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ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA DERSA 

 

C.N.P.J. Nº 46.376.935/001-78 
A Presidência da Associação dos Funcionários da DERSA - AFD, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os Associados a reunirem-se em Assembléia Geral 

Extraordinária, a realizar-se no dia 13 de dezembro de 2019, de acordo com o paragrafo 
único do artigo 9º, com a primeira convocação às 10:00 horas e a segunda convocação a 
partir 10:30 horas, na Sede da AFD, localizada na rua João Franco, 48 – Vila Nova 
Conceição – São Paulo – SP. a fim de deliberar sobre a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA: 
 
1  -  Aprovação das alterações do Estatuto Social, em cumprimento ao Novo Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10/01/2002), como segue: 
 

a) Artigo 2º  
b) Paragrafo primeiro do artigo 2º 
c) Letras “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “k” do artigo 2º 
d) Paragrafo segundo do artigo 2º 
e) Artigo 4º 
f) Letra “a” do artigo 10º 
g) Artigo 12º 
h) Letras “b” e “h” do artigo 15º 
i) Parágrafo único do artigo 18º 
j) Letra “h” do artigo 24º 
k) Parágrafo primeiro e segundo do artigo 24º 
l) Parágrafo único do artigo 26º 
m) Artigo 28º 
n) Letras “b” e “j” do artigo 30º 
o) Artigo 38º 
p) Letras “d” e “e” do artigo 38º 
q) Letras “a” e “b” do artigo 41º 
r) Parágrafo segundo, terceiro e quarto do artigo 41º 
s) Letras “c”, “d” e “e” do artigo 42°  
t) Artigo 43º 
u) Parágrafo segundo e terceiro do artigo 43º 
v) Artigo 44º 
w) Letras “c” e “e”, do  artigo 45º 
x) Letra “c” do Artigo 46º 
y) Artigo 51º 
z) Letras “a” e “b” do artigo 53º 
aa) Parágrafo único do artigo 53º 
bb) Letras “b” e “d” do artigo 58º 
cc) Artigo 59º 
dd) Parágrafo único do artigo 59º 
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2 - Tendo em vista a “Lei Estadual nº 17.148 de 13/09/2019 que autoriza o Poder 
Executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da 
DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.” está sendo retirado do artigo 58º a letra “d”, 
que associa a extinção da DERSA com a dissolução da AFD, com isso, a Associação fica 
independente da empresa DERSA.    
 

3 - Comunicamos que estará à disposição dos Associados, para consulta, cópia do 

Estatuto vigente e do Estatuto com as alterações acima propostas no site: 
www.afdersa.org/sobre 
 
 

São Paulo, 04 de dezembro de 2019. 

 

 

 

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE MELO 

Diretora Presidente 


