica Federal - CAIXA e suas

empresas e demais setores da administração pública e privada.

ARTIGO 3.° - Para atingir seusobjetivos a AGECEF/PRpropõe-se a:

- Filiar-see/ou cadastrar-se junto a entidades oficiais ou privadas;

11 - Firmarconvênios no interessepróprio e/ou de seusassociados;

111 - Criar e administrar Fundos de Apoio às atividades de interesse dos

associados;

IV - Fortalecer o movimento associativo através do exercício permanente da

defesa de seusinteresses;

V - Acompanhar ativamente o processo administrativo da Caixa Econômica

Federal - CAIXA, apresentando soluções e críticas que visem a minimizar conflitos

internos, contemplando a valorização do mérito e da ética profissional; (-.... - -
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VI - Proporcionar condições de aprimoramento

intercâmbio profissional;

VII
03 OUT 2019

- Realizar gestões junto à CAIXA para otimizar a sua capacidade

operacional relativa a produtos e serviços.

Parágrafo Único: É vedado a AGECEF/PRpor meio de seus administradores e

associados, qualquer preconceito ou discriminaçâo, controvérsias étnicas,

religiosas,de gênero, de pluralidades culturais ou políticas, em suasatividades ou

dependências.

CAPITULO 11

Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros

ARTIGO 4.° - O patrimõnio da AGECEF/PRserá constituído pelos bens imóveis,

móveis ou de qualquer outra natureza, adquiridos, recebidos em legados ou

doações, incluindo participaçâo societária em outras pessoasjurídicas.

ARTIGO 5.° - Constituirâo receitas da AGECEF/PR:

- Contribuições prestadas pelos associados;

11 - Rendas geradas pelas atividades referidas nos §§ 1° e 2°, do Art. 2°;

111 - Subvenções, auxílios,doações e outras receitas;

IV - Convênios;

V - Doações;

VI - Promoções diversas e;

VII - Demais rendas oriundas de participaçâo em empresas públicas e/ou

privadas.

ARTIGO 6.° - Constituirâo despesas da AGECEF/PR:

- O pagamento de impostos, taxas e gastos necessários à sua manutenção

e administração; <">: <,

~.(;
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Financeiro. o 3 our 2019
111 - Gastos eventuais não nominados.

ARTIGO 7.° - Os resultados líquidos da AGECEF/PR deverão ser aplicados,

preferencialmente, em ações focadas no desenvolvimento dos associados e

ainda em projetos e programas aprovados pela Diretoria Executiva.

Parágrafo Único: A AGECEF/PRinstituirá Planos de Contas Simplificado para a

verificação semestral da evolução e comportamento da Gestão Financeira.

ARTIGO 8.° - Em caso de dissolução da AGECEF/PR,seus bens, após liquidação

das contas, reverterão aos associados, em partes proporcionais aos seus

respectivos períodos de vinculação com a entidade.

CAPíTULO 111

Dos associados

ARTIGO 9.° - São associados da AGECEF/PRtodos os empregados ativos e

aposentados da Caixa Econômica Federal - CAIXA no Paraná, que estejam

exercendo ou já tenham exercido cargos comissionados relacionados à gestão.

- Serão admitidos como sócios da AGECEF/PRos empregados que exerçam

cargos de gestão em outras Unidades da Federação ou na Matriz, desde que já

os tenham exercido, em qualquer tempo, no Estado do Paraná;

II - Serão admitidos como sócios da AGECEF/PRos empregados que já

exerceram cargo comissionado de gestão, mesmo que no momento atual se

encontrem sem cargo comissionado de gestão na Caixa Econômica Federal -

CAIXA cedidos a outros órgãos, em licença de qualquer natureza ou

aposentados;
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gestores que já eram associados ao tempo do desligamento do cargo/função;

IV - Ex-Gerentes/Gestores, que tenham ocupado cargo de gestão, por no

mínimo 1 (um) ano;

V - Ocupantes de novas funções de gestão que já integrem ou que passem a

integrar, a qualquer tempo, a estrutura administrativa da Caixa Econômica

Federal - CAIXA;

VI - Ocupantes em caráter de eventualidade efetiva, de função previstas nos

incisos I, 11,111,IV,V.

VII - Demais cargos serão submetidos a aprovação da Diretoria Executiva.

SEÇÃO I

Da Admissão

ARTIGO 10.0 - A admissão ao quadro associativo será formalizada por ficha de

inscrição, observando o disposto no art. 9°.

Seção 11

Do Desligamento

ARTIGO 11.0 - O desligamento do associado se dará mediante comunicação por

escrito à Diretoria Executiva, sem necessidade de fundamentação, com prazo de

30 (trinta) dias de antecedência.

Seção 111

Da Exclusão
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ARTIGO 12.0 - A exclusão automática do quadro social dor-se-o:
. 03 OUT 2019I - Por morte do associado;

II - Por aplicação das penalidades previstas neste estatuto, notadamente, nos

termos do previsto no artigo 68°.

ARTIGO 13.0 - Da decisão do órgão que, de conformidade com o estatuto,

decretar a exclusão, caberá sempre recurso ao Conselho Consultivo Superior.

Seção IV

Da Reinclusão

ARTIGO 14.0 - A reinclusão, em qualquer tempo, será proposta pela Diretoria

Executiva, e submetida à aprovação do Conselho Consultivo Superior.

Seção V

Dos Direitos

ARTIGO 15.0 - São direitos dos associados:

- Beneficiar-se da colaboração da AGECEF/PR no que concerne aos

objetivos definidos neste Estatuto;

11 - Participar de Assembleias e votar nos termos deste Estatuto;

111 - Eleger os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Consultivo Superior

e do Conselho Fiscal, nos termos deste Estatuto;

IV - Interpor pedidos de reconsideração e recursos das decisões dos poderes

constituídos;

V - Gozar dos benefícios e vantagens instituídas;

VI - Requerer dispensa de qualquer cargo, eletivo ou não, que esteja

ocupando;

VII - Representar contra qualquer órgõo deliberativo ou administrativo;
./

J
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- Recorrer ao Conselho Consultivo Superior, contra qualquer decisão

AGECEFIPR

VIII

IX

tomada pela Diretoria; O 3 OUT 2019
X - Formular pedidos, sugestões ou queixas, a qualquer diretor, com recurso à

Diretoria;

XI - Zelar pela AGECEF/PR,denunciando as irregularidades que venha a tomar

conhecimento;

XII - Tomar conhecimento do Estatuto da AGECEF/PR;

XIII - Pedir e obter, quando quite com a tesouraria, demissão do quadro social;

XIV - Indicar, mediante análise da Diretoria, submetida à aprovação do

Conselho Consultivo Superior, membros na condição de SÓCIOSHONORÁRIOS:

a) Consideram-se sócios honorários, os sócios fundadores, ex-dirigentes ou ex-

conselheiros da entidade, que tenham contribuído pecuniariamente para a

AGECEF/PRpelo prazo mínimo de 10 (dez) anos e que tenham se desligado da

Caixa Econômica Federal - CAIXA por aposentadoria, demissão voluntária ou

rescisão sem justa causa;

b) Os sócios honorários serão considerados remidos e, portanto, passam a ser

isentos de contribuição mensal, gozando de todos os benefícios do quadro

associativo, inclusive participação no processo eleitoral com direito a voto;

XV- Requerer à Presidência do Conselho Consultivo Superior, a convocação de

Assembleia Geral Extraordinária, através de documento firmado por 1/5 dos

associados em dia com a AGECEF/PR;

XVI - Participar das atividades promovidas pela AGECEF/PR.

Seção VI

Dos Deveres

ARTIGO 16°. - São deveres do associado:

- Conhecer o Estatuto e Regulamentos da AGECEF/PR;

11 - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto e Regulamentos;



ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PARANÁ 7:~~EC.I;Jd.,f,R
Rua: Desembargador M.0tta, 1499, sala 02, Batel ,{f;'Y' d""t O ~-:-~~\,

Cuntlba/PR !~4: ~) -",8 ~i
(41) 3029-3028 19 V _ ,.",,1,,1

h I ~ i. ':! ""n= 8JAN.'- SC1·HFt.t{ M" c ;c..•

5 l! iI"'l\ ,~""~.... , .,}O ' , u t'0 lliUiA< i/f1 .IV úln IlbMO 0c;'im6();2í' P-razr /'
I'\. v \ 1':.1) • 1"'" ,. i

c(.+ 3t-!.r32oi ....:S-~,4"
"?rf7BA~~

da

AGECEFIPR

111 - Reconhecer e observar o princípio de representação estadual

O 3 OUT 2019AGECEF/PR;

IV - Acatar as resoluções do Conselho Consultivo Superior da AGECEF/PR,

baixadas com provimento de Ordem Geral;

V - Acatar e encaminhar as decisões e resoluções dos poderes sociais da

AGECEF/PRde conformidade com suasatribuições estatutárias;

VI - Cooperar para o desenvolvimento e fortalecimento da AGECEF/PR;

VII - Atender às convocações da AGECEF/PRnos termos deste Estatuto;

VIII - Denunciar todo e qualquer fato, conduta ou irregularidades que venham

a tomar conhecimento, e que sejam prejudiciais aos interessesda AGECEF/PRe

da FENAG;

IX - Adimplir pontualmente com as contribuições sociais;

a) O associado deverá, no ato da admissão, autorizar débito da contribuição

mensal em Folha de Pagamento;

b) Os associados desligados da Caixa Econõmica Federal - CAIXA, sujeitos à

contribuição mensal, devem efetuar o pagamento através de débito em folha

de pagamento da FUNCEF,débito em conta corrente na Caixa Econõmica

Federal- CAIXA ou diretamente na secretaria da AGECEF/PR;

c) Os associados aposentados, sujeitos à contribuição mensal, devem efetuar o

pagamento mediante desconto em Folha de Pagamento da FUNCEF;

d) Os valores das contribuições mensais e respectivos reajustes serão propostos

pela Diretoria Executiva e submetidos à aprovação do Conselho Consultivo

Superior.

X - Exercer, responsável e gratuitamente, os cargos, eletivos ou não, que Ihes

forem confiados;

XI - Tratar com urbanidade todos os associados da AGECEF/PR.

Seção VII

Das Responsabilidades
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ARTIGO 17° - Os associados responderão pelos prejuízos e danos

morais causados a AGECEF/PR, por dolo ou culpa. 03 OUT 2019

ARTIGO 18° - Os associados em mandato eletivo ou não, serão responsáveis por

seus atos manifestantes contrários ao presente Estatuto.

ARTIGO 19.° - A mera punição do associado, na forma deste Estatuto, não o

desonera de sua obrigação ou responsabilidade administrativa, civil ou penal

junto a AGECEF/PR.

Seção VIII

Das Infrações e Sansões Disciplinares

ARTIGO 20°. - As sansões disciplinares consistem em:

- Advertência escrita;

11 - Suspensão;

111 - Perda ou cassação de Mandato;

IV - Exclusão do quadro associativo.

Parágrafo único - As sansões serão disciplinadas e analisadas pela Diretoria e

aplicada pelo Conselho Consultivo Superior.

TíTULO 11 - DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS

CAPíTULO I

Dos Órgãos da AGECEFjPR

ARTIGO 21.° - A AGECEF/PRé constituída pelos seguintes órgãos:

- Assembleia Geral;

11- Diretoria Executiva;

111- Conselho Fiscal.

IV - Conselho Consultivo Superior -.
10 I \~
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SEÇÃO I

Da Assembleia Geral

ARTIGO 22.0 - A Assembleia Geral será convocada nos termos deste estatuto,

garantida a participação a todos os associados que estejam em pleno gozo de

seusdireitos estatuários.

ARTIGO 23.0 - A Assembleia Geral será ordinária e extraordinária.

ARTIGO 24.0 - A convocação, instalação e funcionamento dos trabalhos da

Assembleia Geral obedecerão às seguintes normas:

- A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente até o último dia do mês de

abril de cada ano, para deliberar sobre o Relatório Anual de Prestação de

Contas da Diretoria Executiva;

II - A Assembleia Geral se reunirá extraordinariamente, a qualquer tempo, por

motivo de relevância e/ou urgência, podendo ser convocada por requerimento

do Conselho Consultivo Superior, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscalou a

requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados, em dia, perante a AGECEF/PR;

111 - A convocação das Assembleias Gerais será feita, obrigatoriamente,

através de Edital afixado na sede da associação e publicada no site da

entidade, podendo ser divulgada mediante circular, inclusive por meios

virtuais/eletrônicos, a todos os associados:

a) O Edital indicará o dia, o local, o motivo da convocação e a ordem do dia,

devendo ser disponibilizado com antecedência mínima de 10 (dez) dias da

realização das Assembleias.

IV - As Assembleias serão instaiadas quando comprovada a participação

presencial ou virtual/eletrônica de ao menos 1/5 (um quinto) dos associados em

primeira convocação e, com qualquer número de associados, em segunda

convocação;

,'"(/
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v - A votação nas Assembleias Gerais poderá ser realizada por

manifestação do associado em assembleia presencial ou qualquer outro meio

físico ou virtual/eletrônico capaz de identificar o associado e sua intenção de
O 3 OUT 2019voto;

VI - Desde que respeitadas as regras de convocação presentes no inciso 111,

deste artigo 24°, é facultada a convocação das Assembleias, de maneira

presencial, virtual/eletrônica ou mista, com a possibilidade de substituição da lista

de presentes à Assembleia, pela lista de votantes extraídas do site da entidade

associativa, contendo, ao menos, o nome, CPF,data e horário da realização do

voto;

VII As expressões "virtual/eletrônica" dizem respeito a assembleias,

deliberações, votações e demais procedimentos realizados de forma não

presencial no ãmbito da entidade associativa.

ARTIGO25.0 - As decisões da Assembleia Geral serão soberanas e irrecorríveis.

ARTIGO26.0
- A Assembleia Geral se constitui pelo conjunto dos associados no

pleno gozo de seus direitos estatutários, detendo a soberania para decidir sobre

os assuntosda AGECEF/PR,competindo-lhe privativamente:

- Destituirosadministradores;

II - Aprovar as prestações de contas anuais da Diretoria Executiva, após

parecer do Conselho Fiscal;

111 - Alterar o estatuto;

IV - Decidir, em última instância, recursos contra atos dos órgãos

administradores;

V - Deliberar sobre alienação de bens patrimoniais da associação;

VI - Deliberar sobre incorporação, fusão ou dissolução voluntária da entidade;

VII - Deliberar sobre demais matérias relevantes e/ou urgentes que necessitem

ser aprovadas pelos associados.

Parágrafo primeiro - Para as deliberações a que se referem os incisos I, IIIe V, em

primeira convocação, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos

'~.,

12 I~
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fim. o 3 eur 2019
Parágrafo segundo - Em segunda convocação, para as deliberações a que se

referem os incisos I, 111e V é exigida a maioria simples dos associados presentes à
Assembleia Geral especialmente convoca da para essefim.

Parágrafo terceiro - Para os demais temas a serem tratados e deliberados na

Assembleia Geral, será exigido o voto concorde da maioria simples dos

associados presentes, em primeira convocação, e de qualquer número de

associados presentes nas convocações seguintes.

Parágrafo quarto - As Assembleias Gerais poderão ser realizadas por intermédio

de óudio. vídeo conferência e/ou qualquer tecnologia virtual/eletrônica sendo

aceito a participação à distância do associado, inclusive, para fins de

contabilização do quantitativo previsto nos parágrafos anteriores.

Parágrafo quinto - As deliberações, bem como as decisões estão limitadas aos

assuntosconstantes do Edital de Convocação.

ARTIGO 27.0 - A Assembleia Geral é reunida:

- Ordinariamente:

a) Anualmente, até o último dia do mês de Abril, para deliberar sobre o

Relatório Anual de Prestação de Contas da Diretoria Executiva, relativo ao

exercício anterior, acompanhado dos pareceres dos Conselhos Consultivo

Superiore Fiscal;

b) Trienalrnente, até o mês de Maio, para proclamar os resultados do processo

eleitoral que escolheu a nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho

Consultivo Superior;

c) A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á, em primeira convocação, com a

presença de 1/5 (um quinto) dos associados no pleno gozo de seus direitos

estatuários, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer

número de associados.

11 - Extraordinariamente, mediante requerimento do Conselho Consultivo

Superior, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscalou a requerimento de 1/5 (um

quinto) dos associados em pleno gozo de seusdireitos estatutários.

13 \--
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Parágrafo primeiro - O Presidente da Diretoria Executiva e/ou do Consel '-"~rr;{:·~~;.,~;,·,~~,~,
Consultivo Superior terão o prazo de 30 (trinta) dias para instalar a Assembleia

Geral Extraordinária, a contar da data do recebimento da solicitação feita por

qualquer um dos poderes sociais ou de 1/5 (um quinto) dos associados em pleno

gozo de seusdireitos estatutários. 3 OUT 2019
Parágrafo segundo - A convocação das AssembleiQs Gerais será feita,

AGECEFIPR

obrigatoriamente, através de Edital afixado na sede da associação e publicada

no site da entidade, podendo ser divulgada mediante circular a todos os

associados, nos termos previstos no Artigo 24, 111,"a".

ARTIGO 28.0 - Compete ao Presidente da Assembleia Geral:

- Nomear o Secretário e auxiliares;

II - Estabelecer o rito dos trabalhos;

111 - Iniciar, suspender e retomar os trabalhos da Assembleia Geral;

IV - Proclamar as decisões da Assembleia Geral.

V - Manter a ordem, vetando os pronunciamentos infringentes a este Estatuto;

VI - Dirimircom o voto de qualidade o empate verificado nas votações.

ARTIGO 29.0 - Compete ao secretário da Assembleia Geral, ler o edita I de

convocação e os documentos pendentes de exame, redigir, lavrar, ler a Ata e

colher as assinaturasnecessárias após sua aprovação.

secso 11

Do Conselho Consultivo Superior

ARTIGO 30.0 - O Conselho Consultivo Superior da AGECEF/PRé órgão consultivo e

deliberativo de manifestação coletiva dos associados, competindo-lhe todos os

poderes não expressamente atribuídos aos demais órgãos da Associação,

inclusive atuando como instância recursa!.

ARTIGO 31.0 - Compõe o Conselho Consultivo Superior:



AGECEFIPR

- 3 (três)membros titulares;
03 OUT 201911 - 3 (três)membros suplentes.

Parágrafo primeiro - Os conselheiros a que se referem os incisos anteriores, serão

todos associados, com mandato de 3 (três) anos, eleitos em conformidade com

este Estatuto.

Parágrafo segundo - Preferencialmente, o Conselho Consultivo Superior será

composto por associados que tenham participado, anteriormente, da Diretoria

Executiva da AGECEF/PRe que, necessariamente, estejam em pleno gozo de

seusdireitos estatutários.

Parágrafo terceiro - A ordem de precedência dos conselheiros, para

eventualmente presidir a Assembleia Geral, em caso de não haver consenso,

obedecerá ao critério etário em ordem decrescente.

Parágrafo quarto - Na primeira reunião, os membros efetivos escolherão o

presidente e o secretário.

ARTIGO 32.0 - O Conselho Consultivo Superior deverá promover a eleição e posse

dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, dentre os associados

eleitos para o triênio em curso.

ARTIGO 33.0 - O Conselho Consultivo Superior reunir-se-á em sessão ordinária

semestral ou extraordinária, sempre que for necessário.

Parágrafo Único: As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos,

podendo ser realizadas de maneira presencial e/ou virtual/eletrônica.

ARTIGO 34.0 - Compete ao Conselho Consultivo Superior:

- Aceitar renúncias e aplicar penalidades a seus membros, na forma

prevista neste Estatuto;

11 - Convocar Assembleia Geral para apresentar pedido de cassação de

mandato de membro da Diretoria Executiva;

111 - Estudar e sugerir soluções, em conjunto com a Diretoria Executiva, para

assuntosde interessescoletivos dos associados na esfera profissional;
r> /I\' . /'-
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IV - Convocar, quando necessário, a Assembleia Geral Ordinária

Extraordinária; O 3 OUT 2019
V - Requisitar informações, livros, documentos ou papéis, à Diretoria Executiva

ou Conselho Fiscal, para fins de análise e eventuais sugestões de melhorias;

VI - Avaliar as ações da Diretoria Executiva, com a finalidade de fiscalizar o

cumprimento do Estatuto e sugerir melhores práticas na condução da entidade

associativa;

VII - Apreciar execução orçamentária da Diretoria Executiva;

VIII - Solicitar a realização de reunião extraordinária da Diretoria Executiva;

IX - Julgar recursos previstos neste Estatuto, inclusive os interpostos contra seus

atos ou os atos da Diretoria Executiva;

X - Assumir a Diretoria Executiva da AGECEF/PR no caso de renúncia coletiva

de seus membros e/ou divergências entre seus membros e que redundem em

prejuízos a gestão da entidade associativa;

XI - Dar posse à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscaleleitos;

XII - Fiscalizar e aconselhar a Diretoria Executiva, na elaboração de

regulamentos ou normas que ajustem rotinas visando o bom andamento

administrativo da AGECEF/PR;

XIII - Atuar como órgão recursal nos casos de exclusão de associados;

XIV - Aprovar a reinclusão de associados;

XV - Aprovar o valor dos reajustes das contribuições mensais e repasse de

valores às Regionais, quando necessário;

XVI - Decidir sobre dúvidas interpretativas do presente Estatuto.

ARTIGO 36.0 - Compete ao Secretário do Conselho Consultivo Superior:

- Integrar a Mesa Diretora e secretariar as reuniões do Conselho Consultivo

Superior;

11 - Lavrar e expedir atas e resoluções do Conselho Consultivo Superior;

111 - Organizar e manter o arquivo do Conselho Consultivo Superior;

IV - Controlar e fazer registrar em Livro próprio, as presenças dos membros nas

reuniões do Conselho;

16
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v - Assumir a Presidência

neste Estatuto.

SEÇÃO 111

Da Diretoria Executiva

ARTIGO 37.° - A Diretoria Executiva é o órgão colegiado, normativo e executivo

da AGECEF/ PR,compondo-se de 14 (quatorze) membros efetivos e 12 (doze)

suplentes:

- Presidente;

II - Vice-Presidente;

111 - Diretor de Integração Regional, na quantidade de Regionais efetivamente

estabelecidas (Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa);

IV - Diretor de Integração com as Áreas Meio;

V - Diretor Administrativo e Financeiro;

VI - Diretor de Comunicação e Marketing;

VII - Diretor de Parcerias e Eventos;

VIII - Diretor de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas;

IX - Diretor de Relações do Trabalho e Qualidade de Vida;

X - Diretor de Relacionamento com os Aposentados.

Parágrafo primeiro - Ficam estabelecidas, atualmente, as regionais de Cascavel,

Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, de modo que eventual alteração na

quantidade de regionais poderá redundar na modificação do número de

membros efetivos e suplentes da Diretoria Executiva, sem prejuízos ao presente

Estatuto.

Art. 38°. _. Na vacãncia do Presidente da Diretoria Executiva, este será substituído

pelo Vice-Presidente da Diretoria Executiva. No caso de vacância do Vice-

Presidente, este será substituído pelo Diretor Administrativo e Financeiro. Os

demais casos serão submetidos à decisão de toda a Diretoria Executiva e, em
\última análise ao Conselho Consultivo Superior.

17' '-
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- Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, as decisões da

Assembleia Geral, as resoluções do Conselho Consultivo Superior, a legislação e

compromissos assumidos pela AGECEF/PR;

II - Elaborar eventual proposta de orçamento anual da AGECEF/PR e

submetê-Ia ao exame do Conselho Consultivo Superior e aprovação do

Conselho Fiscal;

111 - Definir o valor dos reajustes das contribuições mensais e os percentuais de

repasse para as Regionais sobre os valores arrecadados:

IV - Decidir sobre as transferências orçamentárias "ad referendum" do

Conselho Consultivo Superior;

V - Submeter ao Conselho Fiscal os balancetes semestrais e relatórios

financeiros bem como o balanço do exercicio anterior, bem como o balanço de

final de mandato da gestão anterior;

VI - Deliberar e aprovar a criação, alteração, venda e extinção de empresas;

VII - Associação com outras entidades já instituídas ou a celebração de

convênios com órgãos ou setores da administração pública ou privada;

VIII - Divulgar as atividades da AGECEF/PR,seus atos, resoluções, poderes e

intercãmbios de informações entre os associados;

IX - Nomear comissões especiais para julgar ou executar assuntosde interesse

da AGECEF/PRe de seusassociados;

X - Decidir e nomear, dentre os associados que manifestarem interesse,

aquele que irá presidir empresa coligada;

XI - Distribuiros encargos decorrentes das decisões do Colegiado atribuindo as

execuções das tarefas a cada um dos Diretores e regulamentando as atividades

a serem desenvolvidas;

- Realizar a locação de bem da AGECEF/PRe/ou a alienação de imóveis,

títulos e valores mobiliários, previamente autorizado pela Assembleia Geral;

XIII - Planejar e estabelecer diretrizes para realização de congressos,

convenções, encontros e outros eventos de natureza profissional,social, cultural e

\" r - ~
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XIV - Julgar pedido de reconsideração de suas decisões e instruir

O 3 OUT 2019interpostos por associados ao Conselho Deliberativo;

XV - Propor a criação e/ou a extinção de empresas coligadas à AGECEF/PR;

XVI - Apreciar os balancetes mensais e demais demonstrativos contábeis;

XVII - Aceitar doações e legados;

XVIII - Decidir sobre casos omissose fatos que requeiram soluções urgentes, "ad

referendum" do Conselho Consultivo Superior;

XIX - Estabelecer a política de pessoal da AGECEF/PR,em consonância com a

FENAG;

XX - Designar o Diretor que substituirá o Presidente, bem como o substituto de

qualquer outro membro da Diretoria, respeitado o contido no Artigo 62°;

XXI - Aprovar o plano de contas e suasalterações;

XXII - Propor ao Conselho Consultivo Superior a imposição de sanção aos

associados, na forma deste Estatuto;

XVII - Criar e/ou extinguir representações Regionais Subordinadas à aprovação

da Diretoria Executiva;

XVIII - Criar e extinguir cargos na Diretoria, que deverão ser implementados no

mandato seguinte;

XIX - Aprovar a venda, cessão, alienação, doação ou gravame de bens

imóveis da AGECEF/PR,"ad referendum" da Assembleia Geral;

XXIII - Convocar reuniões extraordinárias do Conselho Consultivo Superior;

XXIV- Aprovar as contas das empresas ligadas e coligadas à AGECEF/PR.

XXV - Autorizar as operações de crédito de qualquer natureza, bem como a

aquisição de imóveis no Estado do Paraná, esta última "ad referendum" da

Assembleia Geral;

XXVI- Deliberar e autorizar a participação da AGECEF/PR,na qualidade de

representante legal e/ou processual com vistas a tutelar interesse particular de

associado, como tal se entendendo interesse individual não homogêneo;

XXVII- Deliberar e Aprovar a contratação de serviços advocatícios necessários à
realização da defesa dos interesses coletivos e/ou individuais homogêneos,

relativos aos seusassociados.
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ARTIGO 40.0 - Compete ao Presidente:

II - Dirigir, coordenar e controlar todas as atividades da AGECEF/PR,praticar

todos os atos inerentes à gestão da Associação e representar a entidade junto

aos poderes constituídos e a sociedade em geral;

111 - Admitir, promover, designar, licenciar, transferir, renovar, punir e dispensar

empregados da AGECEF/PRe de suas empresas em todos os níveis, respeitada a

política de pessoal estabelecida pela Diretoria Executiva;

IV - Cumprir, fazer cumprir e executar as decisões da Assembleia Geral,

Resoluções do Conselho Consultivo Superior e as decisões emanadas da Diretoria

Executiva;

V - Celebrar contratos, convênios e ajustes de acordos de interesse da

AGECEF/PR;

VI - Coordenar e supervisionar as funções atribuídas aos membros da Diretoria

Executiva e às unidades administrativas, bem como designar qualquer de seus

integrantes para exercer tarefa específica de caráter temporário;

VII - Assinar, individualmente ou em conjunto com o Diretor Administrativo e

Financeiro, a movimentação da conta bancária, balancetes, balanços, cheques

e outros documentos pertinentes à Tesouraria;

VIII - Assinarconvênios, ajustes e contratos das empresas coligadas, juntamente

com o diretor responsável pela pasta ou outro diretor designado pela Diretoria;

IX - Convocar reuniões extraordinárias do Conselho Consultivo Superior;

X - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva e assinar as

respectivas atas;

XI - Convocar, quando necessário, a Assembleia Geral;

XII - Comparecer, quando convocado ou em caso de necessidade, às

reuniões do Conselho Consultivo Superior;

XIII - Defender, perante as autoridades constituídas, os interessesda AGECEF/PR

em conclaves, seminários ou festividades de caráter local, regional ou nacional;

XIV - Designar grupos de trabalhos, comissões e representações;

XV - Aplicar penalidades aos associados, nos termos deste Estatuto;
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XVI - Assinar com o Diretor Administrativo e Financeiro, títulos de

atestados e certidões; 03 OUT 2019
XVII - Decidir e tomar providências urgentes, quando do aparecimento de

casos imprevistos, submetendo seus atos à Diretoria na primeira Reunião que lhe

seguir;

XVIII - Promover sindicância ou inquéritos, quando ocorrerem denúncias

fundamentadas de irregularidades;

XIX - Elaborar os relatórios anuais da Diretoria, encaminhando-os à apreciação

do Conselho Consultivo Superior e da Assembleia Geral;

XX - Encaminhar a Proposta Orçamentária para o exercício subsequente, à

apreciação do Conselho Consultivo Superior;

XXI - Assinar,juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro, escrituras de

compra e venda, contratos e cauções;

XXII - Fazerprestação de contas das atividades da Diretoria;

XXIII - Delegar poderes a qualquer Diretor, associado ou funcionário contratado,

para a prática de atos de sua competência;

XXIV- Assinar com o contador responsável, os Balancetes Mensais e o Balanço

Geral da AGECEF/PR;

XXV - Integrar o Conselho de Administração e empresa criada e/ou que a

AGECEF/PRfaça parte.

Parágrafo Único: O Presidente da Diretoria Executiva pode outorgar seus poderes

e competências, exclusivamente, a membro da Diretoria Executiva.

ARTIGO 41°. -Compete ao Vice-Presidente:

- Substituiro Presidente na sua ausência;

11 - Cumprir as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Presidente;

111 - Auxiliar o Presidente em todas as suasatividades.

ARTIGO 42.0 - Compete ao Diretor de Integração Regional:

- Promover ações para o desenvolvimento profissional e cultural dos

associados da AGECEF!PR;



ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PARANÁ - AGECEF/PR
Rua: Desembargador Motta, 1499, sala 02, Batel _~.'_~.'_.

Curitiba/PR /.;;.5:,0"- I"UL~

(41) 3029-3028 I;! . iri'P 3º e0<t,,\
i 5 (15 I U --- (g ,,~ , «r- ),

s: lZ S"E'l< ElJi'''ÀóC!{f;.-rSt!OCZ9'
~l~ 'I.... lt"~\JLc...q . fi

~\-.}. LJ\ •••.4')ft,'"\Oai' J" ":)R t.baf;oreIt~rl.vV'~t .

- Em conjunto com o Diretor de Marketing e Comunicação estab e.C~·J'lõ7~~","
r . V'TI178A _ f'y..'('-' .•

política permanente visando o desenvolvimento do quadro de associados;

AGECEFIPR

11

111 - Aplicar, com efetividade, o orçamento previsto para treinamento do

quadro de associados; O 3 OUT 201~
IV - Fomentar a integração regional dos associados; manter a Diretoria

Executiva a par dos anseios e expectativas dos associados nas respectivas

regiões do Estado de abrangência de sua regional;

V - Substituir o Presidente da Diretoria Executiva em suas faltas e/ou

impedimentos em todos os conclaves, seminários ou festividades de caráter

regional;

VI - Desempenhar outras atribuições que lhe forem designadas pelo

Presidente.

VII - Promover ações para o desenvolvimento profissional e cultural dos

associados da AGECEF/PR;

Parágrafo primeiro - O Diretor de Integração Regional deverá ser, efetivamente,

lotado em Unidade localizada no âmbito da Superintendência Regional de

abrangência de sua regional.

Parágrafo segundo - Caso o Diretor de Integração Regional seja transferido ou

lotado em outra unidade que não mais a localizada no âmbito da

Superintendência Regional de abrangência de sua antiga regional, poderá ser

mantido ou substituído, mediante deliberação da Diretoria Executiva.

ARTIGO 43.0 - Diretor de Integração com as Áreas Meio:

- Fomentar a integração entre os associados lotados (ou vinculados) as

Áreas Meio e as demais áreas da AGECEF/PR;

11 - Representar o Presidente da Diretoria Executiva em suas faltas e/ou

impedimentos em todos os conclaves, seminários ou festividades de específicos

para as Áreas Meio;

111 - Manter a Diretoria Executiva a par dos anseios e expectativas dos

associados lotados (ou vinculados) as Áreas Meio;

IV - Desempenhar outras atribuições que lhe forem designadas pelo Presidente
I~
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ARTIGO 44.0 - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:

- Administrar e movimentar os recursos da AGECEF/PR, nos termos

O 3 OUT 2019Estatuto;

11 - Receber quaisquer quantias e valores destinados à AGECEF/PR, bem

como promover os pagamentos autorizados pela Diretoria;

111 - Movimentar contas bancárias juntamente com o Presidente;

IV - Promover mensalmente o balanço na tesouraria;

V - Manter a Diretoria informada a respeito das disponibilidades financeiras;

VI - Coordenar e supervisionar os serviços de contabilidade em geral;

VII - Zelar pela guarda e vigilância de valores e documentos;

VIII - Assinar com o Presidente, todos os documentos pertinentes à

Administraçâo;

IX - Dirigir a Secretaria da AGECEF/PRe seu arquivo;

X - Assinar com o Presidente, títulos dos Associados, atestados e certidões;

XI - Assinar, juntamente com o Presidente, escrituras de compra e venda,

contratos e cauções;

XII - Ter sob sua guarda os valores de propriedade da AGECEF/PR;

XIII - Controlar o movimento financeiro da AGECEF/PR;

XIV - Organizar o recebimento de inscrições, mensalidades e quaisquer

importâncias recebidas em favor da AGECEF/PR;

XV - Dirigir a Tesouraria;

XVI - Assinar demonstrativos da Tesouraria;

XVII - Assinar, individualmente ou em conjunto com o Presidente, a

movimentaçâo da conta bancária, cheques, balancetes financeiros, balanços e

quaisquer outros documentos para movimentação de valores ou fundos;

XVIII - Efetuar todo e qualquer pagamento devidamente autorizado pelo

Presidente ou pela Diretoria Executiva;

XIX - Exigir Prestação de Contas, quando for necessário;

XX - Prestar contas à Diretoria;

XXI - Fixar, dentro da lei, normas de escrituração contábil;
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XXIII - Secretariar as reuniões da Diretoria e supervisionar os serviços de

AGECEFIPR

secretaria;

XXIV- Manter atualizado o arquivo da Diretoria Executiva;

XXV - Lavrar atas e promover a divulgação das resoluções, portarias e demais

atos administrativos da Diretoria Executiva;

XXVI- Cumprir as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Presidente.

ARTIGO 45.0 - Compete ao Diretor de Comunicação e Marketing:

- Coordenar as atividades de Marketing e Comunicação Social;

11 - Elaborar o Boletim periódico da Entidade;

111 - Manter em dia a correspondência da AGECEF/PR;

IV - Promover a comunicação permanente de notícias de interesse dos

associados;

V - Implementar e manter atualizado os canais eletrônicos de comunicação

tais como: sítio na internet. facebook, twiter, WhatsApp, aplicativos, etc.;

VI - Criar e implementar estratégia permanente de divulgação da AGECEF/PR,

no ambiente interno e externo;

VII - Manter parceria com as demais diretorias e conselhos, visando dar

visibilidade às ações implementadas;

VIII - Desenvolver intercâmbio de informações com a FENAG e demais

AGECEF'S;

IX - Estabelecer os canais de comunicação com a mídia local: imprensa,

rádio, tv, etc.;

X - Substituir, por designação do Presidente, qualquer outro membro da

Diretoria Executiva.

ARTIGO 46.0 - Compete ao Diretor de Parcerias e Eventos:

- Fomentar convênios e patrocínios que propiciem receitas para a

AGECEF/PR,visando equilíbrio econômico financeiro;
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111 - Acompanhar o resultado dos convênios, patrocínios e acordos comerciais;

IV - Criar calendário de eventos e elaborar a realização dos eventos

priorizados pela Diretoria Executiva e ou Conselho Consultivo Superior;

V - Preparar todas as atividades necessárias a boa execução da festa anual

e outros eventos sociais, culturais, esportivos, etc.;

VI - Substituir, por designação do Presidente, qualquer outro membro da

Diretoria Executiva.

ARTIGO 47.0 - Compete ao Diretor de Treinamento e Desenvolvimento de

Pessoas:

- Promover ações para o desenvolvimento profissional e cultural dos

associados da AGECEFjPR;

11 - Em conjunto com o Diretor de Marketing e Comunicação, estabelecer

política permanente visando o desenvolvimento do quadro de associados;

111 - Aplicar, com efetividade, o orçamento previsto para treinamento do

quadro de associados;

IV - Estabelecer parceria com a CAIXA APCEF,FENAGou demais associações

que possam viabilizar a implementação de cursos ou palestras;

V - Substituir, por designação do Presidente, qualquer outro membro da

Diretoria Executiva.

ARTIGO 48.0 - Compete ao Diretor de Relações do Trabalho e Qualidade de

Vida:

- Representar a AGECEFjPR no processo de negociação de questões

trabalhistas e de condições de trabalho;

II - Propor e desenvolver ações de melhoria das condições de trabalho e

clima organizacional;

111 - Propor e desenvolver ações, junto às demais AGECEFou FENAG,na busca

de melhoria de qualidade de vida dos associados;
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IV - Acompanhar, juntamente com o Diretor de Relações

Qualidade de Vida da FENAG, o processo de negociação df questões

trabalhistas e de condições de trabalho; O 3 our 20 9
V - Propor e desenvolver ações, junto às demais associações de empregados

e aposentados, na busca de melhoria da qualidade de vida;

VI - Substituir, por designação do Presidente, qualquer membro da Diretoria

Executiva.

ARTIGO 49.0 - Compete ao Diretor de Relacionamento com os Aposentados:

Representar a AGECEF/PR junto às Entidades Representativas dos

Aposentados da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

II - Propor e desenvolver ações de melhoria da qualidade de vida dos

Aposentados;

111 - Propor e desenvolver ações para o fortalecimento do relacionamento

com os Aposentados.

ARTIGO 50.0 - Compete aos Diretores Suplentes, substituir, eventual ou

efetivamente, os Diretores Executivos, nas ausências e/ou impedimentos desses,

por direta designação do Presidente.

SEÇÃO IV

Do Conselho Fiscal

ARTIGO 51.0 - O Conselho Fiscal é o órgão encarregado da fiscalização da

gestão financeira e patrimonial da AGECEF/PR,compondo-se de 06 (seis)

membros: 03 (três)efetivos e 03 (três)suplentes.

Parágrafo primeiro - Na primeira reunião, os membros efetivos escolherão o

presidente e o secretário.

Parágrafo segundo - O Conselho Fiscalreunir-se-á em sessãoordinária semestral

ou extraordinária, sempre que for necessário.
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ARTIGO 52.0 - Compete ao Conselho Fiscal:

- Verificar a exatidão dos registros contábeis, financeiros e patrimoniais da

AGECEF/PR;

11 - Submeter à Assembleia Geral os demonstrativos financeiros e fiscais;

111 - Emitir pareceres sobre balancetes e demonstrativos, relatórios de fim de

exercício e de fim de mandato, dando sugestão em benefício de melhor

organização e desenvolvimento das finanças sociais, aprovando ou não o

Balanço Anual;

IV - Solicitar informações, requisitar livros e outros documentos à Diretoria

Executiva, sempre que necessário;

V - Fiscalizare aprovar, ou não, os atos financeiros da Diretoria Executiva;

VI - Verificar a aplicação de verbas orçamentárias e legalidade das despesas;

VII - Examinar as Atas do Conselho Consultivo Superior e fiscalizar a

administração social;

VIII - Denunciar à Assembleia Geral irregularidades porventura ocorridas na

AGECEF/PR;

IX - Convocar para comparecer às sessões e prestar informações qualquer

membro da Diretoria ou qualquer associado;

X - Solicitar a realização de reunião extraordinária da Diretoria Executiva.

Parágrafo Único: Poderá ser realizada Reunião Virtual do Conselho Fiscal, sempre

observada a participação mínima de seus membros, lavrando-se a ata de tudo,

que será lida na primeira reunião ordinária que se seguir.

ARTIGO 53.0 - Compete ao Presidente do Conselho Fiscal:

- Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Fiscal e

dirigir os trabalhos;

11 - Articular-se com os demais diretores e conselheiros da AGECEF/ PR,

visando os interessesda Associação e de seusassociados;

111 - Assinarcom o Secretário todos os documentos do Conselho Fiscal;
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IV

prestar esclarecimentos; 03 OUT 2019
V - Sempre que necessário, solicitar ao presidente do Conselho

Superior,a convocação de reunião geral com os associados.

Consultivo

CAPITULO 11

Das reuniões do Conselho Consultivo Superior

ARTIGO 54.0 - O Conselho Consultivo Superiorrealizará reuniões:

- Ordinárias:

a) Convocadas por ato de seu Presidente,através de Edital próprio enviado aos

demais conselheiros, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, contendo a

data, hora, e local dos trabalhos, além da Pauta a serdiscutida;

b) Semestralmente, sendo obrigatória a inclusão na pauta da última reunião do

ano, o exame do balanço do exercício anterior e o exame e a apuração do

orçamento anual da AGECEF/PR,para o exercício seguinte, respectivamente;

c) Trienalmente, em anos ímpares, por ocasião da reunião de abril para eleger

sua Mesa Diretora.

11 - Extraordinárias:

a) Convocadas por ato de seu Presidente ou por solicitação escrita de pelo

menos 1/3 (um terço) de seusmembros com direito a voto, tantas vezes quantas

sejam necessárias, a fim de deliberar sobre a matéria para a qual tenha sido

expressamenteconvocada;

b) Poderá ser realizada Reunião Virtual/eletrõnica, aberta à participação de

todos seus membros, sabendo-se que a deliberação sobre assunto ou matéria

posta em discussão,estará condicionada à aprovação por maioria absoluta dos

votos do Conselho, lavrando-se ata de tudo, que será lida na primeira reunião

ordinária que seseguir.

'\
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ARTIGO 55.0 - O Conselho Consultivo Superior reunir-se-á, em

convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros, e

em segunda e última convocação, 01(uma) hora depois, com qualquer número

de presentes.

Parágrafo Único: A presença dos membros às reuniões do Conselho Consultivo

Superiorserá registrada em livro próprio.

ARTIGO 56.0 - As reuniões do Conselho Consultivo Superior serão presididas pelo

Presidente da Mesa Diretora, exceto quando estiver sendo julgado ato seu ou da

própria mesa, ocasião em que o Presidente será um de seusmembros, livremente

eleito pelo plenário.

Parágrafo Único: Na ausência ou impedimento de seu Presidente a reunião do

Conselho Consultivo Superior será presidida pelo Secretário e na falta também

deste, por um dos membros eleito pelo plenário.

ARTIGO 57.0 - Os debates nas reuniões serão limitados aos assuntosconstantes do

Edital de convocação, só podendo ser discutida e votada matéria não

constante da pauta, mediante proposição escrita de qualquer membro e

deliberação da maioria simplesdos membros com direito a voto.

CAPITULO 111

Das reuniões da Diretoria Executiva

ARTIGO 58.0 - A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e,

extraordinariamente, sempre que convocada pelo seu Presidente, seu substituto,

ou por solicitação do Conselho Consultivo Superior, do Conselho Fiscal ou de 03

(três)de seusmembros.
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observada a participação mínima de seusmembros, lavrando-se a ata de tudo,

que será lida na primeira reunião ordinária que se seguir. O 3 OUT 2019

AGECEFIPR

ARTIGO 59.0 - A convocação das reuniões da Diretoria Executiva tor-se-ó sempre

por escrito, podendo ser por qualquer meio eletrõnico (e-mai!, WhatsApp ou

qualquer outra tecnologia disponível para essefim), dando prévio conhecimento

da pauta aos convocados.

Parágrafo primeiro - As reuniões serão realizadas com a presença mínima de 03

(três) de seus membros, não sendo admitida a participação por meio de

procuração.

Parágrafo segundo - Cada reunião será registrada em ata lavrada que, depois

de lida e aprovada, será assinada por todos.

Parágrafo terceiro - Quando contiver matéria de caráter normativo, a ata da

reunião tomará a forma de Resolução da Diretoria (RD).

ARTIGO 60.0 - As decisões da Diretoria Executiva serão tomadas pelos votos da

maioria simplesdos membros presentes na reunião.

CAPíTULO IV

Da Vacância e das Substituições

ARTIGO 61.0 - No caso de vacância no Conselho Consultivo Superior as

substituiçõesserão processadas na seguinte ordem:

a) Do Presidente, assume interinamente o Secretário, que convocará, de

imediato, reunião entre os diretores titulares e suplentes para escolha e

preenchimento dos cargos vagos, no prazo máximo de 120(cento e vinte) dias;

b) Do Presidente e do Secretário, assume interinamente um membro do

Conselho, escolhido pelos demais membros e, de imediato, convoca uma

-\\ J ~{
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c) No caso de vacância de cargo no Conselho Consultivo Superior, será

convocado o respectivo Suplente.

ARTIGO 62.0
- No caso de vacância na Diretoria Executiva, as substituições serão

processadas na seguinte ordem:

- Do Presidente, assume o Vice-Presidente;

11 - Do Presidente e do Vice-Presidente, concomitantemente, assume seus

cargos o Diretor Administrativo e Financeiro e, sucessivamente, o Diretor de

Integração Regional da Regional Curitiba, que permanecerá no cargo conforme

disciplina este estatuto;

111 - Dos Diretores, Integração Regional, Administrativo e Financeiro, de

Comunicaçâo e Marketing, de Parcerias e Eventos, de Treinamento e

Desenvolvimento de Pessoas,e Relações do Trabalho e Qualidade de Vida,

assumiráum Diretor Suplente, por direta designação do Presidente.

ARTIGO 63.0
- No caso de vacãncia de cargo no Conselho Fiscal, será

convocado o respectivo Suplente.

Parágrafo Único: Havendo vacância inclusive na suplência do Conselho Fiscal,a

Diretoria Executiva convocará eleições através do Conselho Consultivo Superior

para o preenchimento dos cargos vagos de Titulares e Suplentes, que serão

eleitos para cumprimento do prazo restante do mandato.

ARTIGO 64.0
- É vedada a ocupação simultânea de cargos na Diretoria Executiva

e no Conselho Fiscal.

TíTULO 111

Das sanções e dos recursos
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CAPITULO I

Das Sanções o a OUT 2019
ARTIGO 65.0 - Os associados, pela inobservância das normas estatutárias, estão

sujeitos às seguintes sanções, aplicadas pelo Conselho Consultivo Superior, por

proposição da Diretoria Executiva:

- Advertência;

11 - Suspensão;

111 - Exclusão.

ARTIGO 66.0
- A pena de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:

- Descumprimento, sem motivo justificado, de decisão do Conselho

Consultivo Superiorou da Diretoria Executiva;

II - Comportamento não adequado ao exercício de Cargo Comissionado na

CAIXA;

111 - Atraso no recolhimento da contribuição mensal para a AGECEF/PRpor

mais de três mesesconsecutivos.

ARTIGO 67.0
- A pena de suspensão será aplicada ao associado já punido com

pena de advertência, mediante proposta da Diretoria Executiva ao Conselho

Consultivo Superior,nosseguintes casos:

- Reiterado descumprimento da decisão que motivou a pena de

advertência;

II - Falta de prestação de contas de recursos entregues ao associado sob a

forma de repasse ou subvenção.

Parágrafo único: A pena de suspensão implica na sustação de qualquer serviço

ou benefício concedido ao associado, durante a vigência da punição.

ARTIGO 68.0 - A pena de exclusão será aplicada pelo Conselho Consultivo

Superior quando transcorrer mais de um ano da aplicação da pena de

suspensão,sem que haja qualquer recurso pendente de julgamento, na hipótes;;

de persistiremas causas da própria suspensão.
)
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aplicada. 0'3 OUT 20

CAPíTULO11

Dos Pedidos de Reconsideração de Atos e dos Recursos

ARTIGO 69.0 - Das decisões tomadas pela Diretoria Executiva da AGECEF/PR,

cabe pedido de reconsideração de ato dirigido ao próprio órgão decisório, ou

interposição de recurso perante o Conselho ConsultivoSuperior.

Parágrafo primeiro - Os pedidos de reconsideração de ato ou os recursos

interpostos não terão efeito suspensivo, exceto se assim declarado pelo

Presidente do Conselho Consultivo Superior, por justificado interesse da

AGECEFjPR.

Parágrafo segundo - O julgamento de pedido de reconsideração ou de recurso

precede à discussão de qualquer matéria constante da pauta de reunião do

órgão decisório.

Parágrafo terceiro - A critério do órgão decisório, poderão serconvidadas para a

reunião de julgamento, pessoas estranhas ao corpo associativo, que tenham

condições de prestar esclarecimentos sobre a matéria em julgamento.

ARTIGO 70.0 - O prazo para a apresentação de pedido de reconsideração de

ato ou de interposição de recurso será de 30 (trinta) dias, contados a partir da

data em que o interessado tomar ciência da decisão.

TíTULOIV

Do processo eleitoral
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CAPíTULO I

Do mês das eleições

ARTIGO 71.° - As eleições para a Diretoria Executiva, Conselho Fiscale Conselho

Consultivo Superior,acontecerão trienalmente, no mês de abril.

CAPíTULO II

Das Comissões Eleitorais

ARTIGO 72.° - O Processo Eleitoral será coordenado e executado por uma

Comissão Eleitoralconstituída nos termos deste Estatuto.

ARTIGO 73° - A Diretoria Executiva constituirá Comissão Eleitoral, que funcionará

em caráter permanente até findo o processo eleitoral, será composta de 3 (três)

associados, escolhidos entre os membros da própria Diretoria Executiva ou do

Conselho Consultivo Superiorque não sejam candidatos, que, entre si,escolherão

um Presidente, e que responsabilizar-se-á por todo o Processo Eleitoral até a

divulgação oficial da apuração dos resultados.

Parágrafo Primeiro: A partir da constituição da Comissão Eleitoral a mesma

deverá marcar a data das eleições gerais, respeitando o prazo mínimo de 45

(quarenta e cinco) dias que antecedem a data designada para o pleito.

Parágrafo Segundo: Cada chapa concorrente poderá indicar um representante

para compor a Comissão Eleitoral. O representante não poderá ser candidato,

ou que exerça cargo diretivo.

ARTIGO 74°. - Compete privativamente a Comissão Eleitoral julgar recursos sobre

candidaturas, reunindo-se extraordinariamente, para decidir antes das eleições.

Parágrafo Único: As decisões tomadas pela Comissão Eleitoral serão soberanas,
(-

irrecorríveise auto-aplicáveis.

34



ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PARANÁ - AGECEF/PR
Rua: Desembargador Motta, 1499, sala 02, Batel

Curitiba/PR
(41) 3029-3028AGECEF/PR

15651 5
03 QUT 209

ARTIGO 75.0 - Compete à Comissão Eleitoral:

- Marcar, através de Edital, a data das eleições gerais;

11 - Fazer publicar o Edital de Convocação das Eleições, com as instruções

gerais sobre o processo eleitoral, observadas as prescrições deste Estatuto;

111 - Coordenar e executar todas as atividades relacionadas com o processo

eletivo;

IV - Receber e julgar as impugnações de inscrição e/ou recursos a ela

dirigidos, nos termos do Edital de Convocação e deste Estatuto;

V - Fazer publicar, por Edital, após os prazos para registro e impugnação, a

relação nominal de associados regularmente inscritos;

VI - Fornecer aos associados regularmente inscritos, a relação de todos os

associados da AGECEF/PR;

VII - Instalar a Seção Eleitoral, na sede da Associação e nas unidades da

CAIXA no Estado, de modo presencio! virtual/eletrônico e/ou misto;

VIII Proceder a contagem dos votos presenciais, físicos e/ou

virtuais/eletrônicos, lavrando competente Ata dos resultados apurados;

IX - Encaminhar ao Presidente do Conselho Consultivo Superior a ata do

trabalho eleitoral, com todos os dados e resultados finais do pleito, indicando a

relação dos associados inscritoscom seusrespectivos votos;

X - Divulgar entre todos os associados o resultado do pleito, homologado pelo

Conselho Consultivo Superior;

XI - Manter devidamente arquivados todos os documentos originais relativos

ao processo eleitoral.

ARTIGO 76.0 - A Comissão Eleitoral contará com uma Secretaria mantida pela

AGECEF/PR.

Parágrafo Único: São atribuições gerais da Secretaria:

- Auxiliar a execução dos trabalhos relativos ao processo eleitoral;

11 - Prestar aos interessados todas as informações e esclarecimentos devidos

sobre o pleito;
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IV - Controlar os prazos de inscrição, correção de irregularidades e

impugnação de inscrições;

V - Notificar os interessados sobre irregularidades na documentação

apresentada em atos de inscrição de candidatos, determinando sua correção

nos prazos estabelecidos no Edital de Convocação;

VI - Lavrar as Atas e fazer divulgar os Editaisa todos os associados;

VII - Fazer publicar a relação nominal dos candidatos inscritos, declarando

aberto o prazo para impugnação.

ARTIGO 77.° - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria

simplesde votos dentre seusmembros.

ARTIGO 78.° - A Comissão Eleitoral deverá garantir, por todos os meios

democráticos, a lisura do pleito, assegurando condições de igualdade aos

candidatos inscritos, especialmente no que se refere a coleta e apuração dos

votos, que poderão ser presencies. físicose/ou virtuais/eletrônicos.

ARTIGO 79.° - Encerrados os trabalhos, o Presidente da Comissão Eleitoral

entregará ata ao Presidente do Conselho Consultivo Superior, contendo todos os

dados do processo eletivo, para que esse convoque reunião da Assembleia

Geral que, por sua vez, proclamará os eleitos.

Parágrafo Único - registrando-se empate entre chapas, os critérios de

desempate serão decididos a favor do candidato a Presidente nesta ordem:

a) Mais tempo de cargo/função de gestão na CAIXA;

b) Mais tempo de contrato com a CAIXA.

ARTIGO 80°. - Os membros eleitos na forma deste Estatuto serão empossados até

o mês de junho, pelo Conselho Consultivo Superior.

ARTIGO 81°. - Os membros eleitos terão mandato de três (3) anos. "
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CAPITULO111

DosCargos Eletivos

ARTIGO82 0. - São cargos eletivos os de:

- Presidente, Vice-Presidente, Diretor de Integração Regional, Diretor de

Integração com as Áreas Meio, Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de

Comunicação e Marketing, Diretor de Parcerias e Eventos,Diretor de Treinamento

e Desenvolvimento de Pessoas,Diretor de Relações do Trabalho e Qualidade de

Vida, Diretor de Relacionamento com os Aposentados e seus respectivos

Diretores Suplentes da Diretora Executiva;

11 - Presidentese Membros do Conselho Fiscal;

111 - Conselho Consultivo Superior.

ARTIGO83 0. - Os associados com direito a voto, são todos os que estiverem em

dia com as suas obrigações estatutárias e que forem admitidos na AGECEF/PR

até o mês que antecede às eleições.

Parágrafo Primeiro - São condições de elegibilidade:

- Estaro associado em pleno gozo de seusdireitos estatutários;

11 - Não haver sofrido penalidade prevista neste Estatuto, nos últimos doze (12)

meses, salvo em caso de renúncia, cassação ou perda de mandato, quando o

prazo para concorrer à nova eleição será de (3) três anos;

111 - Não estar respondendo a inquérito em andamento na AGECEF/PR,bem

como a processo judicial na Caixa Econômica Federal - CAIXA.

Parágrafo Segundo - Os candidatos aos cargos de Presidente, Vice-Presidente e

Diretor de Integração Regional da Diretoria Executiva, deverão estar no exercício

da função de gestor há pelo menos 2 (dois) anos. Para os demais cargos da-
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ano, ou com função de gestão incorporada ou assegurada e aposentados que

já tenham participado da Diretoria Executiva, filiados há, no mínimo, 01 (um) ano

à AGECEF/PR, contados a partir da data de divulgação do edital de

convocação de eleições, em dia com suasobrigações de associado e no pleno

gozo de seusdireitos sociais, segundo esseEstatuto.

Parágrafo Terceiro - Para os demais cargos eletivos poderão ser candidatos os

Gestores da CAIXA há, no mínimo, 01 (um) ano, ou com função de gestão

incorporada ou assegurada, filiados há no mínimo 06 (seis)meses à AGECEF/PR,

em dia com suas obrigações de associado e no pleno gozo de seus direitos,

segundo esse Estatuto, à exceção do cargo de Diretor de Relacionamento com

os Aposentados, que poderão ser candidatos os aposentados da CAIXA,

associados à AGECEF/PR há no mínimo 01 (um) ano, em dia com suas

obrigações de associado e em pleno gozo de seusdireitos sociais, segundo esse

Estatuto.

ARTIGO 84.0 - Os mandatos dos candidatos eleitos terão a duração de 03(três)

anos, sendo permitida uma reeleição, para o mesmo cargo.

Parágrafo Único: Para os cargos de Presidente da Diretoria Executiva e de

Presidente do Conselho Consultivo Superior não será permitida a reeleição.

ARTIGO 85.0 - Tornam-se inelegíveis ou vetados de permanência no exercício de

cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal:

- Os associados que não tiverem definitivamente aprovadas suascontas em

função de exercício de cargo, em gestões anteriores da AGECEF/PR;

11 - O associado que, comprovadamente, houver lesado o patrimônio de

qualquer entidade associativa;

111 - O associado que tenha sido penalizado pela CAIXA com pena de

suspensão ou rescisão de contrato de trabalho por justa causa.
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Da inscrição dos candidatos

ARTIGO 86° - Não será permitida a inscrição de candidato e/ou chapas em

desacordo com este Estatuto.

ARTIGO 87 0. - Os pedidos de registro de chapas de candidatura deverão conter:

os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Consultivo Superior e do

Conselho Fiscal e deverão ser entregues na secretaria da AGECEF/PRaté 30

(trinta) dias antes da data designada para o pleito, assinado obrigatoriamente

pelo Presidenteda Chapa.

Parágrafo Primeiro: Apelidos ou outras formas de identificação, após o nome,

serão admitidas, devendo para tanto ser mencionado na respectiva ficha de

inscrição.

Parágrafo Segundo: Somente será aceito o registro de chapas completas,

contendo a indicação de todos os membros da Diretoria Executiva, do Conselho

Consultivo Superiore do Conselho Fiscal.

ARTIGO 88°. - A desistência de qualquer candidato em concorrer ao pleito, só

poderá ser formulada através de documento expresso, no prazo não inferior a

dez (10)dias antes das eleições.

ARTIGO 89°. - Qualquer associado, em gozo de seus direitos, poderá requerer a

impugnação de candidatos, baseando-se em fatos comprovados, dirigindo-se

por escrito ao Presidente da Comissão Eleitoral, até 10 (dez) dias após o prazo

final da inscrição.

ARTIGO 90°. - O edital de Convocação para as Eleições Gerais terá

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias da data do pleito.

Parágrafo Único: A divulgação das eleições a todos os associados será por meio

de circular, inclusive nas formas virtuais/eletrônicas.
,}-fl-..
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nominal dos candidatos das chapas inscritas.

Parágrafo Primeiro: A impugnação somente poderá versar sobre causas de

inelegibilidade previstas neste Estatuto, em requerimento fundamentado, dirigido

à Comissão Eleitoral,por qualquer associado em pleno gozo de seusdireitos.

Parágrafo Segundo: O candidato impugnado será oficialmente notificado do

ato, podendo ser apresentada a defesa ou contrarrazões da impugnação no

prazo de 05 (cinco) dias a contar desta notificação.

Parágrafo Terceiro: Se acolhida a impugnação, a Comissão Eleitoral fará divulgar

os termos da decisão a todos os associados e abrirá prazo à chapa impugnada,

para a regularização da inscrição.

ARTIGO 92.° - A Mesa Diretora do Conselho Consultivo Superior será eleita pelo

voto direto dos candidatos eleitos, reunidos, ordinariamente, para esse fim, no

mês de abril do ano das eleições.

CAPíTULO V

Das Eleições

ARTIGO 93°. - A Diretoria Administrativa e Financeira fornecerá à Comissão

Eleitorala relação dos associados contribuintes do mês anterior ao pleito eleitoral,

para efeito de fiscalização, impugnação e recursos,bem como suporte e apoio

necessário á realização da eleição, inclusive podendo se utilizar de meios

virtuais/eletrônicos de mais tecnologias que garantam a lisuradas eleições.

ARTIGO 94°. A Comissão Eleitoral disponibilizará cédulas físicas e

virtuais/eletrônicas, contendo o nome das Chapas e nomes dos candidatos e

seuscargos à Diretoria Executiva, Conselho Consultivo Superiore Diretor Regional,

que após seusregistros,não poderão sofreralterações. r-«
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ARTIGO 95°. - As eleições poderão ser realizadas através de meio eletrônico ou

de sistema de malote da CAIXA conforme regulamento específico que será

definido pela Comissão Eleitoral.

Parágrafo primeiro - Os votos físicose virtuais/eletrônicos dos associados deverão

ser enviados à Comissão Eleitoral, no prazo por ela estipulado, a tempo de

integrarem a apuração geral.

Parágrafo segundo - Terminada a votação, será procedida a apuração e

contagem dos votos e proclamada eleita a Chapa e seus componentes que

obtiverem maior número de votos, conforme estabelece o presente Estatuto.

ARTIGO 96.° - O sigilo dos votos será assegurado mediante o uso de cédula

única, contendo o nome de todos os candidatos inscritos.

Parágrafo primeiro - No caso de eleição por meio eletrônico, o sigilo dos votos

será assegurado pela tecnologia computacional.

Parágrafo segundo - Todos os votos, sejam físicos, presenciais e/ou

virtuais/eletrônicos, terão a mesma validade para finseleitorais.

ARTIGO 97.° - A Junta de Apuração será instalada na sede da AGECEF/PR,ou

outro local previamente determinado pela Comissão Eleitoral.

ARTIGO 98.° - Finda a apuração, o Presidente da Comissão Eleitoral fará lavrar a

competente Ata, mencionando, obrigatoriamente:

Dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos;a)
b) Locais ou local onde funcionaram as seções eleitorais e juntas apuradoras,

bem como os nomes dos respectivos componentes;

c) Resultados de cada urna apurada, especificados os números dos votantes, 11

cédulas apuradas, votos presenciais e votos virtuais/eletrônicos atribuídos a cada

candidato, votos nulose em branco;

Número total dos associados que votaram;

e) Resultado geral da apuração.
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a) Foi realizada em dia e hora diferentes dos designados no Edital de

convocação, ou encerrada a coleta de votos antes da hora determinada sem

que haja votado todos os eleitores constantes da folha de votação;

b) Tiversido preterida qualquer das formalidades essenciaisestabelecidos neste

Estatuto;

c) Não tenha sido cumprido qualquer dos prazos estabelecidos em Edital ou

nesteEstatuto;

d) Houver sido verificada a ocorrência de vício ou fraude no processo eleitoral,

comprometendo sua legitimidade ou importando em prejuízo a qualquer chapa

concorrente.

Parágrafo Primeiro: A nulidade não poderá ser invocada por quem lhe tenha

dado causa, nem dela se aproveitará o seuresponsável.

Parágrafo Segundo: Anulada a eleição por qualquer motivo acima elencado,

outra eleição será convocada no prazo de 30 (trinta) dios a contar da data da

publicação do Edital anulatório.

CAPITULO VI

Dos Recursos

ARTIGO 100.0 - Os recursos poderão ser interpostos por qualquer associado no

gozo pleno de seusdireitos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a

partir da data final da realização do pleito.

Parágrafo Único: O encaminhamento do recurso, seu protocolo, número de suas

vias, documentos de prova que devem instruí-Io e o procedimento adotado

para seu julgamento, serão disciplinados, de acordo com o presente Estatuto, no

Edital de Convocação das Eleições.

(
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serão arquivados, pelo prazo de 03 (três) anos, na Secretaria da AGECEF/PR

podendo ser fornecidos cópios para quaisquer dos candidatos que concorreram,
3 QUT lO'mediante requerimento.

CAPITULO VII

Da Posse dos eleitos

ARTIGO 102.° - Em cerimônia solene, prevista para o mês de junho do ano das

eleiçôes e da qual serão convidados todos os gestores da Caixa Econômica

Federal - CAIXA no Paraná e os associados da AGECEF/PRserá dada a posse à

nova Diretoria Executiva e ao novo Conselho Fiscal.

TíTULOV

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS ETRANSITORIAS

CAPITULO I

Condições de Alteração do Estatuto

ARTIGO 103.° - O presente Estatuto só poderá ser alterado, no todo ou em parte,

pela Assembleia Geral, especialmente convoca da para esse fim, nos termos do

disposto no artigo 22 e seguintes deste Estatuto.

Parágrafo único: Para efeitos da alteração deste estatuto, será permitida

votação por mandato especifico para este fim, podendo o mesmo ser físico ou

de forma virtual/eletrônica (digital), sem que haja necessidade de

reconhecimento de firma do associado outorgante.
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ARTIGO 104.° - A AGECEF/PRsomente poderá ser dissolvida através de uma

Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocado para essefim.

ARTIGO 105°. - Nenhuma restituição ou indenização caberá ao associado

afastado, demitido ou excluído do quadro associativo.

ARTIGO 106°. - A bandeira e o logotipo da AGECEF/PRserão aprovados pela

Diretoria Executiva, podendo ser referendados pelo Conselho Consultivo Superior.

ARTIGO 107°. - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Consultivo

Superior.

ARTIGO 108.° - Os dirigentes da AGECEF/PR não receberão honorários,

vencimentos ou remuneração no desempenho de suasfunções.

Parágrafo Único: Nas viagens para representar a AGECEF/PRem encontros

regionais e nacionais da FENAGou de qualquer outra AGECEF,participação de

reuniões de Diretorias Regionais, treinamentos ou eventos institucionais fora da

localidade de residência dota) representante, serão creditadas, aos membros da

Diretoria Executiva e Conselhos ou representante indicado, diárias para

alimentação, sem a necessidade de comprovação de notas fiscais e recibos, no

importe de 15%(quinze por cento) sobre o valor do salário mínimo do ano de

referência, correspondentes ao período em que estiver à disposição da

AGECEF/PR,e os valores serão lançados na prestação de contas juntamente

com as demais despesas.

ARTIGO 109°. - Todos os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Superior

e Fiscal terão igualmente direito a voto em decisão de matéria colocada em

votação.

I
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ARTIGO 111.0 - O período do mandato da chapa vencedora e gestora da

entidade associativa será de 3 (três)anos.

ARTIGO 1120
- Com o intento de permitir que as eleições e futuros mandatos da

AGECEF/PR,coincidam com o ano calendário de eleição e votação realizada

pela FENAG,aprova-se a prorrogação do mandato dos dirigentes atuais, pelo

período de 1 (um) ano, em uma única vez e durante o período de 2019 a 2020,

de modo que eventuais prorrogações ou modificações do período de mandato

devam serdeliberadas por nova Assembleia, constituída para tal finalidade.

ARTIGO 1130
- EsteEstatuto, com as alterações nele impostas, entrará em vigor na

data de sua aprovação pelo Conselho Consultivo Superior e após o registro no

Cartório de PessoasJurídicas competente, cabendo à Diretoria Executiva sua

imediata divulgação.

Curitiba/PR, 27 de julho de 2019.

. \~ h(~0MdJltt~
Presidenteda AGEC F/PR

'J2rruJaO da AGECEF/PR
THIAGO RAMOS KÜSTER

CPF:033.965.859.-25
OAB-PR42.337
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