
Projeto de Lei nº 48/20, que autoriza o Poder Executivo a efetivar 
mediante Termo de Fomento, repasse de recursos públicos municipai 
para as Organizações da Sociedade Civil do setor privado qu 
especifica. (Casa da Criança - Casa da Esperança - CEAC - CEVAC . 
IPRESPA - FUNDA TO - RECRIAR - AFAPAB - Creche São Paulo - SORR 
- Legião Mirim - Pequenos Obreiros de Curuçá - Creche Leocádio 
Correa) 

PREFEITO MUNICIPAL 
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IV - Defender o patrimônio e úttec:esses da Entidade, 
V - Comparecet e votar por ocasião das eleições, 
VI - Denunciar q~uer irregularidade dentro da Entid 

para que a Assembléia Geral tQrne providencias. . 
V - Efeluaro pagamenm das conlribuções mensais, 

Artigo go - Os sócios não respondem nem mesmo subsidiariamen1 fpelt)!!I 
encargos da instituição. 

Artigo 10 - O CEVAC será administrado por: 
i - .Assembléia Geral 
11- Diretoria ' 
111- Conselho Fiscal 

Artigo 11 -A Assembléia Geral órgão soberano da vontade social, constituir
se-a dos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Artigo 12 - Compete a Assembléia geral: 
1- eleger_a Diretoria e Conselho Fiscal 
li - decidir sobre as refomlas de Fslah:do 

, · 411.-: . · decidir sobre dissolução ou extinção da entidade nos 
termos do ;:iitigÔ 34 

tv., decidir sobre a conveniência de alienar, transig_ Ir, 
hipotecar ou penhorar bens patrimoniais. 

V - . aprovar o.Regimento interno. 

Parágrafo Onico: A Assembléia ~ se reunirá a cada três anos 
exclusivamente para eleição de sua Diretoria e Conselho Fiscal, podendo se 
candidafaT aos cargos 10dos os sócios conbib\Jintes nagulares com suas 
obrigações eslatutárias . 

Artigo 13 - A Assembléia Geral tealizar~ à onfinariamenle uma vez por 
ano para: 

1 - apreciar o relatório-anual da Diretoria · · · 
11- · • discutir e homologar as contas e os balanços aprovados 

pelo Conselho Fiscal. 

Artigo 14 - A Assembléia geli!H 188fizar-se ã extraORlinariam quando 
convocada; ~ -

1- pela Direforia _ 
li - pelo Conselho Fiscal 
tll - por requerimento de 2/3 dos sócios quites cem as 

obrigações sociais. 

• 
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Artigo 15 -A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de emtia1 
afixado na sede da instituição, publicado na imprensa local por a·~ilf' 
outros meios convenienfes, com antecedência de O!{o elas. 

Parágrafo Único - Qualquet · · Assembléia ins1afar-se á em ,f>rilrnàii~ 
convocação com a maioria dos sócios inscritos até a dala da rnesilha. 
segunda convocação com qualquer número de sócios. 

Artigo 16 - A Diretoria ~ conslitufda por um Presidente. 
Presidente. primeiro e segundo secretário, ~ e seg11ntln ~~to 
diretor de patrimônio. _ . --r 

PaláQrafo 1° - O mandato da Diletoria será de três anos.· sendo facullado 
reeleições, ã juízo da Assembléia Geral. 

Parágrafo 2'> -. Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo 
respectivo suplente, até seu ténnino. 

Artlgo17 - Compete a Diretoria: 
PROC.N2 ?o 
FOLHAS 2o3 l 

anual; 

I-
H 
.. - . 

L-::==--==,;::.,= - -~,----; 
elaborar programas de atividades e execulá-los; 
elaborar e apresentar a Assembléia Gera1 o re1a1ótió 

I!! - "Ili~ i;olaboração em atividades de interesse comum; 
I\;,.;- .!fllb'bSàf..,_ çofn instituiÇOes publicas e privadas para 

mcontratar e demitir funciQnários; · . · .· • 

Interno. 
V - elaborar e apresei,~· para aprovaçãô o Regllneido 

Artigo 18 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente urna vez por mês, e 
~rdinariamente quando convocada pe1a presidente ou 213 (dois terços) 
de seus membros. : 

Artigo 19 - Compele ao Presidente: 

1- representar o CEVAC ativa, passiva, jtJ4icial e extra 
judicia~ 

li- ~ e fazer cumprir este Estatu1o e o Regintenm 
Interno 

111 - . presidir a .Assembléia Geral; 
N - '.convocar el)l'eSidir as reuniões da Diretoria. 

Artigo 20 - Compete ao V~residente: 

1-
fmpedimentos; 

11-
ténnino; 

representar o Presidente em suas faltas ou 

..- o .-en caso de - * ~ ~ 

O'-. 
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Ili - · prestar de modo geral. a sua colabotaçao ao Prewame( 
Artigo 21 -Compete ao Primeiro Secre1ãrio: 

1- secretariar-~ da Diretoria e Assembléia GeJal e 
redigir as competentes Atas; 

li - publicar todas as noticias das atividades da Entiidlldle: 
Ili - mganizar e mauw em dia as fichas dos associa$ 
IV - substituir o Presidente e o Vice Presidei,le 

impecfllllelilus. • 

\\ 

• • 

Artigo 22 - Compete ao Segundo Seaetmo: PROC.N2.1.i.9~""'-;f--,---4-l 
FOLHAS . 20 L( , _ 

impedimentos; 
11-
111-

Secretario. 

substituir o Primeiro Secretário em suas fàltãs ou·-··. 

assumir o mandato em caso devacãncia: 
prestar de módo geral, a sua colaboração ao Primeiro 

Artigo 23 - Compete ao Tesoureiro: 

.· .1- .arrecadar e cordabilizar as conbibuiçlles dos 
associados, Jeniias auxilio e donativos em dinheiro ou em bens, mantendo 

. em dia .. sua ~. toda comprovada; · · 
. .li- . -·pagar·~ contas das despesas autorizadas pelo 

Presidente; . . ... • 

111- ·. ap~ ~de receitas e despesàs, sempre qUe 
fotem so1icilados; , . · ··. 

rv - conservar· sob sua ' guarda e responsabilidad, o 
numerário e documen1Ds relativos à tesoúraria, inclusive contas bancarias. 

Artigo 24 - Compete ao Segundo Tesoureiro: 

1- auxiíiar o Pmieiro tesoweiro no liesempenho de suas 
funções; 

ti - · substituir o prinieiro tesoureiro nas faltas e impedimentos 
e em caso de vacância. assumir o mandato até o termino. ' .· 

Artigo 25 - Compete ao Diretor de Patrimõnio: 

1 - zelar pelos bens m6veis a im6veis da Entidade: 
li - manter em dia o· livro de registro dos bens patrimoniais 

inct>-rporados; . 
IU - raalitar ·inventário anual dos bens existentes, dando 

baixa quando necessário do material danificado e inutilizado. 

Artigo 26 - O Conselho Fiscal, será composto de três membros, e seus 
respectivos Suplentes, eleitos pela Assembléia Geral. 



• '---' 

• 

·.':;.,, 
l/'7 .,-:,.·· 
' 

--

. -

Paiágialo 10 -- O mandato do O>ns eh Fiscal. seni coirddeuf& ,,,,,...,, 
mandato da Dilebia. 

Paiágiafo 2°- Em caso de vacãitda. o malde 11: seni assumido pelo 
s11pfenre ll!_o.segundo em caso .. iieC ess· ......, 

1- eraminar os livlOs da ªª"'"~ªª da Fnlfdarle: 
U - EIXBIIÕIW O b?bL!'l il . ai apr ( 1"-

tesoulein>. opinando a 11esp QilG. . 
111- -llpJeCiar o balall\io e •••dãius que, www,paihan o 

rele tório anual eia diieluda; · 
IV- opinar àle P eqr· ";'ão de bens da pari& de insllbtiçlb 

Pa.áglalo único - O CDna alio Físca1 l8UIIÍHl9 à 01•ii!!ilian18ide a cada 111s 
meses. é ecbamdàaaãamenla sen~que nec e e ãm. 

Artigo 28 - Aã· al,i_vidades dos d"uetoles., conselhailbs, s6cios, lnsliluirf,ns. 
benfeiloras_~eqliivalenlessaar. à l . a11&1deg,â ffe, sendo-la.118dado 
o recebirneMlo_.de~ quaisquer renamaaçiiaa,..,,__bonifteaÇClaa ou wadiaQEl.w. 
dilela oü _ indil••Í!iidEt. por qualquer forme ou 1ilulo. em lado das 
tompelêndás.. fonçiies.- ou. aliWlades que lhes s j n alddlos pelos 
respectiwls atos éons;litutivos::' _, -

Migo 29 - O patrin.l6nio da CEVAC seni conslilufdo de bens 1116,eie, 
imóveis. · vefculos e semoventas.-- açGes~ BJ,41ic:es de divida p6blka, 
e01diibdio5es dos odado&. auxllos e dbna6vos em dinlteilo ou bens. 

Artigo 30 - Os l8IUSOS pGblicos cerebjdos pelo' CE.VN;, ado epkados 
de11bo do municfpio sede. no caso. BaJru. ou no caso de CIIJbaS uniflf1 a 
criadas e vinc!!ladas,. serão aplicados no Alnbilo do &lado concas..-_ 

_ Artigo 31 - O CEVAC. ap&aé 8118& ,r:t • seus seMGOS e Bll8ldUais 
ses.Alados opaiiacb i lnlag.almante oo 1a .. il6rio ra:ianat na manul8nOIO e 

· no desenvolvimento dos seus objetivos. 

Artigo 32 - O CEVAC não disbibuié RIS lle!os,, 4Jivideudos. boiBli..aç,'las ou 
paroata de seu PablctGnto. sob hénhuma t.n, pois é uma entidade sen'l 
fins lucrativos. 

Artigo 33 - O CEVAC aplh:anl, as s11bwr.ç6aa e doagilea "9"fthi1ea w 
ns<::es 1idxtes 11que est J n velc■da,fe 

Artigo 34-A:is taluçloAtJexfinçloU...,içlo-6podal6wrdeddidll~ 
Assemlllêia Geral espec·atnl181118 convocada paa esta 1Eall;"ade, ,::an 

-. ·-
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pnaença udiü11aa .de 213· (doir. tarços) doa n ..,;--. sendo 
1mnanas*' i □ finado .. .aoubaiipjluiçiomv&ae.mm 
jurfdica. com sede e ativiclliide, p:efia..:i■ • P aadl:t 11111 cilw:le de 
iegidlado no Conselho Nacbtiard-•A • lã• Sorial--CNAS-. 
mnaenlic~publica. ' 

Artigo 35 - O CEVAC não c:ansliluiã de gaupo d I ani11aclo de 
familias. enlàlaJw e c l Si ou de sociedade "'8IÃ < r 5t 
assislência sodal 

• 
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~36-0àD-~-0--j:;;_filfE ~ 1 
Artigo ~ - O pn1ss dE e 1(21uh, padmá aer :efu.~ no : ___ _ 
em qnalqt• 1empo, por ele: i ·r da maialia absoluta dos as, ociados. em 
.Asse :Ll:f!ir "3etal. eS1)3(· l.nae ~ paa esse 11m e euba.t em 
vigor na dala de'seta. aegisbo ..m C811ório. 
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'{~} CEVAC - Centro de Valorização da Criança 
CGC: 54.702.865/0001-29 

cvc Nº Registro na Secretária da Criança, Familia e Bem Estar Social -4.489 
N°. De Inscrição no CEAS: 291200 

N°. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3.244 

.-:-~O-L~-~-~--2· -21--::--3 0-:_-J-,..2,q--~---.' 
DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO. 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificação da Entidade Proponente 

Nome: Centro de Valorização da Criança- CEVAC. 
CNPJ/ MF e data de inscrição: 54.702.865/0001-29 e data 26/04/1988. 
Endereço: A1ziro Zarur, 13-10/13-20. 
Bairro: Núcleo Presidente Geisel. 
Município: Bauru. 
UF: SP . 
CEP: 17033-370. 
Telefone: 3203-7650. 
E-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 
Página da WEB (site): -

1.2 Dados do Representante Legal: 

Nome: Alexandre Prado Branco. 
RG: 22.009.131-6 SSP/SP . 
CPF/MF: 180.919.908-55 
Nacionalidade: Brasileira. 
Estado Civil: Casado. 
Endereço: Rua Argentina, 9-59. 
Bairro: Jd. Terra Branca. 
Município: Bauru. 
UF: SP . 
CEP: 17054-050. 
Telefone: (14) 99791-5893. 
E-mail: appapeis@uol.com.br. 

1.3 Descrição do Projeto: 

Título do Projeto: "Doce Refeição Saudável". 
Local de Execução: Creche/ Escola Centro de Valorização da Criança 
Prazo de Execução: 12 meses (Conforme o Cronograma de Prestação de Contas). 
Objetivos: 

• Ampliar o número de atendimento das crianças no refeitório a fim de 

adequar os horários das refeições às reais necessidades das mesmas; 

Rua AlziroZarur, 13-10/13-20 CEP: 17.033-370-NúcleoPresideeteGeisel 
Fone: 3203-7650 - creche.cevacedinJimtil@yahoo.com.br 
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CEVAC - Centro de Valormação da Criança 
CGC: 54. 702.865/0001-29 

N" Registro na Secretária da Criança, F311ll1ia e Bem Estar Social -4.489 
N". De Inscrição no CEAS: 291200 ..-----::;-:::-·-f/'----71 

Nº. de Declaração de Utilidade Publica Mmrlcipal: 3.2 ROC. N2 -1 "3 ° <O _ 
20B t:.::::--; 

• Promover refeições mais saudáveis e preparadas FOLHAS iF--·-·:: _ 

pelas cozinheiras, a partir da ampliação do espaço e adequações para 

melhor higienização dos alimentos; 

• Propiciar melhorias significativas no relacionamento entre horário de 

alimentação e as outras atividades pedagógicas, ampliando os horários 

para os estudos e recreação; 

• Proporcionar mais tempo para as atividades com a alimentação e os 

cuidados de bigieniz.ação das mãos e dentes, uma vez que sendo 

atendidos em um único horário de refeições, haverá mais tempo para as 

atividades de higiene; 

• Adequar a dispensa escolar para promover melhoria no armazenamento 

dos alimentos, garantindo sua preservação, vigilância nos prazos de 

validade e consequentemente, refeições mais saudáveis. 

3.1 Ações/ Metodologia: Ampliar (reforma e construção) o refeitório atual e a área de 
armazenamento dos alimentos e utensílios de cozinha. 

Indicadores de Resultado: As metas, os prazos para a execução das ações e para o 
cumprimento das metas serão aferidos através de relatórios, fotos e visitas em loco. 

Público Alvo: Atender as 90 crianças, nos horários das 4 refeições oferecidas pela 

Entidade. 

2. INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRAPARTIDA (se houver) 
Valor da Contraparti~: --~·-,, 
Valor Total do Projeto\ R$ 10_5.571,00 l 
3. CAPACIDADE TÊ~~CIONAL 

Atualmente, a nossa escola de Ed. infantil atende I 05 crianças em período 

integral, de acordo com a estrutura física As crianças são divididas em turmas: Infantil I 

(Berçário), Infantil II, Infantil III, Infantil IV e Infantil V. Para atender as crianças do 

Infantil I ao V, a entidade possui duas salas de aula com lousa, mesas e cadeiras 

infantis, apropriadas para as idades, tatames para hora da roda da conversa, hora do 

conto e dos exercícios físicos, uma prateleira com mais de 200 livros de historias para 

Rua Alziro Zarur, 13-10/13-20 CEP: 17.033-370-Núcleo Presidente Geisel 
Fone: 3203-7650 -creche.cevacedinfuotil@yahoo.com.br 
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CEV AC - Centro de Valorimção da Criança 
CGC: 54.702.865/0001-29 

N° Registro na Secretária da Criança, Familia e Bem Estar Social P.ROC N21 ., 0 
-:tJD 

· Nº. De lnscriçãonoCEAS: 291200 · ~=>~:..1-;:;;:~..._-_;-.::_-_:_:-;, 
N°. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3244 FOLHAS _210 , __ 

_.....,.,_ ... ~ .. -....-.--..._ ... 
as crianças em geral, jogos de mesa e pedagógicos, parede com azulejos para as 

atividades de artes, mna televisão e mn DVD para os momentos de relaxamento. 

No berçário, espaço especialmente ampliado e adaptado às exigências 

pedagógicas, a entidade atende 15 crianças com idade entre 6 meses e 1 ano e oito 

meses. Nele há sala de atividades, sala do soninho, banheiro com todas as 

especificidades exigidas, sala de refeições, cozinha e lactário e solarimn, além de 

brinquedos, piscina de bolinha, casinha de boneca e TV, bebedouros, vaporizadores etc. 

A Escola de Educação Infantil também conta com parquinho infantil, quiosque e 

anfiteatro para as atividades complementares e pátio coberto e descoberto para as 

atividades livres supervisionadas pelos professores e auxiliares de classe. 

O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7hàsl 7h. Das 8h às 8h30, é 

servido o café da mauhã e depois há o momento da interação com todas as turmas no 

pátio por 15 minutos, onde as crianças cantam músicas indicadas por elas e pelos 

professores. Em seguida os alunos se encaminham para o desenvolvimento das 

atividades planejadas. 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
O presente Projeto contribuirá para melhor atender as crianças, poIS, as 

atividades pedagógicas diárias serão realizadas com calma, com mais tempo, porque as 

f refeições se realizarão em tempo adequado. Além da moderni7.ação de nossa cozinha e 

dispensa construída há muito tempo, o que vem prejudicando a Entidade quanto ao 

atendimento das normas atuais de manejo e armazenamento adequado dos alimentos. 

Bauru, 21 de-fevereiro de 2019. 

~~~~ 
Presidente do CEV AC 

ú;:\ ' \\~ • ' --~ . 
AI~Alamino 

Coordenadora Pedagógica 

Rua Alziro Zarur, 13-10/13-20 CEP: 17.033--370-Núcleo Presidente Geisel 
Fone: 3203-7650 - creche.cevacedinfànrl@yaboo.combr 
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CEV AC - Centro de Valorização da Criança 
CGC: 54. 702.865/0001-29 

N" Registro na Secretária da Criança, Familia e Bem Estar Social -4.489 
N". De fuscrição no CEAS: 291200 

Nº. de Declaração de Utilidade Publica Municipal: 3244 

PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA 

1- Identificação: 

Organização da Sociedade Civil: Centro de Valorização da Criança- CEV AC. 

CNPJ: 54.702.865/0001-29. 

Rua Alziro Zarur, 13-1-0, Núcleo Pres. Geisel-CEP: 17.033-370. Bauru/ SP . 

Telefone: (14) 3203-7650-e-mail: creche.cevacedinfantil@yahoo.com.br 

O CENTRO DE V ALORlZAÇÃO DA CRIANÇA, também designado pela 

sigla CEV AC, constituído em dez de setembro de 1.987 é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, que terá duração indeterminada, localiz.ado no Núcleo Habitacional 

Presidente Geisel, com sede no rrnmicípio de Bamu, estado de São Panlo e foro em 

Bauru. Cuja finalidade é atender crianças de famílias de baixa renda, do bairro e 

adjacências, de ambos os sexos, que frequentam a escola, possibilitando seu 

desenvolvimento global e assegurando todos os seus direitos de ser em formação, sem 

prejuízo das premissas básicas. 

Nossa missão é promover a qualidade de vida das crianças e adolescentes, 

contribuindo em seu desenvolvimento, do mundo infantil para o mundo adulto, 

utilizando a reflexão sobre os valores que o cercam e seu próprio existir na sociedade 

em que vive, desenvolvendo o companheirismo e, o respeito com o pióximo e suas 

individualidades. 

No desenvolvimento de suas atividades, o CEV AC promoverá o bem <le todos, 

sem preconceito de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes, no intuito de melhorar a 

qualidade de vida de seus assistidos em geral, defendendo-os, organivmdo-os e 

desenvolvendo trabalho social junto às crianças e quando possível disponibilizando 

programas para adolescentes e suas fiunílias. 

Rua Alziro z.arur, 13-10/13-20 CEP: l 7.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Fone: 3203-7650 -aeche.cevaredioranril@yahoo.com.br 
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CEVAC - Centro de Valorização da Criança _____ _,_l_~. ~ 1 

CGC: 54. 702.865/0001-29 
N" Registro na Secretária da Criança, Familia e Bem Estar Social -4.4 ~ROC. N2 '1 :5 O 2-o~ _ 
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A Instituição poderá também, criar unidades de prestação de serviço para a 

execução de atividades visando a sua auto-sustentação, utilizando-se de todos os meios 

lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos 

objetivos institucionais. 

Atualmente, a nossa escola de Ed. infantil atende 105 crianças em período 

integral, de acordo com a estrutura fisica As crianças são divididas em turmas: Infantil I 

(Berçário), Infantil II, Infantil 1Il, Infantil TV e Infantil V. 

Os recursos materiais e financeiros são cofinanciados por Fonte Governamental 

Municipal e Não Governamentais (Contribuições dos sócios, doações em espécies, 

eventos promocionais e Organizações Nacionais) para custear materiais de escritório, 

pedagógico, higiene, limpeza, gêneros alimentícios, pequenos reparos e manutenção do 

prédio (água, luz, telefone e internet). 

II- Identificação do Objeto Pretendido: 

- Projeto: "Doce Refeição Saudável". Projeto que visa ampliação (reforma e construção) do 

refeitório atual e área de armazenamento dos alimentos e utensílios de cozinha. 

- Usuário: Crianças de famílias de baixa renda do Núcleo Habitacional Presidente 

Geisel e adjacências de 1 ano e 8 meses a 5 anos e 11 meses, de ambos os sexos 

inseridas na Escola de Educação Infàntil, nas turmas de Infàntil II,III,IV e V. 

- Meta de Atendimento: Atender as 90 crianças, nos horários das 4 refeições 

1 

• oferecidas pela Entidade. 

III- Diagnóstico da Realidade: 

Atualmente, a nossa escola de Ed. infantil -atende 105 crianças em período 

integral, de acordo com a estrutura tisica. As crianças são divididas em turmas: Infantil I 

(Berçário), Infantil II, Infantil III, Infantil IV e Infàntil V. 

Para atender as crianças do Infantil II ao V, que são as usuárias do refeitório ( as 

15 crianças do Infantil I ocupam refeitório próprio no âmbito do Berçário) está 

ocorrendo a dificuldade de ter que se dividir em 3, os horários para cada uma das 

refeições, por falta de espaço adequado no refeitório, já que da forma como hoje está 

Rua Alziro Zarur, 13-10/13-20 CEP: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Fone: 3203-7650 - creche.cevru:edinfimtil@yahoo.com.br 
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CEVAC - Centro de Valorização da Criança 

CGC: 54.702.865/0001--29 
Nº Registro na Secretária da Criança, Família e Bem Estar Social - 4.4 S!l. 1 -
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FOLHP.S ~ .J -·- _____ ,..._ ... ,. ~-

N°.DefuscriçãonoCEAS:291200 l FROC. N~ IJo -¼:) 

estruturado, só comporta 30 crianças por vez. Esta realidade dificulta o ~tendimentÕnâs-·--·---- -~.. = . 

outras atividades pedagógicas diárias, bem como, o próprio atendimento nas refeições 

que com horários restritos precisam ser realizadas rapidamente, o que não permite o 

tratamento adequado às crianças, ou o desenvolvimento de projetos que visem uma 

alimentação saudável. 

O presente Projeto se faz necessário também, para a modernização de nossa 

cozinha e dispensa construída há mais de 30 anos, o que vem prtjudicando a entidade 

quanto ao atendimento das normas atuais de mantjo e annazenamento adequado dos 

alimentos . 

Todas essas readequações em nossa cozinha, dispensa e refeitório se fazem 

precisas e necessárias neste serviço, pois são nonnas estipuladas pelos órgãos 

competentes relacionados às praticas alimentícias e serão mn ganho na qualidade do 

ambiente escolar, sempre favorável aos alunos e aos princípios essenciais para seu 

desenvolvimento. 

Bauru, 21 de fevereiro de 2019. 

~~~~ ,'IC><>-'-~.~"-A..J.J..A.''\)'Ji::,· 
Alessandra Cri · Foizer Alamino 

Coordenadora Pedagógica Presidente do CEVAC 

Rua Alziro Zarur, 13-10/13-20 CEP: 17.033-370 - Núcleo Presidente Geisel 
Fone: 3203-7650 - creche.cevacediniimt!l@yahoo.com.br 
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BECBIARPBWETOS. 

.CNPJ2!7.723~ F~U;~; l~~r'"'t::.::::::::i 
. =:'.-ri~~•·.·-:;;; 

Ata ile Assembleia Geral Emaonlimíria 4a ~riar Prwetus &eiais. 

A~-vh@ :~&} dias dP .mas~~ :(Ol). do ano de :d.Qi.s;mil e ~ (1019),. às. 1:0:00 hs. :no 

local ,da reunião, ~to ,à Rua TamamJ3"', nº 34--6, Iardim V-tt6ria, no Munieipio.deBattm, Eslado<do 

São Paulo, CEP 17056-050 reuniram-se as pessoas abaixo identiticadas, atendendo ao &lit.al de 

Coovncaçiw datado 4e lt> & janeíte & .20.19, ,em :pritneJGl .cl:wa, "Mi ,a. psi sença 4a malcma 
absoluta dos associados çom Elireitoa voto, COIIÍOODe preceiwa,. EslaW9 Social da Recriai" :Projetos 

~i'!. oom o .propósito de indicar a inscrição ,\, mvos Associadt,s Honmã,ios e .promover a 

e1eíç.ão da Dú-etoriá Executiva e <ÀDsélho iisca1 para o bíêuio de10i912i. 

Iniciando a JellDião o Sr," Leandro da Silva Machado. Presidente da Recriar ~os Sooiais indicou 

amim, Simone Cerigatfo Peuezes Afonso.Secretiíria, para ".nnfi:a;ão daafa dl> assembleia.. 

O St Presidente fez a indicação das pessoas abaixo relacionadas para <lOlllporem o rol de Ãssociados 

Henorãrios, coofonne Art6, Inciso-lJ; de--Es1atuto Secialda-entidade. 

-· Josélvfauro Morais Mimi; 

'-Erika-CristinaRamosMani· > 

- João Celso Pinheiro; 

-~lipe'C~V:~ 
•.'Fátíma:daCostaPinheiro;

-Beatrii:Mêl.o .Mánarin. 
./ 

ApOs .a .apresentação; -0 Sr.º PresidenteBôlieitoo pm:a qne .a· As~eníNeia .se manitestasse,qwmto 

requerido.etodos.os.presentes.concordaram.com.a·indicação.e.regístro.na,quaii<Jaae,c1e.Asl!Ocia'f!]IS' · · 

Honorários, 111Da-vezwre,conhecem,os,relevantes serviços'f)l'CSlados,àRecri;JrProjetes.Sooiais . 

Todos os novos associados presentes foram-orientados quanto aos 5eUS direitos~deveres estatutários 

-{Arugós7 i-0, ll, 12, t3 é t4··dôEstmutó'-Sooial}, il1i:Jli'isiVe, ~iõS)ipattu'diW,M/fiártHll8lÍ~ 

Assembleia. 

o·-srº Presi<li'mte ÍIID. . ·-- •M"'-"--....A.A- .i-.....,;arn de-• . . . OIJ11,Ql,l llp$ ,yn,,,,., • ._ g_1,le - , ........ Y.<> ,_...., - '"<O"'.,.·-. . ,,_,.. pm,!. J;OncQJler 

. aos- .cargos pam .a-Ilimtom.da- :RecriaF Projetos :Sooiais; .deçlatando .que-.a-.atual •.dimtória-~. 

concorrendo para a sua reeleição (Art 21, paragrafo primeiro do Estatuto Social), orien1ando os 

.presentes quanto·a-nccessidadc:.<fe eleição-do ~-Conselho·-Fiscal; uma vezque.estr,.nfio,poéle ser 

reel~ por foq:a estatutária (Art 26 do Estatuto Social). 

Após• de1iberilções entre os presentés, hõuve wtaçaõ •iíiiioi'rne para a reclctção dã áliJât ~ é 

indiCl!Ção e eleição do novo .conselho fiscal, os quais sfio eogl\issados neste .1110menlx,, .;para 



Diretoria: 
PR0C.N2 f30/2.o~ 

FOLHAS 2, 1_5_ _ 
Presidente: b:andm -da 'Silva Mli'óhlido, brasiiclra, -dlS8du', · P-IIStOI'· ~t:Cl, ·mí-_. 1i: Rl'l!l 

Bartolomeu de Gusmão,:n°2-5:5,1lpt9 389, Jardim Amériea,.Bauru,.SP,RGn" ·29:'144. l42•51SSP.:si> ... 
,. -

e CPF ~º 332.959358-06; 

Secretárie: Simone Cerigatto Meni:2es Afoose, brasileira, Qsada, Secr:etátia, resié:nte à Rit,a Mano 

(n}nzaga Jsnqueim, 11" 2-401. V& Souto. l3amu, SP, RG -1!0 il6..1Qtll7JSSP..sp, ,e -OPF aº 

. , 041.174.1,58-lO; 

• 

Tesoureiro: Mareos Antonio Mani, .brasileiro. casadq, Aposentadq, residente .à Rua Sylas Ferraz 

Sampaío, nº· 1-19", P~que São Gerál&, Bauru,. SP, RG nº 8.938.671JSSP-SP, e CPF nº 008.470.698-

85; 

·Membros efetivos do Consellio ~iscai: 

- Suzane&rdim~aqget bmsileim. casada, 4o lar, residente à Travessa Sebastião Alves Vilela 1-55, 

Jardim Jussani, ~-RG 34855890c9 SSPSPt:CPF 310544::948-51-
. . 

- Claudete Adolfo Melo Manarin. bra.,ileira, Qlsada, do lar.. residente à Rua Oieàno Cariam, nº 14-

16;-Bela Vista, Bauru; SP, RG n" Ú.347JJ94-DISSP-SP,-eCPFn" 145.978 . .J'm-32. 

- José Mauro Morais Mani brasileiro, casado, Analista de Sistemas, R:Sidente à Rua São 

Bartolomeu, l-124, JantimRedentor, Balllll/Sl\ RG 32389222~x :SSPSP'e'CPF 28ô.-011t868416 

MemlJros suJ.)lentes do COlllldho Fiscal: 

- Fâtima da Costa Pinlieiro, brasileira, casada, enfermeira, residente ã:Rua'RuaGiocondoTúrini. 10:. 

86,.Jardim Ouro Verdq,B,aum/.$P., CPF 040,.238;211J....g8.. ~· ·.i / 

- João Q:li;_o P.inliell;o, br.isi{eiro, ca~, ~~i.ísta pro~- n:sí4!:mte ~ :lua ~ :Ti • . . · .. 
lil-;&6,:Jardim:Ouro:Y.etde; :Bamu/SP, :RG 1480.7507-1 :SSP.SP .e.:GP.F:0-33:;92559&.6-S-. . ·_ : ·· 

Nada mais .havendo .a .ser 1rafado,, fui oferecida .a pahma .a .quem dela quisesse &7.er :uso e • .como 

ninguém se mamÍ"5iou, mram eoreuados O" mibalhos e suspensa ~ assembtefa pelo tempo 

necessârio.àlawatum.destaata,a4\'lill,àpór: wbeffàAsessio~milida, acbada~. apmvada-e 

por todos os presentes assinada 

Leandro da SilvirMachado 

-Presidente 

'Bauru, 20.deJanéirode 2019. 
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PROJETOS SOCIAIS 

-~IAJl.f'IJW.EmSQQAJ~ 
.ffiPJ'2'f;723iOIIS/OOIIU7 

Ju.t'f>lm~!!~ V!l.a~~,j!OJWl'~••l'i!Uf'.U/SP,.~t.70~· 
·fJ:4)'3231ià3ffl' 0 :ffl2f"1215 recrlarprojefossociàls@fgmaiLcom 

PROC. ~:2.J 3 9 _____ _ 

FOLHAS ___ .2,J_G .. ··-
------~----·- .... ª" • ~ .• 

RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ftECRtAR t>ROJEroS SOCfAIS 

Presidente: Leandro da Silva Machado. brasifeiro, casado, Pastor Evangélico, residente 

à Rua Bartolomeu de Gusmão, nº 2-55, apt9 309, Jardim América, Bauru, SP, RG n2 

29.744.142-5/SSP-SP, e CPF nº 332.950.358-06 •. 

Secretario: •Simone -Cerigatto Menezes Afonso. ·brasiíeira, casada, Secretária, residente 

à Rua Marro Gonzaga Junqueira~ n11 2-401, Vila soum;-sauru; SP, RG nº' 16.:1.60:117/SSP

SP, e CPF 02·043~174.158-10'. 

Tesoureiro: Marcos Antoriio Marií. braslléifo, casado,Ãposentado, residenteã Rua Sylas 

Ferraz Sampaio, nº 1-19, Parque São Geraldo, Bauru, SP, RG nº 8.938.671/SSP-SP, e CPF 

"º 008.470.698-85. 

Bauru, 11 de março de 2019 . 
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ESTATUTO SOCIAL DARECRIARPROJETOS.SOCIAIS· 

CAPÍTULOf 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

PROC. r,.;2 / :l o "/;;;;,t:··-
FOLHAS 2 l 3:: 

Art. 1 A Recriar PTOjetos Sociais, constituída em 22 de janeiro de 
2017 sob a fOlma de OSC (Organização da Sociedade Civil), á uma pessoa 
jurídica de direito privado. sem fins econômicos,. e duração .por tempo 
indeterminado, com sede na Rua Tamanda1é n" 34-6, Jardim Vitória, CEP 
17056-050, .no Munitjpio .de Bauru Estado de São Paulo e foro na aimai:ca. de 
Bauru. 

Art. 2 A Recriar ProjelDs Sociais tem como finalklacle promover de 
forma continuada, permanente e planejada, prestação de selViços de forma 
gratuita. .executando serviços, programas ou projetos socioassitem:iaiS1,. 
educacionais, sooioculturais, esportivos e paradesportivos, a comunidade em 
geral, através de: 
f.- conceder benefícios de prestação social bãsica ou especial, dirigidos às 

famíliasce mdivíµuos.em situação de-vulnerabilidade eu risco social; 
li - incentivar a cultura, esportes e educação em fedas as suas formas, 

.através de ações socioeducativas, .foftaleceRdo "'s«lCÍedade\-
lll - desenvolver os princípios da proteção socíal, o investimento em valores 

,e àtitudesparao desem1olvimentc bumano; 
IV - captar recursos a patrocínio com a finalidade de manter seus serviços, 

projetos e programas; 
V - promover o incentivo à cultura, educação, esporte e meio ambiente de 

fomia continuada; 
VI - desenvolver projetos, programas e seiviços socioeducativos. 

socioesportivos e sócio ~llurais-
VII - Flnnar tennos de Compromisso com órgãos públicos, repartições e 

autarquias (federais, cestaduais, municipais e 4)81ticulares). para o 
desenvolvimento de seus objeliVQs. 

VIII - .Socioassistencial -Agregará todas as fcmlas pam garantia dos direitos 
de forma continuada, permanente planejada, prestando e executando 
.serviços, programas ou projetos . 

IX - Sociocultural - Agregará todas as formas de cultura (danças, música, 
teatros, percussão, circo, etc_}; 

X- Esportivo e Paradesportivo-Agregara o esporte na sua forma de arte. 
XI - Educativo - Agregará as formas .de .f!duração .desenvolvemm oficinas 

de apoio educacional; · 
XII - Desenvol.ver projetos, prog_ra1:nas e ou seilliços que atendam os 

assistidos na saúde, alimentação e necessidad& pessoais, a fim de 
.assegurar a garantia de seus,direitos. 

XIII - estimular a integração e a solidariedade entre seus associados; 
XIV - defender os interesses do$ assocíad~ e da comunidade; 

.Art. 3 No desenvolvimento ,de suas .atMdades, a Recriar Projetos 
Sociais obseivara os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
pu:blicidade, e<;enomicidade e da eficiência e não fará qualquer disaiminação 
de raça, cor, gênero ou credo. 
Paragrafo único. Re.&Jiar Projetos Sociais se dedica às suas alividaóes por 
meio de execução direta de serviços, projetos, programas ou planos de ações, 
por meio da doação de recwsos fisiros. humanos e financeiros. 
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Art. 4 A Recriar Projetos Sociais disciplinará seu funcionamento por 
meio .de .On:iens .Normativas, -emítidas .pela .Assembfeia -Geral, e •Ordens 
Executivas, emitidas pela Diretoria. 

Art. 5 A fim de cumprir suas finalidades, a Associação se on;ianizará em 
:tantas unidades de prestação. de SE!llliçes, .quantas se -iizerem necessárias, as 
quais se regerão pelas disposições estatuárias. 
.Parágrafo .únicoT A Recdar Projetos .Sodais deVel'á possuir um regimento· 
interno por unidade de sentiço, que, após aprovado pela Assembléia Geral de 
Associados, discipfmara o funcionamento da unidade, sempre, ~ 
conformidade com o Estatuto V"tgente da Recriar Projetos Sociais. 

CAPÍTULO Ir PflOC-.· N-2 _-_-/_:3_o__,_f ·-Üc0-,--1 
:OOSASSOCIAOOS FOLHAS :i 1 &' ~~ 

Art. 6 A Recriar Pmj$$ ·Sociais é cans!ituída por número ilimitado 
definidos por toda pessoa capaz de direitos e deveres, sem distinção de 
qualquer natureza -para ser membro associado efe!No, distribuídos nas 
seguintes ca'.egorias; 
1.-,,, Associados Fundadores-: São aqueles que parliciparam da fundação 

da Recriar Projet:os Sociais, comprovado pela assinatura na lista de 
presença da Assembleia Geral de Constituição ou que forem assim 
npmeaclos por 2/3 (dois terços) dos Associados Fundadores que já 
fizerem parte da OSC; 

li- Associados Honorários: São aqueles que se fizerem creclores dessa 
homenagem por seiviços relevantes e .de .notoriedade _presiados .à 
Recriar Projetos Sociais, por proposta da Diretoria Executiva à 
Assembleia Geral 

111- Associados Beneméritos: são aqueles aclmitidos pela Assembleia 
,Geral, que terão os direiros.previstos neste Estatuto; 
111-1 Somente poderá ser oonsiderado Associado Benemérito, quando 
indicado por Associado Fundador e aprovado por 2l3 da .Assembleia 
Geral. 

IV.,. Associados Colaboradores; São aqueles associados. em .flúinero 
ilimitado. que não se enquadram nas demais cal"egorias, entretanto, 
desejam colaborar na c.ansee::ção nos objetivos da Rsdar ~ 
Sociais e cuja admissão é feita por deliberação da Assembleia. 

Art. 7 São direitos .dos associados Fundadores e ttonolários, quites 
com suas obJigações sociàis: 
! - votar e-ser votado para os cargos eletivos; 
li - propor a admissão de novos associados; 
li - tomar parte nas Assembleia Gerais; 
Ili - solicitar, a qualquer momento, esclarecimentos sobre as atividades 

desempenhadas pela Diretoria; 
IV - frequentar e utilizar as dependências e instalações da Recriar Projetos 

Sociais. e .participar de -toda e qualquer atividade oferecida pela 
Associação. 

!VI~ . A utilização das instalações e ~ da Recriar Pl'Qjetos 
Sociais só poderá acontecer, se; 
• Solicitado .por escrilo a Diretoria Executiva. com antecedência roinima 
de30 dias; 
- Após aprovação a Diretoria emillra parecer por escrito informando 
seus deveres e direitos na utilização. · · 
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- Nao interrompa- em· nenhuma hipótese as alivíEfades· desemmlvidas 
pela Recriar Projetos Sociais. 

Art. 8 São direitos dos associados Beneméritos: 
votar os cargos da Diretoria; 
votar e servotado ao cargo de Conselheiro Rscal; 
participar das- deliberações tomadas nas Assembleias Gerais-, com 
direito a voto; 
selicilar, a quafquer momento; esolarecimentos sobre -atividades 
desempenhadas pela Diretoria; 
frequentar as dependências eínstalaçõesda Associação·e·partlciparde· · 
toda e qualquer atividade promovida pela Associação. 

Art. 9 São direitos dos Associados Colaboradores: 
l - participar das deliberações das Assembleias Gerais, -connfireito a·voz-e 

sem direito a voto; 
Jl - frequentaras êependênciase instalaçées <faAssoeiação-.. participar de 

toda e qualquer atividade oferecida pela Associa_~-
Parágrafo primeiro: Na vacância -dos -éargos da· Diretoria e ausência de· 
associados nas categorias elegíveis. para os cargos, poderão ser eleitos 
.associadosda-categoria,imediatamente·aubsequente: 

Art.10 São <leveres dos associados: 
l - ac.!1ar e zelar pelo cumprimento deste Estatuto, respeitando e 

cumprindo todas as determinações emanadas pela lildmirdslração .da. 
Recriar Projetos Sociais; 

H- -pcrtar-se convenientemente sempre ~ estiver em. causa .a .. sua 
quaüdade de associado; 

li! - zelar pel.a con~ ~ dependências e instalaçõe$ da .Recriar 
Projetos Sociais e da execução de suas finalidades; 

JV - participar das Assembleias Gerais quando conwcados; 
V - estar em dia com as contlibuições devidas à Recriar Projetos Sociafs 

fixadas pela Assembleia Geral; 
VI - observar, respeitar e cumprir as NORMAS DE CONDUTA que têm 

como valores centraisa-honesli~. a~. a 'lran$parência,.nas 
informações.. a legalidade nas transações, qualidade nos serviços 
prestados, e respeito pelas pessoas e o trabalho em eq~; 

VII - cooperar para o d~volvimento e a realização das atividades da 
Recriar.Ptqjems Seciais 

Parágrafo único: Todo associado, ou membro da Diretoria Executiva que faltar 
por três reuniões consecutivas ou · seis a~. sem justificativa, será 
automaticamente deslituído de sua condição de associado, assim como 
perderá seu cargo eletivo. 

Art. 11 Todos os a$lil'XliadOS.que-infringirem as ã~ estatutârias 
serão passíveis das seguintes penalidades: 
J ..,. advertência; 
li - suspensão; 
Ili .,,. exclusão. 

Art. 12 As penalidades ,previstas.no artigo anteced<>...nte serão<WJieadas 
pela Diretoria, obedecendo aos seguintes critérios: 
1- Advertência: será aplicada a<> associado de qualquer~ que 

incorrer em simples falia disciplinar ou regulamentar ou, ainda, atrasar 
por 02.(meses).eonsecutives a.cont-ibuição devida à~; \\ 

~~ 
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U.- .Suspensão: será-aplicada.ao associado de qualquer-categoria que 
reincidir em falia que lhe tenha acarretado aplicação de pena de 
.advertê."'lcia pelo-.mesmomotivo,.fiver soffidGtrês penas de-advertência 
por motivos diferentes, infringir qualquer disposição estatutária de maior 
gravídadee.que,.a-crilérto-daDfretoria;justifiquéa~pr - •desta j ~----
pena. ROC. NQ 1:3~1,<.o-é ;, 

·Ili- Exclusão:seráapficadaaoassociado.dequalquer - · ~s 2.2.o 
hipótese de justa causa -- --~·~-.:-=:-==-= 

ParãgrafO primeiro: Apena de suspensão poderá-variai' de 38-dfa&-a 1·2 
meses, dependendo da gravidade dos atos praticados, a clitério da Diretoria. 
Parágrafo segundo: Para fins de exclusão de-que wtaincisolfl deste-artigo, 
considera-se justa causa à difamação daAssociação. dos seus membros ou de 
seus associados; o exen::ício-de atividade centrâlia ãs decisé!ies áas 
Assembleias Geraís ou da Diretoria; desvio dos bons costumes; conduta 
duvidosa-, mediante-a pratica de atos ilícitos ou fl'OOrais-. 
Parágrafo terceiro! A exclusão de qualquer associado ocorrera se 
.reconflecidos-osmotill8s-aeima, pordecisão.da-maioriadosmemllros-da 
Diretoria, garantido o direito a recurso caso em que a decisão caberá à maioria 
absoluta dos associados com.direito a voto,presentesnaAssembleia-Gerat, 
especialmente convocada para este fim, na fonna dos artigos 11. e seguintes 
do Estatuto Social, garantidos ao assaciado-os,direitos-a-ampla-defesae-ao
contraãitório, constitucionalmente assegurados. 

Arl;. 13 Todo e qualquer associado poderá se retirar voluntariamente da 
Associação, bastando paratan!o o-enviede notilit.ação escrita à-Sooiedade, 
com antecec!ência mínima de 30 (trinta) dias . 
.Parágrafo:Único: .Cessará imediatamente o.vinctlk>-de associado-em-cass-de· 
falecimento do mesmo sem custos de qualquer espécie a seus descendentes. 

Art. 14 Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, 
pelos .encargos<la-1nstifuição. 

CAPITULOm 
DA DIRETORIA E ASSEMBLBAS GERAIS 

Att. 15 A RéctiarPrOjétós Sociais será aáíninis!rada por: 
l -Assembjei,a Ger~; 
·li -Dimtorla; . 
til -Con~lho Fi~ 
Parâgrafo -primeiro: A ·Instituição não remunera, sob qualquer forma. seus 
a~dos, os ~gos de $.® Oir~ e do Conselhl> Fisç.al, ):>?m ç:pmp 
qualquer atlvidáde desenvolvidas por seus sócios. 
Pa~grafo ~µn(l9: A. .~$Ç>Çiaçã9 ;a.4oiará . prática\> .de !!estão administr.ati\@ 
necessária e-slJficiente a coibir a Oí:ítenção, de forma individual ou CõletiVa, áe 
~tjo!3 e van~ ~59$, em- decQn:ê.ncia da ~ _npi; 
-pracessos decisõnos. 

Art. 16 A Assembleia Gera!, órgão soberano da instituição. se 
constituirá dos associados em pleno gozo de seus direitos es1atutãrios, reúne
se ordinariamente uma vez po.r ano e extraordinariamente sempre que 
necessário. 

Art.17 Compete à Assembleia Geral: 
1- cumprir e fazer cumprir este Estatuto-Gemi; 
11- elegera Diretoria e o Conselho Fiseal; 
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Ili - destituir® membros da Oire.toria.e do Conselho FISGat 
IV - examinar e aprovar o relatório anual da admims~' "'!,=ação..&.. e as 

demonstr..ções contábeis.e financeiras~ 
V - deliberar sobre toda e qualquer questão a ela encaminhada; 
VI,. decidir sobre a extinção da l[l"ffltiiçãn, nostemios doamge 31; 
VII - decidir sobre a conveniência de afienar, transigir, hipotecai ou permutar 
~ patrimoniais, autorizando a Diretoria a praticar os atos necessártos 
a essas providências; 

VIII - emftlr Ordens Normativas para funcionamento interno da l'lStiruiÇAo; 
IX - alterar o presente Estatuto, inclusive podendo alterar a forma de 

administração.da Recriar Projetas Sociais 
Parágrafo primeiro: As deliberações mencionadas nas alíneas, Ili e IX deste 
artigo dependem do ~ conamie de 213 {dois telÇOS) dos ass nciado$ Q)ffl 

direito a voto presentes na Assembleia especialmente convocada para esse 
fim, não podendo .ela deliberar, . em primeira . .conlUlC'J'Ção, sem a maieria 
absoluta dos associados com rlireilo a voto, ou com menos tia 1/3 (um terço) 
dos associados com direfto a v.oto, nas .convocações seguintes . 

Art. 18 A Assembleia Geral se realizará, ordinariamente, duas 111ez per 
ano. nos meses de abril e novembro para: 
t- aprovar a proposta de programação anual da ln..~ suhmetida#fa. __ •

1 
Direto_na; . . . 1 PROC ~P.~.:_L~ ~(~ 

11 - apreciar o relatório anual da D1retona; 1 ç, : , , : D. ;z_ 1 
IIJ - clisçutlr e homologar as con1as e o balanço ap~::pelo~onselho'--·~-~-,.:::. 

Fiscal 
Parágrafo primeiro: As Assembleias extraordinárias tratarão apenas das 
matérias ~ . .da pauta de.convocaçi:lo,e serão oonvooadas, sempre .que 
necessário, pelo Presidente ou quem o estiver substituindo. A convocação 
.deverá set por sscrito ~ edital fixado na sede da AsSO!:iaçâG. eom 
antecedência mínima de 05 (cinco} dias. 
Parágrafo segundo: Nos teimas do artigo 60 do .Código Cillil, a oonvooação 
da Assembleia será realizada na forma do estatuto. garantido a 1/5 {um quinto) 
dos associados o direito de promovê-la 

Art. 19 Ressalvadas .as e.xoeções. estabelecidas no presente .Estatuto, .e 
quórum para a irtstalação ela Assembleia em primeira convocação será qe 
metade mais um do total deass.ociados rom direito a voto_A&JeSOliiçQes 6etãe 
tomadas por maioria absoluta de votos ~ associados oom direito a voto 
presentes na.Assembleia 
Paragrafo único: No caso de não haver quórum para a reunião da Assembleia 
em primeira convocação, ."lia podera realizar-se, em segunda convocação. com 
qualquer número de associados 30 (trima) minutos depois da nora marcada. 
Neste caso. as resoluções serão ,tomadas flO! maioria ,qualificada .de YOtos, ou 
seja, por 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto presentes na 
Assembleia 

Art. .20 A .instituição .adotara ,praticas de .gestão administrativa. 
necessárias e suficiente, a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de 
benefícios e vantagens pessoais, em deoofl'ência da participação nos 
processos decisórios. 

Art. 21 A Diretoria será constituída pGr um Presidente,~ Tesoureiro e 
um Secretário. · 
Parágrafo primeiro! o mandato da Diretoria selá de 02 (dois) anos. sendo 
permitida apenas uma reeleição, sendo permitido a qualquer membro da 

©'\}, 
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Diretoria credenciar, mencionando os poderes outorgados, um de seus .parss 
para representa-lo em reuniões do órgão, desde que o faça por carta, 
·telegrama ou oulm meio de comunicação escrita, ou ainda.marnfestar .ou v.otar 
sem estar presente, por intermédio dos mesmos meios. 
Paragrafo segundo; não poderão ser eleitos para os caigas 11e Diretoria .e 
Conselho Fiscal da entidade: 
a) Membros do Pooer ou do Ministério Púbíico ou dirigente de órgão ou. 

entidade da administração municipal. 
b) Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,. cclateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea •a· 
deste parágrafo. 

Art. 22 Compete à Diretoria:: 
J - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 
11.~ administrar e dirigir as. atividades da Associação; 
Ili - administrar e zelar pelo patrimônio da Associação; 
!V - elaborar os.planos anuais de atividades eOIÇ8fflelltos daA$SPCiaçãc>; 
V - aplicar as penalidades previstas no prese11te Estatuto'; 
vn - coovooar as Assembleias Gerais; 
VIII- fixar a taxa de contribuição dos Associados; 
IX,.. autorizar operações ·financeiras in~ para o exerácio de sua 

finalidade; 
X,,,. Oliar .comissões provisórias, .com finalidades aspecíficas, -nomeando os 

seQS componentes dentre os Associados; 
XI ,.. elaborar o balanÇQ pa!rim.onial e demonstração de resultado do 

exercício da Associação, prestando as respectivas contas à Assembleia 
.Geral; 

XII - elaborar anualmente o balancete e demonstrações financeiras da 
Associação, sulltnetendo-Qs ao exame do Conselho FISCal. .par.! 
aprovação; 

xm ..,. no primeiro trimestre de cada ano, ~ntar ao Conseloo Fiseal o 
relatório anual da adminisbação J,)Bra exame e posterior deliberação da 
Assembleia Geral; 

XIV - fornecer a · qualquer tempo ao Conselho Rscal os escla1ecimentos, 
mforma!;IÕeS ou .documentos solicitados relativos à ~-fiscalizadora 
deste órgão; 

YN ,., contratar e exonerar funcionári.os, ·fucando-lhes a remuneraçáQ; . 
XVI - representar a Associação de acordo com o estabelecido no parágrafo 

.primeiro deste artigo, nomear 9rccuradores mm 9Qderes especiais de 
representação judicial ativa e passiva, bem como outorgar, por 
instrumento público, os poderes g.u.e se tomarem necessários ao 
cumprimento do mandato geral ou específico, cancelando a nomeação 
e-0u cassando, eu .rev~ pederes.coocedidos, quando convier; 

XVII - regulamentar as Ordens Normativas da Assembleia Geral e emitir 
Ordens Executivas para disc:iplinar o funcionamento interno da 
Instituição. 

Parágrafo primeiro: A Recriar P.rojetos Sociais .será fElPresentada, ativa e 
passivamente, pela assinatura em conjunto do Presidente e do Tesoureiro, ou 
quando do impedimento de um deles podendo ser em conjunto cem a do 
Secretário. 
Parágrafo segundo: .O Presidente, .o T.esoureiro e o Secreláric>, ~ndo na 
forma estabelecida no parágrafo 1° dsste artigo, poderão outorgar e/ou. revogar 
procurações em nome da Associação. A$ -~ especificarão os 
poderes outorgados e terão sempre prazo de validade determinado, não 
superior a -01 (um) ano •. exceto as .proeurações "ad judicia". Os .proc:uradores 

(~ 'ô-
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agirao em conjunto ou isoladamente.. CO(lfotme constar eçpressamente no 
instrumento de procuração. 
Parãgrafo terceiro: ,Obsewada sempre a forma determinada nos_paragrafos 1.11 
e 2" deste artigo, os poderes de representação são os mais amplos e gerais 
para representação ativa e passiva 11a OSC, em_juím ou-fora~ em todos os 
instrumentos públicos ou particulares, perante quaíSquer terceiros, repartições 
públicas, .órgãos da administração direta ® indireta, instituições financeira!!!, 
etc., indusive para abertura e movimentação de contas-correntes, 
inveslimentos e quaisquer outras _oper;!ÇÕeS financeira&,. dar e receber 
quitação, etc . 
. Parágrafo quarto: Os atos .que implicarem em .compra. venda, alienação ou 
oneração a qualquer título de bens imóveis da Associação, só poderão ser 
praticados mediante autorização prévia e expressa da Assembleia Geral. 
Parágrafo quinto: a Diretoria reunir-se-á· sempre que for necessârio e as 
.deliberações serão tomadas por .voto da maioria .de seus membros _presentes-à 

~~ -----~---Art. 23 Compete ao Presídente: f PROC N~ 1-?>o 'l - e 

1 - convocar e presidir as Assembleias Gerais; - ~~ 
JJ .,,- administrar e fiscalizar a execução eiçamentáiia; l f?..!.HAS __ ~~ 
Ili - ter sob sua guarda os registros e documentos de interesse da 

Associação; 
IV - superintender todo o movimento financeiro da Associação; 
V - supe,visionar -a .escrituração contábil; 
VI- prestar todas as informações que forem solicitadas pelo Conselho Fiscal, 

franqueand<>lhe os registros; 
Vil - representar judicialmente e extrajUdicialmente, ativa e passivamente a 

Assooiação; 
VIII - elaborar e executar as políticas de gestão administrativa e jurtãica. 

Art. 24 Compete ao Tesoureiro: 
1:- auxmar o Presidente em suas funções e substituí-lo em seus 

Impedimentos. 
li - elaborar o on;amento e responsabifizar-se pelo gerencia~to das 

atividades da Associação; 
!li - elaborar e execut.ar o planejamento dos investimentos dos recursos da 

Associação; 
IV - elaborar o balanço da Associação, o ffuxo de caixa, e todas as demais 

atividades relacionadas à contabilidade, le$)Ulafia e oonb-Olad.oria da 
~; 

\J - Assinar .em conjunto .com o presidente todos os documentos fiscais..,. 
bancários, e financeiros. 

Art. 25 COill!Me ao Sec:letálio; 
1- substituir o Presidente ou Tesoureiro em seus impedimentos; 
li - auxiliar o Tesoureirosn suas fungães; 
Ili - executar as políticas de gestão administrativa; 
1V - Efetuar a Gestão d.e Pessoal da-Recriar Prqetos Sociais;. 
V - Secretariar e Lavrar as atas da Diretoria Executiva e .auxiliar nas da 

.Assembleia Geral; 
VI - Manter sob sua guarda todos os documentos da OSC. 
Vlb Assil'lar em conjµnto com o _presidente e ou Tesoureiro,. quando do 

impedimento de um deles, todos os documentos fiscais, bancários e 
financeiros. 

. 
;Ui 
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Art. 26 O Conselho Fiscal dotado de competência fJBJi1- .opinar sobre .os 
relatórios desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais 
realizadas. emitindo pareceres para os ~11ismos su~ .da entidade; .é
composto de 03 {três) membros efetivos e 02 {dois) suplente, eleitos pela Assembleia 
Geral. com mandato de 02 (dois}anos, não p()Ckmdo ser i=feitos. 

Parágrafo único: o mandato do Conselho FJSCa! será sempre coincidente com 

oda Diretoria Executiva 

1 

?ROC. NQ _ __j °iQtlQ~ 
Art. Z1 Co~ ao~ FISCal: - . - FOLHAS 2.,.2_,U 
l - exammar os livros de escriuraçao da lnsli!uição; i..-...:.---.:.:.='.,;l.-,·--::-·· 
n - .opinar sobre m. balanços e relatórios de desempenho .financeim .e. 

contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo 
pareceres para os o~sl!Jlelfores da entidade;. 

Ili - no primeiro trimestre após o encerramento do exercido fiscal, examinar 
-o celatério anual da administração. fazendo oonstar do seu parscer .as. 
informações que julgar necessánas ou úteis à deh"beração da 
Assembleia Geral; 

IV - examinar, a qualquer tempo o balancete e demais demonstrações 
financeiras elaboradas periodicamente pela Associaçâl) de Apoio e 
Assistência à Criança e ao Adolescente 

V - examinar as ~ financeiras do exerGicio social,. 
recomendando ou não a sua aprovação pela Assembleia Geral; 

VI - realizar auditorta interna até .que a Associação _promova a contrat~o 
de $'!mpresa de auditoria externa. nos termos do artigo 39. 

VII - examinar documentos fiscais e bancários que deem orjgem as 
demonstrações financeiras e contábeis da Associação de Apoio e 
Assistência à Criança e ao Adolescente 

C.APITULO lV 
DA PERDA DO MANDATO E DA RENUNCIA 

Art. 28 A peroa da qualidade de membro da Oiretoria :Executiva QU. do 
Conselho Fiscal será determinada pela Assembleia Geral, sendo admisslvel somente 
havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplina. quando ficar 
comprovado: 

1- .malversação ou dila_pidação oopammõrno social;. 
li - grave violação deste estatuto; 
111- abandono do cargo, assim considerada a ausêRCia não justificada sm03-

(três reuniões ordlnãrias consecutivas, sem expressa comunicação dos 
motivos da ausência, à secretaria ~a Assooiação~ 

IV -aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo que 
exerce na Associação; 

V - conduta duvidosa; 
Parágrafo Primeiro: .Definida a j~ caus!!, o diretor ou eonselheiro sera 
comunicado, através de notificação extrajudicial, dos fatos a ele imputados; 
para que apresente sua defesa j)lévia à Diretoria ~. no _prazo ,:fe :20 
(vinte) dias, contados do recebimento da comunicação; 
Parágrafo Segundo: Após .o decurso ào prazo desGrilo no _paragrafo anterior, 
independentemente da apresentação de defesa, a representação será 
submetida à Assembleia_ Gelai Extraordinária, devidamente convocada _pai:a 
esse fim, composta de associados em dia com suas obrigações sociais, não 
podendo ela deliberar sem voto concoroe de 2/3 {dois -terços) dos presentes,. 
sendo em primeira, com qualquer número de associados, onde será garantido 
o amplo direito de defesa. 
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CAÁTULOV 
DO PATRIMÕNIO 

PRêlC. :., __ -1-3eÍj52-~ 
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Art 29 O patrimônio da Associação sera constituído de bens móveis, imóveis, 
veículos .que possui e aqueles gue venha a possuir •. as confnõl.lÍÇÕl3S das Associados, 
os donativos, ofertas e contribuições e os resultados das atividades previstas no 
presente.Estatuto. 

Parágrafo primeiro: Os donativos que vierem a integrar o patrimônio da 
Associação não dão direito a qualquer.reivindicação por .parte do doador.ou .de 
terceiros. 

Art. 30 Os membros da Diretoria, <lo Conselho fiscal, bem como os demais, 
Associados, colaboradores ou funcionálios não respondem, ainda que 
subsidiariamente, pelas obrigações da Associação, com exceção aos danos 
resultantes de atos praticados em contrariedade ao presente Estatuto ou Lei, caso em 
,que respondera o autor do ato. 

Art. 31 Na hipótese da dissolução GU. ~ •. a entidade deslinarâ o eventual 
patrimônio remanescente à entidade sem fins lucrativos congênere ou a entidade 
pública. 

CAPmJLOVI 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

' 
Art-32-Apiestação·deeontasdainstituição-obser.rará3S-Sl!'gUlnteSJ'!0rí'i1ás: 
! • escrituração de acordo com os prjncjp.i!>l; f~ de 

contabifidade-e comas·-Nomias Brasileiras deContablfidade; 
li - a publicidade, por qualquer meio eficaz, no ence.lJ9.m.~1P do exerck:io 

fiscat, -ao- relatório· de· atividades- e das demo~es 'financeiras da 
entidade, incluindo as certidões negatlv~ de ~ 

Ili- a realii:ação· oo auditoria, iriclusive por ~ exremos 
independentes quando for o caso, da ap!i~çã.o P.QS eventuais 
·recursos objeta de Termo· de· -Parceria, · conforme p!'éVisto em 
regulamento; 

Art. 33 Quando se tomar economicamente viável, assim entendit;lp 9 1:1Jcançe 
da condição de· arcar-com os custos·sem'prejuíza·da·realizaçao-de sl:raS'1i!'lalid:a'dés, a 
Associação estará obrigada a contratar empresa de auditoria jnqepei:!.JI~. p;al'a 
-verificar a destinação dos recursos da Associação -excluslvarnente para as finalidades 
previstas no _presente Estatuto. 

CAPITULO VII 
DA DISSOt.UÇÃG·E DltUQUIDAÇÃO-

ArL 34 A associação selá -dissolvida _por deliberação da Assembleia Geral 
especialmente convocada para esse fim. 

Parágrafo único: O óigâo liquidante selá a Diretoria em exercíciQ. salvo jumo 
impedimento, caso em que o órgão fiquidante será eleito pela Assembleia 
Geral que aprovar a fiqui~. 

CAPITULOVID 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
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rOJflaALOEltEC!SnOCIVJL DE PESSOASJVRiDICAS-SE B.-'\URll-SP tt 

MICROfllAtADO- N6 ,'4-0'7 ' 

Art. 35 O presente Estatuto poderá ser ,efomtado, a qualq- .tempo. .poi: 
decisão da maioria absoluta dos sócios, em Assembleia Geral especialmente 
convocada para esse fim. 

Art. 36 Os casos omissas serão resolvidos pela Diremlia e.~ pela 
Assembleia Geral. 

Alt. 37 .O .presente Estatuto entrará 001 vigor após sua ap!PllaÇão .pela. 
Assembléia Geral de Constituição e seu registro em cartório . 

Leandro da Silva Machado 
,Presidente 
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PROJETOS SOCIAIS 

!.JQENJmCAÇÃO 

. ~.IAIJfflf)J~gs~ 
,aPJ.Z.7~723.1111$/0001'417 

R!l;t :r:11"1~ ~,-Vil;i~,ljliic►.!fp,~,~$1';-W,: ~
-{-14)'3236--3333 -98121-1215 .recriàrprojetossoc:làls@"gmail;com 

_.ANEXOU 

PROPOSTA DOOBJETO DA PARCERIA 

Recriar Projetos Soâais, CNPJ: 27.723.005/0001--07, Data da Inscrição no CNPJ: 

3l/03/2.JJ17, &ldereço: Rua 'famaruiaré, 34-6, Bairft>: Vila São JoãG .do ~. 

Bauru/SP, CEP: 17056-050, Tefefone: (14} 3236-3333 e (14) 98121-1215, e-mail: 

recri arpro j etossocia is@gma i l .com 

A Recriar Projetos Sociais, constituída sob a forma de Organização da Sociedade CIVÍI 

JOSC},.comprazo .de duração indeterminado,pessoaJur.ídica.de.direltopdvadQ,.sem fins 

lucrativos, tem como finalidade promover de fonna continuada, permanente e 

planejada,Jl~O de serviços de forma.gratuita, executando serviços,J)f'Qgl'afJ)as ou 

projetos socioassistenciais, educacionais, socioculturais, esportivos e para desportivos 

para a comunidade em g~ observando os princípios da legalidad~ impessoalidad~ 

moralidade, pu61ícídade, economicidade e da eficiência, em sintonia com aleí-Orgãnica 

da Assistência Social (LOAS) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), visando 

p-ríncipãlmente à prorno~o itl ã'iàlüfa f'IUiflanã, nãõ fãzêi'iâo qoatquêl' tlisei'lií\ina~o 

de raça, cor, gênero ou credo. 

A Recriar Projetos Sociafs tem como missão estatutárfa conceder benefícios de 

,Prestação social básica ou ~ai; dirigidos às famffias; incentivar a cultura, esportes e 

educação em todas as suas formas, através de ações socioeducativas, fortalecendo a 

sociedade; desenvolver os pdncípios .da.proteção sociaJ, .o .investimento em valoras .e 

atitudes para o desenvolvimento humano;-captarrecursos e-patrocínio com a finalidade 

-de manter seus SMliços, pTDjems -e pr~; ~ver .o ~ ,;f>. mltma,, 

educação, esporte e meio ambiente de forma continuada; desenvolver projetos, 

4'1'ogr.amas,e-seooç-es sooloedooatlves, 58Cio-esper;tives-e sóelo~ltt1r'81s; .firffl8f .teimes 

de compromisso com órgãos públicos, repartições e autarquias (federais, estaduais, 

municipais e particulares), para o desenvolvimento de seus objetivos. 

1 

-~ 
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RECRIAR 
PRbJETOS SOCIAIS 

.RECft!AR-PROJ~~ SQCWS
.CNPJ?.7;723;-oosJooot-07 

.Rua Ta"';indaré 3+6, .Y,laSão:João~!)fpira'!P>·Bagru/5P,.qi>: .l7~ 
:fi4l~3333-9lim-'lffl n!Criarpro· · • · : r;;;i.-----,.~.,-, 7 

PROC. N~-~-~~ 
FOLHAS _ _,&_ 2.~ '""' .. ·. ~- ,..:_ 

Agr.egar todas as.formas para.garantia dos direitos.de furma cor~üãcTã, permanente 

pl~nejalf~, l)fest~ndo e -executanc;lo ·servi_çps, :Wç,g~rnas ou ·projf.!'tbs; ~~g;n- tódl!s )\Is 

.fo,mas.de .ruttura .(danças, .m.úsic.a;.teatrQS, ,perrussão; ,eiu;o,,etc, • .;}; .agregar,JN!SPQJ;te 

.na ,sua forma .de arte; agregar as formas.de educação desenvolvendo oficinas .de .apoio 

educacion!!l; desenvofver _projet-os, programas e ou :St!f'Vi_ÇOS <1ue-atendam-os ·assistili9s 

._:na saúde, alimentação e necessidade ..pessoais; a.fim·.de assegurar.a garantia.de -sews· 

direitos; estimular a jntegração e .a solidariedade. entre seus .associados; defender os 

-interesses dos as,sociãdõs -e da-cu1t1uníj:la-cfe. 

A .OSC .desenvoh,:e .o ".Hat.faffa:P.rojeto-'Social, :in.seritk>,.no-Sewiçe-ade .COnvivêm:ia-.e 

.fortalecimento de .Vínculos para Crianças.de Adolescentes de .06 a 15 anos, atendendo 

·aruatmentt! 40"1quarenta} ctia~s 1"1"a taixl! ·etárill-entr-éO6 ~ 1.z· anos, '-êitl-situatãl> tlé 

:vulnerabilidade social, ào,Jar:dim:Vitória e :baim>s.circum,izinhoS;-de .segunda.a .sext-a

_feira,,das08:00.às 11:15.hs,.nocootratumo.escolar. 

•A-Recriar Pffl,iet~SO'ciais•stem a-'S!Ja•<fisposiçãn1l&'(sl!is)'$alast.4irmitttaltas:,-mm-~.mtti0' 

-visuais (sendo -que uma -é-destinada -para a Assistente 0Sooial-e Administra~). além -de três 

-~!i;orna·totíllha, um!iãtão tfúê éuttrtZàdbciffllo 'N!feitótio, s~ndoque, páni as athfllflldés 

esportivas, é utilizado um terreno gramado:Próximo·da Sede-da·OSC. 

11.JDENJIHCAÇÃO DAP~•DffRIA,fflmNDIDA 

Estabelecer a colaboração entre o CMDCA e a Recriar Projetos Sociais para realização 

do "ªProjeto Multimídia: Criação de Co11teddos Digitais" que será executado n-a Sede 

da Instituição, situado na Rua Tamandaré 34-6, Jaroim Vitória. 

-As ~riança$/adolescentes~ue-ser.ão,atendidospefo.projeto.são-advimms.dere.alidades 

de vulnerabilidade e risco social. Também é escasso o acesso à cultura e à 

informatização; e a ideia da constru_ção de um prqjeto de multimldia, vem no sentido de 

ampliar o universo tecnolõl(ICO e os ajudaria no seu desenvolviinenfoíntelectuaf 

Ili. DIAGNÕSTICO DA REALIDADE 

-o Jardii'ti -Vitôriã e·bairrõS õtetrnvizilltros, ê Omã têgião muito õ!Féfité dó mUl'lleípiõ dê 

·Bauru, com muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, onde as crianças e 
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éOLHAS ~,9- - -
adolescentes estão expostas a-situações de risco social ao.ficarem na·rua-110'.períoao ém 

t1ue 11ão ~stãona ·escol~, U!J:la·vez-q\leftá :gr,inde illcidênçii! -~e tráfi1:9·e ·9s0-di!! dr9gas, 

.pro.stituit>ão, .violência, .se, situações .que são .nm:was-;c10-.desenvolvimentt>· Ao se.u -

caráter.e minimiza.as.perspectivas de.futuro, sendo.grandes as.chances.de se.tomarem 

exc1uídos'sociais, 

;No .mundo ,eont-emp!JJ'.âneo tudo eslá tigado,a.teErmlogja, crianças; jovens . .e -adultos

.passam .horas.conectadas.na.internet e mídias sotiais •. Milhares.de horas. de.amteúdo 

são posti!l:lbs 1'10 yootObe·e-ttnl:lia.s-sociais a tadá ~ia, J~!> a!, 'PE$fJUisil$, p(Jt'éni, 11~ 

,pessoas,das wsses.sociais.rnaisbaixascQu . .de . .em.situasão.de.vutner.abilidadeSPcialf'mam 

.aquém desse.desenvolvimento tea:iotógico, tomando-se também, .em.muitos.casos,.os 

'Cfl:nnadbs.,,-extfüídos ~i_gitais". 

A5 mídias -sociais-.hoje são .mais.que ,passa-temPQ. são .ver.dadeiras,.qmmmidades de 

trabalho e negócio. 

•o· ªProjeto 'Multimídia: 00iação-de 1:onfeúdos 0Dígltais" -tem a -intenção de abrir esse 

horizonte _para as crians;as e jovens, estimulando e direcionando a desbravarem o 

m!J.ní:'lb 'fj_a~1ogiae ioteinet, prop'iciandoa ~~ d'e~tomatemypu~i's, 

.Oll :.inffuer;illiador:e1;,.iiígilai$; ,BIJ,P~-ll),le :jlião-li.eruier-..&eUS•~-OlnltlilSalll't::intemet, 4l1J· 

com a edição e produção de conteúdo para empresas e afins. 

ó "Projeto t.lhiítiiníaíà: -Cri~~o de Conteúdos Oigitaís,,. llisa 'iniclàlizar, -estlinulár e 

• incentivar crian_ças/adolescentes para uma futura carreira _profissional voltada não só 
~ 

para o conheciineri:to e uiilizaçãQ, ro.mo .tam1iém,para a cná_ção ele mfifías.em suas máis 

,diveraas-medalidades;.agregando,cenheclmentooe.direclonando.as.a-soohar-e,desejar 

-um futuro -mais promisso~, -sendo -que as atividades -conmbuirãe para -ressi,Bflificar 

v1vencias de 'iso1amento e de violaçãp de direito~-~ como _prQPiciar eiçperlênâas 

favoreoodoras ao,i'Jesem10lvimento; 

,O .Pr-ojeto -ser-á mensurado ,através· -de· Entrevistas-individuais «1m os -cpart-idpantes; 

-relatórios-elaboradospelos-monitoresdas-oficinas-eclista de-frequência-de cada evento, 

:p:ara ·medir o·'íridice de ~row:ltanre.nto e de fi:equ:ênãa dos parJ:iéiilantes.. -~ :av.an;.ção 
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• ;RGCRIHR 
PRO.JETOS SOCIAlS 

. f!ECR~ffl4)JET~SOÇIAJS 
. CNPJZI ;.723;1JOS/0001-07 

Rua ;fa1'.ffl111C1~ ~ ~$ão;loãcHI&.~ """'/~,.~ ~
·(14)3236,,.333:i-981214215. -recriarprojetossodaisflgmall:com 

.oco~rerá a.partir do segundo mês.do Projeto.e será r_ealizada bimestralmente até.o.final 

l PROC. N2 1 s o I <,O 
FOLHAS Q_ 81 -t::>....,,,-t"I 

.Bauru, 10 de março de 2019. 

~~ 
Presidente 
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RHCRIRR 
PROJETOS SOCIAIS 

1. lDENTJFJCAÇÃO 

-~CR.JA.R-P.IIO.JErg,5,~S-
-CNPJ'27:l23llllSJt)IIIHA)7 

~ua-:r11m.i!i:1.lfi!rl! ~-~la ~~W,!Rir.mP.>13,.1.~~.~~~~ 
(lil'.)-32'3~3333' - .9llmai2!5· recriàrprojetossodais@gmail.com 

ANEX01U 

1JESCfllf.&!Tá:Ntg\~~~-

· 1.1. ldentificação de Entidade Proponente 

..Nmne:Remar P,rqjetos SOtíals 

CNPJ: 27.723.005/0001-07 Data da Inscrição: 31/03/2017 

&dereço: .Rua T.amaooare, 34-6 

Bairro: Vila São João do lpiranga 

• Munlcípão;.Bauru, Bauru 

UF: São Paulo 

• 

CEP: 17.0S6-íl50 

Telefone: (14) 3236-3333 e (14) 98121-1215 

E-maií: recriarprojetossociais@gmail.com 

1.2. Dados do Representante Legaí 

Nome: Leandro da Silva Machado 

RG: 29.i44.142~55Sl'fSfl 

CPF: 332.950.358-06 

Nacfonàtidade:·brasilêíra 

Estado CivH: casado 

1:ndereço:·Rua·Bartotomeu de Gusmão, 2--SS, apto. 309 

Bairro: Jardim América 

Municipio: Bauru 

-W'! SãoJlaülo 

CEP: 17017-336. 

Telefone: (14) 981168791 

E-mail: leandrosmk@gmail.com 
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R~CRIRR 
PROJETOS SOCWS 

.~~f'R9.l!l1"0$~ 
.ffiPJ'27:723;00Sjffll01-07 

,~!J;tTi!~~~;~la.~P.~·~m.i:IJlll,~/~,~ .JJ~!i~9-
:f1ílJ;3236'-3333 - .9affl-1US. recriàrprojetossodaís@gmail:com 

1.3. Descrição do Projeto 

'f'ifufo do-Projeto:~jé'M:ufti1t1ídia:'(;iij!Ção dê~t~bS~ilifa~ 
:local ,de .Exe1:ução:. Saia· de:.informátita.redida1J,lfa.a,RecriaT .. l'mjetos S®iais,.Rua'Tama11dar:é,:.M,ti; 

.Bairro: Vila São João do,lpiranga, .Bauru/SP 

~;t~Odé'~!!tµçãô:'~im~do~J?Jdoz~)'1ll!!Sesàcó$r~a~~9~í!SS!n~pra~9:ú.1Sll\lmenwgµ~ 

,formaliza .a parceria. 

No mundo contemporâneo tudo está ligado a tecnologia, .crianças, jovens .e .adultos .passam horas 

çonect~das 'fll! ínt~met e midras socil!is. 'Milhares dé1lôt:!$dé~~!ldf'J ~o l)óstadõsi$ Y!'~f 
.mídias,sociais,a."ada dia, segundo,as<J)e,squisas,.poFém, aspessoas.dasdasse.s Sl1lílaismaisbaixasw· 

e., <le . .em situação de .. vulnerabilidade social .ficam .aquém desse desenvolvimento temalógico, 

· 'tô'rnandõ-se também, em •muitos ea-sos; "OS 'Chamlil'lbs ·~-exclaídôs d~is'' • 

. As .mídias sociais .hoje· são .mais .que ,:passa ,temPQ,· são .verdadeiras .oportunid.mes .de trabaUro.e 

negócio. 

-Multimídia-é ·um· dos termos •mais: m:~rdos:·'l'!esta: dêtada~ 1:stt?·1:l!l'l'i'it1 ~ 'lltf ·cmz:nnefftl) '<li! 'Ci1m1-pndt!s 

indústriasJFluckiger, 95): informática, -telecomunicações,.publicidade,consumidores de dispositivos-de áudio 

'e'lltdeo, ·1ndústriin1e '1:eleÍll°São ·e Cinema. 'l:ste ~rl!hl:le 1nteresse-d~1nifúmias0poité!rólias· êohti'ihlliú'jJara ·a 

:grande evolução da multimídia. Segundo Fluckjger,, sistema multimídia ~ tlfll sistema cepaz de-manipular ao 

menos umiipo de mídia discreta e umtipo ãe mídia continua, as dilas numafàrma digita[ 

O '!J>rojeto .1)111,dtimídi.a:.<;~a-~de Qm.te\id~·».igi ... i(' tem,;i ir:i.teo&ã~d.e-abrire~~~ZQJ$éP.i@· 

_as ,crianças.e.Jo11ens; estimulando .e,direcionando.a,desbravarem .o . .mundo .da.teGnolQ8ia e,Jntemet,· 

& propiciando a .oportunidade .de se .tomarem .youtubers, ou influenciadores.digitais, .ou pessoas .que 

,ifae-~ndé'r!:-eus'-prâdútos'm!1ntémet, áu .tl'.Jífí a 'E!ll~ 'é Jiffldatãe -dt! -wrtfêÜttoc·p:mi '(!fflfl~S!lS'-é 

.afinsr 

O "Projeto Multimídia: Criação de Conteúdos Digitais" visa também inicializar, estimular e 

incentivar crianças/adolescentes para uma futura carreira profissfonar vo1tadà não só lJara o 

conhecimento e utilização, como também para a criação de mídias em suas mais diversas 

mottalidaâes; agregãlldõ conhecimenro e dirêcionib'ldõ--ãs a sõnhãr e desejar om fUIDrõ mãiS 

promissor, sendo que as atividades eontrlbuirão para ressignificar vivencias de isolamento e de 

vioíação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras ao desenvoliliinento. 
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-~IA!lf.RO,,~~~s. 
--cNPJ'27:723l005]0001-07 ·• RtCRIRR 

-~;tT;im,~r:é ~Al!l;i-$ii0-~w.1~~/~,~1►,l7®~-
:(!4)323'6',gffl -ffi?l-1215 .recríarprojetossociais@gmail'.com 

PROJETOS SOCIAIS 

-Pretende..secom este projeto afoançarc60{sessenta}crianças/adolesa:ntes da comunidade do Jardim 

··\1~6ria i! :f>íJirros çircunvi~inh~, em •sitl,Ji!Ção 9~ VtJ_ln~iliçlild~ ·soçial, -~v.~itJas ·em :cfjJas'fµrt.n~, 11 

saber: 30 {trinta) .crian&as :d.o .Serviço ,de ~ivêntia.,e ;Fortalecimento.de Vínwlos .para 0-i;;mçaH! 

Adolescentes {SCFVCA) .que .já frequentam o .HaHaHa Projeto Soáal .no .período .da manhã, mais 30 

~tl'.ínta}·ado~5ce11fys ~ªw.mu!lidade nç,p~ri<1de (la1ar*, . . . 

Objetivo Geral: 

- Contribuir com a •interação-entre os-educandos; 

PROC. f~Q-:1Jot z.õ~ 
íOLHAS 2, ,3 q -- _ , __ ~-· - .. ~ ~.:-::-'-::;:-- .. -- ...... 

- P.ropiciando.o desenvolvlmento·dashabilidades.de.comunicação·e··pwfieiêneiacdosetlucandos;· 

._. - Utilizar .a .internet .e .mídias sociais .oomo· .ponte .de avanço positiito .no· .pro.cesso ensino-

aprendizagem. 

-·Oferecende perspectivas-de futuras profissões. 

'Ob~ Espedficos: 

-;Estimular .o.radocínioJógico· 

--Ajudar na organização de.modo geral 

- Ai1xili11rnç, ·des~fY!pgnho:-p1?sSO:al~ pr9"s~iqi,;;iJ · 

- :Estímular,.a m:iatividade 

--.Desenvolver habilidades.para soíucionar situações adve= 

• -r o~na_r a inte.rn~ um tneio-cfe amp,iar 951i9tj:~ntespro~fOl'l.í1S e -saj;:11s 

-Apr-esentar.um.novo,ramoàe trabaltiopmfissional,ou,de.faze, 

.-Aflorar.habilidades. até-então desconhecidas quanto. ao design, edição e.,tecnologia. 

- Aproxímar-os .Participantestla teeno1~i.a 

-:Propor_cionau;i :trabalho -em.equipe. 

__ Facfütar o compartilhamento.de informações. 

-·1hcentivar :a _pesqaisa, d~!3te-e ~scimento-1111:electoar. 

-:Q>nscientizar SQbreas relações-.entre.o ser hum;mo . .e.as-.redessociais. 

A'çôtisfMetod01ogi"a: - . 
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R~CRIRR 
PRO..IETOS soctrus 

;(onsiderando -l'luddger (95), Sistemas multimídia são -aplicados na educação. Onde .pessoas 

apr\md~nymªis e waisrapidil!Tl~$-guando ~1>P!Wi:n'lt~r, 09l(ÍJ'~tfll.~~ilr~~m,v~ q,~s, 

.que ;tomam multimídia Ym- .meio .natuml de ,treinar ~ -~sr.- ,Muitos sistemas- J:le 

.educação/treinamento muftimídia atuais são sistemas standalones.oom-0 material .armazenado em 

<:1)-Rf3Nís que podê'" 1er -coinPi3f'!:i1hados por Ql'l~ 'US\1;1~. '1;,t1Jélfl'!fo serilídQJ'es m~ídii! -~ff'.I' 

:uma,rede-de·Janga-distânEia{WAI\I·~ Wide.Area:-NetwQr-k},~0,usadQs:.nos.wm)s_são-compar:tilbad.o.s

.por -várias .pessoas, .não .é conveniente que o estudante possa estudar .em .qualquer -lugar e -em 

qol!lguerttora; O'm'l!te~a~ ête'étiSiho pode sél'Ot)Ial'liz~do't'.iihaffiitaffl!'Jl'tteJ,atã-s!,!gliir~~té, 

.as.sim J:ada .estudante ,ppde,apret1der .no-seu .estilo,e,pasw, ,ajnter,ação~m.téailcPs,é,por-,e-maíl~ 

•~ .comunicação de áudio.e vídeo. 

"thiciafrttenteflaverá uma-roda tte-conversacomtodós ôs participantes para t$dat-ecimêntfJSffl!'foiib~ 

:os,detalhesdelZada.etapa do processo,.com espaço,,par,a,per;guntassobre-&assunto;•.e:twcadeidelas

entre. os participantes,.objetivando!evantar,o.nívelde~onhecimento.dos,mesmossobre-o-Projetoo 

-que aoxiliara'na di~nbui_ção-naS'dfitina~fittivilfàlfe • 

. :As-.ofü,inas serão-.T.ealizadas ;02 vezes_poF-semana ;{tei;ças;e;quim:as,felras,)-.mis,per.íodos ,da.manbã,e 

tarde, no laboratório .de Tecnologia .com .04 {quatro) turmas .de 15 .alunos .cada turma, .perfazendo 

'llfi'ftõta1 dé-60•{séssetttâ) 'Cl'iIDi~S'/àrfdlelõtl!nt-ês. 

:Crianças: faixa.etáriaaie 09.a 11..anos;e :11.meses-

15 criançasdas.08:00.às 10:30-hs 

• 15 crianças'dàs09:00à's11:30•hs· 

.Adolescentes:Jaixa.etária:,de1:2.a 15,an:os-

15 adolescentes.das 13:00 às 15:30 hs 

15 ado1escentêS das 15~00 ·ãs· 17 :3G'tis 

Conteúdos,.atividades e recursos.do .Projeto: 

· -Oir-conte'údos é as ·atlvidades•iJtlé ·-serão· l!ltett1n11ta:s-são-:prmnmlel'ltE$''Clt!"vlveht:las -e·~l'lêl1'cia-s:

.positivas .obtidas .em .cursos .r:ealizados,pela .equjpe . .té.cnica-:e ser.ão .devidamente .adequadas

Ju11tamente.com a.construção do.grupo.de participantes.no .decorrer -00 .processo. 
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PROJETOS SOCIAIS 

.Recursos necessários para realização.do Projeto: 

-Recütsõsiflifüânos 

:QT :forma_são:Profissional 

:01 SUPERIOR 

CUSTEIO 

;__ ____ ._ 

.Ça~ 

MONlfOR 
-

Pa_gamento.dl;! contas,de,energia,.~.-N~,"1é!teriajs.di11er5os_<fe,~crit9rio,
materiais diversos p.edagógico, .materiais .diversos. informática e-serviços_ ,de 

- ' ' 

erceiro.s. 

AUXltlO 

--· 
_. 

---01-cAMERA.OSlR CA-NOJ\fCâmera.Canon-Dslr:Eos-Kebel'T6i:Com·tente 18"-SSMmJ 

- O! TRIPÉHIDRAUUCO PARA CAME:RA (,Tnpé PtofissionatVidêoJ<2e'5aara) -' 

- .. -""":.": 

_· :01;iiliicROFONE•SHOTGUN?ÃRÃ'CAP:rÀÇÃOÓEÃUDÍÓRSiMÍert!fiin~Diféciõl'iálSÍiitgfuí;CSR
0

YOÍf.lHT,;g1)._· .. 

-.01 :MICROFONEtAPEtA·PARA CAPT:AÇÃO·OE:AUOIO.(Microfõrte-tAPEtABOYA} 

-- :CONJUNTO SOFl'BOX'l:ED:IIJJMINAÇÃ01S0FfBOX·led,tuma} 
-· 

-- SUPORTE E TEODOPARA·f.UNDO GRAVAÇÃO 
_. 

.- 03-c:ARTÕES DE ·MEMÓRIA 3ZG ,(LASSE 1-0'-sANDISK 

-• 02:COMPUTADORES PARA·-EDJÇÃODEVIDEO 

·. -·Ol-CEtULARPARAAULASDEDISPOSITVOS·MÕVEISGalaxyS9 
·, 

-01TV40 PÓt.EGADÀS P-ÀRAPROJETÀR AS Atii:As-40' ___ 
··---· .. .... -- --- •... -······· ·-··-- ·- ... . ---· 

' 

OUTROS ·EQTOS NECESSÁRIOS AO PROJITCl ', 

:Cargahorária:-

Total: 2Ó-hs. semanais ,.,-80-.hs. -mensais= 960 hs. anuais 
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.Rua Tamamjaré 34,6,VJ/il São-Jo5'>.d0Jpfran_p;,B;ru,,./$P~·1'10$-1)50-
(14)3231í'-3333' - :91r1H-t215' reafàrprofetossoc:iais@lgmail.com 

PROJETOS SOCIAIS 

-- .introdução à multimídia 

-1«>teir0•para 'Çl'iação-de coilteµdo 

- Jluminação,para ,grav.ação.{fotografial 

.- Gravação.de conteúdo 

-·fdíção1'.lev_ídéos 

-::r.r.atamento,de Níde-0s-

.-.Gravação e equalização de áudio 

- 'ftãtamentó de-á'odib 

-:Oispositivosmóveislgravaçã0;.edi§ãoe postagens} 

•- - Marketing.digital e Técnicas-de engajamento 

-'Criação e perso11a1ização dé·tanat 'foutabe 

-~drção,e,postagens,para:tGnf 

- Edição e postagens para .Facebook 

-o-uração: 12 'Meses . 

. 1ndicador.es.de resultado: 

'ti. 'l)tópôsta é de afetitmi>li 'indic'adbtes ij't)MtitffiiiOS" ê {1\íãfiMivM. 'OS Wli1veis tji:ii!! fjbdéttíb! ffllrfí 

mensurá-los .através das Jistas-.de frequência, relatór.ios .e Ai>Utros;· .e .os jrwislveis-.que ,poderemos 

.consegui-los.pela ,observação. em.atividades-como.-dinâmicas . .e,jogos, .podendo mensurar.o grau.de 

•- satlsfaçâ'ô oa'insati!lfaçãtl 'Clõs''participarit:l!s • 

. P.úblico.AIIZO:-30 .(trinta} Q:ianças Já .atendidas,peloSCFV"A,.através .do:HaHaHa ~qjeto.SodaJ,,mais 

30~tcinta) adolescentes.da comunidade local. 

2. INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRA PARTIDA 

Valor da contrapartida:·OO 

3. CAPAODAOETÉCNJCO-OP.ERACIONAL 

A Recriar Projetos Sociais tem a sua ÕtSposição 06 (seis} salas climatizadas, com recursos áudio visuais (sendo 

-que uma .é destlnada ,par.a .a Administração), ,além :dectr,ês-banhe!ros,-,uma -<:-<lilnha, ,um ,salão ~,é-titillzado 

como refeitório e, para as atividades esportivas, é utilizado um terreno gramado próximo da Sede da OSC. ~ 
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PRÔJETÓS SOCWS 

.A Recriar.Projetos Sociais .tem.à.sua.disposição.uma sala.com 32m2,.que é.usada.para ati11idades de 

in:fõr,nátita, possuinçlo -cap!Íciçlade ·técnico ·ópe~ciç;n~ -para d~r · su~rte ·ao --,,,1>jet9 'fi'lh,,tppú~íiJ; 

.(r.ia~o-.de:.(onteúdo5'Digitai1-'. 

• .Qualificação Técnica -Kécursost'essoais: 

• 'CARGO :QlJANTIDADE · 

·Presidente· :01 
' 

• Pedagoga Ol: ' 

·Tesoureiro• 01 

Secretária -01 

Assistente Soêial 
- . ... .. . ··- . ·-. -· ·-- "" ' ~- . ... - . ·--- .•. .. 

• :01· 

·Educador-Sociat .05 
' 

Mi:mit~s Q6 • 

.·Nutricionista . 01 

Cozinheira 02 

Auxiliar de:Cozinlía 
... .03· . . 

.. 
Ajudantede.Servi&PS G.erais 01 

· Odontólo_ga:(dentista) Ql 

:0-1 ' · .Cabeleireira 

-Equipe de .capJ:aÇiiP•.e,~tir;;ida-e ·doaçi:íes · 
.(jg 

TOTAL 34 ' 
., 

'f33"(1f'il; ·i'O'tle lt'larç1Hiê-Z6l'!t 

~~ 
Presidente 
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Rua Tamandaré 34-6, Vila São João do lplranga, Bauru/SP, CEP: 17056-050 
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~ J>LANO DE TRABALHQ ·~ • ' . 
Proponente: Recriar ~r~e~Sociais CNPJ/MF: 27.723.005/0001-07 

Projeto: "Projeto M 

Exercício: 2019 

: Criação de Conteúdos Digitais" 

Nome do Responsável legal: Leandro da Silva Mª-chado 

1. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

A Recriar Projetos Sociais tem como missão estatutária promover de forma continuada, permanente e planejada, prestação de serviços de forma gratuita, 

executando serviços, programas ou projetos socioassistenciais, educacionais, socioculturais, esportivos e paradesportivos, à comunidade em geral, 

observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, visando principalmente a promoção da 

criatura humana, não fazendo qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou credo. 

Conceder benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias; incentivar a cultura, esportes e educação em todas as suas formas, através 

de ações socioeducativas, fortalecendo a sociedade; desenvolver os princípios da proteção social, o investimento em valores e atitudes para o 

desenvolvimento humano; captar recursos e patrocínio com a finalidade de manter seus serviços, projetos e programas; promover o incentivo à cultura, 

educação, esporte e meio ambiente de forma continuada; desenvolver projetos, programas e serviços socioeducativos, socio esportivos e sócio culturais; 

firmar termos de compromisso com órgãos públicos, repartições e c1utarquias (federais, estaduais, municipais e particulares), para o desenvolvimento de 

seus objetivos. 

1 • • 4~~ , . 
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Agregar todas as formas para garan ns reitos, de forma continuada, permanente, planejada, prestando e executando serviços, programas ou projetos; 

agregar todas as formas de cultura ( .Q s, úsica, teatros, percussão, circo, etc ... ); agregar o esporte na sua forma de arte; agregar as formas de educação 
t'l') 

desenvolvendo oficinas de apoio u acl nal; desenvolver projetos, programas e ou serviços que atendam os assistidos na saúde, alimentação e 

necessidade pessoais, a fim de asse udr a arantia de seus direitos; estimular a integração e a solidariedade entre seus associados; defender os interesses 
2: ~ 

dos assocjados e da comunidade. x! :5 
- o . 

A Recriar Projetos Sociais, constituldã-eó'.J:)2 de janeiro de 2017 sob a forma de OSC (Organização da Sociedade Civil), é uma pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins econômicos, de duração por tempo indeterminado, com sede na Rua Tamandaré nº 34-6, Vila São João do lpiranga, Bauru/SP, CEP 17056-

050. 

A OSC desenvolve o "HaHaHa Projeto Social, inserido no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de Adolescentes de 06 a 15 

anos, atendendo atualmente 42 (quar.enta e duas) crianças na faixa etária entre 06 e 12 anos, em situação de vulnerabilidade social, do Jardim Vitória e 

bairros circunvizinhos, d.e segunda a sexta-feira, no período da manhã, no contra turno escolar. 

A Recriar Projetos Sociais tem a sua disposição 06 (seis) salas climatizadas, com recursos áudio visuais (sendo que uma é destinada para a Administração e 

outra para Informática), além de três banheiros, uma cozinha, um salão que é utilizado como refeitório, sendo que, para as atividades esportivas, é utilizado 

um terrel)o gramado próximo da Sede ,da OSC. 

Sua atual Dirntoria é constituída por 01 (um) Presidente, 01 (um) Tesoureiro, 01 (um) Secretário, bem como um Conselho Fiscal composto por 03 (três) 

membros titulares e 02 (dois) membros suplentes, conforme ata de nº 65.264, de 08/02/2019, com mandato de 02 anos, a partir de 22/01/2019 até 

21/01/2021, tendo também um quadro de voluntários com a seguinte composição: 01 pedagoga, 01 Assistente Social, 05 Educadores Sociais, 06 Monitores, 

01 Nutricjonista, 02 Cozinheiras, 03 Auxiliares de Cozinha, 01 Ajudante de Serviços Gerais, 02 Odontólogas, 01 Cabeleireira e uma equipe de captação e 

retirada de doações com 08 pessoas. 

Os recursos materias e financeiros da Recriar Projetos Sociais são oriundos de doações de empresas e pessoas da sociedade civil, sendo que sua principal 

_fonte de recursos é o Programa de Apadrinhamento de Crianças, no qual as pessoas contribuem financeiramente. 

2 • • (J4_: 
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o,. J! 
O Jardim Vitória e bairros circunvizi hó';;, @:lma região muito carente do mur:iicípio de Bauru, com muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, onde 

V :i'; 1 
as crianças e adolescentes estão e ~às~ situações de risco social ao ficarem na rua no período em que não estão na escola, uma vez que há grande o.. u.. 1 

incidência de tráfico e uso de drogas, prostituição, violência, etc, situações que são nocivas ao desenvolvimento do seu caráter e minimiza as perspectivas de 

futuro, sendo grandes as chances de se tornarem adultos excluídos sociais. 

As crianças e adolescentes do território não possuem muito acesso a informação e informatização. 

No mundo contemporâneo tudo está ligado a tecnologia, crianças, jovens e adultos passam horas conectadas na internet e mídias sociais. Milhares de horas 

de conteúdo são postados no youtube e mídias sociais a cacla dia e, segundo pesquisas, as pessoas das classes sociais mais baixas ou de em situação de 

vulnerabilidade social ficam aquém desse desenvolvimento tecnológico, tornando-se também, em muitos casos, os chamados "excluídos digitais", portanto, 

um projeto de multimidia ampliaria o universo tecnológico o os ajudaria no seu desenvolvimento intelectual. 

As mídias sociais hoje são mais que passa tempo, são verdadeiras oportunidades de trabalho e negócio. 

O "Projeto Multimídia: Criação de Conteúdos Digitais" tem a intenção de abrir esse horizonte para as crianças e jovens, estimulando e direcionando a 

desbravarem o mundo da tecnologia e internet, propiciando a oportunidade de se tornarem youtubers, ou influenciadores digitais, ou pessoas que irão 

vender seus produtos na internet, ou com a edição e produção de conteúdo para empresas e afins. 

O "Projeto Multimídia: Criação de Conteúdos Digitais" visa inicializar, estimular e incentivar crianças/adolescentes para uma futura carreira profissional 

voltada não só para o conhecimento e utilização, como também para a criação de mídias em suas mais diversas modalidades, agregando conhecimento e 

direcionando-as a sonhar e desejar um futuro mais promissor, sendo que as atividades contribuirão para ressignificar vivencias de isolamento e de violação 

de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras ao desenvolvimento. 

3 • • Ú-~ 



• RECRIAR 
PROJETOS SOCIAIS 

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

3.1 Identificação da Proposta 
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e~ os Di itais" tem a intenção de abrir UM NOVO horizonte para as crianças e jovens, estimulando e direcionando a 
o - ' 

desbravarem o mundo da tecnolo ~ internet, propiciando a oportunidade de se tornarem youtubers, ou influenciadores digitais, ou pessoas que irão 
" 

vender seus produtos na internet, ou com a edição e produção de conteúdo para empresas e afins. 

O "Projeto Multimídia: Criação de Conteúdos Digitais" visa inicializar, estimular e incentivar crianças/adolescentes para uma futura carreira profissional 

voltada não só para o conhecimento e utilização, como também para a criação de mídias em suas mais diversas modalidades, agregando conhecimento e 

direcionando-as a sonhar e desejar um futuro mais promissor, sendo que as atividades contribuirão para ressignificar vivencias de isolamento e de violação 

de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras ao desenvolvimento. 

O PROJETO tem como meta alcançar 100% dos participantes nas atividades/oficinas de multimídia para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, em 

vulnerabilidade social, alcançando resultados positivos como: melhoria no relacionamento, facilidade para trabalho em equipe, aumentar a criatividade e 

imaginação e desenvolver-se nas atividades práticas do projeto. 

3.2 Público Alvo: 

O Público Alvo do "Projeto Multimídia: Criação de Conteúdos Digitais" é de: 60 (essenta) crianças/adolescentes, sendo 30 (trinta) crianças de 09 a 11 anos e 

11 meses, já atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, através do HaHaHa Projeto Social e 30 (trinta) 

adolescentes na faixa etária de 12 a 15 anos, da comunidade local. 

3.3 Objetivo 

Objetivo Geral: 

• 4 -• 
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- Contribuir com a interação entre os educandos; 

-Propiciar o desenvolvimento das habilidades de 

.. ' 
' 

ic~ção e proficiência dos educandos; 

- Utilizar a internet e mídias sociais como ponte de1av 

- Oferecer perspectivas de futuras profissões. 

Objetivos Específicos: 

" 
:d~ositivo no processo ensino-aprendizagem. 

1, 
li 

- Estimular o raciocínio lógico 

- Ajudar na organização de modo geral 

- Auxiliar no desempenho pessoal e profissional 

- Estimular a criatividade 

,, ,, 

~l~I! 
~11 z. V) 1 

• <(. u :e 
o--' a: o 
Q. LI. 

- Desenvolver habilidades para solucionar situações adversas 

- Tornar a internet um meio de ampliar os horizontes profissionais e sociais 

- Apresentar um novo ramo de trabalho profissional ou de lazer 

- Aflorar habilidades até então desconhecidas quanto ao design, edição e tecnologia. 

- Aproximar os participantes da tecnologia 

- Proporcionar o trabalho em equipe. 

- Facilitar o compartilhamento de informações. 

- Incentivar a pesquisa, debate e crescimento intelectual. 

- Conscientizar sobre as relações entre o ser humano e as redes sociais. 

3.4 Meta de Atendimento: 

Serão atendidos :- 60 (sessenta) crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social, na faixa etária de 06 a 15 anos. 

5 • • 
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o Projeto tem a como meta alcançarlf 

vulnerabilidade social, alcançando resillta 

imaginação e desenvolver-se nas ativid. 

1% lias participantes nas atividades/oficinas de multimídia para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, em 
li 

3.5 Período de Funcionamento: 

- 12 (doze) meses 

3.6 Operacionalização: 

---,c:i 
o, 
z V) 
·"< u :r: o ...J 

(1: o 
0.. LL 

ositivos como: melhoria no relacionamento, facilidade para trabalho em equipe, aumentar a criatividade e 

ticas do projeto. 

Considerando Fluckiger (95), sistemas multimídia são aplicados na educação. Onde pessoas aprendem mais e mais rapidamente quando elas podem ver, 

ouvir e trabalhar com novos conceitos, que tornam multimídia um meio natural de treinar e educar. Muitos sistemas de educação/treinamento multimídia 

atuais são sistemas standalones com o material armazenado -em CD-ROMs que podem ser compartilhados por outros usuários. Quando servidores multimídia 

em uma rede de longa distância (WAN - Wide Area Network) são usados: nos cursos são compartilhados por várias pessoas, não é conveniente que o 

estudante possa estudar em qualquer lugar e em qualquer hora, o material de ensino pode ser organizado dinamicamente para seguir cada estudante, assim 

cada estudante pode aprender no seu estilo e passo, a interação com técnicos é por e-mail e comunicação de áudio e vídeo. 

Para iniciação do Projeto haverá uma reunião com todos os participantes para esclarecimentos de todos os detalhes dE;! cada etapa do processo, com espaço 

para perguntas sobre o assunto, também haverá espaço para troca de ideias entre os participantes, e assim levantar-se o nível de conhecimento dos mesmos 

sobre o Projeto e também para a distribuição nas oficinas/atividades. 

3.7 Descrlçao das Atividades 

Conteúdos, atividades e recursos do Projeto: 

• 6 • N= 
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O conteúdo a ser apresentado no presente r o :é fruto de experiências positivas em cursos realizados pela equipe responsável e poderão sofrer 
i 

adequações com a construção do grupo de par · <1tt$s no decorrer do processo. As oficinas serão realizadas 02 vezes por semana (terças e quintas-feiras) 
,D ll)! 

nos períodos da manhã e tarde, no Laborató l'f) I :ecnologia com 04 (quatro) turmas de 15 (quinze) alunos cada turma, perfazendo um total de 60 

(sessenta) crianças/adolescentes. \' ci/, 
"' fl 
2 v1'· 

• ...:! u :r:· 
Crianças: 15 crianças das 08:00 às 10:30 hs I fE O 1 

o.. u. ! 
15 crianças das 09:00 às 11:30 hs 

Adolescentes: 

15 adolescentes das 13:00 às 15:30 hs 

15 adolescentes das 15:00 às 17:30 hs 

Carga horária: Total: 20 hs. semanais - 80 hs. mensais= 960 hs. anuais 

3.8 Impacto Social Esperado: 

Cronograma de execução: 

GRUPO 1 
Atividades / Oficinas MATUTINO 

(CRIANÇAS) 
- Introdução à multimidia X 

- Roteiro para criação de conteúdo X 

- Iluminação para gravação (fotografia) X 

- _Gravação de conteúdo X 

• 7 

GRUPO2 GRUPO3 
MATUTINO VESPERTINO 
(CRIANÇAS) (ADOELSCENTES) 

X X 

X X 

X X 

X X 

• 

GRUPO4 
VESPERTINO 

(ADOELSCENTES) 
X 

X 

X 

X 

~ 
~ 
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- Edição de vídeos - - X X X X r 1 

- Tratamento de vídeos ~ 01_' X X X X 

- Gravação e equalização de áudio ~ :, j X X X X 

- Tratamento de áudio \, l 
"' 1 

X X X X 

- Dispositivos móveis (gravação, edição e postagens) i=! <>: "'-: 
X X X X 

- Marketing digital e Técnicas de engajamento :: tr X X X X 

- Criação e personalização de canal Youtube X X X X 

- Edição e postagens para IGTV X X X X 

- Edição e postagens para Facebook X X X X 

3.9. Indicadores que aferirão as metas .(relatórios/ listas, visita in loc:o, encaminhamentos, pesquisa de satisfação ao público alvo, etc) 

Indicadores Instrumentos 

Índice de frequência dos.participantes Listas de Frequência semanal 

Índice de Aproveitamento dos participantes Relatórios mensais e Encontros/ Pesquisa com o Público 

Índice de Melhoria nos Processos de Aprendizagem Avaliações Mensais 

4. CRONOGRAMA/PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES: 

Atividades/ Oficinas PRAZO DAS ATIVIDADES/ MÊS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

- Introdução à multimídia X 

' 
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- Roteiro para criação do conteúdo ,_, ' X X 

.( j 

- Defínição do material a ser elaborado - r~ o:i, ~otos, Páginas na X X 
Mídia - Temas (o que será criado) r ·r , 
- Iluminação para gravação (fotografia) ('n !..J. X X 

" - Gravação de conteúdo li ., X X X X 
"' il 

- Edição de vídeos • -- <t 1 . ' ~ :ti X X X X 

- Tratam.ento de vídeos ,:i,: ~I X X X X X X 
"'- ' ---~ 

- Gravação e equalização de áudio X X X X X X 

- Tratamento de áudio X X X X X X 

- Dispositivos móveis (gravação, edição e postagens) X X X X X X 

- Marketing digital e técnicas de engajamento X X X 

- Criação e personalização de canal Youtube X X X X 

- Edição e postagens para IG1V X X X X 

- Edição e Postagem para Facebook X X X X 

- Apresentação Final do Projeto para a Comunidade X X 
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5. PlANO DE APLICAÇÃO DE 

5.1- Recursos Hu 
Fóilt~:Qe~!{~~ursoi 

QT 

"' 

SOS 
1 

:z V, 

u ~ Cargo 
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------;.~;., 

Formação 

Profissional 
o...., 
li< o 
Q. u. 

1 

Regime !Salário 
C/H Trabalhista IFGTSI IRRF PIS I INSS I Benefícios l13º1Rescisãol Férias 

Demais 

Encargos !Total 

01 Superior Assistente Social 

Obs: Serviço voluntário 

5.2 - Recursos Humanos 
Fol'Íte de·R~éilisliJ~FMDc§A ' -- · .. - . :.:::~-->-: .-.. ,, ,-,:··•' . o .:,;, • . ..... , ... 

''~:-_:-\. ·~:' 
·-· ~ - - - --.·,, . . . ••' •' 

. - - '. 
Encargos Sociais e Trabalhistas 

Formação Regime 
QT Cargo C/H 

Trabalhista 
Salário Demais 

Profissional FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13º Rescisão Férias 
Encargos Total 

01 
Vídeo Maker 

Monitor MEi 1.300,00 15.600,00 Designer 
OBS: Contratação de Microempreendedor Individual para prestação de serviços de 20 horas semanais, durante 12 meses. 

10 • • a\~ 



• RECRIAR 
PROJETOS SOCtAIS 

5.3 - Des.e_esas de Custeio 

" 
' ., 

' Ji 
~; 

Q :ti' 
O\ ' - ('\. 

) RECRIAR PROJETOS SOCIAIS 
CNPJ 27.723.005/0001-07 

) 
Rua Tamandaré 34-6, VIia São João do lplranga, Bauru/SP, CEP: 17056-050 
(14) 3236-3333 - 98230-8450 recriarprojetossoclals@gmall.com 

' ~l:>n~~jleJteclyJjóYf:MQ<;A' . .Ct~ .. ~,.. 
~~~~-.;.•, .• - .e.··· 

,~ ., .,:. V •• ~f,.//.:...••;;i T .. ,i~.-•-_\'> ~,--,,, <;,_ 
-

.. -·~ ;: ' 
(j'\i 

... ,r,i:.-,~.Jc 

·<._. ..:':"tipó.c1i·o~;~ésa· ; _ .. : çtisto'. . · Nât~re~~;da \ 
TotaÍ(R$) tie~pesi "' 

MATERIAL DE EXPEDIENTE - 1.000,00 1 3.3.90.30.16 
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (acessórios e periféricos de computadores para reposição, cartuchos de tinta, etc.) 1.000,00 1 3.3.90.30.17 
SUPORTE E TECIDO PARA FUNDO GRAVAÇÃO 350,00 1 3.3.90.30.29 
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (para reforma do sistema de energia da sala de informática) 390,92 1 3.3.90.30.26 

TOTAL 2.740,92 

5.4 - Serviç_os de Terceiros 
·Fonté-<le Ret~~ó!fMQ€A -,. 

.. •': . ,,:,'. ·• : ,. .. Ct;i_sto. Naturezà da: · · ·. TipÓs d!Í Despesa 
.. • .. ' -.-.·· . . Toti!I (R$) Despesa ' ... . . . . 

UNIFORME (para utilização das crianças/adolescentes) 3.500,00 3.3.90.39.70 
LICENÇA DE PROGRAMAS DE EDIÇÃO DE VIDEO (adobe premiere CC) 1.750,00 3.3.90.39.11 

TOTAL 5.250,00 

• 11 • 
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Rua Tamandaré 34-6, Vila São João do lplranga, Bauru/SP, CEP: 17056-050 
(14) 3236-3333 - 98230-8450 recrlarproJetossoclals@gmall.com 

'1) N 1·i 
5.5. Auxiilio ,._, ' 

'i=ónté de'Rêcurso: i=MP 
. ,. . . -. . . ',re ·_ ?Í'ípo de ;a,~ri~l 

. .. - . ' ~ '" ;: 

01- CAM ERA DSLR CANON (Câmera Canon Dslr Eos Rebel T6i Com Lente 18-S5Mm) 

01- TRIPÉ HIDRAULICO PARA CAl\/lERA (Tripé Pre>fissional Vídeo K2e Saara) 

"• -
. ··"-'llàfi'·:.,: · -.-~ .. -_·_.,_: .. 
. (, . or , .. NalorTotaL . .. . . .. . -, ... , 

· · \iriid~d~(R$) · '<R$} : ·, · ~atur~iallárie~p~s.a',' 

í 
-:-- .~;>-.. _, ~, . :, 

::..__ - 1 

2.700,00 2.700,00 4.4.90.52.33 

850,00 850,00 3.3.90.30.29 

01 - MICROFONE SHOTGUN PARA CAPTAÇÃO DE AUDIO (Microfone Direcional Shitgun CSR Yoga _lff-81) 300,00 300,00 4.4.90.52.33 

01- MICROFONE LAPELA PARA CAPTAÇÃO DE AUDIO (Microfone LAPELA BOYA BY-Ml) 

01- CONJUNTO SOFTBOX LED ILUMINAÇÃO (SOFTBOX led Luma ) 

04 - COMPUTADORES PARA EDIÇÃO DE VÍDEO 

· 01- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK 

01- CELULAR PARA AULAS DE DISPOSITVOS MÓVEIS Galaxy SlO 

01- TV 40 POLEGADAS PARA PROJETAR AS AULAS 

04 - ESTABILIZADOR MONOVOLT 300 Va - llS V (no-break) 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1 Recursos Humanos 

Concedente 

TOTAL DAS DESPESAS 

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5! Parcela 6ª Parcela 

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

6.2 Despesas de Custeio 

Concedente 
1ª Parcela 2; Parcela 3; Parcela 4ª Parcela Sª Parcela 6ª Parcela 

228,41 228,41 228,41 228,41 228,41 228,41 

7ª Parcela 

1.300,00 

7; Parcela 

228,41 

149,00 149,00 4.4.90.52.33 
850,00 850,00 3.3.90.30.29 

2.550,00 10.200,00 4.4.90.52.35 
1.100,00 1.100,00 4.4.90.52.35 

3.400,00 3.400,00 4.4.90.52.06 

1.500,00 1.500,00 4.4.90.52.33 

90,00 360,00 4.4.90.52.30 
21.409,00 

8ª Parcela 9; Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 12; Parcela TOTA[(R$) 
1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1S.60Q;'!lÕ 

8! Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 12; Parcela TOTAL IR$) 
228,41 228,41 228,41 228,41 228,41 2.74Q;92 
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CNPJ 27,723,005/0001-07 

R6CRIRR Rua Tamandaré 34-6, Vila São João do lplranga, Bauru/SP, CEP: 17056-050 
PROJETOS SOCIAIS (14) 3236-3333 • 98230-8450 recriarproJetossoclals@gmall.com . 

'Yl 

6.3 Despesas de Serviços de rer eiros 

Concedente 2!. 
1! Parcela 2! Parcela ;°, E,prdi 4! Parcela 51 Parcela 6! Parcela 7! Parcela 8! Parcela 9! Parcela 10! Parcela 11! Parcela 12! Parcela '.if~l"~l;1R$)/ , ' - ' - . ,• ~ 

5.250,00 0,00 1!110Q: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 's.2s1):oo.·•. 
"·" y ""·" • 

6.3 Despesas de Auxílio 

:oncedente 
1! Parcela 21 Parcela 3! Parcela 41 Parcela 51 Parcela 6! Parcela 7! Parcela 8! Parcela 9! Parcela 10! Parcela 11! Parcela 12! Parcela ·':J"Qr~~lits> : 

'• .s _i}L, ,-;·,, ,,,•,0 

21.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . :2~,4~Jjô:.; 

6.4 Total das Despesas: 

Concedente 
Recursos Humanos Despesas de Custeio Serviços de Terceiros Despesas de Auxílio .. TQ:r~l_R$-F · .. 

15.600,00 2.740,92 5.250,00 21.409,00 ;'' ''44.9'99·92· .: • 
, ~ , • < 
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Rua Tamandaré 34-6, Vila São João do lplranga, Bauru/SP, CEP: 17056-050 
(14) 3236-3333 • 98230-8450 recrlarproJetossocials@)gmall.com 

1' 
,iESTAÇÃO DE CONTAS 
! 

Janeiro a abril 

Maio a Agosto 

Setembro a Dezembro 

Anual 

ll~ e:. ínl-,(k, 
Leandro da Silva Machado 

Presidente 

• 
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Bauru, 29 de outubro de 2019. 
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Instituto Profissional de Reabilitação Social 
1º de Agosto 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E 
DOIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às oito horas, se reuniram na 
sede da Entidade, na Rua José dos Santos Godoy, 3-169, Núcleo Presidente Geisel-Bauru-SP, em 
Assembléia Geral Ordinária, regularmente convocada, os associados do Instituto Profissional de 
Reabilitação Social "l º de Agosto" - IPRESP A, para deliberar sobre a seguinte pauta, publicada 
no "Jornal da Cidade", edição nº 17. 730 de 12/12/2018, página 24. !.Apresentação do Programa 
executado em 2018 e Plano 2019; 2.Eleição Diretoria Executiva e Conselho Fiscal exercício 
2019/2020; 3. Outros assuntos de interesse da Entidade. Depois de realizada a primeira chamada, 
às oito horas o Senhor Presidente da Mesa, Orlando Polido Neto comunicou que aguardaria o 
tempo regulamentar para a segunda chamada Às oito horas e quinze minutos, em segunda 
chamada, foram constatadas as presenças dos seguintes sócios conselheiros: Marcos Henrique 
Mazziero, Maria Helena Leão, Ana Laura Motta Vaz, Orlando Polido Neto, Nathalia Batista 
Beijo, Pedro Paulo Tonin, Salvador Ricardo Francisco e os demais que constam na lista de 
presença Após a prece de abertura proferida pelo Senhorita Maria Helena Leão, o presidente da 
Mesa Senhor Orlando informou que passaria a discorrer sobre o primeiro item da pauta; 
iniciando a leitura e comentários acerca do Relatório de Atividades de 2018, ressaltando alguns 
itens como. as reformas efetuadas, a permanência do número de vagas para o Projeto Alegria em 
1.20 crianças, na faixa etária de 06 a 15 anos, a manutenção das parcerias existentes, como 
exemplo, Escola FourC, AIESEC - uma organização que executa prngramas de intercâmbio 

entr
1
~ jovenüus de diferente; paíseds -, parc

1
eridaa com Jardim Botânico

1 
p~a ddesenvoldvadiroen

2
to
01

d
8
e tri!N. ha A· 

eco og1ca. tras ações ,oram esenvo v1 s, como consta no re atono e atJ.v1 es . este 
momento foi o citado relatório colocado em votação pelo Senhor Presidente da mesa e ele foi 
então,.aprovado por unanimidade. Logo após, o Senhor Orlando procedeu à leitura e apreciações 
alusivas ao Plano de Atividades de 2019, oportunidade em que ressaltou que serão mantidas 
todas-as atividades atuais e -incentivadas metas para a implantação do serviço de escolinha de 
futebol com 40 vagas. Logo em seguida o Sr Orlando discorreu sobre os três eventos 
promocionais que serão realizados no ano de 2019; o primeiro em parceria com o Supermercado 
Confiança - Ação Fraternal venda de Canelone, o segundo foi a participação na festa de 
aniversario da cidade de Bauru - Festa do Sanduíche Bauru; o terceiro em parceria com o 
Alameda Quality Center - Show de Musica Dando seqüência o Senhor Orlando colocou o plano 
201 9 em votação o· qual foi aprovado por unanimidade. Logo ein seguida o Sr Presidente da 
mesa submeteu à votação a seguinte composição da Diretoria Executiva e do·Cm1selho Fiscal: 
Presidente: Marcos Henrique Mazzieiro-RG.: 15.511.787; CPF.: 058.377.698-11; Vice
Presidente: Cesar Esteves Moron, RG 7.163.678-X, CPF 792.235.838/53; Primeiro 
Tesoureiro: Lucas Gonçalves Santos, RG. 47391837-7, CPF: 410.733,788-02; Segundo 
Tesoureiro: Maria Helena Leão-RG.: 10.767.231-5; CPF.: 002.005.288-07; Primeira 
Secretária: Ângela Cristina Mecheseregian Razera-RG.: 16.436.240-X; CPF.: 137.237.148-
62; Segunda Secretária: Salvador Ricardo Francisco, RG 28. 739.312-4, CPF 
l 95.455.298/06; Diretor de Obras e Patrimônio (acúmulo de cargo): Marcos Henrique 
Mazzieiro-RG.: 15.511. 787; CPF.: 058.377.698-11; Membros Titulares do Conselho Fiscal: 
Pedro Paulo Tonin, RG 16.145.766-6, CPF 032.591.005-17; Cássia Giovana Neubern 
Guerra- R.G.: 22.953.720-0; CPF.: 191.021.958-44; Ana Laura Motta Vaz, RG. 
35. 758.730-3, CPF: 418.950. 718-01; Membros Suplentes do Conselho Fiscal: Nathalia 

Rua José dos Santos Godoy nº 3-169, Núcleo Residencial Presidente Geisel 
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Instituto Profissional de Reabilitação Social 
lºdeAgosto 

Batista Beijo, RG32.044.918-X, CPF 364.164.728/21; Anézio Picolo-R.G.:5.733.231-9; 
CPF.: 603.807.568-20; Hilda da Silva Mecheseregian; RG: 2.413.862; CPF:38.814.948-04. 
Tendo sido aprovada por aclamação, ficou, portanto, constituída e empossada a Diretoria 
Executiv,a e o Conselho Fiscal do IPRESPA, para segundo a fonna estatutária, cumprir mandato 
de primeiro de janeiro de dois mil e dezenove até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte. 
Em seguida o Senhor Orlando procedeu à leitura do terceiro item da pauta, Outros assuntos de 
interesse da Entidade, oportunidade em que mencionou que foi notificado pelo Ministério do 
Trabalho sobre a reversão de parte do processo que disponibilizou a doação de R$ 140.000,00 
para o lprespa investir em reformas, sendo que o lprespa deverá devolver o que não investiu 
ainda (cerca de R$ 45.000,00), foi também feito menção que o recurso oriundo do sistema da 
nota fiscal se encerra no final do ano de 2018, foi solicitado pelo presidente Sr Marcos que fosse 
mostrado a todos os presentes as dependências do Iprespa, o qual o Sr Orlando executou no final 
da reunião. Em seguida sem nenhuma manifestação dos presentes foi proferida a prece pela Srta 
Maria Helena Leão, o S or Presidente da mesa declarou encerrada essa reunião e eu, Orlando 
Polido Neto~---,-.....,.,~-,,--~ exarei a presente Ata que reproduz os trabalhos da sessão e 
que, após lida e achada' onfonne, foi assinada por todos os pre ntes. Bauru, 22 de dezembro de 
2018. 

Presidente 

Rua José dos Santos Godov nº 3-169, Núcleo Residencial Presidente Geisel 
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LISTA DE PRESENÇA 

ASSEMBLEIA GERA ORDINÁRIA REALIZADA EM 22/12/2018 

NOME ASSINATURA 

C2u.dn ud {Ã_, 

_R_.G_---.--1~bl-..l...!.i~~--c....:L=~'-----------L=='.....L.J~t p 
3. . e . . o.. ~ .( . ·~ ,J ~ . 

5. 
R. 

8. 

9 . 

12. 

R.G. 
13. 

R.G. 
14. 

R.G. 
15. 

R.G. 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840; Bauru - SP. Telefone (14) 3203-2968. www.iprespa.com.br. 
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CARGO NOME 

Presidente M11rcos Henrique Miuziero 

Vice-Pn:isidentc Cesru· Esteve11 Moron 

!~Tesoureiro Lucas Gonynlves Santos 

2" T esourciro Maria Helena leão 

l4 Sec~tária A.ngela. Cristina M. Razeim 

21 Secretária ;;~ SalvadorlUcardo Frlincisco 

Diretor de Obrn.s c:~ft Marcos Henrique Mazziem 

Patrimônio 

1\.1,embro Titular · ... Ann Ulura Mott11 Vaz 

Conselho Fiscal 

~1-?robru Tin1lar Pedro Paulo T onin 

Conselho Fiscal 

Mombro Titular Cássia Giovana Neuberu 

Con!ltllbo Fisail Guerra 

Mtmbro Suplente Nathalia Batista Beijo 

Conscilbo Fiscal 

Membro Suplente AnezioPicolo 

Conselho Fiscal 

Membro Suplente Hilda da Silva Mechcseregian 

Conselho Fiscal 

• • 
Instituto Profissional de Reabilitação Social l ºde.Agosto 

Diretoria Executiva e Conselho Fiscai 
(Assembléia Geral de 22 de dezembro de 2018) 

DOCUMENTOS NAC!ON, EST.CML PROFISSÃO ENDEREÇO 
RG.15.511.787-7 Brasileiro Casado Ciêncins F.llonômicas Alam,;:: da Urimo, 1-100, cnsa 10,Bauru-SP. 

CPF: 058.377.698-ll Cep 17067-330 

RG. 7163678 - X BrusiMro Cusu.do Apost:ntudo R. José Ferreira Murquês, 6-60 - Vi111 Nova Cidade 

CPF: 792..235.838.53 Universitnria, Bo.u111 - SP, 17012-200. 

R0,47.391.837-7 Bra.sileiru Solteiro Policia! Militar Rua Vespasiano Bastazini, 4-54, Bnum -- SP 

CPF :410.733.788-02 C:ep [7030-070 

RG. l0.767.231-5 Brasileira Casada Técnico Administrativo Rua ,losó.PircG de Camargo. 1-16,Bnuru-SP. 

CPF ;002.005.288-07 

RG.16.436.240-X Brasileira Casada Protessora Educnçllo Rua Mari~ Rani~ri,I0-60. Sabiâ?,bloco 06, ap.24-B. 

CPF: 137.237.148-62 Infantil. 811Uru-SP. 

RO28739312 -4 Brasileiro Casado Radiologista RuaJo!lé Carlos Mariano, 5-60.Bauru-SP.Cep 17055-

CPF :195.455.298-06 460. 

RG.15.511.787-7 Brasileiro Ca(f(ldo Ciêncins Econômicas Rua Gen. Mareondcs SalgtiJ<.•, 11-24, B11U1u-SP. 

CPF: 058.377.698-11 

RO. 35.758,730-3 Brasileira Solteira Rela,;ões Publiçns Rua Rt:nalo Tambnrn, 1-29, Bru.iru - Sf> 

CPF: 418.950. 718-0 1 Cep 17.018-100 

RG.16145766-6 Brasildro Solteiro Empresu1io Rua Eng Saint Martin , 14-3 L npto 81-Buum-SP CEP 

CPF :091.269.608-77 17015-350 

RO 22.953,nO-O Brasileira. Casada Enfermeira Rua Venezuela, '2-20.Vila lndepe11dência, Bauru - Sp 

CPF 191.021.958-44 

RG. 32.044.918-X Brasileira Solteira Engenheira Rua SWlfOs Dumont 17-70- Bola Vista Bauru-SP 

etc: 364.t64.72S..21 CEP I 7060-510 

RO. 5.733.231-9 Brasileiro Casado Empresário Rua Treze de. Maio, 25-84. Bauru-SP. 

CIC: 603 .807 .568-20 

RG: 2.413.862 Bras leira Viuva Aposentada Rua Rubens Arruda 14-37Jd Estoril Bauru• SP 
CPF:.38.814948..(}4 

-

(~ DcsignndOs P:1º Presidente da Diretoria, artigo 22, §2º do Estnttlto,MANDA.fO: Inicio: O 1/0J/2019 e término: 3 1/ 12/Í020.Ma.rcos licn1iquc Mnzriero-Pretidente du iPRESPA. 

Rua José dos Santos Godoy n' 3-169, Núcleo Residencial Presidente Geisel 
Cep 17033-550, Bauru - SP CGC 45.029.865/0001-l 9 
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Funcionário afastado com Aposentadoria por Invalidez, temos que 1 
infonnar no eSoàal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao ]. 1 

EMPRESA QUE POSSUI SÓCIO COTISTA E NÃO RECEBE PRÓ-LABORE 
TEM QUE INFORMAR ESSE SÓCIO PA~ QJ ·SOCIAL? 

\. Esclarecemos que não hâ previsãotegal expressa específica, por~m, 
·, . entende-se que se não hâ fat~ ge . dor da contribuição previdenà· 
: ária, ou seja, se não há retirada de r(l labore, não há obrigação das 
· '. · fnformações do sócio administradof no e Social. 

f~ZO PARA ADERIR AO E-SOCIAL 
: "'Qual o prazo para aderir ao E-Social, para empresas optante do . . 

Siltlples Nacional ME e EPP? Saiba mais acessando a íntegra do 
co11teúdo no site: [www.empresario.corn.br/legislacao]. 

\ CONTRATAÇÃO DE AUTÕNOMO MENSAL 
Empresa que emiti todo mês RPA para autônomo, pode caracte· 
rizar vínculo empregatício? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao]. 

· FERIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, 
TEM INCIDlNCIAS DO lRRF? 

Informamos que: Conforme o art.62, Inciso X. da IN/RFB nº 1 .500/2014, 
as férias pagas em rescisão de contrato não serão tributadas. 

FUNCIONÃRIO DESEJA CUMPRI O AVISO PRÉVIO 
runcionário solicitou demissão e a empresa dispensou do aviso, entre
tanto deseja cumprir o aviso, como proceder? Saiba mais acessando a 
integra no site: [www.empresario.com.br/legislacao]. 

TRANSMISSÃO liA ~fD-REINF 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7° Lema - SÓ POR HOJE 
Este lema sugere que, ~ irwts de tomarmos decisões para a 
vida toda, limitemo-nos a fazer prcpósitos por um dia apenas, 
justamente o dia que estamos sempre vivendo: o dia hoje. O 
de ontem já vivemos quando el~ era hoje, e o de am~nhã, 
quando chegar, será hoje novamente. 

Literatura: baseada no "7 lemas de NIA uma 
interpretação",{pág.09)-

GRUPO VIVER DE VERDADE • Bauru PROGRAMA VIVER 

Reuniões: Quartas-feiras das 20 às 22h / DE VERDADE 
Quintas-feiras das 14h30 as 16h30. / Ouça todos os domingos 

Rua Bandeirante,. 12-43, Centro, Bauru l às 21h, pela 87,9 FM. 
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ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE OESPORTES AQUÁTICOS 
Fundada em 15 de janeiro de 2011 

Rua Eatados Unidos, n• 12-30 -Jardim Terra Branca 
CEP 1705-4-100 - Bauru· SP 

ED,TAL PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE 
DESPORTE$ AQUÁTICOS - GESTÃO 2019/2022 

O Presidente da ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTE$ AQUÁTICOS - ABDA, 
no uso das altibuições que lhe confere o Estatuto !;ocial, oonvoca os 11ssoaados em 
condições de votar. para se reunirem em AssembleiR Geral Ordln•rta, a reaJl7ar-se na aua 
sede social. à Rua F.stados Unidos, n• 12-30, Jardim Torra Branca. em Bauru - SP, no dia 
16 de Janeiro de 2019, à1 09:00 hofao. com a presença da maioria absolula dos 
associados, em primeira convocaçlo, ou as 09: 30 horaa, com a presença de qualquer 
número de associadol, em segunda convocação Pllí8 par1icipação no p,ocesso de 
eleição para sua Diretoria e Conselho Flscal. gestão 2019/2022. 
Conforme dill)OSlo no Estatuto Social da Associaçlo Bauruense de Oesportu ~ticos 
podem votar os associados que se enconirem em dia com suas obrigações ealaJutárfas. 
A lnscnçlo das chapas d-• se, apresenlacla por meio de reqoerimenlo endereçado à 
·ABDA", constando, obrtgaloriamente, • asalnatura • qua llftcaçio completa de cada 
candldalo. bem como a l!ldlc;açio do associado que ligu'9rá como respondvel pela 
moama, no prazo es-ecido dentro do aonograma do certame eleitoral. lnaerto no 
presente EDITAL 
O requerimenlo devera ser protocolizado dirotamenta na Secretaria Admnistrativa da 
ºABDA", locall1.ada na Rua Estados Unidos, n• 12-30, Jardim Terra Branca, em Bauru• 
SP. nos segu,ntes horános. de segunda a sexta. das 09h às 17h. sendo o.'ertado ao 
APRESENTANTE o coml)(OYante de protoco4o. 
A O.retona da "ABDAº ~•ra a gestão 2C19l2022 aerá composta dos tunçõea segunles. 

a) Pre&1denle, 
i ..,, ,11 .... a.,..,,_. ...... 1) !?°"!'9'~ F~I; __ 

FRETAMENTO DE ONIBUS 
P / EXCURSÕES 

FAÇA SUA RESERVA 
DOUBLE DECK 

LD/IRIZAR/ 
MARCO POLO 

GERAÇÃO 
_.."'!lã VW II 

.. lt:. 

,,._ 
l 14 ~1-7215 

:o·site www.ril.com.br 
':$~~9@rit:.c;@J-~r. 

"="''"'!;.~'· ·• ~i?."·- '_,..., ~····~.· ,.-,:· r::-n· -
1r::;<:· ·:.,:· ,:: -~T~ :·.; :·:12f 
:' .... .. ... ·-~,_y . ·i,,1:,:'.~:-•r "":.:.r~:f r.- ( 

3203-300Q
1
~ 

3011 -5046 
R. Dr. Bernardino Tranchesi, 1 ~ 

altura qd. 15 da Av. Cruzelrodo\'.s~ 

. .,. ... · .. "".:::· . r \ 
t':~;~'.}~·-~. ~ ·, _: ·. -~ 
..... •, - ~ -- ~ - "" • •, ""' :,.., , 'ir .. , •• ,t,•,• ,., 

21 06-0888 
996 7 9 -:386~ 

n4>0020u a.26 0011 . • f;.;." .. 1~~1-,z ~~8A RI I; 
,-,n<.l!E~ 

~àçiõ"~ 
1iw::ial a~• ... - ·-

~~ 
dode"'5laSé~l'0nclf 

~s~~ 
; de1 '4 ao mês (arl,gq 

'':ri.~~~, 
acarecarai~oefTUM ·º~~,çr~~ . 
i=~i 

forar,adimpida 
1e ação r,o Y3IOf de 5 -•~r*• • . nabma.~!,i. B. ..,,.12,nJ 

,ditai de inl>ma~o • prazo de 20 diao. Processo n• 0019a39~ 
65.2018.8.26.0071 O(Al MM Jui,(a) de Oveitoda 7'Vn C~el. do Foro de 

I
Bauru. Eslado de São Paulo~yter Cortez JuniOr, na lorma da le,J· 
etc. Faz saber a(ol King Z . de Conteo;ões lTOA EPP CNP 
14. 127.096/0002·38 axn or,lereço à Rua Quinze de Novembro, 456, Vila 
Mamedwla. CEP 1ãliãt-038, l enccis Pauisla · SP que po, este Ju1zo, 
lram1la de uma ação de Cumº4'1tnento de Sentença, movida 
Confecções Ho Bos lida, CNPJ n'Ol.426.129/0001 • t7 Encontrando-se o 
~éuemilgasincerloe ~-. nos temiosdolt1l<JO S13, §2°. IVdoCPC. 
loi delermlnada a sua fllrnaç6o por edilal, para que no p,azo de 1 
[quinze) dias úte,s, ~Ruirá•~ o decorso do prazo do presente e<li1at, 

r:~~~ov~~~~~==~: 
(arligo 523 e peragratos. do Códiqo_ de Processo Ciw). f,:a ciente. ainda, 
IIU• nos te<mosdó arigo 525 do C<>Oigode ProcessoCiw. 1ranscOrrido o 

l~t~"';j".,,.~~ :!'a° :fom::,,-=~1~: ': 
p. en'.:a ou nova 1nhmaçao, ap,esente. nos pr6pnos: autos. sua:I 
,mpugnac;ao. Será o p1esen1e edi1a1. po, e,1ra1o. afi'3do • put,t,:ado na 

1 de lei Ilida ma,s Dado e passado nesta Cidade de Bauru, aos 12 de, 
mbtode2018. _____,.,,,. 

• Edital de Convocação t ln~espa Assembleia Geral Ordinária 
C" 4tl Instituto Profissional de 
- -, Reabilitação Social 

111 de Agosto 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizado dia 
22 de Dezembro de 2018, às 8 horas, na sede 
da entidade, na Rua José dos Santos Godoy 
n. • 3-169. Telefone contato 14 99866-8568. 
Pauta da Assembleia: 
1. Apresentação do Programa executado em 
2018ePlano2019. 
2. Eleição Diretoria Executiva e Con!lelho 
Fiscal exercício 2019/2020. 
3. Outros assuntos de lntoresso da Entidadf,I\ 
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2° OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 
E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU - SP 

Rua Rio Branco, 16-56 - CEP: 17;014-037 - Fone: (14) 3010-8040- CNPJ: 05.689. 774/0001-95 

Luís Márcio Olinto Pessoa - Oficial 

PROTOCOLO DE PESSOA JUR!DICA Nº:065194 
Apresentante: INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABIUTCAO SOCIAL 1' DE AGOSTO 

· Partes ...........• : INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABIUTCAO SOCIAL 1' DE AGOSTO 

Titulo ............. : ATA DE ASSEMB. GERAL -

Pí{OC. N2 

FOLHAS 

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 04/01/2019, tendo sido praticado os seguintes 
atos: 

AV. 1, MF 65194, LV. A, Reg. No 244 04/01/2019 R$ 50,66 ~
1
~iLEIÇÃO E POSSE OAOtRETOFUA 

Emolumentos 
Ao Estado 
AolPESP 
Ao Registro Civil 
Ao Tribunal de Justice 
Ao Munlcíolo 
Ao Ministério Püblico 
TOTAL 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
RS 
R$ 
RS 
R$ 

Valor Depositádo ................................................. R$ 

ORIGEr,,1 DOS DEPÓSITOS 
-Depôs/to prévio em DINHEIRO 

Observações: 

RECEBI A IMPORI NCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA. DEVENDO 
. ESTE DOCU NTO FAZER PARTE iNTEGRANTÉ DO TITULO. 

iro d!l 2_019 

50,66 
14,39 
9,86 
2,66 
3.47 
1.00 
2.44 

84,48 

84,48 

PELO INTERESSADO 
Recàbi uma via da presente com o tftuio devidamente formaiizado. 

Data: ---·' 
Ass.· 

End.: , . ._. 

Impresso em 07/01/201, às 14:25:24 hrs 
CC.-----·-·-········· . 

S!planControl-M- v.....w.slplano:.iit-oltn.com.bf 1 / 1 
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CARGO NOME 

Presidente Maroos Hi:inrique Mll2Zietci 

Vice•Presidente Cesar Esteves Moron 

1 ª T osoun:iro Lucas Ooni,:ulves Santos 

2º Tesoureiro Maria Helena Leão 

1 ª Secretârin Angela Cristina M. Rttz.eira 

2ª Secretária. Sn.lvadorRico.rdo Fmncisco 

Diretor de Obras e Ma.roos Henrique Mazzieru 

Patrimônio 

Meirnbro Tib.Ilar Ana Laura Motta Vaz 

Conselho Fiscal 

Membro Titular Pedro Paulo Too in 

Conselho Fiscal 

Membro Titular Cá!isia GioVM11 Ncubc:m 

Conselho Fiscal °""'ª 
Membro Suplente Nathalia Batista Beijo 

Conselho Fiscal 

Membro Suplente AnczioPicolo 

Conselho FiscaJ 

Membro Suplente Hildo da Si! va 

Conselho Fiscal 
Mecbeseregian 

) 

Instituto Profissional de Reabilitação Social 1° de Agosto 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 

(Assembléia Geral de 22 de dezembro de 2018) 

DOCUMENTOS NACION, EST.CIVIL PROF1SSAO ENDEREÇO 

RO. 15.511.787-7 SSP/SP Brasileiro Casado Ciências F.conôm.icas Aln.me da Umno, 1·100, 1aasa l0;BllWll•SP. 

CPF, 058.ln.698-11 Cep 17067-330 

RO. 7163678-X SSP/SP Brasileiro Casado Apasentaclo R. José Ferreira Marquês, 6-60 • Vtlu Nova Cidade 

CPF, 792.235.838.53 Universitarin. Bauru• SP, 17012-200. 

RG. 47.391.837•7 SSP/SP Brasileiro Solteiro Policial Militar Rua Vcsp.asiano Bastazini, 4-54, Bauru - SP 

CPF :410.733.788-02 Ccp 17030-070 

RO.10.767231-5 SSP/SP Brasileira Casada T écnicu Administrativo Rua José Pires de Camargo, 1 • 16,Buuru-SP. 

CPF :002.005288--07 

RO. 16.436.240-X SSP/SP BraS'ilcim Casada. ProiêS'S'Ofll Educação Rua Mrui11. R:mieri,10-60, Sabiú5,bloco 06, ap.24--B, 

CPF: 137.237.148-62 Infantil. Bauru-SP. 

RO.28739312 - 4 SSP/SP Brasileiro e"""º Rndiologist11 RuaJ01é Carlos Mariano, 5-60,Bnum-SP.Ccp 17055-

CPF :195.455.298-06 460. 

RG.15.511.787-7 SSP/SP Brasileiro Casado Ciências Econômicas Rua Gen. Man:ondes Salgado, 11-24, Baum-SP. 

CPF: 058377.698-l l 

RO. 35.758.730-3 SSP/SP Brasileira Solteira Relações Publicas Rua Renato Tambara, 1-29, Bauru - SP 

CPF: 418.950.718-0 l Cep 17.018-100 

RG.16145766-6 SSP/SP Brasileiro Solteiro Empresnrio Rua Eng SnintMartin ,14-31 apto 81-Bnuru-SP CEP 

CPF :091.269.608-77 17015-350 

RO 22.953.720-0 SSP/SP Brnsilcirn Cusndu Enfonnefra Rua Venezuela. 2-20,Viln Independência, Bauru - Sp 

CPF 191.021.958-44 

RG. 32.044.918-X SSP/SP Brasileira Solteira Engenht:ita Run Santos Dumont 17-70 - Bela Vista Bauru•SP 

CIC: 364.164.728•21 CEP 17060~510 

RG. 5.733231~9 SSP/SP Bmsilciru Casado Enipresário Rua Tnv.c de Maio, 25M84, Bauru-SP. 

ClC: 603.807 .568~20 

RG: 2.413.862 SSP/SP Brasileira Viuva Aposentada Rua Rubens Arruda 14-37Jd Estoril Bnuru - SP 
CPF:38.814.948-04 

("') ~ignndos pelo PmsidclÍte da Diretoria, artigo 22, §2º do Estatuto.MANDATO: Inicio: O 1/01/20 l9 e ténnino: 3 Ul2/2020. NÍnrco!l: Henaiquc Mazziero-Presidente tio IPRESPA. 

Rua José dos Santos Godoy nº 3-169, Núcleo Residencial Presidente Geisel 
Cep I 7033-550, Bauru-SP CGC 45.029.865/0001-19 
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ANEXO li 

PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA 

! - Identificação: 

O IPRESPA fundado na data de 01/08/68 pelo Sr. José Rodrigues da Cunha Jr. Entidade sem fins lucrativos e de caráter 
beneficente e filantrópico, terá duração por tempo indeterminado, reconhecido como utilidade Publica Municipal Nº 1525de 
08/10/1970, Estadual pela Lei N°7467de 01/08/1990 e pelo Decreto Federal Nº 98315de 23/10/1989. Em 1975 iniciou-se a 
construção da sede. Inicialmente o objetivo da entidade era atender crianças e adolescentes em situação de abandono, 
funcionando desta forma como abrigo, tal programa que fora desenvolvido nos anos 1990. Endereço: Rua José dos Santos Godoy, 
3-169, CEP:17033- 550, Cidade: Bauru, Estado: São Paulo,CNPJ:45.029.865/0001-19, e-mail: iprespa@yahoo.com.br, Bairro: 
Presidente Geisel. 
Atualmente a entidade desenvolve ação a assistência socioeducativo direcionada a crianças e adolescentes de 06 anos a 15 anos 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e a seus familiares em situação de exclusão 
socioeconômica, provenientes dos bairros da região quais sejam: Ferradura Mirim, Geisel, Pq. Bauru. Jd. das Orquídeas, JD. 
Olímpico, Jd. Carolina, Núcleo José Regino, Jd. Florida, Tangarás, Núcleo Edmundo Coub, Manchester, Redentor. A grande 
maioria da população usuária é proveniente da região oeste de Bauru, região de abrangência da entidade. 
O IPRESPA tem por finalidade e objetivos primordiais o planejamento e a execução de programas e o desenvolvimento de ações 
da assistência, promoção social e segundo a faixa etária compatível, sem distinção de cor, raça, condição social e credo. político ou 
religioso e, como finalidade e objetivos secundários, a realização de todas as atividades legais que permitam a viabilização dos 
seus objetivo e finalidades primordiais. 
O atendimento sócio educativo para o ano de 2019 será de 80 crianças e adolescentes. 
Economicamente os usuários que serão atendidos pelo projeto situam-se na classe baixa inferior, razão pelas quais muitos 
necessitam do auxilio de programas governamentais como: Merenda, bolsa família, transporte escolar, assistência médica, 
odontologia e psicológica. 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840, Bauru - SP. 
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A entidade possui uma infraestrutura com: Atendimento individual para o Serviço Social e grupal na área de psicologia, salas de 
atividades, sala de informática, sala de brinquedoteca, almoxarifado, 14 banheiros sendo 07 femininos e 07 masculinos, refeitório 
com mesas, bancos e cadeiras, cozinha e dispensa de alimentos, Deposito Material de Limpeza (DML). 
Compreende ainda um quadro de 09 funcionários sendo: 01 Monitor Educacional, 01 Educadores Social, 01 Professor de 
Informática, 01 Assistente Social, 01 Psicóloga, 01 Coordenadora, 01 Merendeira, 01Auxiliar de cozinha, 01 Faxineira; 01 Gerente 
Administrativo e 5 voluntários. Além de recursos financeiros próprios e termo de colaboração com o FMAS. 

li- Identificação da parceria pretendida: 
- Descrição do serviço: Trata-se de um serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social/SUAS, 
regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socio assistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), reordenado em 2013 
pela Resolução CNAS nº01/2013. 
Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com familias O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos - SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de 
capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das 
vulnerabilidades sociais. 
- Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 anos a 15 anos. 
- Território que será executado: CRAS Ferradura Mirim 
- Meta:80 Referenciada ao financiamento 2019; 

111- Diagnóstico da realidade: 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculas - SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 
afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 
Os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculas são divididos em grupos a partir de faixas etárias, 
considerando as especificidades dos ciclos de vidas. O trabalho nos grupos é planejado de forma coletiva, contando com a 
participação ativa do técnico de referência, dos educadores sociais e dos usuários. O trabalho realizado com os grupos é 
organizado em percursos, de forma a estimular as trocas culturais e o compartilhamento de vivências; desenvolver junto aos 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840, Bauru - SP. 
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usuários o sentimento de pertença e de identidade; e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a 
socialização e a convivência familiar e comunitária. 
A entidade esta localizada na região do Geisel, os usuários e seus familiares são provenientes de bairros de vulnerabilidade e de 
nível de escolaridade baixa, sociabilidade para a familia e da escola, ou seja, ampliar a inclusão nas redes sociais de 
relacionamento e de pertencimento. 

IV - Indicadores: 

- Relatorios/listas; 
- Visitas in loco; 
- Encaminhamentos; 
- Pesquisa de satisfação do usuário. 

PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

JlÍ/IDÀDE l":"''' FPl½Z,é> QAS ftTIVIDÍ\l)~/M~S- ,, ,; - ' '~{ 
~·.!~.,--;ft'-s,'! "''•'"-'•"·'·'• ., .,';p '~'\r.~-~ i-~~_f·~ :*l, •' ·_f/:;',~/:·/2, ~~•; ~~ .;.io·~-

"1/.i. d:·f' ' 3'. 114-' . -~, .• •8. : - 9 V • 10:· \ ,11,. ~ i2' 
;-/J/~· ·c•,c•;,·~·• "";,{' ,~·.:~~-~-~ ___ L_.:~'--- /. ,.,."", ;..' .. .- .~, _ ;. :·i:':;""' 

X X 

Vôlei, X X IXIXIXI X X x1x1x1x1x. 

Queima, bets X XIXIXIXIX X 

Jogos cooperativos X X)XIXIXIX X 

r..,,-~~ 
x1x1x1x1x1\~f3! 

,_ r, ! 
X I X I X I X I X I LG 7< l 

Aulas de noções básicas de informática X X IXIXIXI X 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840, Bauru - SP. 
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Aulas de Xadrez X X X X X 

Aula de Artes X X X X X 

Basquete X X X X X 

Aprendizagem pedagógica utilizando jogos de computador e pesquisas escolares X X X X X 

Bosque X X X X X 

Brinquedoteca X X X X X 

Fornecer diariamente refeições balanceadas X X X X X 

Futebol X X X X X 

Esconde-esconde, Handebol X X X X X 

Trilha ecologica X X X X X 

Filmes X X X X X 

Orientação, X X X X X 

encaminhamentos X X X X X 

Visitas domiciliares, )( X X X X 

Orientação individual X X X X X 

Atendimento individual para estudo sócio-econômico da família. X X X X X 

Carnaval X 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840, Bauru - SP. 
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Páscoa X 

Dia das Mães X 

Festa Junina 

Boas vindas 

Semana da Criança 

Festividades Natalinas 

Bauru!;ZJ &~ JJ:ficS20l9, 

Â' ~/~ . ~ ABsinatum: C>:,, -;;-- C.A. ~ OYr-:::-i CX 
Representan~ga! da OSCTécnlco Respon;I - ~---

Sônia 1. Tamamati 
AHlstante Social - IPRESPA 

CRESS 18921 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840, Bauru - SR. 
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INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL 1• DE AGOSTO 

ANEXO Ili 

DESCRIÇÃO TECNICA DO PROJETO 

1- IDENTIFICAÇÃO 
1.1.ldentifica ão da Entidade Pro onente 

Nome da identidade: 
Instituto Profissional de Reabilita • o Profissional 1 º de A osto 

CNPJ: 45.029.865/0001-19 data Inseri ão: 01/04/1970 

Endereço completo Qogradouro, número, bairro, município, unidade federativa, CEP): 
Rua Jose dos Santos Godói 3-169, Núcleo Pres.Geísel, Bauru, SP, 17033-550 . 

Telefone: 14 - 99866-8568, 997583480 

ahoo.com.br Site: www.i res a.com.br 

1.2. Re resentante s le ai is 

Nome: Marcos Henrique Mazziero, 
RG 15.511.787-7 SSP/SP, 
CPF 058.377.698-11, . 
Nacionalidade: Brasileiro, 
Estado Civil: Casado. 
Endereço: Alameda Urano nº 1-100, Bairro: Sta Edwirdes, Bauru-SP. Cep 17067-330 
Telefone: (14) 33127400, (14) 998882387 
Email: marcos@mzcontax@gmail.com. 

1.3 Descrição do Projeto 

Titutlo: Cozinha do Futuro 

1 

Local de Execução: Cozinha já existente na sede da entidade aonde é desenvolvido o Serviço. 

Prazo de Execução: Inicio: Assim que receber verba suficiente para execução. Termino: 4 meses após 
inicio. 

Objetivo Geral: Melhorar a qualidade higiênico-sanitário , bem como a praticidade no preparo das refeições 
para que as crianças e adolescentes, possam realizar suas refeições de forma saudável e prazerosa. 
Objetivo Especifico: 

• Providenciar para a cozinha equipamentos e utensílios adequados para melhorar a qualidade das 
refeições . 

• Proporcionar autonomia de forma progressiva as crianças e adolescentes da Instituição. 

Ações/Metodologia: 
• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 

relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
.. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no serviço. 
- Nutri - o de ualidade com a im (anta ão de variedade de alimentos e confec ões dos mesmos 
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gerando o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. 

Indicadores de Resultado: - Relatorios/listas; Pesquisa de satisfação do usuário. 

Publico Alvo: Usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vincules as crianças e os adolescent, 
de 6 anosa 15 anos. 

2- lnformacões de contranartida: 

Contrapartida: O 
Valor Total do Projeto: R$ 42 860 

3- Capacidade Tecnico Ooeracional: 

A entidade possui uma infraestrutura com: Atendimento individual para o Serviço Social e grupal na área de 
psicologia, salas de atividades, sala de informática, sala de brinquedoteca, almoxarifado, 14 banheiros 
sendo 07 femininos e 07 masculinos, refeitório com mesas, bancos e cadeiras, cozinha e dispensa de 
alimentos, Deposito Material de Limpeza (DML). 
Compreende ainda um quadro de 09 funcionários sendo: 01 Monitor Educacional, 01 Educadores Social, 
01 Professor de Informática, 01 Assistente Social, 01 Psicóloga, 01 Coordenadora, 01 Merendeira, 
01Auxiliar de cozinha, 01 Faxineira; 01 Gerente Administrativo e 5 voluntários. Além de recursos 
financeiros próprios e termo de colaboração com o FMAS. 

4- Informações Adicionais: 

Atualmente o IPRESPA desenvolve ação sócio educativa - Serviço de Convivência e 
Fortalecimento dos Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos oferecendo 120 
vagas no período matutino/vespertino. 

A implementação de uma cozinha industrial com um manual de boas práticas, propõe 
mais segurança e saúde para os assistidos, com a aquisição de tais equipamentos são de 
extrema importância, pois evitam contaminações cruzadas, atuam no controle de pragas, 
na higiene e comportamento do manipulador e nos processos de higiene dos utensílios e 
do ambiente, com o objetivo de obter qualidade do produto final. 

Memorial Descritivo: 

1. Adequação do quadro de disjuntor e adequação dos pontos elétricos de acordo 
com a especificação dos equipamentos. 

2. Aquisição dos Equipamentos 
3. Instalação dos Equipamentos conforme normas técnicas. 
4. Capacitação dos Funcionários no uso e conservação do equipamentos. 
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Usuarios SCFV para Crianças e Adolescentes 
de 6 a 15 Anos 

Ano 2018 
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INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL 1º DE AGOSTO 

ANEXO IV· PLANO DE TRABALHO 

Proponente: Instituto Profissional de Reabilitação Social 1 ° de Agosto 

CNPJ:45.029.865/0001-19 

Projeto: Cozinha do Futuro. 

Exercicio:2019 

Nome do Responsãvel pela OSC: Marcos Henrique Maziero 

1 • CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

O IPRESPA fundado na data de 01/08/68 pelo Sr. José Rodrigues da Cunha Jr. Entidade sem fins lucrativos e de caráter beneficente e 
filantrópico, terá duração por tempo indeterminado, reconhecido como utilidade Publica Municipal Nº 1525de 08/10/1970, Estadual pela Lei 
N°7467de 01/08/1990 e pelo Decreto Federal Nº 98315de 23/10/1989. Em 1975 iniciou-se a construção da sede. Inicialmente o objetivo da 
entidade era atender crianças e adolescentes em situação de abandono, funcionando desta forma como abrigo, tal programa que fora 
desenvolvido nos anos 1990. 

Atualmente a entidade desenvolve ação a assistência socioeducalivo direcionada a crianças e adolescentes de 06 anos a 15 anos - Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e a seus familiares em situação de exclusão socioeconômica, 
provenientes dos bairros da região quais sejam: Ferradura Mirim, Geisel, Pq. Bauru. Jd. das Orquídeas, JD. Olímpico, Jd. Carolina, Núcleo José 
Regina, Jd. Florida, Tangarás, Núcleo Edmundo Coub, Manchester, Redentor. A grande maioria da população usuária é proveniente da região 
oeste de Bauru, região de abrangência da entidade. 
O IPRESPA tem por finalidade e objetivos primordiais o planejamento e a execução de programas e o desenvolvimento de ações da 
assistência, promoção social e segundo a faixa etária compatlvel, sem distinção de cor, raça, condição social e credo político ou religioso e, 
como finalidade e objetivos secundários, a realização de todas as atividades legais que permitam a viabilização dos seus objetivo e finalidades 
primordiais. 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840, Bauru - SP. 
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INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL 1Q DE AGOSTO 

O atendimento sócio educativo para o ano de 2018 será de 80 crianças e adolescentes. 
Economicamente os usuários que serão atendidos pelo projeto situam-se na classe baixa inferior, razão pelas quais muitos necessitam do 
auxilio de programas governamentais como: Merenda, bolsa família, transporte escolar, assistência médica, odontologia e psicológica. 
A entidade possui uma infraestrutura com: Atendimento individual para o Serviço Social e grupal na área de psicologia, salas de atividades, sala 
de informática, sala de brinquedoteca, almoxarifado,14 banheiros sendo 07 femininos e 07 masculinos, refeitório com mesas, bancos e 
cadeiras, cozinha e dispensa de alimentos, Deposito Material de Limpeza (DML). 
Compreende ainda um quadro de 09 funcionários sendo: 01 Monitor Educacional, 01 Educadores Social, 01 Professor de Informática, 01 
Assistente Social, 01 Psicóloga, 01 Coordenadora, 01 Merendeira, 01Auxiliar de cozinha, 01 Faxineira; 01 Gerente Administrativo e 5 
voluntários. 

2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
<) 
:, . 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de 
direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o 
enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 
Os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são divididos em grupos a partir de faixas etárias, considerando as 
especificidades dos ciclos de vidas. O trabalho nos grupos é planejado de forma coletiva, contando com a participação ativa do técnico de 
referência, dos educadores sociais e dos usuários. O trabalho realizado com os grupos é organizado em percursos, de forma a estimular as 
trocas culturais e o compartilhamento de vivências; desenvolver junto aos usuários o sentimento de pertença e de identidade; e fortalecer os 
vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária. 
A entidade esta localizada na região do Geisel, os usuários e seus familiares são provenientes de bairros de vulnerabilidade e de nível de 
escolaridade baixa, sociabilidade para a família e da escola, ou seja, ampliar a inclusão nas redes sociais de relacionamento e de 
pertencimento. 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840, Bauru - SP. 
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3- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: 

3.1- identificação da Proposta. 

Cozinha do Futuro. 

3.2- Publico Alvo 

São usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos as crianças e os adolescentes de 6 anosa 15 anos. 

3.3- OBJETIVO 

- Melhorar a qualidade higiênico-sanitário bem como a praticidade no preparo das refeições para que as crianças e adolescentes, possam 
realizar suas refeições de forma saudável e prazerosa. 

- Providenciar para a cozinha equipamentos e utensílios adequados para melhorar a qualidade das refeições. 

- Proporcionar autonomia de forma progressiva as crianças e adolescentes da Instituição. 

- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e 
respeito mútuo; 

- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no serviço. 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840, Bauru - SP. 
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- Nutrição de qualidade com a implantação de variedade de alimentos e confecções dos mesmos gerando o desenvolvimento de hábitos 
alimentares saudáveis. 

-Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e 
respeito mútuo; 

- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

3.4- META DE ATENDIMENTO 

Meta B0 crianças; crianças e adolescentes referenciadas ao financiamento 201 B. 

3.5- PERIODO DE FUNCIONAMENTO 

2ª a 6ª feira - das Bh às 17h. 

3.6 - OPERACIONALIZAÇÃO 

O SCFV é um serviço realizado em grupos cuja composição deve ser realizada observando-se as faixas etárias, organizado a partir de percursos, de 
modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários. 
A participação dos usuários no SCFV contribui para prevenir o rompimento das relações familiares e comunitárias, por meio da promoção da 
convivência e da socialização entre usuários. Trata-se, sobretudo, do exercício do diálogo, de posicionar-se frente às vivências e nas atividades 

4 
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realizadas em grupos, de considerar a qualidade das interações e intervenções, a proatividade e as oportunidades de atuação que conquista e 
constrói nos encontros. 
Portanto, ao considerar a importância da participação no serviço, não se desconsidera a relevância da frequência dos usuários. A assiduidade dos 
usuários pode ser uma importante demonstração de que as atividades do serviço são qualificadas e que o trabalho realizado, na perspectiva do 
usuário, é atrativo. 
A ausência reiterada dos usuários no serviço deve desencadear a revisão de práticas e metodologias em sua execução, é importante, também, 
investigar os motivos das ausências reiteradas, a fim de que se evite a evasão definitiva do usuário do Serviço. Inúmeros motivos podem gerar a 
ausência dos usuários, por exemplo, o descontentamento com o método utilizado nas atividades do grupo ou a não identificação ou integração com os 
demais componentes do grupo. O contexto familiar e territorial também precisa ser levado em conta nas análises dos motivos que ocasionam 
ausências (ou presenças) dos usuários nos grupos. 
As oficinas com famílias deverão ocorrer bimestralmente, tendo em vista ser uma ação fundamental no Serviço, pois visa discussão e reflexão sobre 
situações vivenciadas e interesses comuns, buscando viabilizar o acesso a direitos que impactam no convívio familiar e comunitário. 
Nas atividades junto aos usuários, a ênfase maior será dada às atividades coletivas que se constituirão através de Eixos Orientadores. Estes têm 
como aporte os temas transversais que expressam o conjunto de questões sociais que são objetos de atenção e reflexão. Estes temas consistem em 
ações socioeducativas que, em suas atividades teóricas e práticas, recobrem os vários domínios e conteúdos imprescindíveis para a compreensão da 
realidade e para a participação social em seu processo desenvolvimento individual e coletivo. 
A organização do SCFV a partir de eixos foi concebida no sentido de que os percursos desenvolvidos com os grupos promovam as aquisições 
previstas pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais para os usuários, observando os ciclos de vida e os contextos onde as ações serão 
desenvolvidas. Os eixos estruturantes, assim como os subeixos e os temas transversais orientam o planejamento e a oferta de atividades no sentido 
de contribuir para a elaboração de propostas. que contemplem formas de expressão, interação, aprendizagem e sociabilidade em conformidade com 
os objetivos do serviço. 
Estes são os eixos orientadores do SCFV: 

1. Convivência social 
Ê o principal eixo do serviço, traduz a essência dos serviços de Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de vinculas familiares e 
comunitários. As ações e atividades inspiradas nesse eixo devem estimular o convívio social e familiar, aspectos relacionados ao sentimento de 
pertença, à formação da identidade, à construção de processos de sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania, etc. 
São sete os subeixos relacionados ao eixo convivência social, denominados capacidades sociais: capacidade de demonstrar emoção e ter 
autocontrole; capacidade de demonstrar cortesia; capacidade de comunicar-se; capacidade de desenvolver novas relações sociais; capacidade 
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de encontrar soluções para os conflitos do grupo; capacidade de realizar tarefas em grupo; capacidade de promover e participar da convivência 
social em família, grupos e território . 

li. Direito de ser 
O eixo "direito de ser" estimula o exercício da infância e da adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem promover experiências 
que potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. Tem como subeixos: direito a aprender e experimentar; direito de 
blincar; direito de ser protagonista; direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de pertencer; direito de ser diverso; direito à 
comunicação. 

Ili. Participação 
Tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a participação dos usuários nos diversos espaços da vida pública, a 
começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando pela familia, comunidade e escola, tendo em mente o seu desen
volvimento como sujeito de direitos e deveres. O eixo "participação" tem como subeixos: participação no serviço; participação no território; 
participação como cidadão; participação nas politicas públicas. 

- Para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 
Para a faixa etária de 6 a 15 anos, o SCFVobjetiva promover a convivência, a formação para a participação e cidadania, o desenvolvimento do 
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e das potencialidades dessa faixa etária. 
As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, 
sociabilidade e proteção social, conforme prevê a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). 

3.7- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
: ,, -o 

As atividades do Serviço serão desenvolvidas nas várias modalidades esportivas futebol, vôlei, basquete, queima, bets; Esconde-esconde; ! ? el 
Handebol; Pimbolin; trilha ecológica, Jogos cooperativos Aulas de noções básicas dos programas de informática (Windows, Word, Excel e !I ~ r> 
internet), Aulas de Xadrez, Aula de Artes, Aprendizagem pedagógica utilizando jogos de computador e pesquisas escolares, Brincadeiras no i"' ~ 
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Bosque Brinquedoteca, Filmes, Orientação, Fornecer diariamente refeições balanceadas. Encaminhamentos, Visitas domiciliares, Orientação 
individual, Atendimento individual para estudo socioeconômico da família. 

3.8- IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

Indicadores Instrumentos 

Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território 
de abranoência do CRAS; 
Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou Ficha de participação 
reincidência no território de abranoência do CRAS Relatório de atividades mensal 
Aumento de acessos a serviços socio assistenciais e setoriais; Ficha de avaliação do usuário 
Melhoria da quafidade de vida das fammas residentes no território de Depoimento 
abranaência do CRAS. Observação 
Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os Ficha de encaminhamento 
adolescentes e jovens; uso/abuso de drogas; doenças sexualmente 
transmissíveis e aravidez precoce. 
Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de 
institucionalizacão. 

3.9- INDICADORES QUE AFERIRÃO AS METAS 
- Relatorios/listas; 
- Visitas in loco; 
- Encaminhamentos; 
- Pesquisa de satisfação do usuário. 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
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4 -CRONOGRAMA/ PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
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Boas Vindas X 
Vôlei, X X X X 
Queima, bets X X X X 

Joaos coooerativos X X X X 

Aulas de nocôes básicas de informática X X X X 
Aulas de Xadrez X X X X 
Aula de Artes X X X X 

Basquete X X X X 

Aprendizaaem pedaaóoica utilizando ioaos de comoutador e oesauisas escolares X X X X 
Bosaue X X X X 

Brinauedoteca X X X X 
Fornecer diariamente refeicôes balanceadas X X X X 
Futebol X X X X 
Esconde-esconde, Handebol X X X X 

Trilha ecoloaica X X X X 

Filmes X X X X 

Orientacão, X X X X 
encaminhamentos X X X X 
Visitas domiciliares, X X X X 

Orientação individual X X X X 

Atendimento individual para estudo sócio-econômico da família. X X X X 

Carnaval X 

Páscoa X 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840, Bauru - SP. 
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Dia das Mães 
Festa Junina 
Boas vindas 
Semana da Criança 
Festividades Natalinas 

5 • PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
5.1. -RECURSOS HUMANOS. 
Fonte de Recurso Proprios 

X 
X 

QT Formação Cargo C/H Reg Salário Encargos Sociais e Trabalhistas 
Profissional Trab 

FGTS IRRF PIS INSS Beneficies 13' 

1 Gerente Ge[!!I 30 CLT 2.500,00 200,00 25,00 200,00 256,80 208,33 

5,2- DESPESAS DE CUSTEIO 

Natureza da desnesa Custo Total 
Material Eletrico adequação pontos elétricos R$ 600,00 
existentes e quadro de disjuntores. 
Serviço de eletricista 
Prateleiras de parede (5 metros) 
Suporte Chapa Sanduíche 
Material e Mão de Obra Alvenaria (baqueta) 
Material e Mão de Obra Vidraceiro (baqueta) 
01 balança comum de cozinha. 
TOTAL 

R$1.000,00 
R$1,500,00 

R$ 400,00 
R$1.200,00 
R$1.000,00 

R$100,00 
R$ 5.800,00 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geiser, 
Cep 17032-840, Bauru - SP. 

Recisão 

208,00 

X 
X 

X 

Férias Demais Total 
Encargo 

69,00 3.667,13 
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5.3 • DESPESAS DE AUXILIO 
Natureza da desnesa Custo Total 

01 Forno (95X95) R$1.500,00 

01 Pia com 2 cuba em inox R$ 2.500,00 

01 Chapa R$1.000,00 

01 Processador de alimentos R$ 3.000,00 

02 Galões térmicos, um de 5 e outro 7 R$ 460,00 

litros. 
01 Expremedor de Frutas (laranja) R$ 500,00 

03 garrafas térmicas em inox;, 1, 1 ½ e 2 R$ 600,00 

litro 
08 Mesas com 1 O assentos R$ 10,000,00 

01 Bebedouro (mínimo 4 toneiras) R$ 2.800,00 

01 Moedor de Carne R$1.600,00 

04 Estantes Aço Inox R$ 4.800,00 

08 Ventiladores de Parede R$ 2,000,00 

02 Lixeiras com Pedaleira R$ 600,00 

Total R$ 37,060,00 

DESPESAS TOTAL (CUSTEIO+ AUXILIO): R$ 5.800,00 + R$ 37.060,00 = R$ 42.860,00 

Rua José dos Santos Godoy n°. 3·169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840, Bauru - SP. 
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• • INSTITUTO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL 12 DE AGOSTO 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1 -DESPESAS DE CUSTEIO 
Concedente 
1'Parcela 1 2'Parcela 1 3'Parcela 1 4ªParcela 1 5'Parcela 1 6ªParcela 1 7'Parcela 1 &ªParcela 1 9'Parcela l 10'Parcela 1 11'Parcela 1 12'Parcela 
5.700 00 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.3 DESPESAS DE AUXILIO 
Concedente 
1'Parcela 2'Parcela 3ªParcela 4ªParcela 5'Parcela 6'Parcela 7'Parcela B'Parcela 9'Parcela 

37160,00 

a,,•,s~ ~ .. ~5., f";J,,,,'i<~ ~w~~lsef~- • '"";0\~• '"'4~;,, . ''>)' ~ < - ,., '. ;.., _.,,, ,,. 'V-•-~ 

ret"''·, ;;-;:",,- , . ."'. 8!.r, ~;oe,,?~,\~h~ ~Y.;•!-"· ,,,,_.,, 'l:Ç' ~9 z.•.-,. ~r. ,~~, 

1 • quadrimestre 

PRESTAÇÃO 2º quadrimestre 

DE CONTAS 3º quadrimestre 

Final/anual 

Bauru, 21 de fevereiro de 2019. 

~~ d½-d~"º?mo caaoo ad ~ Assinatura do Assistente Social 

Sônia t. Tamamati . 
Assistente Social • IPRESPA 

CRESS 18921 

10/09/2019 

10/01/2020 

20/01/2020 

1 

10ªParcela 

.'Rua José dos Santos Godoy n°. 3-169, Presidente Geisel, 
Cep 17032-840, Bauru - SP. 
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11'Parcela 12'Parcela 
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ESTATUTO DO lNSTITU:rO PROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL "1 o DE AGOSTô"•IPRESPA 

APROVADO PELA ÃSSEMBLÉIA GERAL DE 06 DE AGOSTO DE 2004 

REVISADO E CONSOLIDADO PELA ÃSSEMBLÉIA GERAL EXTI<AORDINÁRIA DE 15 DE JUNHO DE 2007 

AJUSTADO ÀS NORMAS DO Novo CÓDIGO CÍVIL BRASILEIRO DE 2002 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO, 

Art. 1º - O INSTITUTO PRORSSIONAL DE REABILITAÇÃO SOCIAL "1º DE AGOSTO", 
fundado em 10 de agosto de 1969, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, 
doravante denominado pela sigla IPRESPA, devidamente registrado sob o n.o 244, no 
Livro A, n. 0 1, •às folhas 109, do Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 2ª 
Circunscrição de! Bauru, é uma entidade civil, sem fins :1ucrati11os e de caráter 
beneficente e filantrópico, que terá duração por tempo indeterminada; e com·sede e 
foro no município de Bauru, Estado de são Paulo. 

Art. 2º - O IPRESPA tem por finalidade e objetivos prinibrdiais o planejamento- e a 
execução de serviços sócioassistenclafs que atendam crianças, adolescentes, jq_~ens e 
famílias em situação de vulnerabilidade_o_u risco pessoal ou social, sem distinçãci_ e cor, 
raça, credo político ou religioso, ou qualquer outro tipo de discriminação. 

§ 1° - São fins específicos da entidade aplicar integralmente suas rendas, recursos e 
eventual resultado operacional na implantação, manutenção e desenvolvimento dos 
programas que se vinculam aos seus objetivos institucionais, no território nacional, 
preferencialmente ·no município de Bauru. 

§ 2° - Com o fim de cumprir suas finalidades, o IPRESPA poderá, dentre outras coisas: 

a) organizar-se édministratlvamente, criando organograma físico e funcional, a ser seguido 
por todos os· seus associados, terceiros e contratados, com a imposição de ordem 
hierárquica; 

b) organizar, con~trulr e/ou manter as dependências que se fizerem necessárias que serão 
regidas por regülamentos específicos;· 

c) comprar, locar, receber em doação ou por- permissão de uso, bens, instalações ou 
serviços, que se vinculem ao atendimento de suas finalidades; 

d) vender, ceder ou permitir o uso ou alugar, os seus produtos .e serviços, através de 
estabelecimentos próprios ou de terceiros, firmando contratos com pessoas físicas ou 
jurídicas, revertendo integralmente os rendimentos auferidos às atividades do IPRESPA; 

e) vender, alugar, ceder, permitir o uso, ou _qualquer outro ato d!' gestão e destinação sobre 
seus bens móveis, imóveis e semovE)ntes, com reversão total das rendas e de quaisquer 
outras vantagens auferidas às atividades do IPRESPA; 

f) prover empréstimos, bolsas ou qualquer outro tipo de ajuda material que vise à 
integração do usuário ao melo social e profissional; · 

g) desenvolver serviços sócioassistenclais mediante contratos e convênios com órgãos 
públicos e privados para atendimento de seus fins; e, 

h) realizar empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras e 
devidamente ctnstituídas, particulares ou estatais, nacionais ou estrangeiras; 

esidencial Presidenti, Geisel .• ,~ 
GC 45.029.865/0001-19 ~ 
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CAPÍTULO II 

Dos SÓCIOS 

jPR-OC.N2 /3o~.- _ ~ 
lFOLHAS.::.. ~_e,=-=~~' 

Instituto Profissional de Reabilitação _;,ocial 
lº de Agosto 
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DA ADMISSÃO. EXCLUSÃO E RENúNCIA 

1 Protocolado sob n2 *·*58.692 1 
1 fficrofil!ado sob ri!! 58692 1 

Art. 3º - Qualquer indivíduo, organização particular ou pública interessada nos objetivos do 
IPRESPA poderá ser sócio da entidade, mediante cumprimento deste Estatuto. 

Art. 4º - Pessoa jurídica ou organização de qualquer espécie, seja pública ou privada não 
pode ser admitida como sócio na categoria de Sócio Consefheiro que é reservada apenas e 
exclusivamente para pessoa física. 

Art. 5º - Para ser aceito como sócio na categoria de conselheiro, o pretendente deve ter seu 
nome indicado, necessariamente, por pelo menos 03 (três) sócios desta mesma categoria. 
Para as demais ctitegorias basta a indicação de 01 (um) associado de qualquer categoria 
associativa. 

Art. 6° - Convocada a assembléia para aprovação da indicação do pretendente a associado, 
será ele admitido na sociedade se: 

A) Em se tratando de sócio indicado para · a categorí'a ~de Sódo Conselhei[ç,, tiver sua 
Indicação aprovada pela unanimidade dos sócios conselheiros e fundadores pre!;erites na 
assembléia e aptos a votarem. ; 

B) Em se tratando de sócio indicado para as outras categorias associativas, -tiver sua 
indicação aprovada pela maioria simples dos associados de quaisquer das categorias 
presentes na assembléia e aptos a votarem. 

Parágrafo único - Na assembléia convocada para admissão de sócio da categoria de Sódo 
Conselheiro, a votação será a última das resoluções a ser adotada e no ato da votação 
somente poder~o estar presentes os sócios Conselheiros e os Fundadores, além do 
pretendente a só~io, ficando vedada a participação de sócios das demais categorias. 

Art. 7° - O sócio ~erderá a sua condição de associado quando: 

A) Resolver se 
I 
afastar da sociedade, dela pedindo exclusão, mediante simples 

correspondência enviada e protocolada junto a Diretoria Executiva da entidade. Não 
será exigida ou solicitada nenhuma justificativa do sócio que não mais quiser compor o 
quadro associativo da sociedade. o afastamento dar-se-á ato contínuo ao 
protocolamento do pedido. No caso da correspondência ser enviada pelos Correios,
deverá ser postada com Aviso de Recebimento (AR), contando o seu afastamento da 
data em que figurar o recebimento da mesma pela entldade • 

8) For excluído da sociedade em razão do cometimento de falta que imponha essa sanção, 
na forma deste Estatuto. Será adotado o seguinte procedimento nestes casos: 

8.1) Compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente da Diretoria Executiva propor a exclusão 
do sócio, indicando as razões de tal decisão, convocando a Assembléia especificamente ·para 
este fim, à qual serão submetidas aquelas razões. 

B.2) Um membro da Diretoria Executiva ou um sócio por ela Indicado, fará a apresentação 
das razões que impõem a exclusão do sócio, em prazo não superior a 2 (duas) horas. 

8.3) Ao sócio cuja exclusão se pretende será dado o direito de defesa, com todos os meios 
a ela inerentes, inclusive apresentação de provas e testemunhas, frente a Assembléia, por 
prazo não superior a 2 (duas) horas. 

8.4) _ Ouvida a acusação e a defesa, a Assembléia votará a indicação de exclusão do sóci~----._ 

r(Ç\ 
• . 1 

' 
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1 Prot!ICD!ado sob n!! *•*58.692 1 
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Art. 3º - Qualquer indivíduo, organização particular ou pública interessada nos objetivos do 
IPRESPA poderá ser sócio da entidade, mediante cumprimento deste Estatuto. 

Art. 4° - Pessoa jurídica ou organização de qualquer espécie, seja pública ou privada não 
pode ser admitida como sócio na categoria de Sócio Consefheiro que é reservada apenas e 
exclusivamente para pessoa física. 

Art. 5° - Para ser aceito como sócio na categoria de conselheiro, o pretendente deve ter seu 
nome indicado, necessariamente, por pelo menos 03 (três) sócios desta mesma categoria. 
Para as demais ditegorias basta a Indicação de 01 (um) associado de qualquer categoria 
associativa. 

Art. 6° - Convocada a assembléia para aprovação da indicação do pretendente a associado, 
será ele admitido na sociedade se: 

A) Em se tratando de sócio Indicado para ·a categoría-de Sódo Conselhef[r;,, tiver sua 
indicação aprovada pela unanimidade dos sócios conselheiros e fundadores presentes na 
assembléia e aptos a votarem. ' 

B) Em se tratando de sócio indicado para as outras categorias associativas,• tiver sua 
indicação aprovada pela maioria simples dos associados de quaisquer das categorias 
presentes na assembléia e aptos a votarem. 

Parágrafo único - Na assembléia• convocada para admissão de sócio da categoria de Sódo 
Conselheiro, a votação será a última das resoluções a ser adotada e no ato da votação 
s9mente poder~o estar presentes os sócios Conselheiros e os Fundadores, além do 
pretendente a só~io, ficando vedada a participação de sócios das demais categorias. 

Art. 7° - O sócio ~erderá a sua condição de associado quando: 

A) Resolver se i afastar da sociedade, dela pedindo exclusão, mediante simples 
correspondência enviada e protocolada junto a Diretoria Executiva da entidade. Não 
será exigida ou solicitada nenhuma justificativa do sócio que não mais quiser compor o 
quadro associativo da sociedade. O afastamento dar-se-á ato contínuo ao 
protocolamente do pedido. No caso da correspondência ser enviada pelos Correios,. 
deverá ser postada com Aviso de Recebimento (AR), contando o seu afastamento da 
data em que figurar o recebimento da mesma pela entidade . 

B) For excluído da sociedade em razão do cometimento de falta que imponha essa sanção, 
na forma deste Estatuto. Será adotado o seguinte procedimento nestes casos: 

B.1) Compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente da Diretoria Executiva propor a exdusão 
do sócio, indicando as razões de tal decisão, convocando a Assembléia especificamente ·para 
este fim, à qual serão submetidas aquelas razões. 

B.2) Um membro da Diretoria Executiva ou um sócio por ela indicado, fará a apresentação 
das razões que impõem a exclusão do sócio, em prazo não superior a 2 (duas) horas. 

B.3) Ao sócio cuja exclusão se pretende será dado o direito de defesa, com todos os meios 
a ela inerentes, ir.iclusive apresentação de provas e testemunhas, frente a Assembléia, por 
prazo não superior a 2 (duas) horas. 

B.4) Ouvida a acusação e a defesa, a Assembléia votará a indicação de exclusão do sócio • .J 
. ~~---

Rua José dos Santos Godoy nº 3-169, Núcleo Residencial Presi 
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l ·, Protocolada sob n!l t.t58.692 1 
tais ori·~~ta~ões e determinações e que, se não aceitaJ HJ,S~0f/if!!iªd~.r§tm'es 5mfao~ 
diretivos, serão levadas a Assembléia Geral para apreciação e deliberação; 

f) Atuar em defesa do patrimônio, do nome, do conceito e dos princípios da entidade; 

g) Jamais expor a terceiros que não sejam associados da entidade ou tornar público, 
qualquer divergência interna e/ou fato desabonador da entidade, de que tenha 
conhecimento em razão de sua qualidade de associado; 

h) Comportar-se de forma exemplar na vida privada, orientando seu agir sempre segundo 
os princípios da mais elevada moral e éti.ca; e, · 

i) Denunciar qualquer associado que não venham cumpri os se11~ei:e.~ e 
obrigações estabelecidas neste Estatuto. PROC. N2J3.0 2.q.....,._ __ _ 

Art. 11 - Constituem direitos dos sócios em geral: FOLHAS ;;l ;J__. L.c.. __ ___, 
·-------··- ··-· - - .l a) Comparecer às Assembléias, com exceção daquelas em q~uifsuãp~eã'"'fCll'Vmlatla;--· 

nos termos deste Estatuto; 

b) Colaborar com os trabalhos do IPRESPA apresentando idéias, sug__estões, temas para 
discussão, teses e assuntos de interesse comum, bem como fazer tudo que venha 
facilitar o trabalho proposto pela instituição;· ·"'~ ._ ·· 

c) Apresentar, para apreciação da Diretoria Executiva, projetos e planos de trabalho, 
· indicando, se possível a fonte dos recursos e o custo estimado; 

d) Exercer cargos administrativos do organograma do Instituto, exceto aqueles que este 
Estatuto textualmente estabelecer serem privativos de determinada categoria de sócios, 
a qual não pertença; e, .. 

e) Todos os demais estabelecidos esparsamente neste Estatuto. 

Art. 12 - São . reservados a categoria de Sócios Conselheiros e a categoria de Sódos 
Fundadores os ;cargos eletivos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, vedada 
expressamente à sua ocupação por quaisquer outros associados. 

Art. 13 - O direito a voto pressupõe estar em dias' com as obrigações assumidas junto a 
entidade, inclusive e em especial com as contribuições monetárias fixadas pela Assembléia. 
A inadimplência-com as contribuições e obrigações impede que o sócio exercite o seu direito 
de voto e o de ser votado. Poderão readquirir tais direitos os sócios que comprovarem 
junto a Diretoria Executiva o cumprimento das obrigações ou o recolhimento das 
contribuições antecipadamente à realização da reunião ou assembléia. Instaurada a 
reunião ou assembléia perde o sócio. a oportunidade de regularizar suas pendências e tem 
impedido o seu direito a voto e o de ser votado . 

Art. 14 - Compete a Diretoria Executiva manter relação nominal dos sócios, apontando 
aqueles que estão em dia com as suas obrigações e contribuições, tanto quanto aqueles que 
com elas estiverem inadimplentes. 

DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E SOCIAL DOS SÓCIOS 

Art.15 - Os sócios e seus respectivos patrimônios particulares, não importa a que categoria 
pertençam, não respondem, nem mesmo subsidiariamente pelás obrigações assumidas pelo 
IPRESPA. 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO do IPRESPA 

Art. ,16 : São_ órgãos da administração do IPRESPA, em ordem decrescente de auto[i~a,de 
h1erarqu1ca: ,-""-3-~ 

-- r<'\c\? . \ 
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a) 

b) 

Assembléia Geral; 

'1 2Q OF{CML DE REGISTRO Of: 
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Diretoria Executiva; e 

c) Conselho Fiscal. 

1 Prntacolõdo sob n!l l.l58,692 1 
1 Hicrofi11ado sob n!! 58692 1 

SEÇÃO I I PROC. N2· 3 b =l.= ;;,- 1 
DA ASSEMBLÉIA GERAL . . JOLHAS_ '2-_ _.2-=:._ ___ .. 
Art. 17 - Assembléia Geral constitui a autoridade suprema d~ IPRESPA. 

Art. 18 - Em algumas hipóteses previstas neste Estatuto a Assembléia Geral será composta 
unicamente pelos sócios das categorias conselheiros e fundadores, valendo a deliberação 
nela adota para todos os fins de direito, obrigando todos os associados da entidade, 
independente de que categoria sejam. 

Art. 19 - Compete à Assembléia Geral: 

a) elaborar e alterar as disposições estatutárias e regulamentares do IPRESPA e decidir 
sobre os casos omissos; 

b) conhecer das propostas de candidatos a sócios do IPRESPA, em .. qualque~ das suas . 
categorias e decidir sobre sua aceitação; · ·~- .. ·· _. 

c) conhecer e decidir sobre a exoneração, renúncia e/ou exclusão de sócios dq 1PRESPA 
em qualquer uma das suas categorfas; · 

d) conferir o título de sócio benemérito ou honorário às pessoas de notória eminência ou 
que hajam prestados serviços, favores ou efetuado ·doações de relevância ao IPRESPA; 

e) apreciar e aprovar os relatórios, pareceres, estudos, balancetes, balanço geral, 
cronogramas de obras e atividades, orçamento· financeiro, econômico e patrimonial e 
todos os demais atos, determinações e disposições emanadas da Diretoria Executiva e 
do Conselho ·Fiscal; 

f) autorizar a a~uisição, a alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis; 

g) autorizar a 'realização de empréstimos corri instituições financeiras e outras, 
particulares ou estatais, nacionais ou estrangeiras; 

h) eleger, nomear e cassar o mandato de quaisquer um dos componentes do Conselho 
Fiscal ou da Diretoria Executiva; 

i) dar posse e dissolver a Diretoria Executiva e/ou o Conselho Fiscal; 

j) resolver quaisquer dúvidas, controvérsias ou divergências suscitadas; 

k) deliberar sobre a dissolução do Instituto nos casos e pela forma prevista nestes 
Estatutos; e 

1) deliberar sobre os programas ou projetos elaborados e propostos pela Diretoria 
Executiva. 

Art."20 - A Assembléia Geral será convocada ordinária ou extraordinariamente: 

A) Pelo Presidente da Diretoria Executiva; 

B) Por no mínimq 2 (dois) dos demais diretores da Diretoria Executiva; 

C) Pela maioria dos membros do Conselho Fiscal; 

D) Pela maioria dos sócios das categorias Conselheiros e Fundadores; 

§ 1° - Os Diretores, Conselhe_iros ou Sócios que se dispuserem a convocar a Assembléia 
Geral deverão elaborar uma lista nominal colhendo a assinatura e o de· acordo das 
respectivas pessoas, protocole1ndo a lista junto a Diretoria Executiva para que a mes a 

.., , .. mÃD "' 
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verifique a conformidade da mesma e adote as providências pari &eR><B&ã@ã& Qa Ai6&0R-1tilái•• 
Geral no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 2° - A convocação da Assembléia se fará mediante publicação na imprensa local e 
afixação no quadro de avisos da entidade e obedecerá o p"razo mínimo de antecedência de 
10 (dez) dias, para todos os fins de convocação, exceto para deliberar sobre a dissolução da 
entidade, em que o prazo mínimo de convocação é de 30-(trinta) dias. 

§ 3° - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, no primeiro trimestre, para 
deliberar, dentre outros assuntos, sobre as contas do exercíclo anterior, e sobre relatório da 
Diretoria relativamente àquele exercício e a programação das atividacjes para o exercício 
corrente. 

§ 4° - A Assembléia Geral Extraordinária poderá ser convocada a qualquer tempo, para 
deliberar sobre quaisquer assuntos, na forma prevista neste Estatuto. 

Art. 21 - Na publicação da convocação deverá constar os assuntos a serem· objeto de 
deliberação, o dia, o local e a hora de sua realização. 

Art. 22 - A Asserr)bléia Geral, ordinária ou extraordinária, realizar-se-á ,çom a m~tade mais 
um dos sócios fundadores e conselheiros em condições de votar e serem votados, em 18 

chamada e, com qualquer número, em 2ª chamada, està ~no mínimo 15 minu~9s depois de 
feita a 1' chamada. ·-

; 

Art. 23 - A Assembléia Geral em geral tomará suas decisões -por maioria simples: 9e votos, 
exceto nos casos cujo quorum esteja especificamente determinado neste Estatuto e quando 
for convocada para deliberar sobre a dissolução da sociedade, em que são necessários 2/3 
dos ~atos dos sócios presentes. 

1 
e J :3o{' :z.o 

1 SECAO II PROC. N -'-~,:t-,.,-,-~ , 

DA DIRETORIA EXECUTIVA i FOLHAS, ó2.,? 'í . --- ' 
·----- ·--- -~-j 

Art. 24 - A Direto,ria Executiva é composta pelos seguintes cargos eletivos, cuja ocupação se 
dá pela eleição de sócio na Assembléia convocada com esse fim; e de não-eletivos, cuja 
ocupação se dá •por indicação e nomeação do Presidente da Diretoria Executiva, sendo 
considerados cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração: 

A) Cargos eletivos: Presidência da Diretoria; Vice-Presidência da Diretora; Primeiro 
Tesoureiro; e, Segundo Tesoureiro; 

B) Cargos não-eietivos: Primeiro Secretário; Segundo Secretário; _Diretor de Obras e 
Patrimônio. 

§ 1° - A Diretoria Executiva é eleita para mandato de 2 (dois} anos consecutivos, podendo 
os membros serem reeleitos por apenas uma vez para ocupar consecutivamente o mesmo 
cargo. 

§ 2º - Os cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1 ° e 2° Tesoureiros são privativos dos 
sócios das categorias Conselheiros e Fundadores. Os demais cargos são acessíveis aos 
sócios de quaisquer categorias. 

§ 3° - Os cargos eletivos devem obrigatoriamente serem preenchidos pela Assembléia 
Geral. 

§ 4° - Os cargos não-eletivos serão preenchidos segundo o interesse do Presidente da 
Diretoria Executiva, podendo este optar por não efetuar a nomeação, permanecendo os 
mesmo vagos, desde que não acarrete nenhuma problema de ordem administrativ;i e para 
o bom andamento da sociedade. 

§ 5° - Os cargos não-eletivos poderão ser ocupados cumulativamente por titulares de 
cargos eletivos. · _. ~-

~~ I \. 
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Art. 25 - Os cargos eletivos da Diretoria Executiva, privativos do!:f Csl'lselReiFBB ·e Fl,Hije'@Ss~s,1 
são considerados de confiança da Assembléia Geral, de forma que qualquer diretor poderá vir a 
ter cassado seu mandato, a qualquer tempo, pela Assembléia Geral, sempre que esta assim o 
entender necessário, através do voto de 2/3 de seus componentes, em assembléia 
extraordinária convocada para este fim específico, na qual será nomeado o substituto. 

' 
Art. 26 - A Assembléia Geral ou, se for o caso,. a Diretoria Executiva por maioria de seus 
membros, dará por vago qualquer um dos cargos da Diretoria Executiva, quando ocorrer 
morte ou renúncia do seu respectivo titular, algum tipo de impedimento ou quando, sem 
causa justificada, deixar o·titular de comparecer a três reu·niões consecutivas da Diretoria, 
oportunidade na qual ·será convocada nova Assembléia para votar-o-nome do j"bsti!tJul.Q..... _ 
cargo cuJa vaga se deu.. · 1 PROC. N2 3o L 1-= 
Art. 27 - Compete à Diretoria Executiva: 1 FOLHAS •• 2 f?5. b: _ i 
a) Executar as deliberações da Assembléia Geral e propor-lhe li'a~l!S'"tttre ___ _ 

achar necessárias ao desenvolvimento da instituição; 

b) Administrar o IPRESPA, gerindo-lhe o patrimônio nas suas diversas modalidades, 
zelando pela sua integridade física e financeira, agindo, para tanto, diretamente por 
intermédio do seu Presidente ou qyem mais--.este Estatuto destacar, para a 
representação do IPRESPA e defesa de seus interesses -nas suas relações com terceiros, 
notadamente perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais;··' 

c) Elaborar o Regulamento Geral do ·IPRESPA e Regimenta"s Internos relativos; a projetos 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

ou programas,; 

Levantar as contas do exercício findo, elaborar o relatório das atividades desenvolvidas 
no ano, e a programação para o exercício seguinte; 

Contratar, demitir e fixar os vencimentos dos empregados e funcionários do IPRESPA; 

Nomear e demitir, dentre os funcionários contratados, os Gerentes, fixando-lhes os 
respectjvos yencimentos, administrando e gerindo seus desempenhos; 

Submeter à •Assembléia Geral, devidamente informadas, as propostas de candidatos à 
sócios do 1PRESPA; 

Conceder licenças a qualquer um de seus componentes; 

Nomear os diretores de sua alçada; 

Designar, nos casos não previstos neste Estatuto, substituto para quaisquer de seus 
componentes, quando licenciados, bem como nos casos de ocasionais impedimentos; 

Comprar, vender, alienar, emprestar, ceder, alugar, permutar, dar ou receber em dação 
de pagamento ou quaisquer ou.tros atos assemelhados realizar sobre os bens móveis e 
semoventes de propriedade, posse ou que venha a ser adquirido, emprestado, alugado, 
etc., pelo IPRESPA, estejam ou sejam bens patrimoniados ou não, sendo vedado apenas 
contrair, sem autorização da Assembléia Geral, empréstimos ou dividas com instituições 
financeiras para tanto, excetuado casos de compras parceladas na forma usual do 
comércio. 

Art. 28 - A Diretoria Executiva se reunirá ordinariamente no último trimestre do ano, para 
aprovação da programação, e, extraordinariamente a qualquer tempo, sempre que 
convocada pelo Presidente, pelo• Vice-Presidente _ou pela maioria de seus membros. As 
reuniões serão convocadas mediante avisos, por carta ou telefone, considerando-se 
instaladas desde que presentes dois de seus componentes. 

Art. 29 - o Diretor que infringir este Estatuto, praticar qualquer ato atentatório a dignidade, 
a moral ou bons costumes, ou agir de forma a não mais merecer a confiança da Assembl~ia 
Geral, perderá seu mandato, nas formas dispostas neste Estatuto. •.~ ,,__,, 

6.~ 
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Art. 30 - Ocorrendo vacância de qualquer dos cargos da Diretor'-ie=~~eeuti1, 1a; ssts RBI, @81 át 
substituto, em caráter de interinidade, por votação simples da maioria de seus membros, o 
qual exercerá o cargo até a realização da Assembléia Geral Ordinária, ou, se assim for 
deliberado pela Diretoria, até a Assembléia Geral Extraordinária convocada para deliberar 
sobre o preenchimento definitivo do cargo. 

Parágrafo único - O diretor nomeado por deliberação da Assembléia Geral exercerá o cargo 
até o final do mandato da Diretoria. 

Art. 31 • São atribuições do Presidente da Diretoria Executiva:-

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

representar o IPRESPA, isoladamente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 
devendo prestar contas de suas atividades à Diretoria; 

convocar reuniões, ordinárias e extraordinárias, da Assembléia Geral, da Diretoria 
Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo; 

presidir reuniões da Assembléia Geral, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; 

proferir voto de desempate nas decisões da Diretoria Executiva; 

assinar cheques com o Primeiro ou Segundo Tesourei~~2. 
•· FOLHAS 

assinar contratos e convênios com órgãos públicos e privados; 

contratar, demitir, fixar .vencimentos, férias, punições .e praticar todos os der.nais atos 
relativamente à administração dos empregados do IPRESPA; ' 

assinar termos de compra, venda, locação, permuta, cessão, dação em pagamento ou 
instrumentos equivalentes, em atos que ·envolvam bens móveis ou semoventes de 
propriedade ou posse do IPRESPA, estejam, sejam ou não bens patrimoniados; 

executar as decisões da Diretoria Executiva; e, 

delegar atribaições e funções, submetendo à Diretoria Executiva, posteriormente, tais 
delegações. ' 

§ 1 ° - A Diretoria Executiva poderá criar um Conselho Consultivo, cujos membros serão 
indicados pelo Presidente da Diretoria Executiva e que poderá ser integrado por sócios de 
quaisquer categorias o_u, mesmo, por não-sócios do IPRESPA. 

§ 20 - O Conselho Consultiva terá por incumbência a função de consultoria e 
aconselhamento nos assuntos de alta relevância, a ele submetidos. A manifestação do 
Conselho não obriga oú vincula a Diretoria Executiva à sµa observação, servindo somente 
de parâmetro de orientação. 

§ 30 - Incumbe à Diretoria Executiva regulamentar a composição e o funcionamento do 
Conselho · Consultivo, assim como aprovar as condições de ingresso de pessoas, 
exclusivamente físicas, nesse colegia.do. 

Art. 32 - São atribuições do Vice - Presidente: 

a) auxiliar o Presidente em suas funções e substituí-lo nos seus impedimentos, 
afastamentos, licenças, falecimento, etc., oportunidades nas quais assumirá o cargo de 
Presidente interinamente, com todos os direitos, deveres e vantagens que lhe são 
inerentes, até o retorno do Presidente ou posse da nova Diretoria; e, 

b) convocar reuniões, ordinárias ou extraordinárias, da Diretoria Executiva. 
' . 

Art. 33 - São atribuições do Primeiro Tesoureiro: 

a) zelar pelo patrimônio financeiro do IPRESPA, fiscalizando a aplicação de suas rendas; 

b) ter sob sua guarda e responsabilidade tudo o que estiver relacionado com as fin 
do IPRESPA; 
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e assinar ordens de pagamentos e cheques conjuntamente, com g Presicfehle 011 seu, 
substituto; 

d) dirigir a arrecadação da renda social e depositá-la, mantendo no caixa o mínimo de 
numerário possível; 

e) fazer os pagamentos em espécie nos limites e pela forma que for estabelecida pela 
Diretoria Executiva ou pelo Presidente da Diretoria Executiva; 

f) manter em dia a E;:scrituração da receita e das despesas do IPRESPA; 

g) apresentar à Diretoria Executiva prestações de contas sobre a sjtuação financeira, a 
qual deverá ser encaminhada à Assembléia Geral após aprovação e parecer de pelo 
menos 02 Conselheiros Fiscais; e, . 

h) substituir, pela ordem, o Vice - Presidente e o Presidente, em seus impedimentos. 

Art. 34 - São atribuições do Segundo Tesoureiro: 

a) auxiliar o Primeiro Tesoureiro nos encargos a este cometidos pelo Estatuto; e, 

b) substituir o Primeiro Tesoureiro nos em seus impedimentos, licenças, afastamentos, 
etc., oportunidades nas quais assumirá o· cargo --€1Hl1 todp.s os direitos, deveres e· 
vantagens que lhe são inerentes. · 

Art. 35 - São atribuições do Primeiro SÍ:cretário: 
' 

a) secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e da Assembléia Geral e · redigir as 
competentes atas; 

b) substituir o Presidente, no caso de Impossibilidade do Vice - Presidente fazê-lo, ou o 
Primeiro Tesoureiro, no caso de impossibflidade do Segundo Secretário fazê-lo; 

c) assinar correspondências em conjunto com o Presidente ou o Vice - Presidente ou o 
Segundo Secretário; e, 

d) desempenhar outras funções determinadas pela Assembléia Geral ou pela Diretoria 
Executiva. 

Art. 36 - São atribuições do Segundo Secretário: 

a) auxiliar o Prirmeiro Secretário nos encargos a este cometidos pelo Estatuto; e, 

b) substituir o Primeiro Secretário nos em seus impedimentos, licenças, afastamentos, 
etc., oportunidades nas quais assumirá o cargo com todos os direitos, deveres e 
vantagens que lhe são inerentes. 

Art. 37 - São atribuições do Diretor de Obras e Patrimônio zelar pelo regular andamento 
das obras e serviços realizados em favor da entidade e cuidar da conservação e manutenção 
de todo patrimônio físico da entidade, móveis, semoventes e imóveis. 

Art. 38 - Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva que· 
poderá levá-los à Assembléia Geral, quando tratar-se de assuntos de maior relevância. 

SEÇÃO III 
Do CONSELHO FISCAL 

Art. 39 - O Conselho Fiscal é o órgão da administração encarregado da fiscalização geral da 
gestão financeira do IPRESPA, assinando os balanços, balancetes e documentações 
correspondentes. 

Parágrafo único -. Incumbe ainda ao Conselho Fiscal apreciar e dar parecer sobre proposta 
de alienação ou oneração de bens imóveis do IPRESPA, para deliberação da AssembJéla 
Geral. . .-,.., ,>.~ \\·,!-"' . 

Rua José dos Santos Godoy nº 3-169, Núcleo Residencial Presidente Ge;:1 ·. ., i7 
Cep 17033-550, Bauru-SP CGC 45.029.865/000!-191.'~~~,"•=•0~ 

DE/ltAD!S IIARIO • T~~SP 

~D,Ç.IJ.MI IPl'nrfllffllp,t~ 
-~IIHftffl!lfodoQll!c&.fe. 

"3t1. ZOIZ 

i.s11-.G.111aroo 
oM..a,n.,l>adilho 

flUdo,,S.~101,llboJ 

SllODE~IRENTICIIMDE" 
IGUES Df ASl!EU, "-10 • lEl. 1'1C.ooa 



• 

• 

Instituto Profissional de Reabilital-;;?ii JifÃ~l DE REGISTRO DE 

l o d A t . f'-TlrITLÕITOOCU!!OOOS BAURU e_goso •.,1 _ 
' 1 '1 Protocqlado sob nQ l.l58.692 1 

Art. 40 - O Co~selho Fiscal será composto de 03 membros ef.,_t!y~~cr~MM,\000~% i&sJ&f&léit 
Geral na mesma oportunidade da eleição d~ Diretoria Executiva. 

Art. 41 - O mandato do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, coincidindo com o da 
Diretoria Executiva e seus membros efetivos poderão ser réeleltos para apenas um mandato 
consecutivo, liberada a reeleição dos membros suplentes para mais de um ·mandato. 

l\rt. 42 - Na Assembléia que eleger os membros efetivos do Conselho Fiscal também se 
elegerá 3 (três) suplentes, que ocuparão os cargos efettvos no impedimento ou suspensão 
dos seus respectivos titµlares. ' 

Art. 43 - Os cargos de Conselheiros e Suplentes do Conselho Fiscal são reservados para os 

fl:,f 

4 

SEÇÃO IV PROC. N~ _ ;;Jó (:? 9 3 sócios da categoria Fundadores e Conselheiros. ~! .:::J - •_, ____ ,,,,.. • __ 

DA GRATUIDADE NO EXERCÍCIO dos CARGOS DE DIRETOR E DE CONS 2_ 8 sÇ 1 
Art. 44 - Todos os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão exercidos 
gratuitamente, sem qualquer tipo d·e remuneração ou contrapartida pelo IPRESPA, sejam 
eles cargos eletivos, não eletivos, efetivos ou de _suplentes . 

SEÇÃO V 
_ ........ 

DA RENÚNCIA E DA EXONERAÇÃO OOS MEl,'IBROS DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL_ .. -

Art. 45 - Qualquér membro da Diréto;la Executiva ou do Co~selho Fiscal pode ~~nunclar a 
seu mandato, a qualquer tempo, mediante simples manifestação escrita dirigida ao 
Presidente do órgão, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, independente de 
justificativa. 

Art. 46 - Ocorrendo a renúncia no caso da Diretoria Executiva se procederá conforme artigo 
30 deste Estatuto. 

Art. 47 - Ocorrei;ido a renúncia no caso de cargo efetivo do Conselho Fiscal, o mesmo será 
ocupado pelo membro suplente. Se a renúncia for de membro suplente não se procederá a 
nova eleição, a não ser que necessário for, para o que se convocará Assembléia especifica. 

Art. 48 - Os cargos eletivos da Diretoria Executiva e efetivos e de suplentes do Conselho 
Fiscal são considerados de confiança da Assembléia Geral que poderá destituir qualquer um 
de seus ocupantes a ·qualquer tempo, mediante justificativa e facultando ao mesmo o direito 
de defesa em Assembléia convocada esj:Jecificamente para este fim, na qual será nomeado o 
substituto, caso efetivamente se dê a destituição. 

CAPÍTULO IV 

Do PATRIMÔNIO DO IPRESPA 

Art. 49 - O Patrimônio do IPRESPA, gerenciado pela Diretoria Executiva eleita em 
Assembléia Geral, será constituído de móveis, imóveis, semoventes, veículos, ações, 
apólices da dívida pública, mensalidade de associados, donativos em dinheiro ou de outra 
natureza, créditos a receber, auxílios oficiais ou subvenções de qualquer tipo, bem, como 
quaisquer bens suscetíveis de valor econômico. 

Art. 50 - Compete à Assembléia Geral autorizar a compra, locação, cessão, permuta, dação 
em pagamento, alienação ou qualquer outra forma de oneração de bens imóveis que 
pertençam ao IPRESPA ou que vierem a se integrar a seu patrimônio; bem como a compra 
ou venda de ações, apólices da dívida pública ou outros títulos de crédito que pertençam ao 
IPRESPA ou que para o seu patrimônio venham a ser adquiridos; ou, ainda, de quaisquer 
bens suscetíveis de valor econômico, excetuadas a · • eses con piadas no art. 42 
deste Estatuto. "'--•~ 
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Art. 51 - Compete à Diretoria Executiva desde que não envollràliEITllíliiú6'àml'lll1W! juffl!!nact 
sistema financeiro, excetuado o caso de compras com pagament\,f)aFe@lade Ra fior.ila w&uail 
do comércio, autorizar a compra, locação, cessão, permuta, dação em pagamento, 
alienação ou qualquer outra forma de oneração de quaisquer bens móveis ou semoventes 
de propriedade ou posse do IPRESPA, patrimoniados ou não, ressalvados os títulos de 
crédito, ações e apólices da dívida pública, bem como também lhe compete aceitar o 
recebimento de donativbs em dinheiro ou em outras formas; e a contratação de auxílios 
oficiais e subvenções de qualquer tipo. 

Art. 52 - A Assembléia Geral poderá delegar à Diretoria Executiva os poderes, ou parte 
deles, de que trata o Art. 46 deste Estatuto. 

CAPÍTULO V 

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

PROC. NQ 

FOLHAS 

Art. 53 - Em caso de. dissolução da sociedade, após o pagamento de todos os 
compromissos, o remanescente de seus bens reverterá em benefício. de umg ou mais 
entidades sociais congêneres, dotadas de personalidade jurídica, declaradas de utilidade . 
pública, registradas no Conselho Nacional da Assistência -SÕcial, setlladas no E~ado de São 
Paulo e, preferencialmente, no município de Bauru;· ou com suas atividades 
preponderantemente desenvolvidas neste município. 

Art. 54 - Operar-se-á a dissolução somente nos casos previstos pelo Art. 21 do CódÍgo Civil, 
que são: 

a) por deliberação de sua Assembléia Geral, çom votação unânime de todos os sócio~ com 
direito a votd, em Assembléia Extraordinária especialmente convocada para este fim, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, através de 03 publicações, sucessivas e 
contempo'rân~as, em jornal de circulação no município, começando a correr o prazo a 
partir da última publicação; 

b) por determina);ão da lei; e, 

c) por ato do Governo. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 55 - Fica a Diretoria Executiva autorizada a regularizar, em caráter excepcional, a 
situação dos sócios conselheiros e dos fundadores que estão em débito corri suas 
contribuições pecuniárias ao IPRESPA e que, consultados, manifestem interesse em 
permanecer no quadro de sócios da entidade ou, no caso dos fundadores, desejem manter
se nos exercício pleno de seus direitos, especialmente o de votar e serem votados. 

§ l O - Para fins da regularização prevista neste artigo, a Diretoria fixará o valor que cada 
sócio inadimplente deverá recolher ao IPRESPA, assim como as condições e prazo para 
fazê-lo; podendo, incrusive, relevar ou isentar o associado do débito em atraso. · 

§ 2° - Fica a Diretoria Executiva autorizada a fixar o valor da contribuição regular dos 
sócios fundadores e conselheiros. · . 

Art. 56 - Este Estatuto, alterado, consolidado e aprovado em Assembléia Geral 
Extraordinária, regularmente convocada, poderá ser alterado, no todo ou em parte, a 
qualquer tempo, por decisão da maioria absoluta dos associadas, em Assembléia Geral 
convocada para esse fim. , ~._o-) 
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Art. 57 - Este Estatuto entrará em vigor na data de sua aproltiiltãaiféml!dêsloom!>léili0G!mll 
Extraordinária, realizada em 06 de agosto de 2004, gerando eJei1rns "ef§B. ana.Ree'' e ~eRitl 
de seu registro em Cartório. 

Art. 58 - Os mandatos da Diretoria Executiva e Conseltio Fiscal eleito~ pela Assembléia 
Geral Extra'ordinária que também aprovou este Estatuto, reali_zada em 06 de agosto de 
2004, serão cumprido de 18 de julho de 2004 _a 31 ·de dezembro de 2006, em caráter 
excepcional. Os mandatos das Diretorias Executivas e Conselhos r:sc-ais-qu~uQ3de!\~ __ _ 
serão de_2 (dois) anos nos termos deste Estatuto. _ , ?R0C. N2__l3O~ f 

. . - Bauru, 15 de junho de 2007 ._!'OLHAS ). C:J ~ _ I' 
Esta é uma cópia fiel do Estatuto Social do Instituto Primeiro de Agosto, consof,ããôf='"
aprovado· pela Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de julho de 2007, na 
sede da Entidade, conforme registrado no Livro de Atas . 
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ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE BAURU-
AFAPAB; . 

Rua Antônio Garcia, 6-50 - Jardim Santa Thereza - Bauru/SP - CEP: 17012-050 

AFAPAB 
. Telefone:(14)3223-2569 

E-mail: afapabassociacao@yahoo.com.br 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDl!vÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE'!3ÁURU -AFAPAB 

As vinte horas do dia Vinte e Seis de Julho de Dois Mil e· Dezenove, na Sj:lde da 

Associação dos Familiares e Amigos dos Portador.as de Autismo de Bauru - AFAPAB, 

situada a Rua Antonio Garcia, n 6-50, Bairro Santa Teresa, nesta cidade de Baúru/SP, 

CNPJ 11.230.563/0001-92, foi realizada a Assembléia Geral Ordinária, tendo como 

Ordem do Dia a Eleição de cargos da Diretoria ExecutlV<! (PresidentE\, Vice-Presidente, 1 ° · 
.Tesoureiro, 2° Tesoureiro, 1° Secretário, 2" Secretário e Diretor de Relacionamento) e dos 

Conselhos Consultivo e Fiscal e alteração do Art. 4º do Estatuto Vigente, conforme 

artigos 35 a 40 do Estatuto, conforme Edital de Convocação publicado no Jornal da 

Cidade de Bauru, nos dias 13-14 e 16 de Julho de 2019. Para conduzir os trabalhos foi 

indicado como presidente da Assembleia a Sra. Kátia Elena Semeghinf Caputo, que 

convocou a Sra. Karen Mantovani Saco.mandi para secrel;iriar .. Apôs verificar a existência 

de quorum legal, em 1ª Convocação; expondo a necessidade de inverter a ordem do 

dia,ficando como primeiro assunto do dia foi a alteração do Estatuto Vigente passando o 

Art 4° a ter a seguinte redação: " A associação terâ por objeto desenvolver programas 

de amparo, ajuda, adaptação, reabilitação e integração social para os individues 

dentro do espectro autista; combater preconceitos relativos a aceitação da pessoa 

Autista, reivindicando todos os direitos que lhes são devidos, visando çontribulr 

para sua inclusão na sociedade; promover e Incentivar pesquisas, cursos de 

formação e capacitação e estudos sobre as especificidades do Espectro- Autista, 

bem como prestar assistência moral e psicológica aos familiares do autista, sem 

distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso. A associação 

garantirá o livre ingresso independentemente de quaisquer pagamentos aos que 

solicitarem sua filiação como membros participativos, a fim de comungarem dos 

objetivos da mesma. Paragrafo Primeiro - Para atingir seus·objetivos, a Associação 

promoverá: 1 - atendimento gratuito na ârea da saúde para Diagnóstico Precoce de 

TEA (Transtorno do Espectro Autista) e medidas de apoio e orientação às familias 

de pessoas diagnosticadas dentro do Espectro Autista; li - reuniões com pais, 
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responsãveis e amigos de pessoas Autistas, vJsando a trocfw11m:itrn~--nr---·-, 

eventos com a finalidade de mostrar à capacidade do individuo autista, combatendo 

assim preconceitos relativos a sua aceitação na Sociedade; IV - Intercâmbio de 

informações entre instituições congêneres em âmbito nacional e lntemaclonal; V -

cursos de capacitação, debates, estudos e pesquisas cientificas sobre Autismo; VI 

- o desenvolvimento de projetos para promoção de. educação inclusiva; ações na 

educação em prol do desenvolvimento integral do individuo autista bem como a 

Intervenção Precoce e o atendimento educacional exclusivo especializado; VII -

oferecer atendimento educacional cQinplementar ao ensino regular para as pessoas 

e_ com autismo em situação de inclusão e manter escola para as pessoas com . 

autismo que não podem se beneficiar da rede regular de ensino; VIII - parcerias e 

trabalhos de conscientização e sensibilização junto aos estuda.ntes da área de 

saúde, social e educacional, visando o apolo no exercício de suas futuras 

profissões, nà orientação adequada aos pàis, quando do diagnóstico de crianças 

com autismo." Colocada em votação os assuntos até aqui mencionados, todos foram. 

aprovados por unanimidade. Como segundo assunto do dia·a presidente iniciou a eleição 

dos novos membros da diretoria tendo em vista que o mandato da diretoria e conselhos 

consultivo e fiscal se expirou. Após indicações de candidatos, foi procedida a eleição 

• 
através de voto direto e secreto dos p_resentes, que assinaram a folha deAJ 

comparecimento, tendo sido preench.idos todos os requisitos exigíveis, se·m sofrer 

qualquer tipo de impugnação ou oferecimento de recurso. Apurados os votos, foram 

eleitos: Presidente: KAREN CRISTINA MANTOVANI SACOMANDI, Brasileira - Casada 

- Micro Empresária - RG: 26.821.489 - CPF : 248~052.958- 48 - Residente: Rua Rio 

Branco, 22-88 Apto 201, Cep: 17014-037 - Centro - 'Bauru - SP. Vice-Presidente: 

CÁSSIA CILENE DA SILVA FERRARI, Brasileira - Separada - Promótora de Vendas -

RG : 20.928. 779 - CPF : 145.963.468-36. - Residente: Rua .Landerico Micheletti, 2-117 , 

Cep: 17.031-722 - Nucleo José Regino - Bauru - SP. 1ª §ecretária: ANA PAULA 

PRESTES, Brasileira - Casada - do Lar- RG: 26.768.980-9 - CPF: 120.135.776-00 -

Residente : Rua Maria Therezinha Resende Moura. 1-87 , Cep: 17.067-110 - Jardim 

Rosa Branca - Bauru- SP. 2ª Secretária: SILVIA HELENA FERREIRA, Brasileira -

Separada - Assistente Social - RG : 19.198.027-4 - CPF : 107.344.866 - 12 - Residente: 

Rua Engenheiro Saint Martin, 20-02, BI: 01 , Apto 113 - Cep: 17012-056 - Vila Santa 

Tereza - Bauru - SP. 1° Tesoureiro: KATIA ELENA SEMEGHINI CAPUTO, Brasileira-

1c 
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Casada - Médica Pediatra.- RG: 12.971.292-9 - CPF: 049.769.628-22 - Residente: 

Rua Aviador Marques de Plnedo, 6-49, Cep : 17017-460 - Jardim Europa - Bauru - SP; 2" 

Tesoureira: SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI, Brasileira - Casado -

Advogado- RG: 29.284.585-6- CPF: 268.214.598-19-.Residenle: Rua Rio Branco, 22-

88 Apto. 201 , Cep: 17014-037 - Centro - Bauru - SP; Diretor Relacionamento: 

MARIANA NORONHA MARIANO, Brasileira - Solteira - Aux. Administrativo - RG.: 

46.212.846-5 - CPF: 395.513.658-28, Residente: Rua Alto Acre, 3--3; Cep: 17060-180 -

•- Vila Lemos - Bauru - SP; Conselheiro Fiscal: VAGNER LUIS CAPUTO , Brasileira -

Casado - Administrador - RG: 12.668.663 - CPF : 038.673.728-29 - Residente : Rua 

Aviador Marques de Pinedo, 6-49 - C!lp: 17017-460 - Jardim Europa - Bauru - SP; 

Conselheiro Fiscal: CLAUDIA SIMONE GOMES LOPES, Brasileira - Casada -

Funcionária Publica - RG : 18.111.012 - CPF : 083.898.628-59 - Residente : Rua José 

Camelo de Aguiar, 2-36 - Cep.: 17060-390 - Bairro São João da Boa Vista - Bauru - SP, 

Conselheiro Fiscal: MARCO ANTONIO DO CARMO POLAR!, Brasileira - C,;isado -

Serralheiro - RG : 19.873. 776-2 - CPF : 121.592.108°03 - Residente : Rua Maria 

Therezinha Resende Moura , 1-87 - Jar:dim Rosa Branca - Cep: 17067-110 - Bauru- SP; 

Conselheiro Fiscal Suplente: PAOLA. FERNANDA PRESTES ARRUDA PENTEADO, i,, , 

Brasileira - Solteira - Auxiliar Administrativo - RG : 37.045.124-7- CPF: 321.568.608-23f\) 

- Residente: Rua Maria Therezinha Resende Moura, 1-87- Cep: 17067-110- Jardim 

Rosa Branca - Bauru- SP; Conselheiro Consultivo: SIDINEI FERNANDES BORGES, 

Brasileira - Viuvo - Porteiro - RG : 38.487.735-7 - CPF : 353.769.290-00 - Residente: 

Rua Naer Murback. , 1-48 - Cep: f7032-296 - Jardim Primavera - Bauru - SP; 

. Conselheiro Consultivo: MARCELA FRANCINI FUCCIOLO, Brasileira - Solteira - Auxiliar 

de Vendas - RG: 42.810.226-8 - CPF: 378.264.198-16- Reliidente: Rua Alexandre Jorge 

Nasralla , 3-06 - Cep: 17025-630 - Núcleo Beija Flor - Bauru - SP; Conselheiro 

Consultivo: PAULO HENRIQUE ROCHA LOPES, Brasileira - Casado .,.. Gerente 

Administrativo - RG: 14.931.368-8 - CPF: 055.706.758-84 - Residente : Rua José 

Camelo de Aguiar, 2-36 - Cep: 1706i390 - Vila São João da Boa Vista - Bauru - sp·; 

Conselheiro Consultivo : JANETE MARTINS BACCELLI, Brasileira - Viuva - Do Lar -
. 

RG: 10.621.631 - CPF: 170.446.978-36 - Residente: Ruá Maria Therezinha Resende 

Moura, 1-87 - Cep: 17067-110 - Jardim Rosa Branca - Bauru- SP . O mandato dos 

j 
1 
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membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Consultivo e Fiscal será de 02 (Dqis) 

anos, conforme nova.redação do artigo 37 do Estatuto. A diretoria ora eleita toma possa_,_/-···- ________ _ 

. . . . l:~~~:~~ $°:=} 
em seus respectivos cargos e o mandato iniciando-se em 27 de Julho de 2019 e 

findando-se em 26 de Julho de 2021. Ao final, foram encerrados os trabalhos, sendo que, 

eu, 

Karen Cristina Mantovani Sacomandi, 1 • Secretária, lavrei, rubriquei e assinei a presente . . . 
ata, que segue assinada pela Presidente da Associação. 

"A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro." . 

Karen Cristina M. Sacomandi 
1ª Secretária 

,. 

(_; ' 
Kâtia Elen11 Semeghini .Caputo 

Presidente 



------------------------'-----~b~ 
2'Gn0AI, DE•~ISTRO ovn. "DE.PESSOAS .roR(DJCáSDE.BA.úau..:.~ 

. MJCRÓTILMAD'O-·N., 64.381 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA .DA ASSOCIAÇÃO DOS 
FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE BAURU -AFAPAB 

As vinte e uma horas do dia Vinte e Quatro de Jullío·de Dois Mil e Deze1osete, na sede da 

Associação dos Famillares e A.rni_!,IOS,:do~• Portadbres çle Autismo de Bauru - AFARAB, 

situada a Rua Antonio Garcia, n 6-50, Bairro s·anta TE!resa, nesta cidade de Bauru/SP, 

CNPJ 11.230.563/0001-92, foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária, tendo. como 

Ordem do Dia a Eleição de cargos da Diretoria Executiva (Presidente, Vioe-Presidente, 1• 
Tesoureiro, 2° Tesoureiro, 1° Secretário, 2° Secretário e Diretor de Relacionamento) e dos 

• Conselhos Consultivo e Fiscal em razão da renútitia da 1ª Secretária Manoela Talsa de 

Oliveira e do Conselheiro Co.nsultivo Jéssika Karins1 Foizer Duque e alteração dq Art: 3° 

do Estatuto Vigente, conforme artigos 35 a 40 do Estatuto, conforme. Edital de 

Convocação publicado no Jornal da Cidade de Bauru, nos dias 13-14 e 15 de Julho de 

2017. Para conduzir os trabalhos foi indicado como presidente da Assembleia a Sra. Kãtia 

Elena Semeghini Caputo, que convocou a Sra. Claúdia Simcme Gomes Lopes para 

secretarjar. Após verificar:a.éxistêhcia de quorum '!e;1al, a presidente inicio.u a assembleia 

em 1 • Convocação ; expondo a necessidade de inverter a ordem do dia,. uma vez que o 

mandato da diretoria e conselhos consultivo e fiscal ainda não terminou, e tivemos, o 

pedido de renúncia da 1 • secretária e do conselheiro.consultivo.foi colocado em pauta a 

antecipação da eleição de uma nova diretoria, tendo ·em vista que o atual se expia em 1 O 

de Outubro de 2017 e por questões de economia, já que os demais membros 

permanecem os mesmos, propõe· s.e Q ·!'l□cerr.amento deste. mand,ito nesta data presente( 

• 24 de Julho de 2017) e se iniciatide o novo que terá seu ténnino em·23 de. Julho de 2019.. 

Então, a presidente coloca em votação, sem nenhuma manifestação contrária, a pri,sente 

assembléia foi instalada legalmente. Como primeiro assunto do dia foi a proposta de 

antecipar a eleiçã,g e eleger uma nova diretoria executiva, e dos coni,elhos consultivQ e 

fiscal. Como s~gundo assunto do dia foi a alteraçãp do Estatuto Vigente passando o Art 3° 

a ter a seguinte redação: " Art.: 3° - Os direto.res, conselheiros , assç,ciados, 

instituidores, benfeitores ou. equivalentes n.ão p!,rceberão remuneração, vantagens 

ou benefícios diretos ou indiretos, por quálquer forma ou título, em razão das 

competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelo estatuto." 

Colocada em votação os assuntos até aqui mencionados, todos foram aprovados por 

unanimidade. Após indicações de candidatos, foi procedida a eleição através de voto 

~ 
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direto e secreto dos .presentes, qae assinaram a folha de comparecimento, tendó sido 

preenchidos todos os requisitos exigíveis, sem sofrer qualquer tipo de impugnação ou 

oferecimento de recurso. Apurados os votos, foram eleitos: Presidente: KÁ TIA ELENA 

SEMEGHINI CAPUTO Brasileira -Casada - 11/!éçfjca Pediatra, RG.: 12.971.292-9- CPF.:. 

049.769.628-22 Residente: Rua Aviador Màrques i:,inedo, 6-49 Cep.::1:7017-460 - Jardim 

Europa- Bauru-SP. Vice-Presidenfe:.SIINIA HE!.,ENA FERREIRABrasileira-casacia

Assistente Social RG.:19.198.027-4- CPF.: 107.344.868-1'2 Residente: Rua Dr" Antonio 

Prudente, 6-40 Apto 1-C, Cep: 17016-010- Jd. Estoril-Bauru-6P; 18 :Secr.etéria, KAREN, 

MANTOVANI SACOMANDI Brasileira - Casada - Micro Empresária - RC3.: 26.621.489'- _. 

CPF .: 248.052.958-48 - Residente:. Rua Rio Branco, 22-88 Apto 201, Cep.: 17014-037 -

Vila América - Êla1:1ru- SP. 2ª Secretàrià: Claúdia Simone Gomes Lopes ,Brasileira, 

Casada, Funcionária Publica, RG.:18.111.012, CPF.: 083.898.628-59, Residente a Rua 

Jose Camelo de Aguiar, 2-36, Bairro São João da Boa Vista, Bauru - SP: 1.0 Tesoureiro: 

PAULO HENRIQUE ROCHA LOPES, Brasileiro - Casado - Gerente Administrativo, RG.: 

14.931.368-8 - CPf.: 055.706.758-84, Resiçfente: Rua José Camelo qe Aguiar, 2-36, 

Cep: 17.060-390 .- Vila São.João Boa Vista -Bauru - SP; 2ª Tesoureira: AL TA1R MÁRCIO 

ANTUNES RAMUNO Br&si)eiro - Casado - Consultor de Negócio, RG,: 22.011.213 -

CPF: 162.057.608-27 Residénte: Rua.Castro Alves, 14-46, Cep: 17051~070 - Vila Souto -

Bauru - SP; Diretor Relacionamento: MARIANA NORONHA MARIANO, Brasileira -

Solteira - Do Lar, RG.: 46.212.846-5 - CPF: 395.513.658-28, Residente: Rua Alto Acre, 

3-3, Cep: 17060-180 - Vila Lemos - Baur.u - SP; Conselheiro Fiscal; APA~ECIDA OE 

FREITAS VICENTE 1:!RUNO, Bra.si)l;ljra, Casada, Advogada, ~G.: 22.033.1:56, CPF.: 

151.957.288-36, ·Residente a Avenida Mário Ranieri, 4-45, casa B-2, Qondoml11ip Jardins 

do Sul - Bauru - SP; Conselheiro Fiscal: ANDRÉ LUIZ OUVEIRA BRUNO, Brasileiro -

Casado - Médico Cardiologista, RG.:16.404.197- 7- CPF : 161.788.778-1, Residente: 

Avenida Mário Ranieri, 4-45 - casa B-2, Cep: 17054-6_46 - Condomínio Jardins do Sul -

Bauru - SP, .C'3flselheiro Fiscal: VAGNER LUIS CAPUTO, Brasileire - Casado -

Administrador, RG.: 12.668.663 CPF : Q38,673.728°29, Residente: Rua -Marquês. de 

Pinedo, 6-49, Cep; 17017-460- Jardim Europa -Báuru- SP; Cohselheiro fjscal Suplentei: 

SIDNEI FERNANDES BORGES Brasileiro -Casado - Porteiro, RG.:38.487.735-7 - CPF: 

353.769.290-00 Residente: Rua Naer Murback, 1-48, Cep: 17032-296-Jardim Primavera 

- Bauru- SP; Conselheiro Consultivo: CASSJA CILENE S. FERRARI, Brasileira -

Separada - Promotora de Vendas RG.: 20.928.779 - CPF.: 145.963.468-36, Residente : 

Rua Landerico Micheletti, 2-117, Cep: 17031-722 - Núcleo -/osé Regina - l;,auru - SP; 

r 
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Conselheiro Consultivo: THAÍS BORGES SAVI, Brasileira - Casada -Assistente Social,. 

RG.: 21.887.810 - CPF.: 190.946.268-37, Residente: Rua Castro Alves, 14-46, Cep.: .. 

17051-070 - Vila Souto - Bauru - Sl='; Conselheiro Consultivo: SERGld HENRIQUE DE 

SOUZA SACOMANDI - Brasileiro - Casado -Advogado - RG.: 29.284.58!5,6 - CPF.: 

268.214.598-19 - ResideAte: Rua Rio Branco, 22-88 Aptó 201 - Cep.: 17014-037 -

VílaAmérica - Bauru - SP . O mandato ·dos membros da Diretoóa -Executiva e dos 

Conselhos Consultivo e Fiscal será de 02 {Dois) anos, conforme nova redação do artigo 

37 do Estatuto. A diretoria ora eleita toma 13osse em seus. respectivos cargos e o rnandato

iniciando-se em 24 de Julho de 2017 e findando-se em 23 de Ju.lho :de 2.019. Ao ,final, 

.foram encerrados os ·trabalhos, sendo. que, eu, Glaüdia Simone Gomes Lopes, 2ª 

• Secretária, lavrei, rubriquei e assinsl a presente ata, que segue assinada pela Presidente 

da Associação. 

• 

"A presente.é cqpia fiel da Ata ·lavrada no livro.• 

651/o:;Ç,cv 
Claúdia s;~J~e G1Lopes 

2• Secretária 

e, J . . 
Kãtia Elen· Semeghini Caputo 

Presidente 

-
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Fundada em 12/08/2008 - CNPJ 11.230.563/0001-92 

Rua Antônio Garcia, 6-50 - Jardim Santa Thereza - Bauru/SP - CEP: 17012-050 

Telefone:(14)3223-2569 E-mail: afapabassociacao@yahoo.com.br 

PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA 

I - Identificação: 

PROC. N2 l3o /~{:;.:::;:1 
FCLH':-,5 _3,_QQ __ .... .. _ 

ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO 
DE BAURU 

Rua Antônio Garcia, 6-5-Jardim Nasralla-Bauru/SP-CEP 17012-050-Telefone (14) 
3223-2569, e-mail afapab.educacao@yahoo.com.br 

CNPJ 1 l.230.563/0001-92 

A Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Autismo de Bauru possui 
caráter assistencial, e é canal de inúmeras ações em prol do crescente grupo de autistas 
de Bauru bem como suas famílias. 

A AF AP AB com recursos próprios provenientes de ações e <loções dos colaboradores 
consegue atualmente oferecer gratuitamente atendimento médico pediátrico para crianças 
que se encontram no quadro do espectro autista, crianças já diagnosticadas e seus 
familiares que necessitam de orientações quanto ao trato, direitos e necessidades das 
crianças TEA (Transtorno do Espectro Autista). 

Desde sua genesi AF AP AB visa e oferece aos usuários de seus serviços as informações e 
mecanismos para uma atuação consciente, funcional e adequada. Diante do meio que os 
cerca e tendo as crianças autistas inúmeras particularidades que as impedem de ler e reler 
as comunidades em que estão inseridas coube a esta oferecer também apoio no âmbito 
educacional e assim tornar-se a mantenedora da Escola Especial do Autista Prof. Dr. 
Adolpho Menezes de Mello, escola devidamente registrada junto a DE Bauru. 

Atualmente a FAP AB presta especificamente os seguintes serviços à comunidade de 
Bauru: atendimento médico pediátrico, atendimento escolar especializado para crianças 
autista sob a ótica do Programa de Ensino Estruturado Teacch®, Atendimento 

Educacional Especializado com ênfase na Analise do Comportamento Aplicada (Applied 
Behavior Analysis - ABA) para crianças autistas incluídas na rede de ensino bem como 
orientações e capacitação dos profissionais. Nesta ótica é possível afrrmar que aAF AP AB 
atualmente atende de forma direta e indireta até 50 famílias mensalmente e possui espaço 
físico e anseio de ampliar seus serviços afim de garantir uma ampliação das possibilidades 
de sucesso do indivíduo que se encontra no quadro do Espectro Autista. 
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ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE 
BAURU-AFAPAB. 

Fundada em 12/08/2008 - CNPJ 11.230.563/0001-92 

Rua Antônio Garcia, 6-50 - Jardim Santa Thereza - Bauru/SP - CEP: 17012-050 

Telefone:(14)3223-2569 E-mail: afapabassociacao@yahoo.com.br 

II- Identificação da parceria pretendida: 

O Projeto CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTOJUVENIL PARA CRIANÇAS 
TEA (TRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA) visa atender a cidade de Bauru, 
oferecendo oficinas e vivencias culturais nas dependências da OSC. Como meta geral o 
projeto visa proporcionar um ambiente de experimentação social e conquistas de 
habilidades de socialização bem como trabalhar com os autistas as habilidades 
necessárias para a generalização e compreensão de normas de convivo social e uso 
funcional de habilidades já conquistas por nossos atendidos. 

III- Diagnóstico da realidade: 

O autismo é considerado por especialistas o mais grave distúrbio do desenvolvimento e 
trata-se de um transtorno que compromete a comunicação e o convívio social. O autista 
é considerado aquele que vive seu mundo interior e não reconhece os códigos que regem 
a comunicação humana e, por isso, tem dificuldade de expressar sentimentos e 
necessidades, faz pouco ou nenhum contato visual com as pessoas e apresenta padrões 
restritos e repetitivos de comportamento. Devido à sua limitação cognitiva, o autista tem 
dificuldades para interpretar o mundo à sua volta. 

O projeto de Centro de Convivência tem por foco receber essa parcela das crianças autista 
e lhes garantir experimentações de situações de contato social enquanto são orientadas e 
preparadas para as diversas situações da vida diária, por profissionais comprometidos e 
devidamente preparados para garantir a estruturação de novas habilidades nessas crianças 
e adolescentes. 

IV - Indicadores: 

Lista de presença diária; 

Ficha de acompanhamento individual a ser preenchida diariamente após as atividades; 

Gráfico de evolução gerado pelos resultados das fichas de avaliação individual; 

Avaliação - as atividades uma vez defmidas no cronograma são submetidas por 
avaliações e registros diários com observações de desempenho individual bem como nos 
molde do programa ABA; 
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Duração: o projeto caminha na direção opostas das inúmeras propostas que já são 
dispostas atualmente para grupos formados por neurótipicos onde os autistas são 
incluídos sem terem consideradas suas especificidades, sendo assim a duração das 
práticas é anual dividida em 3 ciclos de 4 meses onde cada usuário é avaliado ao final do 
ciclo e de acordo com a evolução registrada diariamente e esta avaliação lhe será 
designado uma nova demanda ou proposta de atividade seja ela cultural, pedagógica ou 
profissionalizante. 

Bauru, 11 de fevereiro de 2020. 

LUAN HENRIQUE DE JESUS DA COSTA 
Coordenador pedagógico 
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ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE 
BAURU-AFAPAB. 

Fundada em 12/08/2008- CNPJ 11.230.563/0001-92 

Rua Antônio Garcia, 6-50 - Jardim Santa Thereza - Bauru/SP - CEP: 17012-050 

Telefone:(14)3223-2569 E-mail: afapabassociacao@yahoo.com.br 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Identificação da Entidade Proponente Nome: ASSOCIAÇÃO DOS 

FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE BAURU 

CNPJ: l l.230.563/0001-92 data de inscrição: 12 de agosto de 2009 

Endereço: Rua Antônio Garcia 6-50 

Bairro: Jardim Nasralla 

Município: Bauru 

UF: SP 

CEP: 17012-050 

Telefone: (14) 3223-2569 

E-mail: afapab.educacao@yahoo.com.br 

1.2. Dados do Representante Legal 

Nome: Karen Cristina Mantovani Sacomandi 

RG: 26.821.489 

CPF: 248.052.958-48 

Nacionalidade: brasileira 

Estado Civil: casada 

Endereço: Rua Rio Branco, 22-88 - Apto 201 
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ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE 
BAURU-AFAPAB. 

Fundada em 12/08/2008 - CNPJ 11.230.563/0001-92 

Rua Antônio Garcia, 6-50 - Jardim Santa Thereza - Bauru/SP - CEP: 17012-050 

Telefone:(14)3223-2569 E-mail: afapabassociacao@yahoo.com.br 

Bairro: Vila América 

Município: Bauru 

UF: SP 

CEP: 17014-037 

Telefone: (14) 3223-2569 

E-mail: afapab.educacao@yahoo.com.br 

1.3. Descrição do Projeto Título do Projeto: 

CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTO JUVENIL PARA CRIANÇAS 
AUTISTAS (TEA) 

O projeto visa garantir o acesso das crianças autistas a oficinas e atividades que 
normalmente ocorrem nos espaços de convivência infanto juvenil porém por conta de 
estrutura organizacional ( espaço, quantidade de usuários e corpo profissional 
especializado) não podem acolher a crescente comunidade formada por crianças autistas 
em Bauru. 

Local de Execução: Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Autismo de 
Bauru 

Prazo de Execução: Projeto de Execução continua tendo como meta inicial 8 turmas 
que frequentando por 1 ano as atividades afim de que os alunos conquistem os pré 
requisitos básicos para serem encaminhados à projetos similares já frequentados por 
neurotipicos, mercado de trabalho e vivencias escolares diversas. 
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Objetivos: Proporcionar vivencias de socialização de crianças e jovens autista; Ampliar 
e/ou estabelecer um repertorio de habilidades de manejo social em crianças autistas; 
Garantir a experimentação de Oficinas Culturais e Produção de forma estruturada e 
compreensível para o indivíduo autista e Oferecer oportunidades de fruição de práticas 
sócio educacionais adaptas. 

Ações/Metodologia: 

Oficina de Estimulação Sensorial; 

Oficina de Robótica; 

Oficina de artesanato; 

Aulas de Informática; 

Indicadores de Resultado: Registros de desempenho individual e avaliações constantes 
das habilidades e comportamentos alvo de acordo com o indivíduo. 

Público Alvo: crianças e adolescentes com o diagnóstico de Transtorno do Espectro 
Autista 

2. INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRAPARTIDA 

Valor da Contrapartida: R$27.000,00 

Valor Total do Projeto: R$72.000,00 
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3. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

PROC. N;,_j_~ç,~ 2
1 FOLHAS $0b _ ... -- --

Atualmente a AF AP AB encontra-se instalada na Rua Antônio Garcia 6-50 em um prédio 
que foi adaptado de forma a atender as demandas de suas atividades. 

A estrutura atual compreende em: 

Aspectos fisicos: 

Sala de espera 

Recepção 

Sala de Atendimento 

Coordenação Pedagógica 

Cozinha de uso restrito dos funcionários 

Refeitório adaptado para os alunos 

2 salas de aula 

Laboratório de informática 

Sala de atividades fisicas 

Sala de estimulação multissensorial 

Almoxarifado. 

Todos os espaços equipados com mobiliário adaptado e adequado ao atendimento 
especializado com crianças autistas. 

Recursos humanos: 

Diretora; 

Coordenador Pedagógico; 

Secretaria; 

1 Pedagogo; 
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ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE 
BAURU-AFAPAB. 

Fundada em 12/08/2008 - CNPJ 11.230.563/0001-92 

Rua Antônio Garcia, 6-50 -Jardim Santa Thereza - Bauru/SP - CEP: 17012-050 

Telefone:(14)3223-2569 E-mail: afapabassociacao@yahoo.com.br 

1 Monitor; 

2 Estagiário de Pedagogia 

1 Auxiliar de serviços gerais. 

A instituição conta também voluntários com formação em psicologia, direito e 
fisioterapia que voluntariamente prestam serviços orientação e apoio aos profissionais e 
pais envolvidos diretamente com os assistidos pela instituição. 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Todo o acompanhamento das atividades, metas e treinos realizados com os assistidos pela 
OSC são registrados em uma ficha de acompanhamento individual que lhes da uma um 
nota para cada passo da atividade AT (apoio total/resistência) AL (apoio leve) I 
(independência/sucesso), todas as respostas auxiliam a gerar um gráfico de evolução do 
indivíduo em cada treino a que ele é submetido. Esta ficha de acompanhamento é baseada 
na ciência da Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo e atrasos no 
Desenvolvimento. 

Bauru, 03 de fevereiro de 2020. 

LUAN HENRIQUE DE JESUS DA COSTA 

Coordenador Pedagógico 
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ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE BAURU-AFAPAB. 
Fundada em 12108/2008-CNPJ 11.230.563/0001-92 
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Rua Antônio Garcia, 6-50 - Jardim Santa Thereza - Bauru/SP- CEP: 17012-050 

Telefone:(14)3223-2569 
E-mail: afapabassociacao@yáhoo.com.br 

RELAÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA DA AF AP AB 2019/2021 
Periodo de: 27 de Julho de 2019 à 26 de Julho de 2021 

Endereço Eletronico rPROC. NQ J g~L7{p ~- ~ --~ 
!FOLHAS 10 

•-• .::a:::.:, .. ~ ... •a ~ -

Presidente: Karen Cristina Mantovani Sacomandi = shsacomandi(algmail.com · 

Vice-Presidente: Cássia Cilene S.Ferrari = ccsferrari@hotmail.com 

lª Secretária: Ana Paula Prestes= prestes.paulaprestes@gmail.com 

2ª Secretária: Silvia Helena Ferreira= nicsiLferreira@gmail.com 

lº Tesoureiro: KátiaElena S. Caputo = kscaputo@uol.com.br 

2º Tesoureiro: Sergio Henrique de S. Sacomandi = shsacomandi@gmail.com 

Diretor Relacionamento: Mariana N. Mariano = marinoronhamariano@gmail.com 

Conselheiro Fiscal : Vagner Luis Caputo = vagnercaputo@ibestcom.br 

Conselheiro Fiscal : Claudia Simone G. Lopes= phrlopes@hotmail.com 

Conselheiro Fiscal : Marco Antonio do Carmo Polari = marcopolari@live.com 

Conselheiro Fiscal Suplente : Paola Prestes A. Penteado= paola-prestes@hotmaiLcom 

Conselheiro Consultivo: Sidnei Fernandes Borges= sídneifemandes222@gmail.com 

Conselheiro Consultivo: Marcela Francini Fucciolo = marcela.fucciolo@gmail.com 

Conselheiro Consultivo : Paulo Henrique R. Lopes= phrlopes@hotmail.com 

Conselheiro Consultivo : Janete Martins Baccelli = prestes.pau.laprestes@gmail.com 
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ASSOCIAÇÃO DOS FAMIL~ARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE 
AUTISMO DE BAURU • AFA'PAB 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDAl)E E DURAÇÃO 

Art. 1° - A ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES 
DE AUTISMO DE BAURU - AFAPAB, neste estatuto designada, simplesmente, 
como AFAPAB, fundada em data çte 12 de Agosto de 2009, com sede·e foro 
nesta Comarca de Bauru/SP, na Rua Antonio Garcia, 6-50, Bairro Sarita • 
Teresa, Bauru-SP, Cêp.: 17012-050, é uma associação de caráter assistencial, . . 

beneficente, sem fins econômicos, sem cunho político ou partidário, com a 
finalidade de atender a todos que a ela se dirigirem, independente de classé 
social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa. 

Art. 2º - A associação não distribuirá lucros, dividel'}dos ou bonificações a seus 
membros, não remunerará seus diretores e conselheiros de nenhuma fi.ornia, A. 
nem se constituirá em patrimônio exclusivo de um grupo determinado de , . 
indivíduos, famílias, entidades de classe ou de associação sem Ççlráter ·.. , 

. . 
beneficente de assistência social. 

Art. 3° - Os diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou 
equivalentes não perceberão remuneração, vantagens ou beneflcios di~tos ou 
indiretos, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou 
atividades que lhes sejam atribuídas pelo estatuto. 
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~ ~;~1Ft"'?, 
DA FINALIDAl;)E DA ASSôCl~ÃO: 

Art. 4° - A associação terá per objeto desenvolver programas de amparo, ajJ,j(l1( 
adaptação, reabilitação e integração social. para_ os lrttfivídu(l$ ·c1~~trQ dó··· · · 
espectro autista; combater precónceitos relativos a aceitâ.Qâ'l!!> da pessoa 
Autista, reivindicando todos os direitos que lhes são devidos, visando contribuir 
para sua inclusão na sociedade; promover e. incentivar pesquisas, cursos de 
formação e capacitação e estudos sobre as especifil;içla'~·dó E$pêctrô·Atrtista 
, bem como prestar assistência moral e psiedtóQ1~ -~,JathHíáres do éútista, 
sem distinção de raça, cor, condição social, érejo pdíítieo ou religioso. A , 
associação garantirá o livre ingresso independentemente de quaisquer 
pagamentos aos que solicitarem sua filiação como membros participativos; a 
fim de comungarem dos objetivos da mesma. 

Parágrafo Primeiro - Para atingir seus objetivos, a Associação promoverá: 

1 - atendimento gratuito na área da saúde para o Diagnóstico Precoce de TEA 
(Transtorno do Espectro Autista) e .. medidas de apoio e orientação às famílias 
de pessoas diagnosticadas dentro do Espectro Autista; 

' 
li - reuniões com pais, responsáveis e amigos de pessoas Autistas, visando a ~ 
troca de informações; . // u 
Ili - eventos com a finalidade de mostrar a capacidade do ihdividuo autista, 
combatendo assim preconceitos relativos a si!a aceitação na Sociedade; 

IV - intercâmbio de informações entre instituiçõ.e.s congêneres em âmbito 
nacional e internacional; 

V - cursos de capacitação, debates, estudos e pesquisas científicas sobre 
Autismo; 

VI - o desenvolvimento de projetos para promoção de educação inclusiva; 
ações na educação em prol do desenvolvimento integral do individuo autista 
bem como a Intervenção Precoce e o atendimento educacional exclusivo e 
especializado; 
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VII - oferecer atendimento educacional comptemen$r ao ensino regular para 
as pessoas com autismo em situação de inclusão e manter escalá para as 
pessoas com autismo que não podem se beneficiar da rede regular de ensino; 

VIII - parcerias e trabalhos de conscientização e sensibilização junto aos · 
estudantes da área de saúâe, social e educacional, visando o apoio n0 
exercício de suas futuras profissões, na orientação adequada aos pais, quãndo ·· · · 
do diagnóstico de crianças com autismo; 

IX - campanhas junto às instituições públicas e pl'ivádàs h0 sentido de 
conscientizar e sensibilizar os profissionais· de eduçiaqião, propiciar;ido-lhes 
conhecimento das questões relacionadas à pessoa com Autismo, de forma a 
impedir qualquer tipo de discriminação, quando no exercício de suas funções; · 

Parágrafo Segu!'ldo ,. Para• cumprir suas finalidades sociais, a Assoclaqião se 
organizará em tantas unidades quantas se fizerem necessárj1:1s, etn todo o 
território naciónal, as quais funcionarão mediante :âelegação expressa da· 
matriz, e se regérão pelas disposições contidas neste estatuto e, ainda, por um 
regimento interno aprovado pela Assembléia Geral. 

DA CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS 

Art. 5° - Para a consecução de seus 9bjetivos, a associação.poderá: 

1 - arrecaçlar os recursos financeiros necessários para a sua manutenção e 
desenvolvimento, seja através de contribuições periódicas de seus .associados, 
seja através de dóações, subvénções governanientais, campanhas ou 
promoções destinadas ao levantamentode;fundos; 

li - incentivar a criação e o desenvolvimento de centros ou quaisquer outras 
unidades de estudos e pesquisas sobre o AUTISMO, bem como de centros, 
escolas e quaisquer outras unidades especializadas na recuperação e 
treinamento do AUTISTA; 
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Ili - apoiar centros, unidades ou programas de formação e treinamento de 
pessoal especializado em pesquisas ou aplicação de técnicas no campo do 
AUTISMO. 

IV - pôr em prática, com autorização da Assembléia Geral, outras atividades 
necessárias ao desenvolvimento ou à realização de seus objetivos. 

V - celebrar acordos, convênios, contratos e par-c.erias oom tOQQll os órgãos 
públicos e goveI'T:18JTlentais, emprÉlsas priv$f.fas e ft1Eit\tíduos:, bem 
comoreavaliar os eorivênios firmàdos, de adórdd óóm ó Interesse da 
Associação, o que fica desde já autorizada pela Assembléia Geral e pelo 
Conselho Fiscal. 

DO PRAZO DE DURAÇÃO DA·ASS"OOtA(:ÃG 

Art. 6° - O prazo de duração da associação é indeterminado. 

DO REGIMENTO INTERNO 

Art. 7° - A AFAPAB terá um Regimento interno; que, aprovado 
Assembléia, disciplinará o funcionamento interno da Associação . 

Parágrafo primeiro a· Compete a0 Conselho C0ns1:1ltivo a elal:!o~çã~ de· 
regimento interno, nos termos estatutários e Ie(Jais, · contEmdo as notrnas é 
procedimentos disciplinares e regulamehtadores da Assóciação, necessários 
ao seu bom funcionamento e equilíbrio financeiro. 

Parágrafo segundo - após a elaboração doRe"gimenfe l_nterrÍo, 
0

deverã ser ele 
aprovado pela Assembléia 
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DOS ASSOCIADOS 

Art. 8° - A AFAPAB é constituída por número ilimitado de associados, 
distribuídos nas seguintes categorias: 

1 - Associados Beneméritos: os que contril~uem com ·donativos e ddaçôés oú ·· · 
prestem relevantes sérviços à associação ou em·favordos autistas; 

I! - Associados Contribuintes: as p~~08$: fisisas-0u,j0Fídicas i:iue.se propõem á 
contribuir mensalmente com a Asso;iação:, -com. a quantia fDCada pela 
Assembléia Geral; 

Ili - Associados Beneficiados: os associados pagantes (contribuintes) ou não, 
que sejam familiares ou responsáveis pelo autista; 

DA ADMISSÃO DO ASSOCIADO 

Art. 9° - Poderão filiar-se à assoc1açao somente pes~as maiores· dê 18 
(dezoito) anos, independente de classe social, nacionaltdade, sexo, raça, cor 
ou crença religiosa, sendo que para seu ingresso o lnterêSsádo ~éverá 
preencher ficha de inscrição da entidade; que sem submetida à Diretoria 
Executiva e, uma vez aprovada, terá seu nome, imediatamente, lançado no 
livro de associados, com indicação de seu n\'.lmero de matrícula e eategoria à 
qual pertence, devendo o interessado: 

1 - Apresentar cópia de cédula de identidade - RG e CPF, no caso de pessoa 
física; 

li - Apresentar cópia do Cartão de CNPJ, contrato soeial e procuração coni 
poderes para se associar, quando pessoa jurídica, nos casos de associado 
benemérito ou contribuinte; 
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Ili - Concordar com o presente estatuto e os princípios nele defiAidos; 

IV - Caso seja "associado contribuinte", assumir o compromisso ae honrar 
pontualmente com as -contribuições-associativas. 

Art. 1 O - O quadro associativo será composto por pessoas físicas óu jurídicas 
que, se interessando pelos objetivos da entidade e estando civilmente 
capacitadas, sejam ao mesmo tempo admitidas. de acordo.-eeom o presente 
estatuto . 

Parágrafo único - Os associados, mesmo os investidos na condição de · 
membros dos Conselhos, Diretorias e demais funções, não resr.,onderh nem 
mesmo subsidiariamente pelos enb$rgose eb.rigaç.ões sociais, 

DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

---- ... ~ ... 

Art. 11 - São direitos dos associados, desde que, s~ for o caso, estejam sm di. ià d 
com a contribuição périódica: . 

1 - Votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria Executiva, Conselho · 
Fiscal e Conselho Consultivo, desde que o deJ:)endtmte ou tsmiliar e$teja 
inscrito na AFAPAB, ou tenha partrcipado da fl:lildàçâô da Asséeiação, como 

• associado fundador; 

li - Gozar dos benefícios oferecidos pela entidade na forma prevista r:teste 
Estatuto; 

Ili - Recorrer á Assernbléià Geral coMtrà atos da Diretoria e dos Conselhos 
Fiscal e Consultivo que contrariem este Estatt:Jto; 

IV - Participar da Assembléia geral, com direito de voto, •desde que o 
dependente ou familiar seja atendido pela AFAPAB, ou tenha participado da 
fundação da Associação, como associac::lo fundador. 
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V - colaborar nos trabalhos da Associação, apresentimdo idéias, sugest<)es e 
temas para discussão. 

VI - participar das diferentes -cortlisSões técnicas, de estwdo ou de trabalho, que 
venham a ser organizadas pel;;i Associação em caráter temporário ou 
permanente. 

Art. 12. - São diréitos dos associados beneméritos: 

1 - participar da assembléia geral, porém apenas com direito a voz: 

li - apresentar a diretoria da Associ~ção, idéias e temas par-a disoossôes -

DAS OBRIGAÇÕES DOS ASSOOIADOS 

Art. 13 - São obrigações dos associados contribuint~s e beneficiados: 

1 - Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

li - respeitar e cumprir as decisões da Assembléia Geral; 

•- Ili - Zelar pelo bom nome da Associ1:1ção; 

IV - Defender o patrimônio e os interesses da Associação; 

V - Cumprir e fazer cumprir o regimento interno; 

VI - Comparecer e votar por ocasião das eleições; 

VII - Denunciar qualquer irregularidade verifíC;:1cfa-aentr~ da.Assoaia~e. 
·- ' 

VIII - pagar, se for o caso, pontualm·ente a contríbl,liÇão i:,~6dica a~rovada pêli3 
Diretoria; 
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DA APUCAÇÃO DAS PENAS 

Art. 14 - As penas serão aplicadas pela Diretoria Executiva e poderão 
constituir-se em: 

1 - Advertência por escrito; 

li - Suspensão de 30 (trinta) dias at\3 01 (um) ano; 

Ili - Exclusão do quadro social. 

• Parágrafo único - As penalidades somente serãe aplrcadàs após· o -devido · 
processo interno com direito a ampla defesa e ao contraditório. 

DA DEMISSÃO DO ASSôCI.Aó() 

Art. 15 - É direito do associado . demitir-se da •·associa9ão quando julgar 

necessário, protocolando junto a. Secretária da Associafâe .. sew pêdt. ,c,p. de. J!' · · 
demissão. [./1.J 

DA EXCLUSÃO DO ASSOCIADO 

Art. 16 - A perda da qualidade de associado será determinada pela Diretoria 
Executiva, sendo admissível somehte havendo justa causa, assim reconhecida 
em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito a ampla defesa 
e ao contraditório, quando ficar comprova a-ocorrência.de: 

1 - Violação ao estatuto social 

li - difamação da associação e de-seus membros 

li~ - atividades contrárias às decisões das assembléias gerais 
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IV - desvio dos bons costumes 

V - prática de atos ilícitos ou imorais relacionados à associação 

Parágrafo primeiro - Definida a justa causa, o associado será devidamente 
notificado dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, ,para 
que apresente sua defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias corridos à C(;lritâr 
do recebimento da comunicação 

Parágrafo segundo - Após o decu~so do prazo descrito no parágrafo anterior, 
independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida · 
em reunião extraordinária da Dir.etonçi Executiva, por 3/5 de se.us· membros; 

Parágrafo terceiro - Aplicada a penalidade de exclusão, caberã recurso dt> 
associado excluído à Assembléia Geral no prazo de 20 (vinte) dias a contar dá 
decisão da Diretoria Executiva, sendo que a Assembléia deverá se reanir 110 
prazo de 10 (dez) dias após o protoco1odt, recurs0,,decidiilel0 sóbl'!:l a exclusão 
em última instância. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 17 - A Associação será coinpo~ pelos seg1:Jintes ·.órgâbs: 

1 - Assembléia Geral 

li - Diretoria Executiva 

Ili - Conselho Fiscal 

IV - Conselho Consultivo 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 
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Art. 18 - A Assembléia Geral Deliberativa é o órgão máximo e soberano da 
Associação, e será constituída pelos seus associados errt pleno gozp de seus 
direitos. Reunir-se-á: · 

1 - Ordinariamente, na segunda quinzena do mês de janeiro, para tomar 
conhecimento das ações, examinar e votar o relatório e a prestação de contas 
da Diretoria Executiva e deliberar sobre quaisquer outros-assuntos de interesse · 
da assoeiação; 

li - Extraordinariamente, quando--·-deviclamenlêc ·C'orw.é~lia·, ~mpre tJUe fõr 
necessário . 

Art. 19. • Compete à Assembléia Geral, alé~..:das demais,atribuiç.ões conferidas 
pelo presente Estatuto: 

1 • Fiscalizar os membros da A~ociação. qa consec4ião de:seQ$.{)bjetiítos; 

li - Eleger e destituir' eis adniínistradtlres: 

Ili - Deliberar sobre a prestação de contas; 
,. 

IV • Estabelecer o valor das mensalidades dos associados; 

V - Deliberar quanto à compra e venda de imóveis <.fa Associação; 

VI - Aprovar o regimento interno, que disciplinará os vários setores de 
• atividades da Associação 

VII - Alterar, no todo ou em parte, o presente estatuto sQcial;· 

VIII - Deliberar quanto à dissolução da Associação 

IX - Decidir, em ultima instância, sobre a exclusão de associados, sobre to<.fo e 
qualquer assunto de interesse social, -bem oomo sotire os casos -omissos no· 
presente estatuto. 

Art. 20 - A Assembléia se constituirá em primeira convocação com a maioria 
aõsoluta dos associados e, · em segunda convocação, meia hora após a. 
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primeira, com qualquer número, deliberando pela ·maioria simple& dos• votos 
dos presentes, salvo nos casos previsto neste estatuto. 

Parágrafo Primeiro - A assembléia geral extraordinária será convocaoa ~li;)• 
Presidente ou por 1/5 dos associados, mediante edital afixado 11a sede social .... 
da Associação, com antecedência mínima de 10 (dez) dias de .sua realir;ação, 
onde constará: locai, dia, mês, ano, hora dEi- prirrr~ira e s~gµl'ida c;:l'lamadá, 
ordem do dia, e o nome de quem a convocou, 

Parágrafo Segundo - Quando a assembléia geral for solicitada pelos 
associados, deverá o Presidente convocá-la no prazó" de 3 (três) dias ·contados 
da data de entrega do requerimento. Referido · requerimento deverá ser 
encaminhado ao presidente através de notificação ou pn;rtoco!õ em Secretaria •. 
Se o Presidente não convocar a assembléia, aqueles que deliberam por sua 
realização, farão a convocação. 

Parágrafo Terceiro - Serão tomadas por voto seereto as deliberál}Ões que 
envolvam eleições dos membros das órgãos da ass0cia~f);e ê> ]ulgamentp dos }( 
atos da diretoria quanto à aplicação de penalidades. tl\J 

Parágrafo Quarto - Será admitido· o voto por procura~p c;om fim específico, 
sem limites de outorgantes . 

Parágrafo Quinto - A Assembléia será aberta pelo 'F!r.esidente da Assoc::iação, 
procedendo-se em seguida à eleição do presidente, escolhidos entre os 
associados presentes. 
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DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 21 - A diretoria executiva será integrada por associados, conforme previsto 
neste estatuto, e será constituída. por 07 membros; PreSidentE!, Vice
Presicfente, 1° Tesoureiro, 2° Tesooreiri>, 1º Secretar46, 2" Secretário e Diretor 

de Relacionamento. O 2º tesoureiro e 2º secretário participarão com direito a . 
voz, mas não terão direito a voto nas decisões da Diretoria. 

Art. 22 - Compete à Diretoria Executiva: 

1 - dirigir e administrar a Associação de acordo oom G 1:statuto e com a~ 
decisões da Assembléia Geral 

• li - Elaborar e executar programa anual de atividades; 

Ili - reunir-se com instituições públiê:as ttprivadas .para m(Jtua colaboração em 
Atividades de interessá comum; · ., · · 

IV- contratar e demitir funcionários; 

V - apreciar a admissão dos associados. 

Art. 23 - A diretoria executiva se reunirá no mínimo uma vez pôr mê$. 

DO PRESIDENTE E VfCE-PRESl&JENl'E 

Art. 24 - Compete ao Presidente: 

1 - representar a Associação ativa e passivamente: em juízo ou fora dele, 
inclusive na compra e venda de bens móveis e imóveis; 

li - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno; 

Ili - convocar e .presidir as reuniões da Diretoria; 

IV - convocar a Assembléia Geral nos termos aprovados pela Diretoria; 

~ 
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V - apresentar a Assembléia Geral o relatório e a prestação de contas anual da 
Diretoria; 

VI - instalar a Assembléia Geral; 

VII - decidir com o seu voto os casos de empate nas deliberações da Direto.ri1:1 
e da Assembléia Geral. 

VIII - Assinar, em conjunto com o 1°' ~JIQIJ~~t,.Q,·~ orde1i$-;t$e -pagamente, 
inclusive eletrônicas, elieques, contratos e aêl'l'iáÍs: ,ope~s e dQeurmifitós 
em nome da associação 

••. Art. 25 - Compete áo Vice-Presidente: 

• 

1 - substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos. 

li - assumir o mandato, em caso de.Vacância, até o seu término; 

Ili - prestar, de modo geralsüa colaboração a-0 Presidente. 
,, 

DO 1° e 2° TESOÜREIROS 

Art. 26 - Compete ao Primeiro Tesoureiro: 

1 - arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, reAdas, auxíli(')s e 
donativos, mantendo em dia a escrituração; 

li - ter sob sua guarda e respónsabilidade os valores pertencentes a 
Associação nos limites que forem fixados pela Diretoria; 

Ili - Assinar, em conjunto com o Presidente os cheques e demais dócamentos· 
bancários e contábeis; ' 

IV - pagar as contas autorizadas pelo Presidente; 

13 
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FOLHAS ?, ;} :W =r - --~=~•--"'""' 
V - apresentar a Diretoria Executiva, com a periodicidade que es a es~ elecer,. 
relatórios sobre à situação financeira da Assoé:lãçâo· e a prestação de oontas 
anual que será encaminhada ã Assembléia Geral. 

VI - apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Associação, incluindo os 
relatórios de desempenho financeiros e contábil e sobre as operações 
patrimoniais realizadas; -· 

VII - conservar, sob sua guarda e responsabilidade; os. cfoé'Umê1IfOS télativôs á 
tesouraria; 

VIII - dirigir a arrecadação da renda social e de~ositá-la ou aplicá-la dl:l fõrma 
que for aprovada peláDiretoria·E><eoi,tiva; 

Parágrafo único - A responsabilidade pela manutenção. dos livros e 
documentos não implica em responsabilidade exeGutiva, podendo táis serviços' 
de contabilidade, pessoal e fiscal serem terceirizàtfós · para empresas 
especializadas. 

Art. 27 - Compete ao Segundo Teso1:1reiro: 

1 - substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas eill:Jl!!etliméntos; 

li - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

Ili - prestar, de modo geral, sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro . 

DO 1° E 2° SECRETÁRIOS 

Art. 28 - Compete ao Primeiro Secretário: 

1 - Secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral e redigir as atas; 

li - supervisionar a publicação das notícias das atMdade$ da associação e 
atender ã correspondência; 
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, FOLHAS 3 2-5 . ....-~~- ~----~l" 
Ili - supervisionar a elaboração do.s relatórios das.atividades em conjunto com 
os demais membros da Diretoria Executiva; e 

IV - praticar todos os demais atos a ele àtribuídos pela.Diretoria :Executiva. 

Art. 29 Compete ao Segundo Secretário: 

1 - Substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos; 
' 

li - assumir o mandato, -em caso de va~ncl~,. El'té o. seu·término; 

Ili - prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário . 

.DO DIRETOR OE'REl:.ÃCLONAMl:;l'UO 

Art. 30 - Compete ao Diretor de Relàcionamento: 

•· 
1 - Propor e coordenar, após a aprovação da Diretoria ExeCl:ltiVa, projete~ com 
a finalidade de promover o bem estar da pessoa autista e-set1s familiares, com 
prioridade para as áreas não atendidas, como residências profissionafrzantes 
para adolescentes e adultos autistas 

li - Promover eventos de carát!:)r científieo com finalidade de divulgar 
conhecimentos e técnicas sobre autismo a pais, estudantes, profissionais de 
área e população em geral. 

Ili - Promover também, eventos com finalida4ile- de ar'récada~9. tlé rect;irsos 
para sobrevivência e crescimento da Assoçtação. 

IV - Difundir a Associação entre Autoridades, Universidades, Empresas e 
população em geral, com finalidade prioritária de integrar a pessoa autista na 
sociedade e também divulgar eventQ\> e projetos da Associação. · 

V - Cuidar da promoção da Associação, contatos cem autoridades e públit1õ 
em geral, bem como ·zelar peta boa imagem; ~putação i! i'riteresses· da 
Associação. 

iS 
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DO CONSELHO FISCAL 

Art. 31 - O CONSELHO FISCAL será integrado por 03 (três) membrosafe(il(OS· 
e 01 (um) suplente, ~ertencentês :ao. quadro assoçiatívo, confotme p_révfsti;> 
neste estatuto, e eleitos pela Assembléia Geral. 

Art. 32 - Compete ao CONSELHO FISCAL; 

1 - àpredar a prestação de. contas da Diretoria, encaminhando a Assembléia _ 
Geral seu parecer sobre o exame realizado. 

li - acompanhar e fiscalizar a gestão financeira e administr'ativa da Diretoria; 

Ili - examinar mensalmente os livros, documentos e balancetes; 

IV - examinar anualmente o Balanço Geral da gestão financeira da Di~tona; 

,. 

V - opinar sobre os relatórios. de desempenho· fiflatrceiro e contábil é flobre às 
operações patrimoniais realizadas; emitindo pareceres para os organismos 
superiores da entidade; 

VI - pedir ao Presidente a convoeaQão ·e,«rÉtotdmária .de uma Ass~nibléia, 
quando verificar grave irregularidade na 'Têsot.ireril:I, erros admilíisfratívos ou 
qualquer violação da Lei ou do Est!itÚto, sugerindo as medidas a serem 
tomadas, inclusive para que possa, em cada caso, exercer plenamente a sua 
função fiscalizadora, 

Parágrafo primeiro - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada- 06 
meses e, extraordinariamente, sempre que necessário. 

Parágrafo se9undo - Na falta o'u imP.edime0to dos n:iem.bros efetivos cto· 
C-ónselho Fiscal, o membro suplente serãchamado a substituí-lo. 

) c1i1~ 
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Parágrafo terceiro - Não poderá ser.membro do ConsEflho Fiscal., o ascendehte, 
descendente, cônjugé, irmão, padrasto e enteaiilodo Presidente d~,:A~sbeiação 
na mesma gestão. 

DO CONSE!-1'10 CONSULTIVO 
PROC. N2 / !3 o + 

~Q.,,-=r. . FOLHAS 
--...---==--.-....:::.-:_ 

Art. 33 - O Conselho Consultivo será integrado p·or Os'.(três)" membros·éfetí110s 
e 01 (um) suplente, pertencentes ao quadro associativo, conforme previsto 
neste estatuto, e eleitos pela Assembléia Geral. 

•- Art. 34 - Compete aos membros do Çonselàt> Cortsl:llfütó: 

1 - criar, em conjunto com o Dirétor de Relacionamento, planos e diretrizes de 
atuação da associação; · · 

li - assessorar e orientar a Diretoria Executiva sert,pré c,il:le esta solieitar, além 
de pré-qualificar os candidatos a Presíefente da A~sociação. 

Ili - interpretar o Estatuto e opinar sobre casos nele omissos a pedido da 
Diretoria Executiva; 

N - convocar a Diretoria Executiva quando houver motivo. de relevante 
interesse para a Associàção; 

V -Assumir a direção da Associação, quando ocorrer vacância total dos carpos 
da Diretoria, no caso de renúncia coletiva ou cassação do mandato da 

• Diretoria, até a eleição da nova Diretoria. 

VI - exercer qualquer oútra função qae lhe seja conferida por esfe estatuto, pelo 
Regimento Interno ou pela Assembléia Geral. 

Parágrafo primeiro - O Conselho Consultivo se reunirá ordinariamehte a cada 
06 meses e, extraordinariamente, sempre que necessário. 

Pªrágrafo segundo- - O Conselho Consultivo se reunirá juntamente oom a 
Diretoria Executiva, quando por esta convocada .. 

17 
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DO MANDATO 
PROC.N2 

FOLHAS_ 

Art. 35 - As eleições para a Diretoria Exeçuliva, Conselho Fiscal e CoQ$e!!1o 
Consultivo realizàr-se-ão eenjtmlamente. 

Art. 36 - o Mandato dós membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiacal ê ·· 
do Conselho Consultivo será de 02 (dois) anos. 

Art. 37 - Os Membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho 
Consultivo, eleitos na forma do Artigo anterior; poderão ser reeleitos_ uma única 
vez; por igual período . 

DA PERDA DO MANDATO 

Art. 38 - A perda de qualidade de membro ea Dic~tpri~ (ixÍ3{llltiva, do Conselho 
Fiscal ou do Conselho Executiv0, será delerminadáp~1·aA:ssembléia Geral, 

sendo admissível somente quando houver justa causa, assim recohheéida em 
procedimento disciplinar, quando ficar comprovado: 

,. 

1 - Malversação ou dilal')idação do patrimônio social; 

li - Grave violação deste estatuto; 

Ili - Abandono do cargo, assim considerada a ausência iAjustificada em 03 
(três) reuniões ordinárias consecutivas, sem expressa comunicação -dos 
motivos da ausência à-secretariada-Associação; 

IV - Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do ca1"90 que 
exerce na Associação; 

Parágrafo único - o procedimento para pétda do m~ato previsto- neste ar:tlgo 
obedecerá ao mesmo fito dos parágrafos 1º.a 3° do·atfigo 16:de1;1te.,estatuto, 

DA RENÚNCIA 

18 
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FOLHAS ::, . _ 

Art. 39 - Em caso de renúncia ·dos membros da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal· ou do Conselho .Executivo, o cargo será preenc,hido pelo 
suplerite 

Art. 40 • Não havendo suplente, será cenvoeàcfil,41tssemalé1a para neva eléiifiio 
do cargo. 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 41 - o p!Mnmêmíb assoéiativa, será çanstiflfido- ~as,.iC(jCJ1ti~ 
periódicas dos associàdos ou cte terceiros, dêl3~és, alúgµéis, rendas, dtreifos, 
créditos, subvenções, legados, produtos dé campánhas e promoções ou 
qualquer outro auxílio e pelos bens móveis e imóveis que a assodação vehha a 

• adquirir ou a receber a título de doayão 

• 

Parágrafo primeiro - O patrimônio social será aplicado exclusivamente no país 
e no desenvolvimento dos objetivos sociais. 

Parágrafo segundo - As subye11~es e d~_a,ções tecebidas devem 
obrigatorlainente ser aplicadas nas finalida<tes a q1:1e-estejam- vir:iooladas. 

Parágrafo terceiro - Os recursos advindos dos poder.as. púphcos deverão ser 
aplicados dentro do município da sua sede, ou no. caso de haver unidades 
prestadoras de serviços a ela vinculados no âmbito do Estado concessor . 

DA DISSOLUÇÃO OU EXTINÇÃO 

Art. 42 - A associação poderá ser dissolvida .a qualquer tempo, uma vez 
constatada a impossibilidade de sua sobrevivência, face ~ il'rjpoSSibilidadê da 
manutenção de seus objetivos sociàis ou deS:vlrtt1amento de s1:1as finalidades: 
estatutárias, ou ainda· por carência de -recursos financeiros GU humanos, 
mediante deliberação da Assembléia especialmente convocada para este fim, 
cõm o voto de pelo menos 2/3 da maioria absoluta de seus associadós em 

-· . 
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primeira chamada, e em segunda chamada, meia hora após a primeira, com o 
voto de 213 da maioria simples. 

Pará9rafo único - Em ,caso de perda da qualificação de entidade .de utifidad~ 
pública municipal, estadual ou federal, o acervo patrimonial disponfyel-· da _ 
Associação, adquirido com recursos públicos durante o per10E10 -em que 
perdurou aquela qJ11alificação, será transfefi/ito a -ot:{tÍ'j:l pe'SS01jl J1.1rí~ da 
mesma natureza, -preferencialmente· que tenha o füesmo bbjetõ sé'ciai. · 

Art 43 - Em caso de çf issolução óü · extinção da Asso<;~ o 'SE:l,U patrimônio 
reverterá ,para -.én~h~ã(fe COl;IQêAere, eóm p~*-ru,tl(dtn'Jê íúRdioa, sede e · 
atividades prepondera'rttes no Estado d'ê S~o ~tílo, préféÍr.eneialmente no 
município de Bauru õu 'Inexistindo, a uma entidade pública. 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

•· 

Art. 44 - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando 
serão elaboradas as demonstraçõei,financeiras da- entidade, <!~acordo com as 
disposições legais. 

DA REFORMA ESTATUTÁRIA 

Art. 45 - O presente estatuto somente poderá ser alte11;1de, no todo o~ .em 
parte, por deliberação da Assembléia Geral, especialmente convocada para 
este fim, conforme quórum previsto neste estatuto. 

Art. 46 - As questões resultant~ das omissões destes estatutos ,serãQ 
resolvidas pela legislação do pa'ís, fican'do eleito o fórum da comarca da capital. 

' 
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DAS OMISSÕES 

• 

Bauru, 26 de Julho de 2019. 

Karen Cristina M. ·Saeomanài 

CPF: 248.-052.958-48 . 

• 
OACIAL DE REGISTRO CML DM PESS NAlURAIS, ea.-Ult$EBMMUJ 

R ANTONIO ALVES, 1WD• CENTRO· BAU .gp. CEP t701H3t •FONE/FÃX! (014) 3234,e4828 
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.• . 

To 

r 

.•· 

Ser.gio Henrique de S. Sãcomanc;li 

OAB/SP 19948El 
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RELAÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA DA AFAPAB 2019/2021 
Periodo de : 27de Julho de 20 I 9 à 26 de Julho de 202 J 

Presidente : : KAREN CRISTINA MANTOV ANi SAÇOMANDI 
Brasileira - Casada - Micro Empresária 
RG.: 26.821.489- CPF.: 248.052.958-48 
Residente: Rua Rio Branco, 22-88-Apto 201 
Cep: 17014-03 7 - Vila América - Bauru - SP 

Vice - Presidente : : CÁSSIA Cil.ENE S. FERRARI 
Brasileira - Separada...: Promotora de Vendas 
RG.: 20.928.779- CPF.: 145.963.468-36 
Residente : Rua Landerico Micheletti, 2-117 
Cep: 17031-722 - Núcleo José Regino- Bauru - SP 

1• Secretária: ANA PAULA PRESTES 
Brasileira - Casada - Do Lar 
RG: 26.768.980-9- CPF: 120. 135.778-00 
Residente: Rua Maria Therezinha Resende Moura, 1-87 
Cep: 17067-110 - Jardim Rosa Branca-Bauru- SP 

2' Secretária: SIL VIA HELENA FERREIRA 
Brasileira - Separada - Assistente Social 
RG: 19.198.027-4 - CPF: 107.344.868-12 
Residente : Rua Engenheiro Saint Martin, 20-27 Bl. OI Apto. 113 
Cep: 17012-056- Vila Santa Tereza-Bauru - SP 

1 º Tesoureiro! : KATIA ELENA SEMEGlilNI CAPUTO 
Brasileira - Casada - Medica Pediatra 
RG: 12.971.292°9- CPF: 049.769.628-22 
Residente : Rua Aviador Marques Piti.edo, 6-49 
Cep: 17017-460- Jardim Europa- Bauru - SP 

2• Tesoureiro : : SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANPI 
Brasileira- Casado - Advogado 
RG.: 29.284.585-6- CPF.: 268.214.598-19 
Residente: Rua Rio Branco, 22-88 Apto 201 
Cep; 17014-037- Vila América-Bauru- SP 

Rua Antonio Garcia 6-50, . Sta. Teresa - Bauru-SP CEP 
17012-050. Telefone (14)3223-2569 
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Diretor Relacionamento : MARIANA NORONHA MARIANO 
Brasileira - Solteira - Aux. Adtrilnisttativo 
RG.: 46.212.846-5 - CPF: 395.513.658-28 
Residente : Rua Alto Acre, 3-3 
Cep: 17060-180 - Vila Lemos - Bauru - SP 

Conselheiro Fiscal : VAGNER LillS CAPUTO 
Brasileira - Casado :--: ;Administrador 
RG: 12.668.663 - CPF: 038.673:728-29 
Residenté: Rua Aviador Marques de Pinedo, 6-49 
Cep: 17017-460 - Jardim Europa - Bauru - SP 

Conselheiro Fiscal: CLAUDIA SIMONE GOMES LOPES 
Brasileira - Casada - Funcionária Publíca 
RG: I 8.11 l.012- CPF:'083.898.628-59 
Residente : Rua José Camelo de Aguiar, 2-36 
Cep: 17060-390 - Bairro São João da Boa Vista - Bauru - SP 

Conselheiro Fiscal: MARCO ANTONJO DO CARMO POLAR! 
Brasileira - Casado - Serralheiro 

PROC.N2 
FOLHAS 

RG: 19.873.776-2 - CPF: 121.592.108-03 
Residente: Rua Maria Therezinha Resende Moura, 1-87 ~-
Cep: 17067-110 Jardim Rosa Branca-Bauru- SP 

Conselheiro Fiscal Suplente: PAOLA FERNANDA PRESTES ARRUDA PBNTEADO . 
Brasileira- Solteira-Auxiliar Administrativo 
RG: 37.045.124-7 - CPF: 321.568.608-23 
Residente: Rua Maria Therezinha Resende Moura, I -87 
Cep: 17067-110-Jardim Rosa Branca-Bauru - SP 

Conselheiro Consultivo : SIDNEI FERNANDES BORGES 
Brasileira - Viuvo - Porteiro 
RG: 398.487.735-7-CP.F: 353.769.290-00 
Residente: Rua Naer Murback, 1-48 . 
Cep: 17032-296 - Jardim Primavera~ Bauru - SP 

Conselheiro Consultivo : MARCELA FRANCINJ FUCCIOLQ 
Brasileira- Solteira-Auxiliar de Vendas 
RG: 42.810.226-8 - CPF: 378.264.198-16 
Residente; Rua Alexandre Jorge Nasralla, 3-06 
Cep: I 7025-630 - Nucleo Beija Flor - Bauru - SP -P 

Rua Antonio Garcia 6~50, . S1-, Te.reft - Bauru-SP CEP 
17012-050. Telefone (14}3"~-2569 
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Telefone:(14)3223,-2569 
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Conselheiro Consultivo: PAULO HENRIQUE ROCHA LOPES 
Brasileira - Casado - Gerente Comercial 
RG: 14.931.368-8 - CPF: 055.706.758-84 
Residente: Rua José Camelo de Aguiar, 2-36 
Cep: 17060-390 - Vila São João dà Boa Vista-, 13auru - SP 

Conselheiro Consultivo: JANETE MARTINS BACCELLI 
Brasileira - Viuva - Do Lar 
RG: 10.621.631-CPF: 170.446.978-36 

• Residente: Rua Maria Therezinha .Resende Moura, 1-87 
.___,· Cep: 17067-110-Jardim Rosa Branca-Bauru - SP 

KarenC 
Presidente AF AP AB 

lic 

.A 
.. fo r:~--~.: ... - ~· ·,\•· 

O(~ffdoa,,.,1111f1Ul.1)1 \•: 

--· - . - --·- --·- ·--- - -----· -- ·- •. 

Rua A tonio Garcia 6-50, . Sta. Teresa - Bauru-SP CEP 
17012-050. Telefone (14)3223-2569 
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PROC. N9 3 ,0 Zo 

PLANO DE TRABALHO FOl!iAS ___ ~ _3(:, 

Proponente: Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Autismo de Bauru. 

CNPJ/MF: ll.230.563/0001-92 

Projeto: Centro de Convivência Infanto Juvenil para crianças Autistas 

Exercício: 2020 

Nome do Responsável legal: KAREN CRISTINA MANTOV AN1 SACOMANDI 

1 - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

A associação tem por objeto desenvolver programas de amparo, ajuda, adaptação, 
reabilitação e integração social ao portadores de autismo; combater preconceitos relativos 
a aceitação da pessoa portadora de Autismo, reivindicando todos os direitos que lhes são 
devidos, visando contribuir para sua inclusão na sociedade; promover e incentivar 
pesquisas e estudos sobre o Autismo, bem como prestar assistência moral e psicológica 
aos familiares do autista, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político ou 
religioso, assegurando o livre ingresso independentemente de quaisquer pagamentos, aos 
que solicitarem em sua filiação como assistidos, dentro da capacidade de atendimento da 

instituição . 

2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

O autismo é uma condição severa do desenvolvimento, caracterizado por alterações de 

comportamento, comunicação e interação social, que se manifestam aproximadamente aos 

três anos de idade. De acordo com as estatísticas nasce um autista a cada 1000 nascimentos 

e estima-se que existam mais de 160 mil portadores de autismo no Brasil. 

- O autismo é considerado por especialistas o mais grave distúrbio do 

desenvolvimento e trata-se de um transtorno que compromete a comunicação e o convívio 

social. O autista é considerado aquele que vive seu mundo inferior e não reconhece os 

códigos que regem a comunicação humana e, por isso, tem dificuldade de expressar 

sentimentos e necessidades, faz pouco ou nenhum contato visual com as pessoas e 



• 

• 

ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E AMIGOS DOS PORTADORES DE AUTISMO DE 

AFAPAB 
Assocla~ao do; lammares, amigos 

e pais dos autlstils de Bauru 

BAURU-AFAPAB. 

Fundada em 12/08/2008 - CNPJ 11.230.563/0001-92 

Rua Antônio Garcia, 6-50 - Jardim Santa Thereza - Bauru/SP -CEP: 17012-050 

Telefone:(14)3223-2569 E-mail: afapabassociacao@yahoo.com.br 

apresenta padrões restritos e repetitivos de comportamento. Devido à sua limitação 

cognitiva, o autista tem dificuldades para interpretar o mundo à sua volta. O projeto de 

Centro de Convivência tem por foco receber essa parcela das crianças autista e lhes garantir 

experimentações de situações de contato social enquanto são orientadas e preparadas para 

as diversas situações da vida diária, por profissionais comprometidos e devidamente 

preparados para garantir a estruturação de novas habilidades nessas crianças e 

adolescentes . 

3 - DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: 

Projeto é focado em proporcionar um ambiente de interação social, construções 
pedagógicas e culturais focadas na estruturação de repertórios comportamentais 
indispensãveis para a vivencia social do indivíduo autista. 

3.1 Identificação da Proposta 

O Projeto CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTO JUVENIL PARA CRIANÇAS 
TEA (IRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA) visa atender as crianças e jovens 
autistas da cidade de Bauru, oferecendo: 

• Oficina de Artesanato: onde o aluno recebera estímulos para uma melhoria 
significativa de suas habilidades de coordenação motora ampla e fina; 

~ Oficina Computação: para levar as crianças e jovens adultos o conhecimento da 
função social do micro computador em nossa sociedade bem como 
instrumentaliza-los para uma inserção no mercado de trabalho; 

..i.. Oficina de Robótica: para estimular a atenção, a concentração, as habilidades 
manuais e uma releitura do uso das ferramentas de informãtica e automação; 

-il,. Oficina de Estimulação Multissensorial: contato com prãticas de estimulação 
sensorial atreladas a atividades lúdicas para trabalhar a tolerância aos estímulos 
sensoriais diversos e ampliação de repertorio de respostas aos mesmos no 
ambiente social. 

Como meta geral o projeto visa proporcionar um ambiente de experimentação social e 
conquistas de habilidades para a generalização e compreensão de normas de convivo 
social e uso funcional de habilidades. Os recursos obtidos com a parceria irão custear os 
Recursos Humanos necessários para a realização do projeto. 
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Crianças e adolesbentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, 
devidamente matriculadas e frequentando o ambiente escolar. 

3.3 Objetivo 

Proporcionar às crianças e adolescentes portadores de autismo condições de 
desenvolverem suas potencialidades no aspecto pedagógico, social e edncacional com 
atendimento especializado e individualizado com qualidade, visando a inclusão familiar 
e social dos portadores de autismo. 

Oferecer um ambiente de estimulação e aprendizado que compreende as especificidades 
e particularidades do Transtorno do Espectro Autista, garantindo através das Oficinas 
oferecidas o acesso do participante aos seguintes experiências: 

..i. Desenvolver atividades de vida diária; 

,. Desenvolver atividades de vida prática; 

-. Desenvolver as habilidades motoras; 

-ti. Desenvolver habilidades acadêmicas; 

.;,j. Desenvolver Comunicações alternativas; 

,íl> Desenvolver outras linguagens, com a tecnologia Assistida (Computadores) . 

,4. Desenvolver atividades pré e/ou - profissionalizantes. 

3.4 Meta de Atendimento 

Ampliar a atuação da Associação abrindo 40 novas vagas, sendo este novos atendidos 
distribuídos em 8 turmas de 5 alunos. 
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3.5 Período de Funcionamento 

Segunda à sexta das 8:00 as 18:00, com intervalo das 12:00 às 13:30 

Reunião de 
Manhã Turmas 1 e 2 Turmas 3 e 4 Turmas 1 e 2 Turmas 3 e 4 Planejamento 

Tarde 
1 

1 
; Turmas 5 e 6 

3.6 Operacionalização 

Turmas 7 e 8 

- ------ -- i 

Turmas 5 e 6 Turmas 7 e 8 

e Relatórios 

' 

1 Reunião de ! 
; Planejamento 1 
! e Relatórios 
i 
1 _j 

As dificuldades do autista variam em seu grau e intensidade. Por isso, o Método 

T.E.A.C.C.H- Treatment and Education Of Autistic and Communication Handicapped 

Children - O ensino é estruturado e sua metodologia segue os seguintes passos: 

~• Promover a organização do espaço físico do aluno; 

-.. Diminuir a distração com técnicas de análise de tarefas; 

• Favorecer a Seqüencialização, o encadeamento das tarefas; 

-• Estabelecer o Plano de metas individuais; 

-• Aplicar as atividades; 

-.. Avaliação do projeto. 
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A aplicação do programa de educação estruturado é individual e coletivo. 

Os pais acompanham quinzenalmente a atividade cultural proposta. 

3. 7 Descrição das Atividades 

-4. Oficina de Artesanato: onde o aluno receberá estúnulos para uma melhoria 
significativa de suas habilidades de coordenação motora ampla e fina; Oficina 
realizada em sala própria para ela, com materiais e adaptações necessárias. A 
fmalidade desta para além da proposta de estimulo é também o produto fmal que 

ficara para o aluno. 
,li. Oficina Computação: para levar às crianças e jovens adultos o conhecimento da 

função social do micro computador em nossa sociedade bem como 

instrumentaliza-los para uma inserção no mercado de trabalho; 
<li. Oficina de Robótica: para estimular a atenção, a concentração, as habilidades 

manuais e uma releitura do uso das ferramentas de informática e automação; 

4 Oficina de Estimulação Multissensorial: contato com práticas de estimulação 
sensorial atreladas a atividades lúdicas para trabalhar a tolerância aos estúnulos 
sensoriais diversos e ampliação de repertorio de respostas aos mesmos no 

ambiente social. 

3.8 Impacto social esperado 

O projeto visa impactar de forma significativa as relações sociais e culturais dos autistas 

atendidos. Buscando amplias diretamente as suas habilidades no que se refere à: 

~ Contato social funcional; 
4 Condições de ampliação de repertorio cultural; 
,,1. Conquista de autonomia nas relações interpessoais; 

4 Vivencia de interação social; 
,,1, Conquista de mecanismos de lê e reler o mundo a sua volta e responder 

adequadamente as regras sociais dos mais diversos ambiente que este possa estar, 
garantindo para o autista e sua família uma perspectiva diferente de vivencia em 

atividades externas. 
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3.9 Indicadores que aferirão as metas 

Fichas de acompanhamento individual; 

Relatórios; 

Coleta de depoimentos de familiares e profissionais envolvidos com o público assistido. 

4 - CRONOGRAMA/ PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADE 
--·- ·- --- --~-- ,..._ -· - --·· -- -·-- - -

2020 2021 
Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev ' Mar- -

- - --- ·----- - . 

Oficina de 
---·-- -

Artesanato 
X X X X X X X X X X X X 

- -- ·- .. ~-- ·•- ·-- ---
Robótica X X X X X X X X X X X X 

Computação X X X X X X X X X X X X 

Est. Sensorial X X X X X X X X X X X X 
-- ·- -
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S • PLAN~;E~ LICAÇÃO DOS RECURSOS 

5.1. - REctJ".RS-O~HlJMANOS 

rffllll Formação 
Cargo C/H · Regime ,, S I ri Encargos sociais trabalhistas 

Profissional Dia Trabalhista ª 1 0 
FGTS~. IRRF ·~ PIS INSS Beneficies 13° Recisão 

Pedagogo 
. ,, 

~ ~ Pedagogia 
4 CLT 1.729,01 138,32 , .ç 

1~6 , 138,2 300,00 144,08 
1 Ensino Médio Monitor CLT 1.141,00 91,28 - 19,6 91 ,28 300,00 95,10 6 3 
Ensino Médio \~ E:stagiário Contrato 650,00 o o o o 150,00 o o 4 
Ensino Médio Secretaria CLT 1.141,00 91,28 19,6 91 ,28 300,00 95,10 6 3 

. Ensino Médio Aux. Serviços ~- 19,6 Contrato 1.141,00 91,28 , 91 ,28 300,00 95,10 Gerais 4 3 

*Profissional que atua em caráter liberal não possuindo carga horaria diária fixa na instituição. 

Observação: os valores citados acima referem-se ao custeio mensal dos profissionais. 

-) -/ 

Férias 
. 1/12 

192, 17 

126,00 

54,16 ! 

126,00 

126,00 

TOTAL 
(Mês) 

Demais 
Encargos 

410,00 3071,41 

11,41 1.875,70 

o 854, 16 

11,41 1.875,70 

11,41 1.875,70 
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Formação C/H Regime 
Encargo, 1oclal1 trabalhl1ta1 

' Cargo Salarlo ProflHlonal Dia Trabalhista 
FGTS IRRF PIS INSS Beneflclos 13° Recisão 

Pedagogia Pedagogo 4 Contrato 1.650,00 1 . .'-:.- ' . ___ ._ - ·~·= __ .. ~ 
,, . t• 

- ,,~ "·~· . 
Ensino Médio Monitor 8 Contrato 1.450,00 . . - -

Observação: os valores citados acima referem-se ao custeio mensal dos profissionais. 

- -

TOTAL 
(Mêl) 

Férias Demais 
1/12 Encargos 
. . 1.650,00 

_rL . 

. 4.350,00 
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5.2- DESPES~ DE CUSTEIO 

Fi 
NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO 

1 

l ~~os Hl™AN~s ____ _ _l _~P•_daJt!:ii!n:~:ro_: · ~ j 

-) 

CUSTO MENSAL 

R$ 4.578,09 

- } 

CUSTO TOTAL (ANO) 

R$41.202,82 
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6 - CR1N9<t~ DE DESEMBOLSO 

6.1 - RECURSÓS HUMANOS 

! l i 10ª 11ª 12° 

t 
1 ª Parcela . 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela , Sª Parcela 6ª Parcela 7ª Parcela 8ª Parcela 1 5)8 Parcela p 1 p 1 p 1 . arce a arce a arce a 

R$ ~-57:.~ 1 ~ 4.578,09 . -R; 4.578,0~1 R$ ~~78,o:J. ~~ 4~57~,09] R;~578,09 l R$ ~-578,0: . ~ ~578,09l ~ 4~:;8,09 r . . ,----. J_ -- i 

-) -/ 
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7 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Bauru, 11 de fevereiro de 2020. 

Luan Henrique de Jesus da Costa 

Coord. Pedagógico 

KAREN CRISTINA 

Diretora/mantenedora 
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,. J t~rf· .J'. · Nci dia doze de dezémbro do ano dois mil :S dezesse . . . . 

~,., '· . •' ·· tos, ria-sede dá {..egiâo Mlrim;de Bauru, na:Avenida Dr. Nuno dé Assis, nõmerÓ 13.S0, em· BaLJ
. · · · ·. ru, realiz.óti~se iasse'rnbleia extraordinária, convocada pelo presidente Murilo llilartha Àlello, atra-

. . vés de,m_ensage'r,n em 30 de.-novembro do corrente ano. Assuml~immiJe!E-7 

• 

• 

. • hleia; na·qaaliélaille de associado presente mais antigo, o senhor (tãlf!àl-c'i-fvelli~ 1nf; .J, 
Benedito Luiz.da Silva, que a'secretariasse e verificasse a presenR)l:!$,Uissoci~g__,_ . foi •.. ' 

! feito, registrando a presença de Benedito Luiz da Silva, Caetano samjiierr!iíim-;--cãrrosl:düáf-."'•· 
. do. Cury, Clóvis MonteirQ Bramante, Diego Bifoni, Duilio Beojone Filho, Fernando de Aguiar 
·.zalian, Francisco Tadeu Ferro, Gesner Abdala Aude, Gino Paulucci JOnior, Itamar Crivem; José 

· Antônio Pelissoli, -José Fernando Borrego Bijos, Luiz Roberto Tizoco, Luiz Cláudio Bevilacqua, 
Màrcos José Santana, Marcos Roberto de Freitas, Massad Kalim Massad, Michel Nabih Raad, 
Munir ZÚgaib, Muriió Martha' Aiello, Clivo Costa Dias, Patricla Rossi, Paulo José Graça L_ima 
Aiello, Paulo Weiser Neto, Pedro Grava· Zanotelli, Rodrigo Ferraz da Costa, Rogério Lopes e 
Urias Carlos Mandélli, que a~sinaram a lista de presença. Constatada a existência de.quorum, 
o presidente-deu•por·aberta a.assembleia, esclarecendo o motivo da sua convocação que era a 
apreciaçã9.de proposta de alteração de artigos do Estatuto Social, complementando a assem
bleii:1:a1Íterior, relatada na ata nº 101, artigos estes .. que se seguem, do Estatuto Social, para 

._ adaptação 'dei mesmo ao Nçi,o Marco Reguiatório para as Organizações da Sociedade Civil 
(OSC): a) ÇAPÍTULO li :- Das Finalidades ;,:-.Art. 2° - A finalidade principal da Legião Mlrim de 

· · Bauru é proteger, àmparar· e educar social 'e profissionalmente o jovem carente, sem discrimi
. · rtação dé' fuçà, :,,_àci_é#Jal,Íd«de, cor, condição social e credo religioso ou político, bem como a 

promoção de atividades e fihalldades de relevância pública e social.; b) introduzir no artigo 
3° ó 'Parágrafo únicó·,- Par~ tanto, as tarefas serão dirigistas pelo Serviço de.Administra
ção e pelo S~J'Viço S.ocial, ~ada qual dentro de sua área de atuação, mas concomitantes 
em suas finalidades.' c) Art. 14 -Ao Presidente da Diretoria Executiva compete represeritar a 
Legião Mirim · de Bauru ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo contar, inclusi
ve, ... (manter o restante deste artigo 14); d) Art. 16 -Ao primeiro Vice-Presidente compe
te substituir o Presidente em caso de vacância e nas s.~as faltas é impedimentos, com 
plenos poderes; ao segundo Vice.Presl!fente compete idêntica função, em caso de. va
cância e nas faltas e impedimentos do Presidente e do primeiro Vice-Présldénte; e ao 
terceiro Vic.e-Presidente compete idêntica função, em caso de vacância e nas faltas e 
impedimentos do Presidente, do primeiro Vice-Presidente e do segundo· Vice-Presidente; 
e) Art. 19 - O parágrafo Oniqo passa a constar como 'Parágrafo Primeiro" e fica acrescido o 
'Parágrafo Segundo - A critério da diretoria, poderá ser contratada .auditoria externa por 
profissional especializado, de forma remunerada ou não, e por tempo não permanente; f) 
introduzem-se os artigos 39 a 41, na seguinte redação: Art 39·_ Os auxílios e subvenções 
recebidos serão aplicados. nas estritas 1'nalidades a que se destinarem; Art 40 - ,,A Legi
ão Mirim de Bauru presta serviços gratuitos, não recebendo dos assistidos qualquer tipo 
de remuneração direta ou indireta, podendo ainda conceder gratuidades, más !JUnca em 
valores econômicos e/ou em· percentuais; Art. 41 - Não havera distribuição de· lucros, 
dividendos ou parcelas do patrimônio social da entidade; g) Manter os dispositivos atual-
mente dispostos nos artigos 39 (renumercido para art. 40' na ata anterior) e 40 (renumerado 
para art. 41 na ata anterior), mas renumerando-os para 'art. 43' e 'art. 44'; h) introduzem-se os 
artigos 45 e 46, na seguinte redação: Art. 45 - Os casos omissos ou duvidosos na interpre
tação deste estatuto social serão apreciados e c:lecididos em assembleia geral extraordi

. nária especialmente convocada para tanto; i) Art, ~-- As disposições estatutârias ora 
modificadas vigorarão de pleno direito até a da~ desta ata, vigorando os dispositivos 
aqui apresentados, a partir do dia seguinte à data desta ata. Em seguida o senhor presi
dente da assembleia colocou em discução ,as propostas aqui mencionadas, que foram discuti
das e aprovadas pela unanimidade d0s -associados presentes, na redação acima discriminada. 
Vertficando que nada mais havia a tratar, o 'presidente s.olicitou que fosse lavrada a ata e provi
denciada a alteração no Estatuto Social, dando por encerrada a assembleia. Eu, Benedito Luiz 
da Silva, lavrei a presente ata que vai assinada pelo presidente da Assembleia, pelo presidente 
da Diretoria, em exercício e por mim, ficando.. certo que esta ata confere com o original escrito 
ãs folhas 92 e 93 do Livro de Atí!S 'd ta- ·enti de, cujo C.N.P .J. tem por nOmero 
45.029.964/0001.-09... {:}t ' 

Presidente da Assembleia: 
Presidente dá Diretoria: 

Secretárto: ------------------,!'!--,.-'+--,,4--=-"+~q,~ 

Visto:____.d ..... u=-----.J.J=_ ~'-----"· =-___ _ 
, a Aiello - OAB 1 

' 
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ATA Nº 104 - ASSEMBLEIA OR 
'No dia sete de maio do ano dois mil e-d-ezoito, à , 
da Legião Mirim de Bauru, na Avenida Dr. Nuno de Assis, número 13-50, em Bauru, 
realizou-se assembléia ordinária, convocada pelo presidente Murilo Martha Aiello, atra-
vés de mensagens em 24 e 25 de abril do corrente ano. Assumindo a presidência da 
assembleia, na qualidade de associado presente mais antigo, o senhor Itamar Crivelli 
solicitou a mim, Luiz Roberto Tizoco, que-a secretariasse e verificasse a presença da 
maioria dos associados, conforme lista de presença anexa, o que foi feito. Constatada 
a existência de quorum, o presidente deu por aberta a assembleia, esclarecendo o mo-
tivo principal da sua convocação que é a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal da entidade para o biênio desde 1º de julho de 2018 até 30 de junho de 2020, 
além da apreciação da ata anterior nº 103 e eventuais assuntos gerais. Realizada a 
leitura da ata da reunião anterior citada, foi a mesma aprovada por unanimidade. pas
sando-se ao segundo item da convocação, qual seja, a eleição dos membros da Direto-
ria Executiva e do Conselho Fiscal da entidade. Após a apresentação dos candidatos 
para tanto, foram os mesmos eleitos e a seguir empossados para seus respectivos 
mandatos, qu~ terão vigência a partir de 1º de julho de 2018, com a seguinte composi
ção: Presidente - Murilo Martha Aiello; 1º Vice-Presidente: Clivo Costa Dias: 2º Vice
Presidente: Itamar Crivelli: 3° Vice-Presidente: Paulo José Graça Lima Aiello: Secretá-
rio: Benedito Luiz da Silva: 2° Secretário: Massad Kalim Massad: Tesoureir-o - Francis-
co Tadeu Ferro; 2° Tesoureiro: Paulo Weiser Neto. Conselho Fiscal: membros efetivos: 
Urlas Carlos Mandelli, Clóvis Monteiro Bramante e Munir Zugaib; suplentes: Marcos 
Roberto de Freitas e Valércio Bonachela. Após os aplausos, o presidente eleito Murilo 
Martha Aiello usou a palavra, agradecendo o apoio recebido e dizendo da disposição 
da Diretoria de continuar com os projetos que garantem aos adolescentes e jovens ca
rentes o ingresso ao marcado de trabalho. Nada mais havendo a tratar, o presidente 
encerrou a reunião e eu, Luiz Roberto Tizoco, lavrei a- presente ata e a assino com o 
presidente da.Assembléia e o presidente da Diretoria Executiva em exercicio, ficando 
certo que esta ata confere com o original escrito às folhas 94 e 94-verso do Livro de 
Atas desta entidade, cujo C.N.P.J. tem por número 45.029.~jW/0001-09. 
Presidente da Assembleia: . . ~,.t. · ,i,,x~ 
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MICROPILMADO-N° 64,802 
J,EGIAQ MlRIM DE BAURU · 
Av. Dr. Nuno de Asais, lS·G0 • Telefono: (14) 8224•19G0 
Fundada em 22 do Junho de 1960 • CNPJ o· 45.029.904/0001·09 
Rogistro nº 98 de 20/08/1960 Cartório dri 2° Circul18crição•llnu111 
Certificado dP Entidade do Fin~ Filantrópicos 

CEP 17020·810 • Bauru SP 
Declarada de Utilidade P6blioa: 
Lei Municipal n' 1039 de 28110/1968 
Lei Estadual n' 89 de 17/10/1972 

Decreto Federal o' 71619 de 27/12/1972 

CERTIDÃO 

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO Fl~CAL ~018/2020 .. ____ _ :•,·:: , ... ,~lw~I 
o· ·~Af. g l.J ~ -1 

1. PRESIDENTE _ . ..:_: __ ;-- -:: (e,_,,_ ::z,,; 

Murifo Martha Aiello • Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 012.524.538-68 
RG: 2.947.484-X SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Treze de Maio 13-50, AP. 101. 

2.1° VICE-PRESIDENTE 
Olivo Costa Dias - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 549.661.248-91 
RG: 3.178.660 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua José Fernandes 7-17. 

3. 2º VICE PRESIDENTE 
Itamar Crivem - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 012.473.368-91 
RG: 1.454.409 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Treze de Maio 13-50, AP 71. 

4. 3º VICE PRESIDENTE 
'paulo José Graça Lima Aiello - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 148.775.368-33 
RG: 17.116.584-6 SSP-SP 
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora de Fátima 10-3 

5. SECRETÁRIO 
Benedito Luiz da Silva - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 825.169.958-49 
RG: 9.914.832 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Araújo Leite 17-33, AP 42. 

6. 2º SECRETÁRIO 
Massad Kalim Massad - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 123.716.618-72 
RG: 4.728.039 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Gerson França 20-110. 

7. TESOUREIRO 
Francisco Tadeu Ferro - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 051.615.618-74 
RG: 9.914.041-X SSP-SP 
ENDEREÇO: Lote 13, Villagio li 
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8. 2° TESOUREIRO 

1° OFICIAL DE REGISTRO CML OI J"ESSOAB JU DICAS DEDA.UlW-SP 
MICROilLMAJlO-N" 64.802 

Paulo Weiser Neto - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 271.694.568-34 
RG: 3.077.379 SSP-SP 
ENDEREÇO: Via Michelangelo 2-07 

C O N S E L H O F I S C A L (2018/2020) 

1. Urias Carlos Mandelli - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 012.530.428-53 
RG: 1.285.819 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Saint Martin 31-32. 

2. Clovis Monteiro Bramante - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 012.497.038-91 
RG: 2.394.751 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Orlando Cardoso.1-40, AP 22. 

3. Munir Zugaib - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 034. 737 .. 678-91 
RG: 2.564.854 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Sérvio Tulio Coube 1-51. 

4. Marcos Roberto de Freitas - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 670.362.798-34 
RG: 4.850.534 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua José da S. Martha 2-60, AP 301. 

5. Valércio Bonachela - Mandato 01/07/2018 a 30/06/2020 
CPF: 134.213.108-82 
RG: 1.609.183 SSP-SP 
ENDEREÇO: Rua Maria José, 12-61. 

Bauru, 07 de Maio de 2018. 

MMi~~o 
Presidente 



LEGIÃO MIRIM DE BA 
Av. Dr. Nuno de Assis, 18-50 -Telefone: (14) 3224:1950 
Fundado em 22 de Junho de 1980 • CNPJ n· 45.029.964/000!·09 
Registro n" 98 de 20/08/1960 Cartório da 2' Cireunscrição·Bauru 
erUficado de Entidade de Fins Filantrópicos 

ISTMRO CIVIL OS PESSOAS ICAS DE BAURU-SP 
ICROFILMAoo-N' 63.897 

CEP 17020-310 • Bauru SP 
Declarada de Utilidade P6bllca: 
Lei Munioipal n• 1039 de 23/10/1963 
Lei Eatadual n• 89 de !711011972 
Decret.o Federal n" 71619 de 27/121197i 

ESTATUTO DA LEGIÃO MIRIM DE BAURU 

CAPÍTULO! 
Da Associação 

Art. 1° - A Legião Mirim de Bauru, fundada em 22 de junho de 1960, por iniciativa dos membros do 
Rotary Club de Bauru, é uma associação civil de fins não econômicos, de caráter filantrópico,. 
educacional e capacitação para o trabalho, com sede na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 13-50, CEP 
17020-310 e foro e sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, onde exercerá as suas atividades por 
tempo indeterminado. · ~ --- (.[O----

• C~~~II j:~~~;
9 J,71~:=f 

Art. 2º - A finalidade principal da Legião Mirim_ de ·Bauru é proteger, amparar e educar social e 
profissionahnente o jovem carente, sem discriminação de raça, nacionalidade, cor, condição social e 
credo religioso ou politico, bem como a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 
social. 
Parágrafo primeiro - Sem prejuízo da educação fundamental, o jovem assistido pela Legião Mirim de 
Bauru receberá Educação Social e Capacitação Profissional em condições especiais de trabalho, conforme 
está preceituado no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) e demais 
preceitos legais em vigor. 
Parágrafo segundo - A Educação Social será desenvolvida na ptópria entidade, como fase preparatória 
para a Capacitação Profissional, através de aulas e abrangendo educação para a saúde e· para o convívio 
social, o civismo e a recreação esportiva. 
Parágrafo terceiro - A Aprendizagem Profissional, em forma de trabalho educativo, será desenvolvida 
na entidade e em organizações conveniadas, públicas ou privadas, da seguinte forma: 

a) na entidade serão fornecidos cursos·profissionalizantes compatíveis com sua inserção no 
mercado de trabalho; 

• b) nas organizações conveniadas serão oferecidas oportunidades para a prática profissional 
orientada; · 

c) o aprendizado na entidade será realizado em horários intercalados com a prática profissional 
para melhor eficácia do processo. 

Art. 3º - Para consecução de seus fins à Legião Mirim de Bauru manterá um programa elaborado e 
acompanhado por uma equipe técnica, permanente ou não, composta de assistente social, psicólogo, 
pedagogo, professor, dentista e monitor, do qual constará: a) obrigação de freqüência regular do 
adolescente à escola; b) curso preparatório para o trabalho educativo, com aulas de complementação de 
português e matemática, prática comercial e administrativa, higiene, saúde, informática, direitos e deveres 
da cidadania, -além de outros julgados úteis pela equipe técnica; c) acompanhamento do educando, no 
local de trabalho, por adulto indicado pela entidade cooperadora e aprovado pela entidade de atendimento 
e d) períodos obrigatórios de comparecimento do educando à Entidade para comprovação de freqüência 
às aulas e para assistir a preleções sobre temas diversos ligados à sua formação como sexualidade, drogas, 
gravidez, relações interpessoais etc. . 
Parágrafo único - Para tanto, as tarefas serão, dirigidas pelo Serviço de Admnistração e pelo Serviço 
Social, cada qual dentro de sua área de atuação, mas concomitantes em suas finalida<),ís; 
Art. 4° - A Legião Mirim de Bauru poderá manter atividades complement# como: a) escola de 
iniciação musical; b) promoção e participação dos educandos em simpósios, convenções ou eventos 
necessários ao aprimoramento dos seus pro_gramas ou divulgação de suas realizações. /1 ~-. 

~-""" . 1 -
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MICROPILMAPO-N' 4J.8!17 "'jli;;i;;;;;;;,I~ 
Árt. 5º - Para consecução de seus objetivos a Legião. M.µ-jm de Bauru ésé arecer e 1'11 

setores da comunidaàe a formalizarem convênios e proé~iirã obter recursos públicos ou privados que 

contribuam para a realização de suas atividades. ,

1
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CAPITULO III 1_FOLHAS ~ ,5 g:--: 
Dos Associados · · ·- -~-

Art. 6° - São considerados membros do quadro de associados as pessoas que forem admitidas na forma 
deste estatuto. 
Parágrafo primeiro - São as seguintes as categorias .de sócios: 

a) sócios fundadores, presentes à assembléia de fundação; 
b) sócios contribuintes, pessoas fisicas ou jurídicas, de reconhecida idoneidade, admitidas 

mediante proposta aprovada pela Diretoria Executiva, dispostas a colaborar para a 
consecução dos objetivos da Legião, mantendo em dia a contribuição em valor estipulado 
pela Assembléia Geral; 

c) sócios honorários, pessoas fisicas propostas pela Diretoria Executiva e homologadas pela 
Assembléia Geral; 

d) sócios beneméritos, pessoas fisicas que tenham contribuído de forma relevante e 

• 
excepcional para o desenvolvimento da Legião, propostas pela Diretoria Executiva, 
homologadas pela Assembléia Geral. 

Parágrafo segundo - A Legião Mirim de Bauru não fará discriminação e tratará a todos sem preconéeito 
de qualquer natureza. 
Art. 7° - São deveres dos sócios: 

a} respeitar o presente Estatuto e diretrizes emanadas dos órgãos competentes; 
b) manter em dia a sua contribuição social; 
c) prestigiar a Entidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e pelo êxito de seus 

objetivos. 
Parágrafo único - O Associado só poderá ser demitido a seu pedido e excluído, com direito a recurso à 
Assembléia Geral, se não pagar em dia a contribuição estatuária ou descumprir qualquer dos deveres 
previstos neste artigo. 

CAPÍTULO IV 
Dos Poderes 

Art. 8° - São poderes administrativos, dentro dos limites marcados por este Estatuto: 
a) Assembléia Geral; 
b) Diretoria Executiva 

• c) Conselho Fiscal 
· Art. 9° - A Assembléia Geral é constituída pelos sócios fundadores e contribuintes, em dia com suas 

obrigações estatutárias. 
Parágrafo único - A Assembléia Geral é presidida pelo sócio contribuinte mais antigo da Entidade, 
sendo substituído, na sua ausência ou impedimento, pelo sócio que o suceder na ordem decrescente de 
antigüidade, presente. · 
Art. 10 - Compete à Assembléia Geral, como órgão soberano: 

a) eleger os administradores; 
b) destituir os administradores; 
e) aprovar as contas da Diretoria Executiva; 
d) alterar o estatuto; 
e) decidir sobre a proposta orçamentária; 
f) referendar as decisões da Diretoria que forem submetidos à sua apreciação; 
g) decidir sobre alienação, hipoteca ou permuta de bens patrimoniais; 
h) decidir sobre a extinção da Associação e destinação dos bens remanescentes; 
i) deliberar sobre a concessão de título de sócio honorário e benemérito. 

Art. 11 - A Assembléia Geral se reunirá ordinariamente uma vez por ano, no mês de junho, para 
apreciação do relatório da Diretoria Executiva, prestação de contas e aprovação da peça orçamentária e, 
quando for o caso, para eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, e extraordinariam quando 

for necessário. .::::::::::~~ ~-
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Parágràfo primeiro - A Assembléia Geral será convocada por e t o em seu qua o . 
o~i na. imprensa, ou por meio eletrônico ou carta, para· se reunir, com a pauta dos assuntos a serem 
disc1;1~dos, com antecedência m,ínima de 7 (sete) dias corridos, por seu Presidente ou seu substituto, 
admitindo-se prazo menor quando as circunstâncias assim o exigirem .e com a concordância de no 
mínimo 50% ( cinqüenta por cento) dos seus membros. 
Parágrafo segundo - AB reuniões da Assembléia Geral exigirão sempre o quorum mínimo de 50% 
(cinqüenta por cento) de seus membros e as deliberações serão tomadas por maioria simples ou seja, 
metade mais um dos membros presentes, com exceção dos casos que exigem quorum qualificado, 
previstos neste Estatuto, reservando-se o voto do Presidente para o caso de desempate. 
Parágrafo terceiro - Para deliberação a que se referem as alíneas h, 4, g e!:! do artigo 10 é exigido o voto 
concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, não 
podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 
1/3 (um terço) nas convocações seguintes. 
Parágrafo quarto • A convocação extraordinária da Assembléia Geral será feita através de pedido ao 
Presidente da Diretoria Executiva, que o rejeitará se contrário ao Estatuto, ou determinará, no prazo de 
três dias úteis, as providências necessárias para a sua convocação. 
Art. 12 - A Diretoria Executiva, eleita em Assembléia Geral, por um período de 2 ( dois anosl é 
composta por: • ,í,Ro;._-·: q is o -·· -··--

• 
a) Presidente; i ~- '' --::, 3 
b) Secretário; FOLHAS ;::, Ô 
c) Tesoureiro. 

Parágrafo único - São suplentes da Diretoria Executiva, eleitos na fonna deste artigo: 
a) Primeiro Vice-Presidente; 
b) Segundo Vice-Presidente; 
c) Terceiro Vice-Presidente; 
d) Segundo Secretário; 
e) Segundo Tesoureiro. 

Art. 13 - Compete à Diretoria Executiva: 

• 

a) executar as deliberações da Assembléia Geral; 
b) administrar a Legião Mirim de Bauru, estabelecendo o plano de ação; 
c) criar os departamentos e contratar e deinitir funcionários que sejam necessários à realimção 

das atividades da Legião Mirim de Bauru; 
d) apresentar relatório anual de suas atividades, o plano de atividade e previsão orçamentária 

do exercício seguinte, à Assembléia Geral; 
e) celebrar convênio com organizações públicas ou privadas para a prática do trabalho 

educativo dos legionários. . 
f) reunir-se mensalmente, em caráter ordinário e extraordinariamente, sempre que for 

necessário; 
g) elaborar e submeter à aprovação da Assembléia Geral, o Regimento Interno; 
h) designar os integrantes da Coinissão Eleitoral. 

Parágrafo primeiro - Em caso de destituição ou renúncia da Diretoria Executiva será realizada nova 
eleição para um mandato completo a partir de sua posse. 
Parágrafo segundo - São motivos para destituição da Diretoria ou de qualquer de seus membros, atos de 
improbidade, desídia no compri,mento de seus deveres ou atos atentatórios à moral, devidamente apurados 
em inquérito adininistrativo. 

Art. 14 - Ao Presidente da Diretoria Executiva compete representar a Legião Mirim de Bauru ativa, 
passiva, judicial e extrajudicialmente, em juízo e fora dele, podendo contar, inclusive, com a assistência 
profissional necessária; presidir e dirigir a Legião, observando e fazendo observar o Estatuto; rubricar 
livros e atas, despachar o expediente e a correspondência; coordenar o plano de atividades; firmar 
convênios com órgãos públicos e privados; nomear comissões especiais; autorizar despesas, verificar o 
caixa, submeter o balanço anual e a previsão orçamentária à apreciação da Diretoria; ordenar todas as 
despesas e requisições votadas e aprovadas e assinar, nos termos do artigo 15 deste Estatuto, todas as 
ordens de pagamento; apresentar na ass~mbleia geral o plano de atividade e a previsão orçam 
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Art: 15 - Os cheques e demais documentos necessários à movimentaç o e con an as 
assinados, sempre em _conjunto , por dois dos ocupantes dos cargos de presidente, primeiro vice
presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, tesoureiro e segundo tesoureiro, sem ordem 
de preferência. 
Art. 16 -Ao primeiro Vice-Presidente compete substituir o Presidente em caso de vacância e nas suas 
faltas e impedimentos, com plenos poderes; ao segundo Vice-Presidente compete idêntica função, em 
caso de vacância e nas faltas e impedimentos do Presidente e do primeiro Vice-Presidente; e ao terceiro 
Vice-Presidente compete idêntica função, em caso de vacância e nas faltas e impedimentos do Presidente, 
do primeiro Vice-Presidente e do segundo Vice-Presidente; 
Parágrafo primeiro - Em caso de vacância o Vice-Presidente assumirá até o término do mandato da 
Diretoria Executiva. 
Parágrafo segundo - A substituição obedecerá a ordem em que os Vice-Presidentes foram votados e 
constão na ata referente às respectivas posses. 
Art. 17 - Ao Secretário .compete: preparar o expediente e a correspondência da diretoria; preparar a 
convocação das reuniões, secretariá-las, lavrar e ler as atas e assessorar o Presidente no relacionamento 
com órgãos do governo e com terceiros, preparando os documentos que forem necessários. 
Parágrafo único - Pa:ra cumprimento de suas atribuições o Secretário poderá contar com o apoio dos 
funcionários da Legião. 
Art. 18 - Ao Segundo Secretário compete substituir o Secretário em caso de vacância e nas faltas e 

• impedimentos do Secretário, com plenos poderes. 
Art. 19 -Ao Tesoureiro compete: organizar e supervisionar a tesouraria, zelando para que esteja em dia e 
de forma correta a escrituração financeira e patrimonial; apresentar aos órgãos públicos e à Diretoria os 
relatórios e balanços da movimentação financeira e assessorar o Presidente· na elaboração da previsão 
orçamentária. 
Parágrafo primeiro - Para cumprimento de suas atribuições o Tesoureiro poderá contar com o apoio dos 
funcionários da Legião e de Escritório de Contabilidade contratado pela Legião; 
Parágrafo segundo - A critério da diretoria, poderá ser contratada auditoria externa por profissional 
especializado, de forma remunerada ou não, e por tempo não permanente; 
Art. 20 - Compete ao Segundo Tesoureiro substituir o Tesoureiro em caso de vacância e nas faltas e 
impedimentos do Tesoureiro, com plenos poderes. 
Art. 21 - Tratrando-se de documento que não envolva qual quer forma de responsabilidade econômica ou 
financeira para a Legião Mirim de Bauru, o mesmo terá validade se firmado pelo presidente ou por seu 
substituto, nos termos desse Estatudo Social. 
Art. 22- O' Conselho Fiscal, composto por 3 (três) membros e seus respectivos suplentes, será eleito 
juntamente com a Diretoria Executiva e com mandato coincidente. 
Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal: 

• a) examinar os balancetes e os balanços da Entidade; 
b) aprovar a previsão orçamentária; 
c) aprovar a prestação de contas anual da Diretoria; 
d) opinar sobre a aquisição e alienação de bens imóveis; 
e) opinar sobre questões financeiras e econômicas que a Diretoria entenda de lhe submeter; 
f) solicitar informações à Diretoria nó pertinente à receita e despesa; 
g) examinar os livros, registros, escrituração e documentos do movimento econômico e 

financeiro. 
Parágrafo primeiro - O Conselho Fiscal terá um Presidente e um Secretário, escolhidos por seus 
membros, em reunião presidida pelo membro mais velho. 
Parágrafo segundo - O Conselho Fiscal reunir-se-á uma vez a cada semestre ou extraordinariamente 
quando convocado por seu Presidente ou pelo Presidente da Diretoria Executiva. 
Parágrafo terceiro - Aplica-se ao conselho Fiscal o mesmo procedimento em caso de renuncia ou 
destituição aplicado à Diretoria Executiva. 
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Art. 24 - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal exercem gratu1tàmente as es 
dos cargos para os quais são eleitos e não respondi;m solidári.a ou subsidiariamente, pelas dívidas e outros 
compromissos e obrigações da Legião Mirim de Bi:iuru. 
Parágrafo único - Os associados não respondem solidária ou subsidiariamente,pelas dívidas e outros 
compromissos e obrigações da Legião Mirim de B:auru, nem mesmo quando estejam ocupando cargos da 
Diretoria executiva ou Conselho Fiscal. · r----,;-;:.---t-:::-----, 

CAPÍTULO V PROC. 11!2-....:1:....i:B'::0~7 ~=--'i 
Das Eleições FOLHAS 3 5 ,2 , .. 

Art._25 -A Diretoria Executiva poderá designar uma comissão especial, enom1nâdã Comissão"Eléitôí.'a:t, 
composta de três membros, para realizar as eleições. 
Art. 26 - As chapas dos candidatos aos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão 
apresentadas à Comissão Eleitoral ou, na sua falta, à Diretoria, até vinte e quatro horas antes de instalada 
a Assembléia Geral conv-0cada para esse fim. 
Art. 27 - Do edital da eleição constarão dia, horário e local da votação. 
Art. 28 - As eleições serão realizadas por sufrágio secreto ou por aclamação se a Assembléia assim o 
decidir. 

CAPÍTULO VI 
Da Renda e do Patrimônio 

• 
Art. 29- As rendas serão constituídas por contribuições, doações, subvenções e rendimentos de eventuais 
aplicações financeiras. 
Art. 30 - As rendas e eventual resultado operacional da Legião Mirim de Bauru serão aplicados 
integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos. 
Art, 31 - Todos os recursos· advindos de órgãos públicos serão aplicados dentro do Município de Bauni, 
sede da associação. 
Art. 32 - Constituem patrimônio social os bens imóveis, móveis, creditícios, aparelhos e instrumentos, 
equipamentos e utensilios, adquiridos ou recebidos em doação. 
Art. 33 - A Entidade não distribui eventuais saldos superavitários de sua receita anual, os quais passarão 
a constituir receita do exercício seguinte. 

CAPÍTULO VII 
Dos Legionários 

Art. 34 - O Regimento Interno detemúnará a forma de admissão, de educação social .e capacitação 
profissional e de desligamento do legionário, observados os seguintes princípios: 

a) a inscrição dos jovens é limitada, a critério da Diretoria Executiva, e obedece a legislação 
pertinente, para dimensionar o atendimento às suas capacidades ffsicas e financeiras; 

b) a inscrição deve ser feita a pedido direto dos pais ou responsáveis legais; 
c) a inscrição não dará direito ao legionário de recebimento direto de salário ou qualquer outra 

forma de pagamento sob qualquer pretexto; 
d) ao legionário/aprendiz, a partir do início da prática profissional em organização conveniada, 

e enquanto esta durar, será concedido um salário mínimo mensal/hora, na forma da 
legislação em vigor; 

e) o jovem admitido como legionário receberá, inicialmente, educação social como fase 
preparatória para a capacitação profissional; 

t) após a fase preparatória o legionário receberá cursos de aprendizagem profissional, na 
Entidade ou em escolas conveniadas, e encaminhamento à prática profissional. 

Parágrafo único - Para a prática do trabalho educativo, a Legião Mirim de Bauru celebrará convênio · 
com empresas, órgãos públicos ou organizações não lucrativas, formalizando os requisitos e 
responsabilidades em documento apropriado, respeitada a legislação pertinente. 

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Gerais 

Art. 35 - A entidade observará os princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de 
Contabilidade e dará publicidade ao relatório de atividades e demonstrações financeiras, incluídas as 
certidões negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo d ~-ço. 
- FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão. 

_J ""'-
-
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Art, '36 - O presente Estatuto e m.bdificações posteriores entrarão em vigor na datá de seu registro ou 
averbação no.cartório.competente. ' 
Art. 37 - Este Estatuto só poderá f!er reformado pela Assembléia Geral, especificamente convocada para 
esse ~ e com os votos de peI~:menos dois terços de seus membros, 1:6~? rStPmf ~o 1 
associativo regular na data da reunião. ~ c.-
Art. 38 - As organizações convertj~as que se mostrarem inidôneas no cum ~E!Af§..de ~ 5 §' ____ -
responsabilidades para com o jovetj'i legionário terão o convênio cancelado e ficarão impedidas da 
celebração de-novo convênio enquànto perdurarem se1,1s a,dministradores. 
Art. 39 - Os auxfüos·e subvençõ~s recebidos serão aplicados nas estritas finalidades a que se desti.nàrem. 
Art 40 - A Legião Mirini de Bauru presta serviços gratuitos, não recebendo dos assistidos qna1quer tipo 
de remuneração direta ou indireta, podendo ainda conceder gratuidades, mas nunca em valores 
econômicos e/ou em percentuais. . 
Art. 41 - Não haverá distribuição de lucros, dividendos ou parcelas do patrimônia social da entidade, 
Art. 42 - A Legião Mirím de Bauru poderá filiar-se a organizações que tenham por finalidade congregar 
entidades dtl, seu gênero para defesa de direitos comuns. 
Art. 43 - A Legião ·'.Mirim de Bauru será dissolvida quando sua receita e meios de que dispuser se 
tomarem insuficientes para mantê-ia, esgotadas todas as iniciativas no sentido de resolver a dificuldade, 
ou guarido sua: finalidade Íião mais se justificar. 
Parágrafo únicô - Para cjissolÚção é necessário que a Diretoria Executiva a proponha e que seja 

• aprovada por pelo menos dois terços da Assembléia Geral. 
Art. 44 - Em caso de dissqlução o patrimônio da entidade será destinado a entidade congênere, dotada de 
personalidade juridica com sede e atividades no Estado de São Paulo e registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social. 
Art. 45 - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação deste estatuto social serão apreciados ou 
decididos em assembleia geral extraordinária especialmente convocada para tanto. 
Art. 46 - As disposições estatutárias ora modificadas vigorarão de pleno direito até a data desta ata, 
vigorando os disposivos aqui apresentados, a partir do dia seguinte à data desta ata. 

Presidente da Assembleia: 
Presidente da Diretoria: 

.. Secretário: 

Bauru, 07 de Novembro de 2016. 
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ANEXO II - PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA 

I - IDENTIFICAÇÃO 

Nome: LEGIÃO MIRIM DE BAURU 
CNPJ: 45.029.964.0001/09 
Endereço: AV. DR. NUNO DE ASSIS 13-50 
Bairro: Jd. Santana 
CEP: 17.020-310 
Município: BAURU 
UF: SP 
Telefones: 14 3224 1950 

• E-mail: legiaombauru@gmail.com 

• 

A Legião Mirim de Bauru é uma OSC que tem por finalidades a educação social e a qualificação 
profissional de adolescente em conformidade com a legislação. 
Capacidade de atendimento: 700 usuários. 
Estrutura: adequadas instalações físicas, pois desenvolve-se cursos nas áreas administrativas, o 
quadro de pessoal está satisfatório e os recursos financeiros (financiamento, campanhas e 
contribuições) tem suprido as necessidades. 

li - Identificação da parcerla pretendida 

O projeto Web Designer irá assegurar a formação profissíonal orientada pela demanda do 
mercado de trabalho. Esta profissão envolve a criação de layouts, banners, projetos, scripts e 
melhoramento da estrutura dos sites, evidenciando que o mundo digital, a informatízação tende a 
expandir cada vez mais e que as ferramentas de trabalho para estes recursos, estão ao alcance 
dos profissionais mais qualificados. E é com base nesse critério que a Legião Mirim, entidade 
formadora, deve aplicar seus recursos, para dar aos jovens a oportunidade concreta de formação, 
empregabilidade e gestão de um negócio bem-sucedido. Será executado na sede da Entidade à 
jovens participantes ao Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego (parceria com Prefeitura 
Municipal de Bauru - SEBES; referenciado por todos os CRAS. O Projeto Web Designer terá a 
duração de 12 meses, atenderá 200 adolescentes, sendo qúe divididos em 08 turmas de 25 
jovens cada; no decorrer do primeiro e segundo semestres de 2019, com conteúdo dividido em 04 
módulos, em carga horária total de 160h 
(26h/mês; 6h/sem). 

Ili - Diagnóstico da realidade 

Análise apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome destaca-se a 

necessidade da educação e da profissionalização do adolescente vulnerabilizado. Frente a 
essa realidade e em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Socíal - LOAS, que 
determina a promoção da integração ao mercado de trabalho e com o Estatuto da Criança e· 
do Adolescente - ECA, artigo 69, a Prefeitura Municipal de Bauru, através da articulação de 
parcerias com as Entidades Socioassistenciais, e nesse caso, com a Legião Mirim de Bauru, que 
desenvolve um trabalho preventivo e promocional desde 22/06/1960. O foco do programa é o 
reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolvimento de 
conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas e básicas, aplicando nesse 
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processo à Lei 10.097 de 19/12/2000 e Decreto 5.598 de 01/12/2005. 1 FOLHAS 3 15 8 . ~ 
A, LEGIÃO MIRIM é uma obra filantrópica e humanitária fundada em 'z2186f'tS6efpe!o·Rffl·ARY· -
CLUB DE BAURU, para superar as consequências da ociosidade do adolescente, propiciando 
assistência e qualificação profissional. 
Na rotina de atendimento realizam-se orientações sociais e encaminhamentos a recursos 
públicos, reuniões, encontros, palestras aos jovens usuários e familiares; propicia-se o Programa 
de Preparação para o Primeiro Emprego (parceria com a Prefeitura Municipal de Bauru-SEBES), 
com o objetivo de despertar habilidades básicas para o trabalho; cursos profissionalizantes de 
Informática, Montagem e Manutenção de Microcomputador, Embalador de Produtos, Vendedor, 
Competências Administrativas e Rotinas Administrativas (Arco Ocupacional) validados pelo 
Ministério do Trabalho.e Emprego. 
Para minimizar as dificuldades dos usuários a OSC oferece também vales transporte, 
alimentação, consultório dentário, camiseta de identificação, materiais de curso, cursos de 
geração de renda aos pais (Pães e Doces). Os jovens qualificados são inseridos em empresas 
conveniadas/parceiras para desenvolver o aprendizado em conformidade com a lei do Aprendiz 
(10.097 de 19/12/2000) 
A Legião Mirim sobrevive com recursos de doações voluntárias e de.apoio dos órgãos públicos, 
destinando toda a sua renda ao atendimento de seu público alvo. No entanto, busca novas 
parcerias e oportunidades para propiciar aos jovens qualificações profissionais que atendam seus 
anseios e que estejam acompanhando a evolução tecnológica .. 
O espaço físico e as atividades eficazmente desenvolvidas, contribuem sobremaneira na 
formação de personalidades e de representações. A estrutura física deve ser atrativa para que os 
adolescentes possam sentir-se à vontade para desenvolverem atividades socioeducativas e de 
pensamento crítico. Pode-se considerar um ambiente físico adequado, saudável como um forte 
potencial/aliado para a prática de atividades de múltiplos interesses, bem como de aprendizagem 
profissional com o Curso de Web designer. 

IV - Indicadores 

O Projeto Web Designer terá a duração de 12 meses, atenderá 200 adolescentes, sendo que 
divididos em 08 turmas de 25 jovens cada; no decorrer do primeiro e segundo semestres de 
2019, com conteúdo dividido em 04 módulos, em carga horária total de 160h ( 26h/mês; 
6h/sem) e através do instrumental técnico do Setor de Serviço Social , as avaliações serão 
semanais, com maior ênfase aos indicadores de resultados: 

• Índice de frequência no curso 
• Grau de aprendizado teórico 
• Índice frequência escolar 
• Grau de melhoria na comunicação verbal e escrita 
• Grau de desenvolvimento pessoal 
• Grau de fortalecimento dos vínculos familiares 
• Grau de permanência no sistema educacional 

--iL...J~a_..;;__, 
LUCIAN'ÀJAGUIAR 
Assistente Social 

Bauru 11 de Março de 2019. 

--1,/cf ),.'. /JJ I / 
MURILO MAR?tfÃ A)tú_O 

Presidente 
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ANEXO Ili - DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1 .1. Identificação da Entidade Proponente 
Nome: LEGIÃO MIRIM DE BAURU 
CNPJ/MF 45.029.964.001/09 data de inscrição: 03/04/1970 
Endereço: AV. DR. NUNO DE ASSIS Nº 13-50 Bairro: JD. SANTANA 
Município: BAURU 
UF:SP 
CEP: 17.020-310 
Telefone: (14) 3224 1950 
E-mail: legiaombauru@gmail.com 

1
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• · Página da WEB (site): / 

• 

1.2. Dados do Representante Legal 
Nome: MURILO MARTHA AIELLO RG: 2.947.484-X CPF/MF: 012.524.538-68 
Nacionalidade: brasileira Estado Civil: casado 
Endereço: Rua 13 de Maio 13-50 
Bairro: Centro 
Município: Bauru 
UF:SP 
CEP: CEP:17.014-450 
Telefone: 14) 3879-5515 (14) 9911-1143 
E-mail: murilo@pjimoveis.com 

1.3. Descrição do Projeto 
Título do Projeto: Web Designer- O Futuro sé Constrói Agora 
Local de Execução: sede da OSC Av. Dr. Nuno de Assis 13-50 
Prazo de Execução: 12 meses 
Objetivos: Propiciar a qualificação profissional de adolescentes na_ área de Web designer, com 
ênfase na capacidade de planejar, desenvolver e realizar manutenção em sites e aplicações de 
Internet; com vistas a fortalecer a multifuncionalidade e a pluriatividade no meio digital. 

Estimular a valorização da autoestima no processo de aquisição do conhecimento; 
Contribuir para a permanência do adolescente no sistema educacional, e o interesse em ampliar 
seus conhecimentos, fator de promoção social e profissional; 
Estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades como atenção, raciocínio lógico, 
concentração, criatividade, lateralidade, coordenação motora, memória e talentos para propiciar 
sua formação cidadã; 
Desenvolver o trabalho em equipe, a criatividade e os valores de cidadania, reforçando 
referencias éticas, possibilitando melhor interação com a sociedade; estímulo ao protagonismo, 
autonomia e ao empreendedorismo. 
Despertar capacidades básicas de comunicação, organização e sociabilidade; 
Assegurar aos jovens o acesso aos recursos de informática, para que os mesmos estreitem suas 
relações com a tecnologia, inserindo-se melhor ao contexto da modernidade e "digitalidade"; além 



• 

I~~ 
do conhecimento técnico, o. aprendizado de gestão, design e criação de um projeto de web ~ 
design. 
Ações/Metodologia: 

Utilizando o computador como meio de transmissão e consolidação do conhecimento, o 
software pedagógico garante a uniformidade do aprendizado e a prática constante dos 
conceitos ensinados. 
O ensino será programado e baseado na aprendizagem organizada sequencialmente através de 
passos metódicos para alcançar o objetivo. Neste ensino o nível de dificuldade aumenta 
lentamente, para que cada adolescente possa avançar ao seu ritmo, sem gran<;les pressões, mas 
sempre auxiliado pelo Instrutor. 
o jovem entra em contato com um programa que ·o vai dirigindo para as respostas adequadas, 
sendo a aprendizagem definida como uma mudança avaliável em termos de realização. 

PFOROLHCAS. N~3B i~9t? · Indicadores de Resultado: _ _ ~ 

• Índice de frequência no curso 
• Grau de aprendizado teórico 
• Índice frequência escolar 
• Grau de melhoria na comunicação verbal e escrita 
• Grau de desenvolvimento pessoal 
• Grau de fortalecimento dos vínculos familiares 
• Grau de permanência no sistema educacional 

Público Alvo: 

Adolescentes com idade compreendida entre 14 anos e 6 meses a 18 anos, do sexo masculino, 
matriculados na rede pública de ensino, em situação de vulnerabilidade social decorrente da 
pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 
periencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, 
residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, provenientes de familias prioritariamente 
beneficiárias dos programas de transferência de renda, bem como os jovens encaminhados e 
já atendidos no Programa de Estímulo ao Primeiro e Emprego e do Programa Aprendiz. 

• 2. INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRAPARTIDA (se houver) 
Valor da Contrapartida: / 
Valor Total do Projeto: 115.000,00 

3. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 
adequadas instalações físicas, pois desenvolve-se cursos nas áreas administrativas, o quadro de 
pessoal está satisfatório e os recursos financeiros (financiamento, campanhas e contribuições) 
tem suprido as necessidades. 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
o objetivo primordial do projeto é formar um profissional com foco na qualidade dos serviços 
prestados e em atitudes empreendedoras e sustentáveis para atuar em empresas de comércio, 
serviços e turismo. 

~~ .... º-~ 
LUCIAl't~GUIAR 

Bauru 11 de Março de 2019. 

4:--t -1{ 'rttt. 
MURILO MARTHA AIELLO 
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I; ANEXO IV -.PLANO DE TRABALHO 

C) ~~roponente : LEGIÃO MIRIM DE BAURU 
e() ICNPJ/MF:45.029.964.0001/09 

~ lrrojeto : WEB DESIGNER- o FUTURO SE CONSTRÓI AGORA 
"' • jt:xercicio : 2019 
2: ~ Nome do Responsãvel pela OSC: MURILO MARTHA AIELLO - Presidente u :e. o ...J 1 
a:: º' - . -
Q. ~- CARACTERIZAÇAO DA ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL 

A finalidade principal da Legião Mirim de Bauru é proteger, amparar e educar social e profissionalmente o jovem carente, sem discriminação de raça, 
nacionalidade, cor, condição social e credo religioso ou político, bem como a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. 
Sem prejuízo da educação fundamental, o jovem assistido pela Legião Mirim de Bauru receberá Educação Social e Capacitação Profissional em 
condições especiais de trabalho, conforme está preceituado no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) e 
demais preceitos legais em vigor. A Educação Social será desenvolvida na própria entidade, como fase preparatória para a Capacitação 
Profissional, através de aulas e abrangendo educação para à saúde e para o convivio social, o civismo e a recreação esportiva. A Aprendizagem 
Profissional, em forma de trabalho educativo, será desenvolvida na entidade e em organizações conveniadas, públicas ou privadas, da seguinte 
forma: a) na entidade serão fornecidos cursos profissionalizantes compatíveis com sua inserção _no mercado de trabalho; b) nas organizações 
conveniadas serão oferecidas oportunidades para a prática profissional orientada; c) o aprendizado na entidade será realizado em horários 
intercalados com a prática profissional para melhor eficácia do processo. 

Capacidade de atendimento: 700 usuários. 
Estrutura: adequadas instalações físicas, pois desenvolve-se cursos nas áreas administrativas, o quadro de pessoal está satisfatório e os recursos 
materiais e financeiros (financiamento, campanhas e contribuições) tem suprido as necessidades. 

2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Análise apresentada pelo Ministério do ·Desenvolvimento e Combate à Fome destaca-se a necessidade da educação e da 
profissionalização do adolescente vulnerabilizado. Frente a essa realidade e em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social -
LOAS, que determina a promoção da integração ao mercado de trabalho e com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, artigo 69, a 
Prefeitura Municipal de Bauru, através da articulação de parcerias com as Entidades Socioassistenciais, e nesse caso, com a Legião Mirim de 
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1jBauru, que desenvolve um trabalho preventivo e promocional desde 22/06/1960. O foco do programa é o reconhecimento do trabalho e da educação QI ::;:iicomo direito de cidadania e desenvolvimento de conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas e básicas, aplicando nesse 
.· "'!!processo à Lei 10.097 de 19/12/2000 e Decreto 5.598 cfe 01/12/2005. 
sn A LEGIÃO MIRIM é uma obra filantrópica e humanitária fundada em 22/06/1960 pelo ROTARY CLUB DE BAURU, para superar as consequências 

.,. '1 da ociosidade do adolescente, propiciando assistência e qualificação profissional. 5 ~ , Na rotina de atendimento realizam-se orientações sociais e encaminhamentos a recursos públicos, reuniões, encontros, palestras aos jovens 
~ 0 1 usuários e familiares; propicia-se o Programa de Preparação para o Primeiro Emprego (parceria com a Prefeitura Municipal de Bauru-SEBES), com 
e.. ':'.::..: o objetivo de despertar habilidades básicas para o trabalho; cursos profissionalizantes de Informática, Montagem e Manutenção de 

Microcomputador, Embalador de Produtos, Vendedor, Competências Administrativas e Rotinas Administrativas (Arco Ocupacional) validados pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
Para minimizar as dificuldades dos usuários a OSC oferece também vales transporte, alimentação, consultório dentário, camiseta de identificação, 
materiais de curso, cursos de geração de renda aos pais (Pães e Doces). Os jovens qualificados são inseridos em empresas conveniadas/parceiras 
para desenvolver o aprendizado em conformidade com a lei do Aprendiz (10.097 de 19/12/2000) . 
A Legião Mirim sobrevive com recursos de doações voluntárias e de apoio dos órgãos públicos, destinando toda a sua renda ao atendimento de seu 
público alvo. No entanto, busca novas parcerias e oportunidades para propiciar aos jovens qualificações profissionais que atendam seus anseios e 
que estejam acompanhando a evolução tecnológica .. 
O espaço físico e as atividades eficazmente desenvolvidas, contribuem sobremaneira na formação de personalidades e de representações. A 
estrutura física deve ser atrativa para que os adolescentes possam sentir-se à vontade para desenvolverem atividades socioeducativas e de 
pensamento crítico. Pode-se considerar um ambiente físico adequado, saudável como um forte potencial/aliado para a prática de atividades de 
múltiplos interesses, bem como de aprendizagem profissional com o Curso de Web designer . 

3 - DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

3.1 Identificação da Proposta 

"A :democratização das nossas sociedades se constrói a partir da democratização das informações, do conhecimento, das mídias, da 
formulação e debate dos !?!Jminhos e dos processos de mudança. O jovem não é o amanhã, ele é o agora." Betinho - Herbert de Sousa 

O modelo tradicional de trabalho se tornou obsoleto para muitas pessoas que não querem estar aprisionadas a um cargo fixo ou que têm ideias 
novas para um excelente modelo de negócio e uma das vantagens de se especializar em algum curso, é ter além do conhecimento e qualificação, 
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31 cnt,1 habilidades que farão a diferença no mercado. Comprometimento e capacidade de inovar e fazer a diferença, são características fundamentais para 
~! quem quer construir uma carreira profissional de sucesso. Sendo assim, empreender é o sonho comum, mas é preciso saber como fazer !!! . 

OJC6\l!A profissionalização, na área de Web designer, portanto, surge como uma alternativa essencial para pavimentar esse caminho e é necessário 
m I desenvolver algumas competências além do conhecimento técnico que a profissão exige, tais como; conhecimento de informática, boa comunicação 
~r "' 

1
1 oral e escrita, aptidão para trabalhar em equipe , ser proativo, capacidade de processar e aceitar novas informações e mudanças, versatilidade, 

cJ ~ liderança e criatividade. 
~ ô I Sendo assim a Legião Mirim, fundada em 22/06/1960, busca constantemente estratégias assertivas de atender adolescentes, do sexo masculino, 
o.. u. desprovidos de recursos financeiros e com restrito acesso aos serviços públicos, oportunizando a.Promoção Humana e a Qualificação Profissional. 

A orientação profissional dos jovens, na Entidade, é pautada nos aspectos legais (Lei 10.097 de 19/12/2000 - da Aprendizagem e portaria 723 de 
23/04/12- Cadastro Nacional de Aprendizagem) e visa o início de uma formação ampla, no sentido de construir profissionais, além de fortalecer 
referenciais que favorecem a construção de projetos de vida, regrados por uma conduta ética e humanitária. 
Para ampliar a eficácia dos serviços é que a Entidade almeja formalizar novas parcerias em prol do despertar de habilidades, aprendizado e 
desenvolvimento dos jovens assistidos 

3.2 Público Alvo 

Adolescentes com idade compreendida entre 14 anos e 6 meses a 18 anos, do sexo masculino, matriculados na rede pública de ensino, em 
situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 
pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, 
provenientes de famílias prioritariamente beneficiárias dos programas de transferência de renda, bem como os jovens encaminhados e já 
atendidos no Programa de Estímulo ao Primeiro e Emprego e do Programa Aprendiz. 

3.3 Objetivos 

Objetivo Geral: 

• Propiciar a qualificação profissional de adolescentes na área de Web designer, com ênfase na capacidade de planejar, desenvolver e realizar 
manutenção em sites e aplicações de Internet; com vistas a fortalecer a multifuncionalidade e a pluriatividade no meio digital. 

Objetivos Específicos: 
• Estimular a valorização da autoestima no processo de aquisição do conhecimento; 
• Contribuir para a permanência do adolescente no sistema educacional, e o interesse em ampliar seus conhecimentos, fator de promoção 
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• Estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades como atenção, raciocínio lógico, concentração, criatividade, lateralidade, 
coordenação motora, memória e talentos para propiciar sua formação cidadã; 

• Desenvolver o trabalho em equipe, a criatividade e os valores de cidadania, reforçando referencias éticas, possibilitando melhor interação 
com a sociedade; estímulo ao protagonismo, autonomia e ao empreendedorismo. 

"' -
• Despertar capacidades básicas de comunicação, organização e sociabilidade; 

2: ~ u ::i: -
o -'! g; 2-

• Assegurar aos jovens o acesso aos recursos de informática, para que os mesmos estreitem sua_s relações com a tecnologia, inserindo-se 
melhor ao contexto da modernidade e "digitalidade"; além do conhecimento técnico, o aprendizado de gestão, design e criação de um projeto 
de web design. 

3.4 Meta de atendimento 

O Projeto Web Designer terá a duração de 12 meses, atenderá 200 adolescentes, sendo que divididos em 08·turmas de 25 jovens cada; no 
decorrer do primeiro e segundo semestres de 2019, com conteúdo dividido em 04 módulos, em carga horária total tle 160h ( 26h/mês; 6h/sem). 

3.5 Período de funcionamento 
12 meses 

3.6 Operacionalização 

Utilizando o computador como meio de transmissão e consolidação do conhecimento, o software pedagógico garante a uniformidade do 
aprendizado e a prática constante dos conceitos ensinados. 
O ensino será programado e baseado na aprendizagem organizada sequencialmente através de passos metódicos para alcançar o objetivo. Neste 
ensino o nível de dificuldade aumenta lentamente, para que cada adolescente possa avançar ao seu ritmo, sem grandes pressões, mas sempre 
auxiliado pelo Instrutor. 
O jovem entra em contato com um programa que o vai dirigindo para as respostas adequadas, sendo a aprendizagem definida como uma mudança 
avaliável em termos de realização. 
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~s princípios que orientam o Ensino Programado são: 
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• participação ativa do adolescente; 

• a divisão de tarefas em partes de fácil resolução; 

• a aprendizagem com grau crescente e complexidade; 

• o feedback imediato; 

• a adaptação ao ritmo de cada jovem; 

• a possibilidade de êxitos parciais e constantes. 

Principais vantagens do Ensino Programado 

• cada aprendiz progride no seu próprio ritmo; 

CEP 17020·810 · Bat.r 1 
Declarada de Utilidade F 
Lei Municipal nG 1039 de... 968 
Lei Estadual n• 89 de 17/10/1972 
Decreto Federal n• 71619 de 27/1211972 

• o adolescente avança somente com o conteúdo aprendido; e não é deixado para trás ou perdido; mantém-se ativo e recebe imediata 
confirmação de seu êxito; 

• os "conceitos" são representados por muitos exemplos e arranjos sintáticos, visando aumentar a generalização a outras possíveis situações; 

• o registro das respostas dos estudantes fornece ao programador valiosas informações para futuros aperfeiçoamentos do programa. 

Os instrumentos e técnicas adotados serão: workshops, debates, vídeos aulas, vivências que facilitarão o alcance dos objetivos propostos, com a 
supervisão direta do setor de Serviço Social. 

3.7 Descrição das atividades 

Com o conteúdo do curso de Web Designer o jovem aprenderá a utilizar as principais ferramentas para a criação e o desenvolvimento de 
websites. Irá adquirir o conhecimento necessário para elaborar projetos e executar as atividades que a área requer, poderá se lançar no mercado 
de trabalho para exercer as atribuições de: 
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• Criação de templates e layouts funcionais; 
Criar imagens, ilustrações, infográficos e animações para sites; 

CEP 17020·810 · f ')SP 
Declarada de Utilidad ca~ 
lei Municipal nº 1039 a1;1 .63/10/1963 
Lei Estadual n• 89 de 17/10/1972 · 
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Realizar manutenção, atualização e produção de conteúdos para sites; 
Desenvolver alternativas gráficas para estruturas já elaboradas ou em utilização; 
Criar websites dentro de um conceito ou identidade de marca, utilizando logomarcas, ícones personalizados, cores, botões, textos, buscando 

o desenvolvimento de um projeto de comunicação visual para o site; 
Desenvolver sites seguros, com mecanismos de segurança (para transações), estabilidade e confiabilidade; 
Atualizar-se com relação a novas ferramentas e tecnologias para desenvolvimento web; 
Realizar pesquisas de mercado, para apresentar as tendências aos clientes e também para conhecer a concorrência; 

Realizar o orçamento dos projetos. 

3.8 Impacto Social esperado 

INDICADORES DE IMPACTO INSTRUMENTAIS 

Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias Depoimento pessoal e da família 

Aumento no nômerode jovens autônomos e participantes na vida familiar E 

comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres Depoimento pessoal e da familia 

Vivencia de experiências profissionais Carteira de trabalho 
Aumento de acessos a serviços, programas e/ou projetos socioassistenciais e setoriais; 

Entrevista 
Alcance e permanência no mercado de trabalho Livro de Registro /relatório de 

avaliacão 

3.9 Indicadores que aferirão as metas 

INDICADORES DE RESULTADOS INSTRUMENTAIS 

Índice de frequência no curso Lista de frequência 
Grau de aprendizado teórico Relatórios/avaliações/reuniões 
lndice frequência escolar Boletim escolar 
Grau de melhoria na comunicação verbal e escrita Relatório/Entrevista/Observação 

• • 
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Grau de desenvolvimento pessoal 
Grau de fortalecimento dos vínculos familiares 

Grau de permanência rio sistema educacional 

Grau de conhecimento sobre o processo educacional e o mundo do trabalho. 

- CRONOGRAMA/PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADE 

1 

Administração Financeira e aquisição de materiais 

Alimentações (refeições, lanches e sobremesas) 

Matrículas 

Execução do conteúdo profissionalizante 

Encerramento com entrega de certificados 

Inserção dos Jovens ao mercado de trabalho 

5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

• 

CEP 17020-SI0 • B· lp 
Declarada de Utilidade : 
Lei Municipal nº 1089 de~ 0/1963 
Lei Estadual nº 59 de 17/10/1972 
Decreto Federal nª 71619 de 27/12/1972 

Depoimento pessoal e da fammatreuniões 
Depoimento pessoal e da 
família/reuniões/observação 
Depoimento pessoal e da 
m ília/reun iões/observação 

Relatório 

PRAZO DAS ATIVIDADES 2019/2020 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

X 

X X X X X X X X X X 

X X 

X X X X X X X X X X 

X 

X X X X X 

• 

3 4 

X X 

X X 

X 

X X 
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. s ~ 5.1 RECURSOS HUMANOS 

r-- ~ Fonte de Recursos: Municipal -
Q n:, Encargos Sociais e Trabalhistas 
(I'\ \ • · QT Fonnação Cargo C/H T:~:,. 1-~.,.,-,--, Salário 
- Profissional Salário Liquido 

T,EGIÃO MIRIM DE 'R CEP 17020·310 · J> J,8p 

bruto FGTS IRRF PIS INSS Vale 13º/MÊS Resc. Férias ,=1.;:,. TOTAL 
°' Refeição 
z "' . <( 

g :5 01 Serv.Gerais Serv.gerais 24h/s CLT 1.100,00 1.012,00. 88,00 11,00 88,00 167,00 91,66 0,00 30,55 • 17.858,52 

~ ºl1-=-+-o-~~---ji-,-~---=c,-+--=+-c-==-=+-.,..-=,=-=+-=-=+----jf---,c=-=+-~=+-==+--cc=-=---==+--=-c-=-+-----+---=-c~--=-i ~ u.. _ 01 Aux.admin. Instrutor 40h/s CLT 1.550,00 1,426,00 124,00 15,50 124,00 167,00 129,16 0,00 43,05 • 24.344,52 

01 Culinária AUl<. cozinha 35h/s CLT 1.930,00 .1.756,30 154,40 19,30 173,70 167,00 160,83 0,00 53,61 • 29.822,68 

01 Culinária Cozinheira 35h/s CLT 2.090,00 1.901,90 67,20 20,90 188,10 167,00 174,16 0,00 58,05 • 30.927,72 

01 C.Comput. Instrutor 35h/s CLT 2.260,00 2.045,16 180,80 11,45 22,60 203,40 167,00 188,33 0,00 62,77 • 34.578,00 

01 Psicologia Psic. 30h/s CLT 2.800,00 2.464,00. 224,00 44,10 28,00 308,00 167,00 233,:t, 0,00 77,77 • 42.554,40 

01 Psicologia Psic. 30h/s CLT 3.305,00 2.877,86 264,40 63,59 33,05 363,55 167,00 275,41 0,00 91,80 • 49.639,92 

01 Serv.Social A.Social 30h/s CLT 3.305,00 2.877,86 264,40 63,59 33,05 363,55 167,00 275,41 0,00 91,80 • 49.639,92 

01 Serv.Soclal ASocial 30h/s CLT 4.790,00 3.940,03 383,20 323,07 47,90 526,90 167,00 399,16 0,00 133,05 • 71.043,72 

01 C.Comput. lnst. 12h/s MEi 900,00 · 900,00 10.800,00 

01 Pedagogia lnst. 24h/s MEi 1.500,00 1.500,00 18.000,00 

01 Tec.SegT lnst. 30h/s MEi 1.500,00 1.500,00 18.000,00 

01 Contab/RH lnst 26h/s MEi 1.800,00. 1.800,00 21.600,00 

01 Contab.RH lnst. 15h/s MEi 1.000,00 1.000,00 12.000,00 

29.830,00 27.001,10 1.750,40 505,80 231,30 2.339,20 1.503,00 1.927,45 0,00 642,45 430.809,40 
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QT 1 Formação 

1 
Cargo 

Profissional 
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1 C/H I Regime Salário 

Trabalhista SALÁRIO Líquido 

BRUTO 

01 Administração Coord.financeira 24h/s CLT 3.720,00 3.168,98 

01 Odontologia Dentista 10h/s CLT 2.156,00 1.957,61 

Fonte de Recurso: EXTRA 

QT Formação Cargo C/H Regime Salário 

Profissional Trabalhista SALÁRIO Líquido 

BRUTO 

01 Ciência da computação lnst 30h MEi 3.000,0Q 

5.2 DESPESAS DE CUSTEIO 
Fonte de Recurso: FMDCA 

Natureza da despesa 
Apostilas, materiais de papelaria, camisetas de Identificação,. mouses, mouse 
pad , softwares; gêneros alimentícios, Materiais de: higiene e limpeza: papelaria, 
camisetas, pedagógico; gráfico. 

5.3 DESPESA - AUXÍLIO 
Fonte de Recurso: FMDCA 

Natureza da despesa 

Computadores, Hd externo 1TB , monitores 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1 RECURSOS HUMANOS 

• 

FGTS IRRF 

297,60 141,82 

172.48 4,35 

FGTS IRRF 

CEP 17020·310 • Bauru SP 
Declarada de Utilidade Publica: 
Lei Municipal nº 1039 de 2311011963 
Lei Estadual nº 39 de 17/10/1972 
Decreto Federal n" 71619 de 27/12/1972 

Encargos Sociais e Trabalhistas 

PIS INSS VR 13'/MÊS Resc. 1 Férias 1 

37,20 409,20 167,00 310,00 500,00 103,33 

21,56 194,04 167,00 179,66 500,00 59,88 

Encargos Sociais e Trabalhistas 

PIS INSS VR 13'/MÊS Resc. Férias 

Custo Mensal 

3.833,33 

Custo Mensal 

2.750,00 

• 

l DEMAIS 

ENCARGOS 1 
TOTAL 

61.621,56 

39.078.96 

DEMAIS 

ENCARGOS TOTAL 

36.000,00 

Custo Total 

45.999,96 

Custo Total 

33.000,00 
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-Concedente 

1ª Parcela 2ª Parcela 

3.000,00 3.000,00 

LEGIÃO MffiTh1 DE BAURU 
Av. Dr. Nuno de Assis, 13-50 • Telefone: ( 14) 3224·1960 
Fundada em 22 de Junho de 1960 • CNPJ n• 45.029.964/0001 ·09 
Registro n' 98 de 20/08/1960 Cartório da 2" Circunscrição-Bauru 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

6.2 DESPESAS DE CUSTEIO 
Concedente 

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 

3.833,33 3.833,33 3.833,33 3.833,33 3.833,33 3.833,33 

6.3 DESPESAS OE AUXÍLIO 

7ª Parcela 

3.000,00 

7ª Parcela 

3.833,33 

PARCELA ÚNICA 

33.000,00 

7 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ATIVIDADE QUADRIMESTRE 

PRESTAÇAO DE CONTAS MAIO 

Maio a Agosto 

Setembro a Dezembro 

CEP 17020-310 • Bauru SP 
Declarada de Utilidade Pública: 
Lei Municipal nº 1039 de 23/10/1963 
Lei Estadual nº 39 de 17/1011972 
De<:reto Federal n• 71619 de 27/12/1972 

8ª Parcela 9ª Parcela 

3.000,00 3.000,00 

a• Parcela 9ª Parcela 

3.833,33 3.833,33 

SETEMBRO JANEIRO 

10/10/2019 

10/01/2020 

Bauru, 11 de Março de 2019 • 

• • 

10ª Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

10ª Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela 

3.833,33 3.833,33 3.833,33 

ANUAL 

30/01/2020 
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l PROC. NR 
FOLHAS 

CASA DA ESPERANÇA 
"CAESPE" 

ESTATUTO SOCIAL 
(CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL PREVISTO NA LEI 10.406/02 com as 

Alterações da Lei 13.204/2015) 

CAPÍTULO! 

DA DENOMINAÇÃO. SEDE, FINS, ATIVIDADES. REGIMENTO INTERNO E DAS 
UNIDADES 

Artigo Primeiro 

DA DENOMINAÇÃO. 
Casa da Esperança, doravante simplesmente designada neste estatuto de CAESPE, 
constituída em 25 de junho de 1996, é uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
constituída por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, 
assistencial, promocional e recreativo, sem. cunho político ou partidário, com sede a 
Rua Alcino Pinheiro Chagas, n2 -1-46, no Núcleo Fortunato Rocha Lima, CEP 17.066-742, 
no município de Bauru, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n2 01.339.302/0001-S1 
com registro inicial no 22 Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas de Bauru, sob n2 
1.790 Livro "A", com as seguintes averbações: em 13.07.2000 sob n2 54.093; 
03.07.2002 sob n2 55.633 e em 07.11.2002 sob n2 55.936. 

Artigo Segundo 

FINALIDADE E OBJETIVO 
A CAESPE tem como finalidade e objetivo a promoção de atividades de 
pública e social, em especial: 

a) Garantir a proteção social dos cidadãos, com o apoio a indivíduos, famílias e 
comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, através de serviços para 
fortalecer as famílias e suas relações; 
b) Desenvolver a. autoi:iomia e protagonismo das famílias, apoiando-as para que 
superem eventuais dificuldades e acessem os direitos sociais, evitando o rompimento 
de laços familiares; 
c) Promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando 
o sentido de vida coletiva; 

Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46 
Fortunato Rocha Uma, Bauru SP 
Cep 17066-742, Fone (14) 3238 6936 
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d) Atuar em caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no 
desenvolvimento de capacidades dos usuários; 
e) Apoiar ao fortalecimento da comunidade e incentivar a sua mobilização; 
f) Promover ações para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, através de 
atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, espiritual, dentre outras, de 

acordo com a idade dos usuários. 

Artigo Terceiro. 

DAS ATIVIDADES 
No desenvolvimento de suas atividades a CAESPE promoverá o bem estar de todos os 
usuários, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social, credo 
político ou religioso, e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços 
gratuitos e permanentes. 

Tem como público atendido crianças, jovens e adultos, pessoas com deficiência, 
pessoas que sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da 
escola, jovens que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e 
da comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no 
Cadastro Único. 

Artigo Quarto 

DO REGIMENTO INTERNO 

A CAESPE tem um Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, 
disciplinará seu funcionamento . 

Artigo Quinto 
DAS UNIDADES 

A fim de cumprir suas finalidades, a organização da sociedade civil CAESPE se 
organizará em tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem 
necessárias, as quais se regerão pelo Regimento Interno aludido no Artigo 42. 

Parágrafo Único: 

Poderá também a organização social civil criar unidade de prestação de serviços para 
execução de atividades visando a sua auto sustentação, utilizando todos os meios 
lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos 
objetivos institucionais. 

Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46 
Fortunato Rocha Lima, Bauru SP 
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Artigo Sexto. 

CAPÍTULO li 

DOS ASSOCIADOS. 

DA CONSTITUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. 

r OFJCIAL DE REGISTRO Cl\'IL DE PESSOAS JttRiDICAS DE BAURU-SP 
MICROFILMADO-N" 64.7 

PROC. N2 _ . 1 90 { -GOL, 114 U 
i..:.F..::.;OL::..:HAS:-====3=2:::::: •• 5 -=-....:::....~q 

A CAESPE é constituída por número ilimitado de associados maiores de 18 (dezoito) 
anos, distinguidos em quatro categorias: 

1 - Associados Fundadores: os que ajudaram na fundação da CAESPE; 
li - Associados Beneméritos: os que contribuem com donativos e doações; 
Ili -Associados Beneficiados: os que recebem gratuitamente os benefícios alcançados 
pela organização da sociedade civil; 

IV - Associados Contribuintes: os que contribuem mensalmente, bimestralmente, 
trimestralmente, semestralmente ou anualmente. 

Artigo Sétimo. 

DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS 
São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais: 

1- Voltar e ser votado para os cargos eletivos; 
li - Tomar parte nas Assembleias Gerais; 

Ili - Sugerir a Diretoria, por escrito, medidas ou providencias que aspirem ao 
aperfeiçoamento operativo da organização da sociedade civil; bem como denunciar 
qualquer resolução que fira as normas estatutárias da CAESPE; 

Artigo Oitavo. 

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS 
São deveres dos associados: 

1 - Cumpriras disposições estatutárias e regimentais; 
li -Acataras determinações da Diretoria e as resoluções das Assembleias; 
Ili - Zelarpelo decoro e bom nome da CAESPE; 

IV - Defendera patrimônio e os interesses da CAESPE; 
V - Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno; 

. VI - Comparecer por ocasiões das eleições; 
VII -Votar por ocasião das eleições; 

Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46 
Fortunato Rocha lima, Bauru SP 
Cep 17066-742, Fone (14) 3238 6936 
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VIII - Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da CAESPE, para que a 
assembleia Geral tome providencias. 

Parágrafo Único: 

É dever do associado contribuinte honrar pontualmente com as contribuições 
associativas. 

Artigo Nono 

DA ADMISSÃO DOS ASSOCIADOS 
. A admissão dos associados se dará independente de classe social, nacionalidade, sexo, 

•- raça, cor, crença religiosa, dentre outros e para seu ingresso, o interessado deverá 
preencher ficha de inscrição e submete-la a aprovação da Diretoria Executiva que 
observará os seguintes critérios: 

• 

1 - Apresentara cédula de identidade e no caso de menor de dezoito anos, autorização 
dos pais ou responsáveis; 
li - Concordar com o presente estatuto, e expressar em sua atuação na CAESPE e fora 
dela, os princípios nele defendidos; 
Ili - Ter idoneidade moral e reputação ilibada; 

IV - Em caso de associado contribuinte, assumir o compromisso de honrar 
pontualmente com as contribuições associativas. 

Parágrafo Único: 

Os associados contribuintes não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos 
encargos da instituição . 

Artigo Décimo 

DA DEMISSÃO DOS ASSOCIADOS. 
É direito do associado demitir-se quando julgar necessário, protocolando junto a 
Secretaria da CAESPE seu pedido de demissão. 

Artigo Décimo Primeiro 

DA EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS. 
A exclusão do associado se dará nas.seguintes questões: 

1- Grave violação ao estatuto; 
11,:- Difamar a CAESPE, seus membros, associados ou objetos; 

Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46 

Fortunato Rocha Lima, Bauru SP 
Cep 17066-742, Fone (14) 3238 6936 ~ 



♦ 
lº OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU-SP 

casada esperança 
Ili -Atividades que contrariem decisões da Assembleia; 

MICROFILMADO-Nº 64. 7 

IV - Falta de pagamento de três parcelas consecutivas das contribuições associativas; 
V - O associado excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido mediante o 
pagamento de seu débito junto à tesouraria da CAESPE. 

Parágrafo Único: 

A perda da qualidade de associado será determinada pela Diretoria Executiva, cabendo 
sempre recurso a Assembleia Geral. 

CAPITULO Ili 

DA ADMINISTRAÇÃO, DAS ASSEMBLEIAS, DAS COMPETÊNCIAS, DA DIREITORIA, DO 
CONSEHO FISCAL E DA REMUNERAÇÃO. 

Artigo Décimo Segundo 
DA ADMINISTRAÇÃO. 
A CAESPE será administrada por: 

1-Assembleia Geral; 
li - Diretoria Executiva; 
Ili - Conselho Fiscal. 

Artigo Décimo Terceiro 

DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL. 
As assembleias gerais decidirão por maioria dos votos presentes. Funcionará em 

primeira convocação com a maioria absoluta de seus associados, e, em segunda 
convocação, meia hora após a priméira, com qualquer número, e terá as seguintes 
prerrogativas: 

1 - Eleger os administradores; 
li - Destituir os administradores; 

Ili - Deliberar sobre a previsão orçamentária e a prestação de contas; 
IV - Reformular e aprovar os Estatutos e o Regimento Interno; 
V - Deliberar quanto à dissolução da CAESPE; 
VI - Decidir em última instancia. 

Rua Alcino Pinheiro Chagas. 1-46 
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Para as deliberações a que se referem os incisos li e IV, é exigido o voto concorde de 
dois terços dos presentes a assembleia especialmente convocada para esse fim, não 
podendo ela deliberar em primeira convocação, sem a maioria dos associados, ou com 
menos de um terço nas convocações seguintes. 

Artigo Décimo Quarto 

DO DIREITO DA CONVOCAÇÃO. 

Parágrafo Único: 
CONVOCACAO DA DIRETORIA. 
A Diretoria Executiva da CAESPE se comporá de sete diretores assim discriminados: 
Presidente, Primeiro e Segundo vice-presidentes, Primeiro e segundo Secretário, 
Primeiro e Segundo Tesoureiros, e reunir-se-á ordinariamente a cada mês e 
extraordinariamente quando houver convocação da maioria de seus membros. 

Artigo Décimo Quinto 

DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. 

A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano para: 

1 -Apreciar o relatório anual da diretoria; 
li - Discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fiscal; 
Ili -A cada dois anos, eleger e empossar nova Diretoria e Conselho Fiscal. 

Artigo Décimo Sexto 
DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA. 
A Assembleia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando convocada: 

1 - Pela Diretoria; 
li - Pelo Conselho Fiscal; 
Ili - Por requerimento de um quinto do número de associados quites com as 
obrigações sociais. 

Artigo Décimo Sétimo 

DA CONSTITUICÃOOA DIRETORIA 
A Diretoria será constituída por um Presidente, Primeiro e Segundo vice-presidentes, 
Primeiro e Segundo Tesoureiros, Primeiro e Segundo Secretários. 

Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46 
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Parágrafo Primeiro: 
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O mandato da Diretoria será de dois anos, não devendo haver mais de uma reeleição 

consecutiva. 

Parágrafo Segundo: 
Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu 
término. 

Parágrafo Terceiro: 
É vedado que a diretoria tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 
dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na 
qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos 
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau; 

Artigo Décimo Oitavo 
DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA. 
Compete a Diretoria executiva: 

1 - Dirigir a CAESPE de acordo com o presente estatuto, administrar o patrimônio 
social, promovendo o bem geral da entidade e dos associados; 
li - Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, e as demais decisões da Assembleia 
Geral; 
Ili:... Promover e incentivar a criação de. comissões com a função de desenvolver cursos 
profissionalizantes e atividades culturais; 
IV - Representar e defender os interesses de seus associados; 
V- Elaborara orçamento anual; 
VI - Apresentar na Assembleia Geral na reunião anual o relatório de sua gestão, e 
prestar contas referentes ao exercício anterior; 

VII -Admitir e demitir associados; 

Parágrafo Primeiro: 
As decisões da Diretoria deverão ser tomadas por maioria dos votos, com participação 
garantida da maioria dos membros, cabendo ao Presidente em caso de empate o voto 
de minerva. 

Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46 
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As contas e orçamentos mencionados nos incisos V e VI deverão: 
a) Observar os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de 

contabilidade; 
b) Ser publicadas na página da internet a cada encerramento de exercício fiscal 
juntamente com o relatório de atividades e demonstrações financeiras da entidade, 
incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-os à disposição para exame de 
qualquer cidadão, sem prejuízo das publicações em diário oficial quando forem 
exigidas. 

Parógrafo Terceiro: 
Para fins do que dispõe o parágrafo anterior, na impossibilidade de disponibilização na 
página eletrônica, cada encerramento de exercício fiscal juntamente com o relatório 
de atividades e demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões 
negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS deverão ser publicadas obrigatoriamente em diário oficial do Estado ou 
do Município ou em jornal de grande circulação no Estado para exame de qualquer 
cidadão, sem prejuízo das publicações em diário oficial quando forem exigidas. 

Artigo Décimo Nono. 
DA COMPET~NCIA DO PRESIDENTE. 
Compete ao Presidente: 

1 - Representar a CAESPE ativa, passivamente, perante os Órgãos Públicos, judiciais e 
extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes e constituir 
advogados para o fim que julgar necessário; 
li - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 
Ili -Convocar Assembleias Ordinárias e Extraordinárias; 
IV - Juntamente com o tesoureiro abrir e manter contas bancárias, assinar cheques e 

documentos contábeis; 
V - Organizar um relatório contendo balanço do exercício financeiro e os principais 

eventos do ano anterior, apresentando a Assembleia Geral Ordinária; 
VI - Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus vencimentos, 
podendo licencia-los, suspende-los ou demiti-los. 
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Parógrafo Único: 
DA COMPETÊNCIA DO VICE PRESIDENTE. 
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Compete a Primeiro Vice Presidente e Segundo Vice Presidente, observado esta 

ordem: 

1 - Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 
li - Assumir o mandato, em caso de vacância até o término; 
Ili - Prestar de modo geral, a sua colaboração ao presidente; 
IV - Assinar documentos, na ausência do Presidente, tendo assim plenos poderes 
inclusive para abrir contas e assinar cheques respeitando normas bancárias . 

Artigo Vigésimo 
DA COMPETl:NCIA DOS SECRETÁRIOS. 
Compete ao Primeiro Secretário: 

1 - Redigir e manter transcrição em dia das atas das Assembleis Gerais e das reuniões 
da Diretoria; 
li - Redigir a correspondência da CAESPE; 

Ili - Manter sob guarda o arquivo da CAESPE; 
IV- Dirigir e supervisionar todo trabalho da Secretaria. 

Parógrafo Único: 
Compete ao Segundo Secretário: 
1 - Substituir o Primeiro secretário em suas faltas ou impedimentos; 
li - Assumir mandato, em caso de vacância até seu término; 
Ili - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário. 

Artigo Vigésimo Primeiro. 
DA COMPETl:NCIA DOS TESOUREIROS. 
Compete ao Primeiro Tesoureiro: 

1 - Manter contas bancárias, juntamente com o Presidente, os valores da CAESPE 
podendo aplicá-lo, ouvida a diretoria; 
11-Assinarcom o Presidente, os cheques; 
Ili - Efetuar pagamentos autorizados e recebimentos; 
IV - Supervisionar o trabalho da tesouraria e contabilidade; 
V -Apresentar ao Conselho Fiscal, balancetes semestrais e balanço anual; 
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VI - Conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário e documentos relativos 

à tesouraria, inclusive contas bancárias; 
VII - Fazer anualmente a relação dos bens da CAESPE, apresentando-o quando 

solicitado em Assembleia Geral. 

Parágrafo Único: 

Compete ao Segundo Tesoureiro: 

1 - Auxiliar o primeiro tesoureiro no desempenho de suas funções, substituindo-o nas 

faltas e impedimentos; 
• li - Em caso de vacância, assumir o mandato até seu término; 

Ili - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao primeiro tesoureiro. 

Artigo Vigésimo Segundo 

DO CONSELHO FISCAL. 
O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros e seis respectivos suplentes, 
eleitos prela Assembleia Geral. 

Parágrafo Primeiro: 

O mandato do Conselho Fiscal será coincidentemente com o mandato da Diretoria. 

Parágrafo Segundo: 

Em caso de vacância, o mandato será suprido pelo respectivo suplente, até o seu 
término. 

Artigo Vigésimo Terceiro 
DA COMPETENCIA DO CONSELHO FISCAL. 
Compete ao Conselho Fiscal: 

1- Examinaras livros de escrituração da CAESPE; 
li - Opinar e dar pareceres sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e 
sobre as operações patrimoniais realizadas, submetendo-os a Assembleia Geral 
Ordinária ou Extraordinária; 
Ili - Requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação 
comprobatória das operações econômicas financeiras realizadas pela CAESPE; 
IV -Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes; 
V - Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral. 
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VI - Aprovar o regulamento de compras; alienações e contratações de bens, obras e 
serviços que deverá ser utilizado de maneira obrigatória na forma do quanto dispuser. 

Parágrafo Único: 
O Conselho Fiscal reunir-se-á unia· vez ao ano, em sua maioria absoluta, em caráter 
ordinário e extraordinário, sempre convocado pelo presidente da CAESPE, pela maioria 
simples dos membros ou pela maioria dos membros do próprio Conselho Fiscal. 

Artigo Vigésimo Quarto. 

DA CONVOCAÇÃO E DAS VANTAGENS ESPECIAIS . 
• . · As eleições para a Diretoria Executiva e o Conselho fiscal serão convocadas por edital 

fixado na sede e publicado em jornal de circulação local, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias do término dos seus mandatos. Nos primeiros 15 (quinze) dias deverão 
ser registradas na secretaria as chapas concorrentes. Pode ser eleito a qualquer cargo, 
todo associado contribuinte pessoa ·física, maior de 18 (dezoito) anos, quites com as 
obrigações sociais, e com pelo menos 24 (vinte e quatro) meses de CAESPE, 
comprovados através da Secretaria da CAESPE. 

Artigo Vigésimo Quinto 

DA PERDA DO MANDATO 
Perderá o mandato os membros da Diretória Executiva que incorrerem em: 

1- Malversação ou dilapidação do patrimônio social; 
li - Grave violação deste estatuto; 

Ili - Abandono de cargo, assim considerado a ausência não justificada em 03(três) 
reuniões ordinárias consecutivas, sem a expressa comunicação a Secretaria da CAESPE; 
IV - Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo da CAESPE; 
V - Conduta duvidosa. 

Parágrafo Único: 

A perda do mandato será declarada pela Diretoria Executiva e homologada pela 
Assembleia Geral convocada somente para este fim, nos termos da Lei, onde será 
assegurado o amplo direito de defesa. 
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Artigo Vigésimo Sexto. 

DA RENUNCIA. 
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Em caso de renúncia de qualquer·membro da Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal, o 
cargo será preenchido pelos respectivos suplentes. 

Parógrajo Primeiro: 
O pedido de renúncia se dará por escrito, devendo ser protocolado na Secretaria da 

CAESPE, que o submeterá dentro do prazo de 30 {trinta) dias no máximo, a deliberação 
da Assembleia Geral. 

Par6grajo Segundo: 
Ocorrendo renúncia coletiva da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, e respectivos 
suplentes, qualquer dos sócios poderá convocar Assembleia Geral que elegerá uma 
comissão eleitoral de 05 (cinco) membros, que administrará a organização da 
sociedade civil, fará realizar novas eleições no prazo de 30 (trinta) dias. Os membros 
eleitos nestas condições complementarão o mandato dos renunciantes. 

Artigo Vigésimo Sétimo 

DA REMUNERAÇÃO. 
Não percebem seus Diretores Executivos, Conselho Fiscal, associados, instituidores, 
benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou 
indiretamente, por qualquer forma ou .título, em razão das competências, funções ou 
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. 

Artigo Vigésimo Oitavo. 

DA RESPONSABILIDADE DOSASSOSSIADOS 
Os membros não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos e 
obrigações sociais da organização da sociedade civil CAESPE. 

CAPITULO IV 

DO PATRIMONIO. DOS RESULTADOS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

Artigo Vigésimo Nono 

DO PATRIMÔNIO. 
O patrimônio da CAESPE será constituído e mantido: 
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1 - Das contribuições dos associados contribuintes; 
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li - Das doações legados, bens e valores adquiridos e suas possíveis rendas; 
Ili - Dos alugueis de imóveis e juros de títulos depositados; 
IV - Da produçãoe venda de serviços; 
V - Das subvenções e auxílios que venha a recebe·r do Poder Público. 

Artigo Trigésimo 

DAS APLICAÇÕES 
A CAESPE aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional 
integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus 

•- objetivos institucionais. 

Parágrafo Único: 

Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados dentro do município 
de sua sede, ou no caso de haver unidades prestadoras e serviços a ela vinculados no 
âmbito do Estado concessor, de acordo com a legislação vigente. 

Artigo Trigésimo Primeiro 
DAS BONIFICAÇÕES. 
A CAESPE não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela 
de seu patrimônio sob nenhuma forma. 

Artigo Trigésimo Segundo 

DAS SUBVENÇÕES E DOAÇÕES. 
A CAESPE aplicará as subvenções e doações nas finalidades a que estejam vinculadas. 
Artigo Trigésimo Terceiro. 

Artigo Trigésimo terceiro 
DA DISSOLUÇÃO. 

A CAESPE poderá ser dissolvida a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia 

Geral especialmente convocada para este fim, composta de associados quites com 
suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de dois terços 
dos presentes e obedecendo aos seguintes requisitos: 

1 - Em primeira chamada, com a maioria absoluta dos associados; 
li - Em segunda chamada, meia hora após a primeira, com dois terços dos associados. 
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No caso de dissolução ou extinção, mudança de finalidade ou cessação de suas 

atividades, o eventual patrimônio líquido remanescente será destinado a uma 
entidade congênere, ou a uma entidade públ.ica com sede e atividade no País 

preferencialmente com o mesmo objetivo estatutário e que atenda os requisitos da Lei 
13.019/14. 

Parágrafo Segundo: 

Não haverá restituição atualizada dos respectivos valores das contribuições. 

Artigo Trigésimo Quarto • 
DO PATRIMONIO EXCLUSIVO. 
A CAESPE não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo determinado de 
indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficente de 
assistência social. 

CAPITULO V 

DAS DIPOSIÇÕES GERAIS. 

Artigo Trigésimo Quinto. 
DA REFOMRA ESTATUTÁRIA. 
O presente estatuto poderá ser reformado no tocante a administração, no todo ou em 
parte, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral, especialmente 
convocada para este fim, composta de associados contribuintes quites com suas 
obrigações sociais, nos termos da Lei. 

Artigo Trigésimo Sexto. 
DO EXERCÍCIO FISCAL. 

O exercício fiscal terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando será elaborado 
as demonstrações financeiras da organização da sociedade civil CAESPE, de 
conformidade com as disposições legais e publicadas na imprensa local, ou como 
determinar a legislação vigente .. 
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Artigo Trigésimo Sétimo. 
DOS CASOS OMISSOS. 
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Todos os casos omissos no presente estatuto serão regulados pela Lei 10.406/2002 do 
Código Civil Brasileiro e outras legislações pertinentes e resolvidos pela Diretoria e 
referendados pela Assembleia Geral, elegendo o foro da comarca de Bauru/SP, para 

dirimir, conhecer e decidir sobre quaisquer questões oriundas deste instrumento, 
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Este estatuto altera inteiramente o anterior, e será levado para registro junto ao 22 

• . Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas de Bauru/SP. 

•-

Bauru, 27 de setembro de 2017. 

Presidente: 

Secretário: 

Advog:~~-=:==:-:-====:;~ 
André Luiz 

OAB/S 
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORINÁRIA DA CASA UA t::::;1 ~• ,..,A □ A~,A, 
ELIÇÃO DA 12ª DIRETOR.IA - BIÊNIO 2019/2020 início em 01/01/2019 e término 
em 31/12/2020. Ata da assembleia geral ordinária para eleição da 12ª diretoria da 
Casa da Esperança (CAESPE) - biênio 2019-2020 com início no dia um (01) do 
mês ,de janeiro do ano de dois mil e dezenove (2019) e término no dia trinta e um 
(31) do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (2020). Reuniu-se no dia oito 
(08) do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018) às 9 horas, em sua 
sede, localizada na Rua Alcino Pinheiro Chagas nº 1-46, Bairro Fortunato Rocha 
Lima em Bauru - SP, em Assembleia Geral Ordinária para eleição da décima 
segunda (12°) Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2019-2020, atendendo a 
convocação do presidente Renato Fornazari em obediência aos artigos 13, 14 e 
15 do Estatuto Social publicado no "Jornal da Cidade" de Bauru/SP e afixado no 
mural da CAESPE e da sede da Igreja CMC. A Assembleia foi' iniciada em 
primeira convocação dirigida pelo Presidente da entidade, conforme prevê o artigo 
13 do Estatuto Social, com a presença dos atuais membros da diretoria quais 
sejam: Renato Fornazari, André Luiz Agnelli, Roberto Rufino, Joaquim Eliseo 
Mendes Júnior, Nildemar Rogério Rodrigues Pereira, Mauro Pereira Júnior, Ana 
Sílvia Pavanelli de Menezes Santos, Marcus Aurélius Lopes Domiciano, Gabriel 

· Pinheiro Chagas, Robson Antônio Oliveira Mecca, João César Donaire, Alexandre 
Augusto Carrara, dos funcionários Martha Maria de Oliveira César 
"Coordenadora·, Renata Rodrigues Mendes Gonçalves "Assistente Social" e 
Juliana Rodrigues Sigolo "Psicóloga", Cláudio Roberto Miranda "Auxiliar 
Administrativo", bem como dos seguintes Associados convidados: José Henrique 
Pereira Said, Abílio Pinheiro Chagas, Joel Marco Bueno Machado. Após saudar os 
presentes, o presidente ratificou o motivo da presente assembleia, que é a eleição 
da Diretoria da entidade para o biênio 2019-2020 sugerindo a reeleição da atual 
diretoria, sendo alterado somente o cargo de 2° Secretário, composta então pelos 
seguintes nomes e cargos: Presidente: Renato Fornazari, brasileiro, casado, 
empresário, portador da c·édula de Identidade RG nº 15.803.238/SP e ·inscrito no 
CPF(MF) sob o nº 084.575.458-09, residente e domiciliado na Avenida Affonso 
José Aiello, nº 6-,55 F-12, Vila Aviação, nesta cidade de Bauru/SP; Vice
presidente: André Luiz Agnelli, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 18.813.877 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 115.148.898-46, 
residente e domiciliado na Rua Orlando Cardoso, nº 2-20, apto 41, Jardim Estoril 
IV, Bauru/SP; 2° Vice-presidente: Roberto Rufino, brasileiro, viúvo, empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.207.552 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 
073.244.648-15, residente e domiciliado na Rua Doutor Fuas de Mattos Sabino, nº 
245, Jardim América, Bauru/SP; 1° Secretário: Joaquim Eliseo Mendes Júnior, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 
11.225.616-8 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 083.619.488-80, residente e 
domiciliado na Rua Via Michelangelo, nº 1-07, Tivoli 1, Bauru/SP; 2° Secretário: 
Joel Marco Bueno Machado, brasileiro, casado , portador da Cédula Identidade 
RG nº 7121278 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 707.345.508-04, residente e 
domiciliado na Rua Engenheiro Alpheu Jose Ribas Sampaio, nº 1-80, apto 73, 
Jardim Infante Dom Henrique, Bauru/SP; 1º Tesoureiro: Nildemar Rogério 
Rodrigues Pereira, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 
22.417.245-1 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 174.032.768-33, residente e 
domiciliado na Rua Coronel Alves Seabra, nº 17-51, Vila Seabra, Bauru/SP; 2° 
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Tesoureiro: Mauro Pereira Júnior, brasileiro, casado, engê:_i:ttilfili(,;:,=i,!30l:tãt~::det::==:::.t;:._,,. 
Cédula de Identidade RG nº 6.760.800 e inscrito no CPF(MF) sob o nº P' 
015.088.178-98, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Agosto, nº 13-30, 
centro, Bauru/SP; 1° Conselheiro: Ana Sílvia Pavanelli de Menezes Santos, 
brasileira, casada,. empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
12.530.724-X e inscrita no CPF (MF) sob o nº 104.150.988-07, residente e 
domiciliada na Rua Oliciar de Oliveira Guimarães nº 9-38, Jardim Aeroporto, 
Bauru/SP; 2º Conselheiro: Marcus Aurélius Lopes Domiciano, brasileiro, casado 
jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.910.490-9/SP e inscrito no 
CPF (MF) sob o nº 170.599.828-33, residente e domiciliado na Rua México, nº 10-
36, Jardim Terra Branca, Bauru/SP; 3° Conselheiro: Gabriel Pinheiro Chagas, 
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG 32.886.371-3/SP e 
inscrito no CPF (MF) sob o nº 311.731.338-95; residente e domiciliado na Avenida 
Aureliano Cardia, nº 8-53, Residencial Spazio, Vila Cardia, Bauru/SP; 1° Suplente 
Robson Antônio Oliveira Mecca, brasileiro, casado, empresário portador da Cédula 
de Identidade RG nº 12.150.616 e inscrito no CPF (MF) sob o nº 058.524.358-13, 
residente e domiciliado na Rua Alfredo Ruiz, nº 19-119, Estoril li, Bauru/ SP; 2º 
Suplente: João César Donaire, brasileiro, casado, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 12.326.730 e inscrito no CPF (MF) sob o nº 015.820.418-22, 
residente e domiciliado na Rua Guida Rugai, nº 1-26, Vila Alto Paraíso, Bauru/SP; 
3° Suplente: Alexandre Augusto Carrara, brasileiro, casado, professor, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 12.328.890-3/SP e inscrito no CPF (MF) sob ,o nº 
104.849.978-23, residente e domiciliado na Rua Doutor Bernardino Tran,chesi, nº 
1-49, Jardim Cruzeiro do Sul, Bauru/SP. Posto em votação não houve nenhÚma 
manifestação contrária aos nomes propostos, nem sobre as contas dessa 

• diretoriâ. Assim por aclamação foi aprovada a reeleição da diretoria e conselho 
fiscal para o biênio 2019-202'0 com início no dia 1 do mês de janeiro de 2019 e 
término no dia 31 de dezembro do ano de 2020. Agradecendo a presença de 
todos, o presidente deu por en rra a sessão. Eu, Joaquim Eliseo Mendes 
Júnior, 1° Secretário, lavrei e as ino jun mente com os demais presentes. 
A presente é cópia fiel da Ata I rada e livro próprio. 
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Proponente: Casa da Esperança 

. CNPJ. 01.339.302/0001-51 

Projeto: "Rompendo Barreiras" 

Exercício:2019 

• 

Nome do Responsável pela OSC: Renato Fornazari 

• casada esperança 
ANEXO IV 

PLANO DE TRABALHO 

1- CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

• 

A CASA DA ESPERANÇA, designada CAESPE, conforme estatuto, foi constituída em 25 de junho de 1996, é uma Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional e recreativo, sem 

cunho político ou partidário, com sede a Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46, no Núcleo Fortunato Rocha Lima. A CAESPE tem como 

finalidade e objetivo a promoção de atividades de relevância publica e social: 
a) Garantir a proteção social dos cidadãos, com apoio a indivíduos, famílias e comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, através 

de serviços para fortalecer as famílias e suas relações; 
b) Desenvolver a autonomia e protagonismo das familias, apoiando-as para que supere eventuais dificuldades e acessem os direitos 

sociais, evitando o rompimento de laços familiares; 
c) Promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva; 
d) Atuar em caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários; 

e) Apoiar o fortalecimento da comunidade e incentivar a sua mobilização; 
f) Promover ações para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, através de atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas 

espiritual, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. 
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A OSC conta com uma estrutura física adequada para a realização das atividades propostas, incluindo, cozinha com dispensa para -o 
preparo e armazenamento dos alimentos, uma padaria artesanal, quadra poli- esportiva coberta, playgraund, um salão social, uma sala de 
informática, quatro salas de atividades pedagógicas, um refeitório, recepção, serviço sócia!, sala de apoio, ateliê de costura e coordenadoria. Para 
execução das atividades propostas contamos com convênio firmado junto ~ Prefeitura Municipal de Bauru; por meio da Secretaria do Bem Estar 
Social e a contribuição voluntária dos sócios, possuindo equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento das atividades junto aos 

usuários e seus familiares. 
A equipe de trabalho é composta pelos seguintes profissionais: uma coordenadora, duas assistentes sociais, uma psicóloga, dois 

ajudantes gerais, duas cozinheiras, quatro educadores sociais, dois auxiliares administrativos e um contador (prestador de serviços). Contamos 
ainda, com o trabalho voluntário de um eletricista, jardineiro, técnicos do Programa Saúde da Família Fortunato Rocha Lima e um instrutor de 
handebol cedido pela SEMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), um instrutor de vôlei e um de basquete (Cedido pelo projeto "Corrente da 

Vida "Associação Vôlei de Bauru -AVB 
Para o financiamento das atividades desenvolvidas a Casa da Esperança firmará convênio com a Prefeitura Municipal de Bauru, por meio 

da Secretaria do Bem Estar Social no período de 12 meses, além das contribuições voluntárias e campanhas para arrecadação de alimentos e 

dinheiro para complementar o custeio das atividades. 

2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE . 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 anos a 15 anos tem por foco a constituição 
de um espaço para convivência e formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismçi e da autonomia das _crianças e 

adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. .. _ 
A realidade do território onde a OSC está ihSerida é constituída, em sua maioria, por crianças e adolescentes em situação ~;21 

vulnerabilidade social, necessitando de um olhar diferenciado, onde os mesmos através das atividades apresentadas são estimulados a vivenci~ ~ 
outras realidades, oportunizando o Fortalecimento de vínculos Familiares e o relacionamento interpessoal. 1 ?;; ~ 

"As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expres.são, interação, aprendizagew, i -
1 

sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujíl
I -I 

atividades contribuem para (re)significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do ! g;i 
; \.)ô \J 
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desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social." (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 
novembro/2009) 

3- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: 

3.1. Identificação da Proposta: Projeto "Rompendo Barreiras " 

3.2. Público Alvo: crianças e adolescentes de 06 anos a 15 arios atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 

3.3. Objetivo: Contribuir para aumento da qualidade de vida dos usuários, através de um ambiente adequado para esta 
prática e urna rotina organizada estrategicamente garantindo o lazer, criando laços afetivos ainda mais fortes 

3.4. Meta de Atendimento: 210 crianças e adolescentes 

3.5. Período de Funcionamento: 
De segunda a sexta-feira das 8h as 17h 

3.6.Operacionalização: 

O projeto se desenvolverá em fases a saber: Primeiramente a Casa da Esperança fará a uma ampla divulgação na comunidade, meios 
de comunicação, esta fase tem a finalidade de levar ao conhecimento da diretoria da OSC, empresários e sociedade os objetivos do projeto;.- -
bem como orientar todo o processo para que as pessoas interessadas possam participar contribuindo financeiramente para a realização dest~ c3 ~ 
sonho. · 15: g 

A segunda fase, a de elaboração do projeto pelas profissionais de serviço social, juntamente com diretoria da Caespe para apreciação é_2;; z 
possível aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. ij ! "" 

A terceira fase destina-se após aprovação e liberação dos recursos para a contratação de mão de obra especializada para inicializaçãql · 
e conclusão da obra. . . : • 

A obra inclui .a contratação -de uma construtora especializada, e ·se iniciará com a Retirada e remoção de 5m3 de entulhos;~ 
compactação do _solo, -regularização e nivelamento-·do--solo; construção de nova rede plu_vial com saída para a rua_ Alcino Pinheir~ 
Ch~gas, colocaçao de malha de aço de 1cm x 6,3cm, concretagem de 80m2

, desempenar area concretada, construçao de rampas dl'C) 

)' ~ ) ) 
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acessibilidade em toda OSC; retirada e rem,ão do piso paviflex do salão social, col!ação de 96m2 de porcelanato, devidamente 
rejuntado e com rodapés. 

3.7. Descrição das Atividades 

ATIVIDADES DIÁRIAS 

Período da Manhã: 
• Entrada - Bh 
• Café da manhã; 
• Atividades lúdicas de acordo com tema mensal; 
• Atividades esportivas: basquete, handebol, atletismo e vôlei ; 
• Atividades corn temas transversais; 
• Oficinas de Artesanato 
• Brincadeiras e Jogos Pedagógicos; 
• Rodas de Conversas, com temas de relevância social; 
• Ensaios de Coral (Aquarela Musical) 
• Encerramento das atividades - 11 h 15' 
• Almoço 

Período da Tarde: 
• Entrada - 13h 
• Almoço; 
• Atividades lúdicas de acordo com tema mensal; 
• Atividades esportivas: basquete, handebol, atletismo e volei; 
• Atividades com temas transversais; 
• Oficinas de Artesanato 

· • Brincadeiras e Jogos Pedagógicos; 
• Rodas de Conversas, com temas de relevância social; 
• Ensaios de Coral (Aquarela Musical) 
• Encerramento das atividades - 16h 15' 
• Café da Tarde 
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ATIVIDADES DIFERENCJAO~S 

0 CaSada ._,sperança 

• 
❖ Festividades de datas Comemorativas: Estas atividades envolvem todo quadro de funcionários da OSC e são 

comemorados: 
► Páscoa 
► Dia das mães e pais (festa da família) 
► Comemoração de aniversário da Casa da Esperança 
► Festa Junina.,.. Tradicional festa do Campo 
► Encerramento das atividades de férias 0aneiro e julho) - café da manhã e ai.moço especial 
► Dia das crianças 
► Natal 

❖ Atividades diferenciadas de férias: Nos meses de janeiro e julho a equipe técnica juntamente com os educadores 
desenvolverão atividades .diversificadas junto aos usuários, sendo elas: 

► Passeios 
► Gincanas 
► Competições esportivas 
► Sessões de cinema 
► Almoços especiais 
► Café da manhã diferenciado 
► Festa de encerramento 

❖ Reunião de pais/Grupos: acontecem em dois momentos 

1. Bimestralmente serão realizadas reuniões co.m os responsáveis para discussão de temas concernentes a situações 
vivenciadas pelos · usuários no decorrer das atividades oferecidas diariamente e orientações gerais, 
complementando as ações junto as famílias, objetivando o fortalecimento de vínculos; 

2. Quinzenalmente, serão realizadas encontros com os familiares para discussão de temas referentes à realidade em 
que estão inseridos, propiciando assim uma· participação dos responsáveis no desenvolvimento dos usuários 
atendidos por esta OSC nas relações interpessoais. 
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❖ Palestras educativas (família/comunidade): as palestras serão realizadas em parcerias com: 

✓ PSF Fortunato Rocha Lima (Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e câncer de mama, colo de 
útero e próstata, a importância das vacinações) 

✓ Equipe de estagiários curso de medicina da USP através do PSF (Fortunato Rocha Lima), com palestras 
preventivas 

✓ Policia Militar (segurança pública - violência, prevenção de drogas); 
✓ CRAS IX de Julho - Orientações quanto aos serviços Socioassistenciais 

❖ Comemoração "Dia das Crianças": 
✓ Atividades recreativas 
✓ Lanches especiais 

O Serviço Social buscará parcerias para realização de atividades diferenciadas, para proporcionar diversão em comemoração a 
data; · · 

❖ Capacitação de funcionários: serão organizadas pela psicóloga, onde serão trabalhadas questões de relacionamento 
interpessoal, responsabilidade no trabalho e atividades de relaxamento. Geralmente são convidados profissionais que não 
fazem parte do quadro de funcionários da Casa da Esperança, como forma de deixar os participantes mais à-vontade. 

❖ Encontro com redes ·sociais: Reuniões Intersetoriais para troca de experiências ·e reuniões extraordinárias para discussão 
de casos no território, organização de eventos com temas de relevância social e outros assuntos; 

❖ Festa do Campo: Preparada para comemorar a tradicional "festa Caipira", com doces e brincadeiras típicas; 

❖ Comemoração dos aniversariantes: preparado trimestralmente por educadores sociais e cozinheiras. Cabe aos educadores 
a organização do salão (Decoração com cartazes e bexigas) e as cozinheiras o preparo dos comes e bebes;0 

❖ Desfile Cívico: no dia 07/09 participam do Desfile em comemoração a Independência do Brasil, no Sambódromo de Bauru; 

❖ Festa da Família - dia dos Pais e Dia das Mães: 
Organização de apresentação dos usuários para comemorar as datas. Nestes eventos são realizados sempre com a 
participação de palestrantes e sorteios de brindes; 
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Festa da Amizade (Comunidade): atividade onde todos os funcionários, voluntários e membros da diretoria são envolvidos, 
para a promoção de uma festa com a finalidade de arrecadar dinheiro para a Casa da Esperança; 

Organização da informação - banco de dados de usuários, elaboração relatórios e/ou prontuários: atividade diária 
que compete ao Serviço Social, dar-s.e-á por meio de entrevistas, depoimentos, visitas domiciliares e escolares e a 
observação; 
Festa de Encerramento do ano-{Natal): organizadas pela coordenação da entidade, porém, todos os funcionários são 
envolvidos é a festa de encerramento das atividades anuais, com apresentações dos usuários, e a entrega de presentes 
aos mesmos por seus padrinhos. 

3.8. Impacto social Esperado 

• Garantir a interação entre o usuário e o ambiente, beneficiando o seu crescimento enquanto indivíduo, estimulando assim a sua 
criatividade 

• Oportunizar aos usuários um ambiente seguro com condições adequadas para que estes desenvolvam suas atividades de lazer com 
qualidade. · 

3.9. Indicadores que aferirão as metas 

Indicadores de Resultado Instrumentos 
1 ndice de satisfação dos usuários Depoimentos 
Qualidade nas atividades desenvolvidas Depoimentos e observação 
Acesso às dependências da OSC Observação e depoimentos 

Indicadores de Impacto Instrumentos 
.Melhoria das relações familiares e sociais Depoimentos e entrevi_stas 

Com familiares 
Aumento da freqüência dos usuários com Observação 
deficiência ou mobilidade reduzida 
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4 - CRONOGRAMA/ PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADES Prazo execução /semanal. 
1 

Retirada e remoção-de 5m3 de eritulho 

Compactação do solo 

Regularização e nivelamento do solo 

Construção da nova rede pluvial com saída para Rua Alcino Pinheiro Chagas 

Colocação de malha de aço de 1cm x 6,3cm 

Concretagem de 80 m2 

Desempenar área concretada 

Construção de rampas de acessibilidade em toda OSC 

Retirada e remoção do piso Paviflex do salão social 

Colocação de 96 m2 de porcelanato devidamente rejuntados e com rodapés 
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• 5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS REcuif os 

5.1. - RECURSOS HUMANOS 
· 1 Fonte de Recurso: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA 

QT Formação Cargo C/H Regi Salário Encargos Sociais e Trabalhistas 
Profissional me FGTS IR PI$ INSS Bene 13° Rescisão Férias Demais Total 

Trab RF fícios Encarg Mês 
alhis os 

ta 
- - - - - - - - - - - - - - - -

5.2- DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS (poderá ser previsto em conjunto para todos os serviços, 
--programas e projetos) 

Natureza da despesa 
Pagamento da Construtora que realizará todo 

. processo de reforma para adequação do prédio 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1 - CUSTEIO 

Custo Total/ Parcela Unica 

28.982,00 

Concedente Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes - Municipal -FMDCA 

-

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela SªParcela &ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela 

28.982,00 - - - - - - - - - - -

6.2 DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Natureza da despesa Custo Total/ Parcela Unica 

Pagamento da Construtora 28.982,00 
. 
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7. CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

MÊS 
ATIVIDADES 

Prestação de Contas 
(única) 01/03/2020 

Bauru, 11 de março de 2019. 

RENATA R~NDES GONÇALVES 
~ 

RICHARLA F. FORTUNATO DOS SANTOS 
CRESS Nº26. 625 
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ANEXO li - PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA 

1 - Identificação 

Nome da OSC: Casa da Esperança 
CNPJ: 01.339.302/0001-51 
Endereço: Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46 Núcleo Fortunato Rocha Lima 

Bauru/SP - CEP. 17066-742 
E-mail: esperanca.casa@hotmail.com 
Telefone: (14) 3238-6936/3218-3460 
Rede de Proteção Social: Básica 

Serviços, programas e projetos: 21 O usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimentos 

de Vínculos Para Crianças e Adolescentes 

A OSC conta com uma estrutura física adequada para a realização das atividades 
propostas, incluindo, cozinha com dispensa para o preparo e armazenamento dos 
alimentos, uma padaria artesanal, quadra poli- esportiva coberta, play graund, um salão 
social, uma sala de informática, quatro salas de atividades pedagógicas, um refeitório, 
recepção, serviço social, sala de apoio, ateliê de costura e coordenadoria. Para execução 
das atividades propostas contamos com convênio firmado junto a Prefeitura Municipal de 
Bauru, por meio da Secretaria do Bem Estar Social e a contribuição voluntária dos sócios, 
possuindo equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento das atividades 
junto aos usuários e seus familiares. 

A equipe de trabalho é composta pelos seguintes profissionais: uma coordenadora, 
duas assistentes sociais, uma psicóloga, dois ajudantes gerais, duas cozinheiras, quatro 
educadores sociais , dois auxiliares administrativos e um contador (prestador de serviços). 
Contamos ainda, com o trabalho voluntário de um eletricista, jardineiro, técnicos do 
Programa Saúde da Familia Fortunato Rocha Lima e um instrutor de handebol cedido pela 
SEMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), um instrutor de vôlei e um de basquete 
(Cedido pelo projeto "Corrente da Vida "Associação Vôlei de Bauru -AVB 

Para o financiamento das atividades desenvolvidas a Casa da Esperança firmará 
convênio com a Prefeitura Municipal de Bauru, por meio da Secretaria do Bem Estar Social 
no período de 12 meses, além das contribuições voluntárias e campanhas para arrecadação 
de alimentos e dinheiro para complementar o custeio das atividades. 

Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46 
Fortunato Rocha Lima, Bauru SP 
Cep 17066-742, Fone (14) 3238 
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li - Identificação da Parceria Pretendida 

O presente Projeto trata-se de uma reforma na estrutura tisica da OSC e busca garantir o direito de 
acessibilidade a todos, inclusive e principalmente as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 
oportunizando a estes o acesso às atividades sócio culturais de qualidade oferecidas para crianças e 
adolescentes inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a população local, 
portanto faz se necessárias algumas reformas para que este objetivo seja alcançado com êxito. 
O objeto da proposta da parceria é para execução no território de abrangência do CRAS IX de Julho, 
tendo como meta atender anualmente 210 crianças e adolescentes inscritas no Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vinculas Para Crianças e Adolescentes, seus familiares e a população local. 

Ili - Diagnóstico da Realidade 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculas para Crianças e Adolescentes de 06 anos a 15 
anos tem por foco a constituição de um espaço para cenvivência e formação para a participação e 
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos 
interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. 

A realidade do território onde a OSC está inserida é constituída, em sua maioria, por crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, necessitando de um olhar diferenciado, onde os 
mesmos através das atividades apresentadas são estimulados a vivenciar outras realidades, 
oportunizando o Fortalecimento de vínculos Familiares e o relacionamento interpessoal. 

"As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de 
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes cem 
deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem 
para (re)significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem cerno propiciar experiências 
favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social." 

(Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, novembro/2009) 
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IV- Indicadores 

Indicadores de Resultado Instrumentos 
lndice de satisfação dos usuários Deooimentos 
Qualidade nas ativil:lades desenvolvidas Depoimentos e observação 
Acesso às deoendências da OSC Observacão e depoimentos 

Indicadores de Impacto Instrumentos 
Melhoria das relações familiares e sociais Depoimentos e entrevistas 

Com familiares 
Aumento da freqüência dos usuários com Observação 
deficiência ou mobilidade reduzida 

Bauru, 11 de março de 2019. 

Atenciosamente, 

Rena~~ndes Gonçalves 
Assistente Social 
CRESS 26.625 

Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46 

Fortunato Rocha Lima, Bauru SP 
Ceo 17066-742, Fone (14) 3238 

Richarla F. o n os Santos 
Assistente Social 
CRESS 31.380 




