
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO PRIMEIRO

Denominação, Sede e Duração

Art. 1 – Sob a denominação de COLETIVO TEKUÁ, fica instituída esta entidade civil sem fins 
lucrativos e que se regerá por este ESTATUTO e pelas normas legais pertinentes por prazo 
indeterminado, com foro no município de Morretes/PR, sediada no domicílio residencial do 
representante legal, sito a Vila Sarapiá,TR 155, Rio Sagrado – Morretes/PR, podendo ser doravante 
mencionada simplesmente como Associação, Entidade, Coletivo ou Tekuá.

Art. 2 – A entidade poderá adotar nomes fantasia, aprovados em assembleia geral na execução de 
projetos especiais, sempre observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e da eficiência, podendo o coletivo se organizar em tantas unidades de 
prestação de serviços que se fizerem necessárias, em território nacional ou no exterior, se utilizando 
de todos os meios adequados e permitidos na Lei para consecução das finalidades, podendo-se, 
inclusive, desenvolver outras atividades acessórias voltadas ao desenvolvimento dos objetivos 
institucionais por meio de: execução direta de projetos, programas ou planos de ações; celebração 
de convênios, contratos ou outros instrumentos jurídicos; doação de recursos físicos, humanos e 
financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins 
lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins. Também se prevê o poder de 
deliberar em caráter especial ajuda humanitária a núcleos familiares associados somente em 
situações emergenciais ou de risco em assembleia específica para esse fim, uma vez que sua 
finalidade não é essencialmente filantrópica ou assistencialista. 

Parágrafo Único – A “Carta da Terra” é um documento histórico resultado de mais de uma década 
de diálogo entre 4.500 instituições em conjunto com organismos governamentais e organizações 
internacionais incluindo a ONU, sendo portanto não só uma inspiração que norteia a iniciativa, mas 
elegida como “a Carta Magma” em atuais ou futuras diligências ou nos casos omissos nesse 
estatuto.

CAPÍTULO SEGUNDO

Do objetivo, finalidade e princípios

Art. 3 – O objetivo da Tekuá é trabalhar pela emancipação humana em harmonia com a natureza 
podendo congregar pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 4 – Possui éticas e princípios norteados pela permacultura: cuidar das pessoas, cuidar da Terra, 
partilhar com equidade.



Art. 5 – As iniciativas associadas ou não, mas que também assumem por pressuposto tais preceitos 
poderão ser chanceladas pela TEKUÁ com menção honrosa, na forma de um selo qualitativo, 
depois de todo o ciclo de vida social do processo e/ou produto seja avaliado pelos parâmetros e 
princípios supracitados. As produções agrícolas deverão estar em conformidade com as normas do 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica – SisOrg, sob o Decreto Nº 6.323/07. 

Art. 6 – Entende-se por finalidade do Coletivo o envolvimento, por meio de projetos, com 
permacultura, cultura ancestral e contemporânea, agroecologia, agrofloresta, bioconstrução, 
alimentação consciente, pedagogias libertárias, comunicação não violenta, humanização do parto, 
terapias holísticas, desenvolvimento e replicabilidade de tecnologias sociais e limpas, mobilidade 
urbana, apoio ao comércio justo e criativo, desporto cooperativo, entre outras vertentes eco 
humanistas de enfoque no desenvolvimento humano integral com a Natureza, colocando assim o ser
humano em seu lugar de direito, desde a sua origem até o presente histórico corresponsável e 
participativo; em suma, a emancipação humana em harmonia com a Natureza interior e exterior. 

Parágrafo Único - A fim de cumprir suas finalidades, a Tekuá poderá atuar em todo território 
nacional e internacional, podendo se organizar sob a forma de Projetos, Redes e Bases 
Operacionais, quantos se fizerem necessários, com autonomia de gestão e organização, os quais se 
regerão pelas propostas formais, disposições estatutárias e procedimentos operacionais específicos. 

CAPÍTULO TERCEIRO 

Dos Membros e Obrigações, Critérios de Admissão/Demissão ou Exclusão.

Art. 7 -  Torna-se membro ou Abaré a pessoa física ou jurídica que, congregando com os princípios 
e valores do Coletivo, requisite passar pelo procedimento de associação que se disponha a 
contribuir com doações financeiras, serviços e/ou produtos, bens móveis e imóveis, permutas e 
afins. Os associados poderão se enquadrar em uma ou mais das três categorias subscritas:

a)  Associados  efetivos:  aqueles  que  participaram  da  Assembleia  de  fundação  da  Associação,
comprometendo-se  com  as  suas  finalidades  e  objetivos,  e  aqueles  que,  identificados  com  os
objetivos e finalidades da Associação e sendo um associado da rede, solicitem seu ingresso e sejam
indicados  por  associado  efetivo;  essa  indicação  será  chamada  de  “Anjo  da  Guarda”  do  novo
associado.

b)  Associados  da  rede:  pessoas  físicas  que,  identificadas  com  os  objetivos  e  finalidades  da
Associação, solicitem seu ingresso através do formulário destinado a tal fim;

c)  Associados colaboradores:  pessoas  físicas  ou jurídicas  que,  identificadas  com os  objetivos  e
finalidades da associação, solicitem seu ingresso e realizem as contribuições correspondentes.

Art. 8 - Os membros, quaisquer que sejam as suas atribuições, não respondem individualmente, 
solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da iniciativa, nem pelos atos decorrentes das 
deliberações coletivas em nome da Tekuá.

Art. 9 - São direitos dos membros em geral:

I - participar de todas das atividades sociais promovidas pela Iniciativa;

II- propor a criação e tomar parte em projetos, comissões e grupos de trabalho quando designado 



para estas funções;

III- apresentar propostas, programas e projetos de ação para o Coletivo;

IV- usufruir dos benefícios coletivos, rede e moeda social da Tekuá;

V- votar e ser votado para os órgãos deliberativos a administrativos da entidade, observadas as 
disposições legais da portaria interministerial 507 da Corregedoria Geral da União, a fim de não 
impedir o repasse das transferências voluntárias de valores para as entidades privadas sem fins 
lucrativos.

Art. 10 - São deveres dos membros em geral:

I- observar o Estatuto, regulamentos, regimentos, deliberações e resoluções dos órgãos da 
sociedade;

II- cooperar para o desenvolvimento e maior prestígio da Tekuá e difundir seus objetivos e ações;

Art. 11 - A admissão de membros e suas atribuições serão decididas em reuniões do Coletivo 
mediante a apresentação de uma carta de intenções e/ou preenchimento de formulário específico. A 
admissão de membros deverá ser referendada na Assembleia ordinária subsequente. 

I – No caso do proponente se identificar mais com a cultura oral do que com a cultura escrita a 
admissão pode ser feita mediante apresentação presencial na assembleia com registro de 
depoimento em ata.

Art. 12 – Aprovada a inclusão, o novo membro fará um lance inicial espontâneo denominado “Jóia”
ou “Ingresso”, de valor mínimo decidido para o exercício fiscal, em dinheiro corrente do país. O 
valor depositado como Ingresso é convertido em moeda social interna, dispondo o novo Abaré de 
poder de compra dentro da Iniciativa. 

I- O lance inicial será doravante mencionado como “Jopoi”, palavra tupi-guarani que designa a 
noção de “energia de troca”, uma vez que o escambo é a base da economia ancestral.

II – Um banco de dados será disponibilizado pela Tekuá aos Abarés, com a finalidade de ampliar a 
noção de escambo para a noção de trocas em rede, e deverá ser atualizado mensalmente pela 
Secretária-executiva. 

III – O lance inicial poderá ser feito em produtos ou serviços, no valor mínimo a ser definido em 
assembleia ordinária ou extraordinária, que por sua vez deverão ser valorados com o apoio do 
coordenador do conselho fiscal. No caso de produtos e serviços, o valor do “Jopoi” deverá ser o 
dobro do que o valor em dinheiro corrente estabelecido pelo Coletivo, considerando seu valor de 
mercado.

Art. 13 – Os Abarés físicos e jurídicos têm equidade de voto na assembleia (devendo os jurídicos 
estarem de prévio acordo no envio de um representante), que primará pelo consenso pela CNV.

I – As deliberações polêmicas, que não sejam levadas a consenso, devem ser adiadas para o fim da 
pauta. Caso não exista tempo hábil para um consenso presencial, a decisão deve ser retomada em 
assembleia específica para esse fim ou por votação em ambiente virtual, ou em urna fechada, 
segundo critérios definidos na própria assembleia. 

Art. 14 – Fica previsto que diante de um crescimento quantitativo de Abarés ao longo de suas 



práticas, a Tekuá criará uma câmara de intermediação de conflitos pela CNV, aberto também à 
comunidade civil, onde os Abarés fundadores serão convidados para atuarem nessa instância.

Art. 15 - O anjo da guarda do novo associado ficará responsável pelo período de um ano para 
auxiliar o novo membro na interação, integração e observância dos princípios e atividades da 
iniciativa.

I – Todos os membros, incluindo os fundadores, deverão eleger um(a) associado(a) como seu anjo 
da guarda, para os casos em que uma intermediação de conflitos se faça necessária, como também 
para salientar as relações em rede.

Art. 16 - Considera-se falta grave, passível de exclusão, provocar ou causar prejuízo moral ou 
material para o Coletivo ou frustrar os seus objetivos. 

Art. 17 - No caso de dissolução, desde que aprovada a extinção pela Assembleia Geral, convocada 
especialmente para este fim, ou extinção por imposição legal, proceder-se-á o levantamento do seu 
patrimônio, que obrigatoriamente será destinado a outras instituições legalmente constituídas, sem 
fins lucrativos e que tenham objetivos sociais semelhantes.

Parágrafo Único –  Nesse exercício de liberdade, previsto como prática da Tekuá, divergentes 
pontos de vista precisam de um ambiente seguro para se lapidarem. Fica instituído para essa 
finalidade o método CNV (Comunicação Não Violenta) como ferramenta de referência para o 
Regimento Interno e o Acordo de Convivência, em atuais ou futuras diligências.

CAPÍTULO QUARTO

Metodologia da Comunicação Não Violenta (conflitos e decisões)

Art. 18 – A CNV é uma quebra de paradigma comunicativo, ou seja, não se trata de mais uma 
vertente na área de comunicação, e sim a revolução comunicativa aplicada nas interações humanas.

Art. 19 – Para que se possa praticar a CNV é necessário criar um ambiente seguro, onde todas as 
emoções sejam aceitas com naturalidade e todos saibam sobre esses acordos que se propõem.

I – É primordial a escuta empática. Escutar empaticamente significa escutar de coração, auxiliar o 
outro no desvelamento das necessidades que estão por trás da situação, o que significa respeitar as 
pausas de silêncio, olhar nos olhos e não esquecer da conexão amorosa que nos une. 

Art. 20 - No contexto das resoluções, não se supõe sobre o outro, nem se fala sobre o outro, 
especialmente quando o outro não está presente. Quando se envolve o outro é de maneira direta na 
forma de questionamentos neutros.

I – Nas situações em que os envolvidos não conseguem fazer a resolução pela CNV, uma pessoa 
que seja de confiança para ambos é instituída para intermediar o diálogo.

II – Não se atribui ao outro as próprias emoções, sejam essas positivas ou negativas. As emoções 
são autocentradas.

III – Não se refere ao plural ao menos que os que compõem a situação da fala sejam identificadas e 
presentes. Novamente, as falas são autocentradas.



IV - Discordar sem desrespeitar.

Art. 21 – Na CNV não se evitam os conflitos, pois estes são concebidos como neutros e inevitáveis.

Art. 22 –  As mesmas emoções humanas, positivas ou negativas, são conhecidas e recorrentes no 
ser humano, porém, em tempos diferentes. Desse modo, propõe-se salientar sempre que necessário 
que toda emoção humana é conhecida e está diretamente ligada a uma necessidade.

Art. 23 –  A necessidade é localizada para ser contemplada e compreendida..

Art. 24 – Entende-se que julgar é inevitável, e auxilia na localização social, geográfica e cultural 
entre os interlocutores. Assim, na CNV, o julgamento é comum, não agrava e não se localiza no fim,
porém no começo. O julgamento é apenas um atalho.

Art. 25 – Essa localização inicial é aceita para em seguida re-espectar o interlocutor. Olhar de novo,
respeitar não a opinião do outro, porém a necessidade desvelada, que em última instância é o 
patrimônio imaterial do ser humano. Respeitar essas necessidades concomitantes.

Art. 26 – As estratégias são mutáveis uma vez que as necessidades guiam as decisões. O Foco é o 
propósito.

Art. 27 – As triangulações, vulgarmente conhecidas como “fofocas”, são entendidas como nocivas 
e não são consideradas como prática legítima em uma união coletiva transparente, e portanto, todos 
os conflitos devem ser trazidos ao centro do grupo para serem intermediadas. 

Parágrafo Único – Em suma, na CNV o conflito é neutro, as emoções são conhecidas e 
autocentradas, as necessidades localizadas, a empatia é estabelecida, o julgamento é um atalho, o 
foco é o propósito, as estratégias são mutáveis, o desfecho é virtuoso. As orientações específicas 
para a utilização dessa ferramenta serão pormenorizadas no Acordo de Convivência.

CAPÍTULO QUINTO

Da constituição, dissolução e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos

Art. 28 -  A Tekuá é uma entidade de caráter nacional constituída de pessoas físicas e jurídicas; 
dessa maneira, adota por premissa a equidade e igualdade no que se refere aos direitos, seja em 
assembleia assumindo desafios, seja em benefícios por ventura adquiridos em nome do Coletivo, 
tendo portanto uma única categoria de Associados perante a Assembleia, doravante também 
mencionados como Abaré(s), termo tupi-guarani que significa “amigo”. 

Art. 29 - O Coletivo não distribui entre os seus Abarés eventuais excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio auferidos mediante 
o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social.

Art. 30 - Ambas as estruturas, deliberativas e administrativas, são subordinadas à Assembleia.

Dos órgãos administrativos

Art. 31 – O Coletivo institui um corpo fixo operacional denominado Conselho Deliberativo, 
formado pelo tripé indissociável constituído pela representação legal, representação fiscal e 
secretaria-executiva, denominado “Órgão Administrativo Trino” ou “Tataporã”, em conjunto com 



os representantes dos projetos em execução na Tekuá, a serem indicados pelos respectivos grupos 
que o(s) compõe(m). 

I – O termo tupi-guarani “Tataporã” é utilizado na tradição para designar a entidade ligada ao fogo 
central que precisa ser cuidada e mantida sempre acesa;

Do representante legal

Art. 32 -  O representante legal não possui poder deliberativo especial, nem voto de qualidade nem 
condições excepcionais perante os demais associados, sendo apenas a representação das decisões 
coletivas, em cumprimento às exigências legais, endossando as decisões da Tekuá, podendo pedir 
auxílio quantas vezes forem necessárias ao conselho fiscal para aconselhamento, bem como o corpo
deliberativo.

I – atuar, participar, se envolver nas assembleias e projetos como um associado;

II – adquisição, alienação ou gravação de bens imóveis da entidade, se houver, mediante prévia e 
formal aprovação do Conselho Deliberativo e autorização expressa da Assembleia Geral;

III – convocar o Conselho Fiscal, sempre que julgar necessário;

IV – exercer outras atribuições indicadas pela assembleia;

V – representar a entidade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, bem como perante terceiros 
em geral, podendo nomear procuradores em nome da entidade, com poderes específicos e mandato 
em prazo determinado, o qual nunca ultrapassará a data de extinção do mandato do representante 
legal que outorgou a procuração.

Do Conselho Fiscal

Art. 33 - O conselho fiscal é formado pelo coordenador de mandato trianual e dois suplentes. Os 
suplentes possuem mandato entre 1 a 3 anos. Todos podendo ser reeleitos.

Art. 34 – São funções do conselho fiscal:

I - apreciar a proposta do Plano Anual de Atividades da Associação e acompanhar sua execução;

II - solicitar aos Grupos e Projetos a remessa dos relatórios produzidos sobre os fatos da 
administração da associação, atividades e a apuração de fatos específicos;

III - deliberar sobre o Regimento Interno do Conselho quando couber;

IV - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o 
cumprimento dos seus deveres.

Art. 35 – A Tekuá observará as normas de prestação de contas, que determinarão, no mínimo:

I- a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de 
Contabilidade;

II- que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório
de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de 
débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão;

III- a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso.



Da Secretaria-Executiva

Art. 36 – É atribuição da secretaria-executiva criar e dispor de ferramentas funcionais de 
comunicação como formulários preenchíveis, modelos de documentos e apresentações, planilhas, 
bancos de dados, plataformas, sites e outros espaços de mídia, bem como tudo o que se fizer 
necessário para a boa execução dos projetos e prestações de contas, assim como da comunicação 
interna e externa do Coletivo.

Do conselho deliberativo

Art. 37 - Na consecução de seus objetivos estatutários, e principalmente na elaboração, condução e 
implementação de suas ações, campanhas e projetos, os membros da entidade indicarão ao conselho
deliberativo  pessoas de reconhecido saber e idoneidade, nos campos de conhecimento afins com 
suas atividades, para comporem o conselho deliberativo.

Art. 38 – O conselho deliberativo tem a função de encaminhar as orientações políticas e 
programáticas definidas pela assembleia. É composto de no mínimo cinco membros, incluindo 
necessariamente o Tataporã (composto pela representação legal, a coordenação financeira, e a 
secretaria-executiva) e os representantes do projetos, e deve se tornar atuante na vida da associação,
contribuindo para uma boa dinâmica de relações.

I - A elaboração do Regimento Interno e o Organograma Funcional do Coletivo;

II - A celebração de convênios e a filiação da Tekuá junto à instituições ou organizações 
congêneres;

III - A representação especial da iniciativa em eventos, campanhas e reuniões, e demais atividades 
do interesse da entidade;

Art. 39 – Não existe um limite de membros para compor o conselho deliberativo.

I – O conselho será aberto aos demais membros, enviados a critério dos grupos por projetos 
autogestivos, não tendo um limite de participantes. 

II – As reuniões do conselho serão abertas a quaisquer interessados, mas somente os Abarés da 
Tekuá terão direito a voto. 

Dos órgãos deliberativos

Art. 40 -  A Assembleia Geral é o órgão máximo da entidade e é constituída pela reunião dos 
Abarés da Tekuá;

Art. 41 - As demais instâncias de organização se darão por projetos e serão autogestivas, ou seja, 
adequadas e definidas de acordo com cada projeto, de acordo com as necessidades e atribuições 
necessárias ao seu funcionamento;

Art. 42 - A assinatura de cheques e de contratos que envolvam obrigações da entidade deverão ser 
assinados em conjunto pelo Representante Legal e pelo Coordenador Fiscal, ou ainda pelos seus 
respectivos procuradores cujos mandatos conterão poderes específicos e serão outorgados por prazo
igual ou inferior a 12 (doze) meses.

Das Assembleias Gerais



Art. 43 - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que necessário, e 
ordinariamente 1 (uma) vez por ano, para deliberar sobre os seguintes temas:

I- apreciação e aprovação do Balanço Anual e demais relatórios financeiros do exercício anterior, e 
o Orçamento e Plano Anual de Trabalho para o novo exercício;

II– eleição trianual do Tataporã;

III – estabelecer as atribuições do Tataporã;

IV- deliberar sobre a reforma e alterações do Estatuto;

V- deliberar sobre a extinção da entidade e a destinação do seu patrimônio social;

VI- deliberar sobre casos omissos ou não previstos neste Estatuto.

VII– deliberar sobre a admissão e exclusão de Abarés.

VIII - definir o valor do ingresso bem como da mensalidade para o exercício fiscal seguinte, 
podendo ser estipulados em consenso sempre para mais e nunca para menos do valor inicial 
proposto pelo conselho fiscal. 

Art. 44 - As Assembleias Gerais serão convocadas pela Secretaria-Executiva a partir de decisão do 
Conselho Deliberativo, podendo ser solicitada por qualquer Abaré.

I - é pré-requisito elaborar anteriormente a pauta primando pela máxima representatividade 
colaborativa, publicidade e antecedência possível;

II- a convocação da Assembleia Geral, ordinária ou extraordinariamente, ocorrerá através de correio
eletrônico, por publicação em mural no(s) local(is) acordado(s), por telefone ou pessoalmente por 
algum Abaré quando não houver outro meio;

III - será instalada em primeira chamada com quórum mínimo de 20% (vinte por cento) de seus 
membros, e em segunda chamada, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número de membros 
presentes.

Art. 45 – A assembleia poderá criar comissões técnicas formadas por seus membros com o objetivo 
de assessorar a Tataporã em assuntos específicos visando seu posicionamento institucional.

Parágrafo Primeiro - Terão direito a participar das assembleias os Abarés, podendo propor, votar e
serem votados, desde que estejam em dia com suas contribuições e compromissos estatutários.

I – Em caso de não pagamento por eventualidades de força maior o Abaré poderá encaminhar um 
pedido de isenção temporária ao Tataporã, de condições e periodicidade a serem ente ambos 
definidas.

Do funcionamento por projetos

Art. 46 – Os projetos de ordem técnica deverão conter um profissional devidamente habilitado na 
área para assinar o mesmo;

Art. 47 – Caso o Grupo de Trabalho ou Projeto não tenha um membro qualificado para realizar os 
procedimentos necessários ao bom funcionamento da prestação de contas do mesmo, deverá 
solicitar APOIO ao Tataporã.



I – Esse APOIO será negociado levando em conta cada caso específico pelo Tataporã, não 
precisando ser levado a Assembleia, uma vez que o projeto já estará por essa instância aprovado.

Art. 48 - Cada projeto indicará no mínimo um representante para compor o conselho deliberativo.

CAPÍTULO QUINTO

Da Manutenção de suas atividades

Art. 49 - Para a manutenção de suas atividades, a iniciativa se valerá da arrecadação pelos seguintes
meios:

a) As contribuições dos associados;

b) As doações e dotações, legados, heranças, subsídios e quaisquer auxílios que lhe forem 
concedidos por pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou de direito público, nacionais ou 
estrangeiras, bem como os rendimentos produzidos por esses bens;

c) As receitas provenientes dos serviços prestados, da venda de publicações e outros produtos, bem 
como as receitas patrimoniais; receitas proveniente de contratos, convênios e termos de parceria 
celebrados com pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, nacionais e internacionais;

d) Receitas de eventos festivos, acadêmicos ou beneficentes, visando angariar recursos para atender 
seus objetivos; 

e) Receitas de eventuais sorteios de bens doados, respeitada a lei peculiar.

Art. 50 – A Associação sempre aplicará suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual resultado 
operacional integralmente na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

CAPÍTULO SEXTO

Das Disposições finais

Art. 51 – Fica previsto que caso a Tekuá venha a receber ou adquirir patrimônios imóveis um 
regimento específico para esse fim seja elaborado.

Art. 52 – No caso de dissolução da Associação, o respectivo patrimônio líquido será transferido à 
outra entidade de fins não lucrativos e econômicos, com o mesmo objetivo social, qualificada nos 
termos da Lei 9790/99.

Art. 53 – Na hipótese da Associação obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída pela 
lei 9790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em
que perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica 
qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Art. 54 – A Tekuá pode representar seus membros extrajudicial ou judicialmente, sendo cada caso, 
analisado pela Assembleia Geral.


