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

PREFEITO MUNICIPAL 



ANEXO Ili - Descrição Técnica do Projeto 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Identificação da OSC 
Nome: Casa da Esperança 
CNPJ e data de Inscrição: 01.339.302/0001-51 -12/07/1996 
Endereço: Rua Alcino Pinheiro Chagas, 1-46 
Bairro: Núcleo Fortunato Rocha Lima 
Município: Bauru 
UF:SP 
CEP: 17066-742 
Telefones: (14) 3238-6936/3218-3460 
E-mail: esperanca.casa@hotmail.com 

1.2. Dados do Representante Legal 
Nome: Renato Fornazari 
R.G.: 15.803.238-x 
CPF/MF: 084.575.458-09 
Nacionalidade: brasileiro 
Estado Civil: casado 
Endereço: Av. Affonso José Aiello, 6-55 F-12 
Bairro: Vila Aviação 
Município: BaurtJ UF: SP 
CEP: 17018-900 
Telefone: 4009-6912 E-mail: Renato@fornazari.com.br 

1. 3. Descrição do Projeto 
Título do Projeto: "Rompendo Barreiras" 
Local de Execução: Casa da Esperança 
Prazo de Execução: 30 dias 

Objetivos Gerais 
•. · Contribuir para aumento da qualidade de vida dos usuários, através de um ambiente adequado 

V para esta prática e uma rotina organizada estrategicamente garantindo o lazer, criando laços afetivos 
ainda mais fortes. 

Objetivos Específicos 

• Garantir a interação entre o usuário e o ambiente, beneficiando o seu crescimento enquanto 
indivíduo, estimulando assim a sua criatividade 

• Contribuir para a melhoraria do sono e os hábitos alimentares estimulando a fome; 

• Oportunizar aos usuários um ambiente seguro com condições adequadas para que estes 
desenvolvam suas atividades de lazer com qualidade. 
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Ações e Metodologia 

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 objetivo~ do projeto, bem como orientar 
todo o processo para que as pessoas interessadas possam participar co~tribuindo financeiramente para a 
realização deste sonho. · · 

A segunda fase, a de elaboração do projeto pelas profissionais de serviço social, juntamente com 
diretoria da Caespe para apreciação e possível aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 

A terceira fase destina-se após aprovação e liberação dos recursos para a contratação de mão de 
obra especializada para inicialização e conclusão da obra. 

A obra inclui a contratação de uma construtora especializada, e se iniciará com a Retirada e 
remoção de sm• de entulhos, compactação do solo, regularização e nivelamento do solo, 
construção de nova rede pluvial com saída para a rua Alcino Pinheiro Chagas, colocação de 
malha de aço de 1cm x 6,3cm, concretagem de 80m2

, desempenar área concretada, construção de 
rampas de acessibilidade em toda OSC; retirada e remoção do piso paviflex do salão social, 
colocação de 96m2 de porcelanato, devidamente rejuntado e com rodapés. 

• . Indicadores e Resultados 

Indicadores de Resultado Instrumentos 
1 ndice de satisfação dos usuários Depoimentos 
Qualidade nas atividades desenvolvidas Depoimentos e observacão 
Acesso ás dependências da OSC Observacão e depoimentos 

Público Alvo 

Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, inseridos no Serviço de Convivência da Casa da 
Esperança. 

2- INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRAPARTIDA 

• ~'alor da Contrapartida: R$15.000,00 (quinze mil reais - mês) 

-~valor Total do Projeto: R$ 28.982,00 (Vinte e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais) 

3- CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL 

A CASA DA ESPERANÇA, designada CAESPE, conforme estatuto devidamente registrado em 
cartório, foi constituída em 25 de junho de 1996, é uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, 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 Casa da Esperança tem como finalidade e objetivo a promoção de atividades de relevância 
pública 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 famílias, apoiando-as para que supere eventuais 
dificuldades e acessem os direitos sociais, evitando o rompimento de laços familiares; 
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c) Promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de 4 
vida coletiva; 

d) Atuar em caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direi! 
capacidades dos usuários; PROC. f/Q·-.1..:;:::,.:::+-s.,,!~I-,,-~ 

e) Apoiar o fortalecimento da comunidade e incentivar a sua mobilização FOLHAS. __ -+_pL 
f) Promover ações para as pessoas em situação de vulnerabilidade sociat;-atraves- e· a 1 

artísticas, culturais, de lazer e esportivas, espiritual, dentre outras, de acordo com a idade dos 
usuários. 
A OSC (Organização da Sociedade Civil) 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, um salão social com kit multimídia, 
uma sala de informática, quatro salas de atividades pedagógicas, um refeitório, recepção, serviço social, 
sala de leitura, 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 deassociados, 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, 

• ,m auxiliar administrativo e um contador (prestador de serviços). Contamos ainda, com o trabalho 
--voluntário de um eletricista, jardineiro, uma coralista, um professor de basquete, um professor de vôlei, 

parceria com o Programa Saúde da Família Fortunato Rocha Lima, SEMEL (Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer) que cede um instrutor de handebol e parceria com ABDA que oferece aulas de atletismo 
aos nossos usuários fora das dependências desta OSC. 

*Para o financiamento das atividades oferecidas, a Casa da Esperança firmará Termo de 
Colaboração junto 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, com o objetivo de complementar o custeio das ações realizadas junto as crianças e 
adolescentes. 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

O presente Projeto busca garantir o direito de acessibilidade a todos, inclusive e principalmente as 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, oportunizando a estes acesso as 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 necessária algumas reformas para que 

• , ste objetivo seja alcançado com êxito. 
~-

4.1. Provisões 

MAO DE OBRA VALOR 

construção de nova rede pluvial com saída para a rua 
Alcino Pinheiro Cha as 

colocação de m e porcelanato, devidamente rejuntado 
e com roda és 
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TOTAL MAO DE OBRA R$ 12: 25,00 4 

• 
l'!\V'-- N2~/7 O, MATERIAIS VALOF 

í FOLH S 4 n ~ L--
Porcelanato R$ 5.21 º·ºº Argamassa AC3 R$1.2! 0,00 
Rejuntes R$ 1: 5,00 
Cimento R$ 1.824,00 
Areia R$1.156,00 
Pedra R$ 1.426,00 
Tubos e conexões R$ 484,00 
Madeira R$ 528,00 
Piso R$ 3.0Ó0,00 
Argamassa R$1.000,00 
Malha Aco R$ 864,00 

TOTAL DE MATERIAIS R$ 16.857,00 

A contra partida da Casa da Esperança, refere-se em Recursos Humanos e despesas com • .. 
.,,ateriais de higiene, limpeza, alimentação, água, energia elétrica e telefone . 

Bauru, 11 de março de 2019. 

1, D D(' 
~-

rV 1 :7;.; . 
- I T ~ 

Richarla F. Fortunato dos Santos Renata Rodrigues Mendes Gonçalves 
Assistente Social Assistente Social 
CRESS nº 31. o CRESS nº 26.625 

~/D1ro~ 
nat< Fornaz ri 
Presidente 
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, drçamento de obra FOLHAS L./ O 

Cliente: Casa da Esperança - Acessibilidade 

Local: Rua Alcino Piriheiro Chagas 1-46 - Fortunato Rocha 
. 1 

Tempo estimado: 30 dias i 

Descrição de serviços e metragem 

Mão de Obra 
Retirada e Remoção de 5 m3 de entulhos 

Compactação do solo 

Regularização e nivelamento do solo 

Construção de nova rede pluvial com saida para rua Alcino Pereira Chagas 

Colocação de malha de aço de 1 cm x 6,3 

Concretagem de 80 m2 

Desempenar area concretada . 

Construção e rampas de acessebilidade em toda a entidade 

Retirada e remoção do piso paviflex do salão social , 

Colocação de 96 m2 de porcelanato, devidamente rejintado e com rodapés 

Materiais 

Porcelanato R$ 5.200,00 

Argamassa AC3 R$.1.250,00 

Rejuntes R$ 125,00 

Cimento R$1.824,00 

Areia R$ l.156,00 

Pedra . R$1.426,00 

Tubos e conexões R$ 484,00 

Madeira R$ 528,00 

Piso R$ 3.000,00 

Aragamassa R$1.000,00 

Malha Aço R$ 864,00 

Total de materiais R$ 16.857,00 

VALOR DO MATERIAL R$ 16.857,00 

VALOR DA MÃO DE OBRA .R$ 12.125,00 
VALOR TOTAL R$ 28.982.00 

- ' 
Obs Valor total já incluso materiais, mão de obra e administração. 
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SUPI,ENTES 

PRIMETRO SUPLENTE: SIL VIO LUIZ CHAVES. RG 14.808.882-X .CPF 036.628.598-07. 
NACIONALIDADE BRASILEIRO, CASADO. END RUA TUYOSHJ YOSHIMURA l
Ul,JARDIM ESTORIL m. BAURU.SP. 

SEGUNDO SUPLENTE: ELIZABETH BETINI GOMES DA SILVA CPF: 400.557.268-52, 
RG. 46.863.503-8, NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, RUA CAETANO 
SAMPIER!, Nº 4-25 APTO 52, VILA UNIVERSITARIA. BAURU/SP. 

TERCELRO SUPLENTE: DAMARYS CAROLINE SCHWARTZ QUEIROZ:. CPF 
399.922.388-01. RG 48.9224.030, NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADA. END. 
RUA ARGENTINA 11-50, JARDIM TERRA BRANCA . 

. Nada mais a constar, eu Patrícia Kaboski Felíx, lavro e as.~ino a presente ata afixando lista de 

presença no fmal da mesma-

Nome RG Assinatura 
Patrícia Kaboski Felix '_; .. i.t_ r"'I \'." j "· ,:-r(t\; . ,,·~, '+ [ 

Silvio Luiz Chaves [, ,,, 
1c ' { ~-·' -< ~.;.,,.:~~ '(J .)o ... ~-;,,.,,.:,? o ,t "- í 

Josimar de S<1uw Franco o" : ;.' 1 t.:í 1 (;.,..,,,."' Ji JJ , 
Mariana Betini Gomes da Silva )2 'iÕ ?i..•, é/2,.) · .Y ):,.~ ,i,:,t.. .:,Y.t{,ç/?lc J-~-- ~ 

l.iliane da Silva Limão Losnak :1~) 1.:.t( ', -\ ~ .,, ·-
•~. . 'A ' 
~ ~,J-., -{C\,_r 1....., 

-... - s Carolice Sehwarlz n.,,.iroz .. - -- , . -
Ana Ariel Gonzaaa Ferreira Limã<1 ' -1.,, \',s 1'\. ~~i 'í , __ •..-•• I .' ·, ... \., 'GI". : ; •. .,,< ,· .✓,:-, ,;,,J_.,, r.~ .,.,,. 

Edson Falsetti /_Cr \ /. , •• t ;:·1,1. ' ,A::• .?', - ,A.,,fú,4, - L'••- . J'.. .... .,.,_;:,_... + 'l 

Joi'.o Gabri5'l Camafüa Sant~~-- .. . ' ' t; !t"'---Í :,-(,,.;1,t\, __ _.~ ... ,~ . 
Marlv Ao. Alvares Falsetti ,.:- ,· 

~ ' ........ : :.. Í}, \·'.r'!i'...-;_ Í•· vr..:::-
Damaris Silva Oliveirn 1 7 ' .. ·• . I l 1 í (('j.;._ ··-·· ;. . 

' ,. i ' .,1,•, --- - -
Eduardo Luis Pinhollí dos Santos •.{,· . .f,{.}'\f,F. " f...,J.o1,_::!2.:. ~. .... -
José Eduardo Petit Rodokas t{ '~ , ... ~ .l> .. 

' '"""'✓.;-:...r.t.. 
Tâlita Aoareeida Rosa Martins j[ '< .:i .. :f~ (; 

V,. • 
. .., ! - V,\_. ··~,.,,,_ - ('\r"l' ., 

Elizabeth Betini Gomes da Silva . i t;_1;,iii .; :::,(.' :, ~ ·i - { ~ ' 
" 

. ) 
Carolina Pereira Djnnnlito Silva -n :;·e 1 .;:,1,c "V }k·c.--.. , 
Ana Silvia Maciel Chaves i G··~/}~>J'"·J - i~ v 4x~ i-r·t·~;..1.j.,1.J, 
Veridiana Mirelli Carneiro ,2· ·1 .i.r¼ .:, /.. ,;,_ I 

, 
• 'l),6- l'°'' ( \.::-' ~ l ~ '!.. 

Everton Augusto r.· { '~- :{ ""l . /, .. -~•-W 

Maria José Feitosa dos Santos \.j. "-,.- " )') .í . . ,-,-4-
... _,,_,: '..."t'-'"' * 1.'vlc, . ..... .+•- ;-.:~s::- r:: _ .>-'>. 4 : ___ 

/\na Teresa Portaluoi Monteiro , .. ,, - { t' <; . o . .' -, -,";· ~\ti'$ .... :;{. \' } t,-r,,,;_ •. .., 
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@ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

!~- 1'1 1 ~. : 
• ~.: L;; 

• .,...\. i 
l i.) ~~· ' 

'' ! -ÍNOME t . 9 ! .... ~~ - i 

Edson Falsetti 
João Gabriel Carnaiba 
Santos 
Liliane da Silva Limão 
Losnak 
Ana Ariel Gonzaga 
Ferreira Limão 

Patrícia Kaboski Felix 

Josimar de Souza Franco 

RELAÇÃO NOMINAL DOS INTEGRANTES DA DIRETORIA 

CARGO DN RG ORG DATA CPF END COMPLETO 
EXP 

Presidente 20/08/1954 7.931.251-2 SSP/ 
13/03/1995 857.629. 708-6 Rua João Quaggio 5-30, vila Dutra, Bauru-SP SP 

Vice presid 14/08/1990 39.225.025-1 SSP/ 
07/05/2015 404.854.778-07 AL. Padre Antonio Maria, 1-45, pq Alto Sumaré, Bauru, SP SP 

1' tesoureira 10/05/1981 32.690. 766-x 
SSP/ 

09/06/2006 216.439.308-26 Rua Lucas Botter, 2-05, José Regino, Bauru, SP SP 

2' tesoureira 18/03/1987 40.913.297-4 
SSP/ 

03/10/2007 341.215.118-16 Rua Helder Tadeu de Barros, 2-122, Jardim Nova Bauru, SP SP 

1' secretaria 24/10/1981 33.809.901-3 SSP/ 
12/03/2013 289.088.858-46 Rua Sebastião Navarro Terra, 10-25, Jd Helena, Bauru, SP. SP 

2º secretario 27/12/1975 26.288.699-6 
SSP/ 

08/07/2009 212.699.278-09 Rua JoaquimBoteon 2-137 -Res. Nova Bauru, Bauru, SP. SP 

Unidade I -Serviç.convivência e Fortalecimento de Vínculos- email rAiuru@yahoo.com.br 
Al. Gal. Alfredo Malan D' Angrogne, 2-147, vila Dutra, Bauru/SP CEP 1705.7""'5'0 tel. 14 991 52-4787 t\l 
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®ISCFV ··s 
·- \JI PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

o "'"" ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

O) tr CONSELHO FISCAL 
:1 z V) 

e i :i: NOME CARGO DN RG ORG DATA CPF END COMPLETO 
e -:::! EXP 
"-~ do Luiz Pinholi SSP/ 

dos Santos 
1° Titular 08/10/79 30.712.514-2 

SP 23/10/2003 289.071.788-79 Rua Sebastião Navarro Terra, 10-25, Jd Helena, Bauru, SP. 

José Eduardo Petit 
2° Titular 28/04/88 40.020.889-1 SSP/ 

07/05/2007 342.212.448-95 Rua Adão pires arruda, 8-108, Conj. Hab.Edson Silva, Bauru,SP Rodokas SP 

Talita Ap. Rosa Martins 3° Titular 17/06/83 30.833.459-0 SSP/ 
24/12/1993 289.949.888-57 Rua Wilson Pedro Speridion, 3-17,Quinta da Bela Olinda, 

SP Bauru,SP 

Silvio Luiz Chaves 1° Suplente 26/09/1961 14-.808.882-x SSP/ 
25/05/2011 036.628.598-07 Rua Toyoshi Yoshimura 1-131, Jardim Estoril III, Bauru, SP SP 

Elizabeth Betini Gomes SSP/ 
Rua Caetano Sampieri, 4-25, apto 52, Vila universitária, Bauru, 

da Silva 
2º Suplente 05/06/90 46.863 .503-8 SP 08/02/2004 400.557.268-52 

SP 

Damarys Caroline 
3° Suplente 16/101992 48.9224.030 SSP/ 

399.922.388-01 Rua Argentina 11-50, Jardim Terra Branca, Bauru, SP Schwartz Queiroz SP 

Bauru, 28 de Janeiro de 2020. 

Atenciosamente, 

&~# 
/ EdsortFalsetti 

Presidente 

Unidade I - Serviç<Aconvivência e Fortalecimento de Vínculos - email pA.uru@yahoo.com.br 
AI. Gal. Alfredo Mal~'Angrogne, 2-147, vila Outra, Bauru/SP CEP 17057~0 tel. 14 99152-4787 
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"I?e@ 
1:QUENOS OBREIROS t,E CURJJÇÁ. 
fl110J.DE: ·SOCl-~L 

• 

• 

'Pl:tGOEN(!JS GBRêlRõS1bl=í GóROçA 
A Entidade, P$quénos Obteirõs de·Ol/ràçâ, iri~r;tJta n6 CNP~ ~ób'õ riP-'69'8"66',84-1f0Ql!1~86, 

com -seder,na Alameda General Alfrede 1111à1an IYAngr0~119;; :2~, Vila Outra, :Sa.urJJ/5P, 

CÉP 1Vé57-390; ctjjt;> E'sta'tllto ·Sõtiâl en-eontfacse ·inscl'ifo·n~s; folhíls_: _ dos~ritos de, 

Registro Civil tte~'Pe,!~Q-ª,;J.ur~l!li~à>-GGf:tfàt,ca..de.-(l!J:stàdQ clE! ~e RàWQ', -9l31~tó d·o 

Registr9'".J'l~ha_:_, de :_J:)_- ,_ altera seu E$:í"A1lJtô 'SbOIAL que, apôs: 
. ,,,,. . . - - ,,- . 

regfstrãdó; i>'assarâ à viger rt$S ségti!iitesteFtn11Sr'----.-.;,;..,.._,_, _ 
. --' """'-

·C:APTÍTULO .·I - OA DEN€iMINAQÃO, SE~ E RNA~l_~ÃOE 
AttA o-. P.equertos Ciliireiros de Curu~, _ êrti"'designad.o' pe~~itita P.OG,:consiihltdt1,em 

17 dê janeiro de 1995, ê l.mià eh.ttdl:t' Í1, sem fln$ é~ôf:'l&J'fti~$" qi,lé terá :dfl~ç~o po_r 

tempo indeterminado; •ClJm sede,,<r AI _ IJ'eneral Ãlfret'Ib t\ih:ltà · 1Angrc,gne1 :n~·í!:4':f, 

\(ilà l'!res_idente EuriCô Gaspar Outra, cl:;; ftds7~39t'.l, no :~)tpfo\.: -ªª'ii!f!J, s,~_ilí;i de' 
• ~ "' 1 

S'ão PaÜICle foro ém'Bàt.iru. 
' \ 

Art.2~ "'\ o POC tem r:iór finàlida_· d_ e_. .ofér_ eêer sé_1'Vi<'os· e ---- t · tã'm · .~e nãfuréià. '\, " y p QQ . . ·• . 

.edi:lcacion~~,cultural e assístencíâl direcíonatlos ao atendimento, :orienta t:º e ç1mpara à 

fam'!lià, à mater.ridade, à irífânGia,, à i:fdt:>lestêncii;j, 'à )uventud~ e ay· e~ v.isan.do 

principalmente: à ~l:tl.P1ão da criatura 'hlithai'la, írtclUSW'e a p~~~ e ;tégra~ão r:ro ' - ' 
mercado ~e trabalho. ,._____ _ ___ ,,,,,.,- . 

VISÃO - Alcançar a's .ta~iii;;· dá~çon')~;ldacle, prévéhitldó•a'$, qe ;jsch$ ·sbéíâis. 

como .o· consumo de dr-0gas. e a violêrmia,_ despertando o 'interesse e~ criangas· -e, 

adolescentes pelo conhecimento·. artístico, e éultural; de 1)11:lneira a --~o: ibutt Jàra a 
formaçâ0 pessoal e educ"àc;ional, prepàranqo-ospat~ atuar~rn m~·!3'.o'$~<'lá - . 

VALORE·s - Princípios crlstaos:que potencializam o-varorda·fá _ ifü1,.cte1,1perlàrrtfr,
açõe$ de ·amor ao. próxim9, respeito e cidàdariia; no qu_al tefotç"?fn◊S · '9 qia,à-d!à ti b_uséa 

do·cpnhecimento e
0

ac~sso à. cultura, conscie~tizanda,.os,de ~ue · los; entidade-, famllía~ 

escola e cdmU'nídade e posslvel melhorar a edacaçã0 e a"s·qc~ _ ad~c ~ 

""1•· ·~-~. '"""'~ .. ~-~~··~~~ ;-., ' 
~r • .,,.,,; 

/ 

·,«•' "! 

e" 
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EQUENOS 0.SREIA'Qs r,e~~ÇÁ 
NT.li>_AOE Sôê"-i·l(l 

• 

MISSÃO - Re!!gátçtr o ptófâgófiisüiii dê criar\~$, adolescentes ·e Jovens no 

amciehte familiar, ihtegrando0os na sociedade através•, í'.le l'.>tibii'ias• n-as. ~ri;§~. i;I~. i:lrtes, 

esporte e lazer, contribuindo com a edúóGiçãP e ,d~bilizi;indo 9 d~$eriV~l¼im'éfllQ• ~e &.Ua:s• 

'Pótencialídades a fim ae cór\struirrn.os 1'!ma:.soéiedl!Jde1lle.1ndt '-~-~~~~~~~=Jf ~~:'- l 
Art.3" - No desenvolvimento de suas atlVid°çl'êÍês o P©G,pr.9°fticNéJ:á o b~fn.idé iód0$, :t~ 
quaisquer fõ(mas ª-~ dÍ§~l)'lina9âO:ríitest.ii:íiil~etiti~~{tiitós· epêtmânentes . 

Art.7º • o POC.é çon.stituído poniúmêro illmitado de s?5cios,, màiõrês•de18, ~,ro~'

l 

ArtSº • São direitosdos,i,óaios; quites com sUàsobri9àções_.soéiais: 

1 - votar e ser votado para·carges eletivos .cumpFindõ',o,arfj!;JrJ 9." § 3º-; 

li - teimar parte nas Assembleias: G'erais; 

1· ; 
f 
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EQUÊN:(,)S OBRÉIROS DE' ClJ}M;Á 
N ·• 1 D ~ D E !1 <l C I J' L 

Ili - sugerir a Diretoria, por escritê!; r:\'lédídâs .ou pro.vidêhóiàs qüe. E:tspih;lfü ~ 
aperfeiçoamento operativo da entidade, bem comcidenum:íar qu!ifque!"-resoiuçãb·quelfira 

·as normas esfat1,Jtária•s d0 POG; 

IV - pfopor a !')'htrada de rloli~S·à!:lsôói~!=)ôs pl;lr.i;\ ó ·9ui'i&l;i· l:!áifrstifuíç~o., 

Art.9o. - São deveres dos'séídos: 

1 - cümprir disposições ~tafufáFias-é~regi~eritai$;_,._ __ _ 

r PROC. Í\2/ s º 1z;;b,- ✓i 
l FOLHJl.S. =m y___ -·-· 

s V "'-"'~· 
11- acatar dertêr~i~ações da. dlretor.ià·e as· r.e.sóluçpes das,-Assembleias; 

llk-'- zelar pelo aêcoro e bom nome ela Eiritkfade;•· ,,,_ ·--· -

IV -comparecer na$ AssemBleià's Gerais; "-., 

v - cúrrip·rir ponfü;;1I ,.e filE1nsálmeo'té., JivremeRte. •a~~s as obti~ações. sociais 

admiriistrativamente·estipuladas; ,* · 
,i.<.t .. 4 1s. 

VI - partit:ipár dás promoções qué obj~f~ln angàriá.t recUJ$í!\'$~'(ifl~l:léêitó"$' déstihados t 
~f$¾ ,,; . 

. manufenção,dos programas sociais e a~i9fenciais:·da.-eRtída'de;. \ 

"VII -, Co1aQor~t ffôS rffi:)VJrfJl:lr!tos e ''n~$ ó~t~i; <!"$Sistéittf. _·. de,1;1l'áti;!r ,êéitetíl/iil :ólJ. 

t~tJr!ífãrio ae,qüe'partícipe:a ínstifuí9.ão. _ · '• \ 
•, ·, 

Art.10°,. Os• •sócios nãõ. respond~m ri'Elffi .h'tésmp' su~si ... íiarr,~nte Pê~$ e.nt:argos da 
\ . 

POC. ',-.,_ , 
' -; 

!~1 ºq~:;:.:~,a:::o~=~:6::~s~ ;i~;i:~:ª·: ·::e!:~:~:o\:i::b::· 
aprovada a prqposta pclã'Bi~toria Executiva. _,..-· ,~ i 

- ' ... "',;,,.._~,,,. .. _,.-. ....... Mr'.'.... ' ' ' t 
§ 2º - Por delib(;!ração, a diretotíá ~êê'(lli®'.' pó'dêrà J:iliminai' dó• 'étiâi:lró ft¼ i"stftui,ção 
qualqlier sócio que, a ji.Jlz0 dela, constitair-s';l em.caso eie-.,perft1t'baçâo ott•:djst~çlito Pâtà 

., 
a entidade. 1 

§ 3º -Todos os associad_cistem ígg~I direito; mas con~tará,de 3fipos de$~ios-: 
.,1 

J 
1º Sócio êom mi,iis d~ 3 ;::1nos participante dá éffltidã.dé tetá di~ô- .1:1 pàr,'ti(ii13ar da 

dicétória. / , 
2º Sócio com mais de 1 ano pariticip;ainte (ta enfidã<fê fé"r_ã.~frÇli(deWTor Í'íàéTei~âo. 

:}º $õciio çorn menos à.é 1 ano participante da· drrelo~ão• terá rlfreito <Je:vgi.ílr J:!1:1 

-~··/ -~ 

\f 
Blêiçàôe..nem parfiêipar .da :diretoria, 
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EQUENOS O.B~EIRD$ OE .. .CüRÜÇÁ-
u r 1 .o .1; o ._ s· · Q · e 1 .o;., '-

Arf.11º - O POC.ser~_aatriirlis~cfo por: 

1 -Assembléia Gerai 

li - Diretoria 

111 - conselho· i=rs.cal. 
,.,-- • • t ... - ,,.,,., -~~- ... ,-~-... ~v. .,, ...,:,...-:.. . ~ ,,.~~"""' 

. .:;t,•<"· ~· . . ' .. • • 

Art:12~·-- ·11"AsS:erribléiá Geral, :or9ã;9 sobera:tto ,~a: vontade ·so'êiar, 'ccmstitoiF-se,:ã dos 

sõdios em pleno gozei de seijs <;iireitôs êS~~s·:·p~à~~r~ os ~~lti1ttístrâ<fPreS e 
destitul01m;: é exigido que o voto coneorde de·dols: fêr~ çlps pre~'t~s iij:í ás~~oJ:lã 
·espeeiáJirienle ct;inVocadá. para esse fim; não podend~\ela- .:deliberar, em pr1me1ra· 

cor1voéàçâo, sem á maibriâ apstiluta d~ssoétád.ô~; oo cdn,: m.@í,:0s .d~ l!tttt J~f~ ríàS• 

convocações· seguintes: .li_,._it,;/: '· '·. 
~~ ~~, 
'-.rf':, '\ -~, \ 

Art.13º • Compete a Assembléia Geral: ·' 
-·~ 
' 

11-- i:,!e-icfdil".sôl!5r'€ ·refõrmas do estâtufo; ~;~:' , 
•'<' ,. 

nr -dectqir soóre a extinção da entidade,-nos termos doiartigo $5; \ 

IV - -ctedíair ~obre i;i conveniência de óE!líepàr, trans19ír., ·hípQtecar 9tí .ê~rmt!~r ~~!1~ 
patrimoniais; ···,.. Á/ . 

,, , . ., ;<f- ~· 

V - aprovar .o regiin'er:Jt.o ihtemd. _...,,,,,.,- l 
'~. ,,,.,.-"""' ......... ..? - i 

. . . . . .. ·•• . .,-~-~ ··-'.""'·--,., ' 
Art.14º - A assembféia Geral realizar-se-á ordinariamente ama vez por af!JJ pàra, 

1 - apreciar o telatôrie>'alioal dà diretoria; ; . . . . l 

li - discutir e hórnofogar às contas e o bálàr\~0 a_pr:ôyif<ios pelo bo1'.lséllfofis~I; 

111 - tratar- de assuntos de interesse da instituição; 

IV - obedérer às coildiçõê!; do art. 10º, pá(ág)'afos 1,2 e.:3. 

.p-

Art.15º -A Assembléia GeráÍ reali~ar.se,á extrà'ori:,fínar/an,et1il:!, q~c;i t:Qnvocada;: 
1 - pela diretoria 

~ 

·1_1 - pelo conselho fisca·, 



1 O A D E S Q Ç 1 ~ 1:. 

Art.1·s0 
" Acorivocaçãb t!ei ,Assemblêfa;:G\§~1 sêfá:feitã pjftnE!id ii~:~~iJát;âffxãêlq.'tfl/i sêa~ 

da in·sütuição, publicação na imprensa lbe:at, paF.droolares ou,•oufros.méfos-,converlientes, 

·com anteCe"d'êjic_ia rhíhiri1a dê 20 dias, cd11tEil'l'~6 obdgafdtíâl1'.fétlte~ or{Íern do rfü:1, ro-cal, 
.data• f;l horário em que s~i'â realiztfüa, 

PatáQrafo único - Qy,iJ)querAs"sembJêiaJRstalà.r;~ em: 'f).tirnéira eonvo.cação. oorn a --· - ' ,, 

rnaiôhà.,.dê's 'sõGios irts.crifos i:lt$ ~- c;liitl:l dcf tiiês'Jll.â; e ··t:itn ,s~gMpéja •ê!;inltóda.Qâô éOtn 

qHaTq~er número do,s s6êioS. 

Art: 17 º - A dirétoriá ~rã 'êonstitutda pàt um Presiden~\~ Vice,.Pr~fcieote; ,prímeiro- e 
' segundosecretário; prim'eirqcé s'égun'dd l;~bµtêire, .,_ 

§ t"' - 0 manciatõ da diretoria s:erã de O~~s, -não hallen_dérçeé1~fc1º c;ohs!9cPtiVã. 

§ 2º - Em casd de vaçâçíciã; o màhd ãa,ssJ:itnidO pelo r~sp~Wo•suplerite; atê.,seu . '•.· \ J:{,,. ., 

~\ 
Art:}{ió'-Oompete a Diretorii:r. \ 

1 - el;~ar progfa.ltlàar'iual dê' atiyidades $-exec.úf~"lóí \ 

término. 

ri - eiatorai;_ê a·presentarà ÀssE!itibléia Serald-relaféino,ànoal; \ . 

111_ ~ ~ntros~'\e_ éiflm ínstihjições pál)ic~s e p~ivêijat:1 '"ª1'$ :rn:Utl}ii ~J_~~- ''l;!tti 
at1v1da<;les de interàlse;aoomum; , ,,_,,,,/ 1 

' -~-
IV - contratar e de:hiitiriult~il:ióã'riôif .,-,, ~>-

. ' -··~·' ,_f __ 

... .,, .. ""-•---- í 
! 

Art 19º - A Diretorta · reunir~se-ã trimestralmente. til~ entanto; r,p~r1 ~ 't'l,ül!llqeer 

momento, reunir-se cóhform$ necesstd/idê da ditet~i'iã na lleli.b~r~çâo (ff t:ttsàntol:I de 
urgência. J 

" ,./ 
Art.20º - Compete ao P(ésidénte: / 

l - [apresentar a PôC ativa, passiva, judiciafe·extrasjuâiciatmente;. 
' . 

11-~llmprir e fâ:tér plii]:lpâr· este,estatutó .é rê!íiméritti.infetnt): ,/1' 
;-

111-pr,esiG(ita Assembléia Geral; ,, / 
. ~~~ 

JV -13bl'1Vbcar e i:!ri3'Siair:,a-s reuniões da ~iretoriâ"ê',~~f:htitelíf•Gêtal: 
<"" 



:~.'G~' :/ .• . ~ ~ 
~-·=>_ ·.. 1. 11F) __ .· .· ·. : Vila ~lt'8,· •··_ . \.9" 'f4 s2o+;ml:f 

EQUENOS 09REIR05 OÉCURU~,i ~~~.bf-' 
IIT,IDADE SOCIAL • ~ ~ ! rROC. ,~Q :, O 

• 

l FOI H,<>.S l '=I-
V - .Super.intender e s_upeniisiorrar'todas as-atividades da EntiJããê;."" __ ..,:;... ___ ··• · ,. 

VI - Autorizar comprai; e pagâ1TU:Ji'itos ih~reí'ites <'! t<;)l((l'a ·e. áG •f!llí:!éfõl'lafffênto tÍà 

administração da entidade, em conjunto como tesoárefro;• 

VII - ,.ltinlal)jehte eom ô primeítõ 1esourelro, abdr.11:ontas bancfíl'ias,, requis1tar, ass1har e 

endpssàr cheques etranilfêti(Ví=!IQrés, assici~f é!setit~fál?"dei~~ra,e~nila tlt;jiq!1afuiusr 
imóver; contratos, convênios; .corrfodatós, .. tiipoteqa,'s,; ptórt:\í~rJa$ e 't:ií.fâiSG}ger QU'tt~~ 

documentos semeil'lan~.:(iga1fos-ao-patifm~nu:1..e..l!rf:la.'flnaircéira, seMp~. rtôS léffi:1~ 
.,,. . -- . 

do Estãtí,ttô. ,-,."· · 

. 
·· Par;í'gr~fb Úliil» _ O pre·sidenta pode delegar qualsq~r'<le sira?-atQ,buiçõe.s a'& \tice• 

Presidente, e, em ca~o áe viagem -0~ presíd~í:ite, :o VJçS::~sidénte. ffol:te assumir todas 

as•fúnções do presidenté, sempre érti ci:s · 'ltp" :acor<;{o. 
' ai 

,vi;), 

Art.21 ~- - compete ai:l Viêé,President~;:lf"' 
•~ . .., ... 

l - si:lbstitufr o presidente 'ern -suas falt~~ ou impedimentos~ 

li;, assurrlfr--o mandato; értl:-"casode vacâncJai at~,o seu tê 

Ili ..:~restar, de ítiódo ~atai, soa ®laõoti:J:Ç.®l'.ão Ptésid_i;i 

\;. 

\ 
\ 

> ., 

Aft.22º"~-0ompete âoPnrhéito Seérétárió: \ 

1- secr~tariar"a~.:euniõês:da: diretof.i~ é Assetblei~.G~r'àl·'ê:l'éi:!il}Irãi:t $õ~~é'!f$tâs: 
11-púbhcartodas 'i:ls.,notic1as·das-abvrdades da entidade. ,.,..,,.,,,. ", ,./ \ 

. ~.~, ,.,,...,,. i 

..... ~·-""' ;~ ( 

Art.23º - Compete a0,$egum:io S~creitãriõ::--- ; 
1 - substituir o primeiro séçretário élil su_él$Í~ltás ouJmp~clin:teqto::r; 

li - assumir o mandato, em caso de vacânêla, até o seu térmililô; 

IH - ptestar, d.e inddo gerçtl, $1.H:I colaboraç'ãõad pHltteira sêc;tefâ'nd~ 

J 
l 

' 



'R.. G~I . . ·ª9'~t~n~tf;\j)i" . 
(7E)_ · _:, · _.· • Vila D.uim. Sâ \.9 t43204"9~3~ 

EQUENOS.OSRemoo t>E GURUÇÁ =:ü°;;\t~~--1··-·-+-·-•· 
,. ,. , o t. o i; s <l e I i. t . 1 i>ROC. ,_,., ____ }O _l <Ç 

1 FOLHAS-;:,::, __ q _l'6._. __ : ... --~ 
Ili - apresentar relatório-s de receita e despesas, sempre que fotl;lfil $e.h1li~cfos; 

IV ... apresentar o reiâfóriq •frnanêeirópárà .ser sÇíbrti~tidc, â At'i$é.tdtéra ·seràli 

v - apresentar semestràlmênte.ó ba:tàntefea:o. conselh.ofis.cal_; 

VI - oonservar sot:r SUa',guarda e responsabifida:de o numetãtlo ê'-'clpcumeotos- ~i\llathlÕS à 

· tesouraria,. inclusive'. côntEl!{ha n~rl~s; 

VII - manter, ém estabeleéímento Gte ·crédito,. os adventos; provenfentes tt~s- ôôf.llaS· 

bancárias da instifuicâo. ,,.-,. ..... •· . . . 
~·i.; ~""""' ' ,. " ,!"•--~~~ .. 

Vlli - As,isinar ·em ·conjui'itó'éóm c:ia'Presidetité; çh$qije~j'~çlb!JS,.;~Uitâ~ii/19s, ,etc,. 

Art.25º - Cómp·ete ào ségnntlo Tesoureiro: • . ' •·,. 

1 - substituir o primeiro T ~soureiro-em suas fafÍi:ls eu 1rt:ipedlm_~ti'fds; 

li - assumir o man(lí:jto, em caso de vacâr,teia·, aJé o seu térr.rr,rto;-
111 - prestar, de módo geraJ,.,sua·colal:l~~if--~:ao primeirQ tesçiti~ij:o. 

~\:!' \ 
·~[' i~ 
~~~ ~ . 

:Art.26º - O Conselho FisçaJs.ijf'é\ éompõsto: por, no míhlm~ •· e nt~ilfip 05-litul~~.s 

cqiji sétis tésj:,écli'iles suplentes; elê1tos·pelâ /1.'§~~m~l~ià gr . \ 
~ 1J\.p mandato do êonselho•Pisçatserãl'.:óinfüdêtile co rrdafo,c~l'retorJEf; 

§ 2º - !:;{!1 caso se vacâneia,-omandato serã.-assun:1ig9 p$;seff:l".é$Pétliy'\SJ,íJ1lé.nte;-:afé a 
seu têrm'ii11:1. \ 

~ ' ., .,,,. 
.-<'"f' 

-✓ ' ••""" 

."•l- . 

.. Ai'.t27º -·Competif"'ao Comielho Fiscal: 
,· 

1 - examinar os livroS'·de ·~titl:!r_i:!çiio .da entid~de.; ( 

li - eXçimihar o balâncéte mensài.âi:frese.n1ã~i;our.eiír<:r; óf;)Ínani,:lo <!''l'efP1;!ito; 

Ili -apreciar os balanços -e inventários que I\ICÇl/npài'i!íl;ií'fí (:í r'élàfõrlo -anual 1dfditetõna; 

IV - opinar sobre a aqµisição é'-âl,iénação cfe bens, por parterda et1fk,ta~@- / 

Parágrafo único - o .Conselho reunir-se-á ordihariameJiJe à êàrJ.alo3 meses,- e 
/ :extraordinariamente semprefqúé tiécessáfio. / . 

., 
Art.28º - A entidade é' ·uma as$ociaç~o cóhstitU(Gl.a ~êla unJã!l"de pes-ssas qw1;f .se 

o~anizam ·para fins tião ecônôn'.iiébs. Não;percebem-s-eus. <:ilrefoÍs, conselheiros s'óéios;,_ . 

, r . J~ 



... 

EQUENOS OBREl~OSOE-'W!<UÇ-Á 

• 

• 

NTlbAO;~: SO'C.l.Al-. 

instituidores, benfeitores 01:1 éqUivl:!tE)tttes, rétt'lflf!Elféção, :ifa-õtag~ns, 9ú Qenéfí!;i6s, (1ir~ 

ou_ índiretarfii;lnte, por tfo:àlqu~(fórniâ. 'ou títctfb, eln- ta-zã0;;êfã$: oompet~adía$1 foríç'l5e~Nru 

ati'.l_idádes que.lhe$ sejam àtribuídas pelosrespectivos átos•constiftrtívos. -/-;:;-------- , 

- 1 PROC. N2rr~é.,..::-✓- -Í 

CAPÍTULO'IV ~-:00 PAT~llillãNfc!:1 ! FOLHAS. 41 ~---="'- ·;__ ' 
Art.29º • O patrirnõniô dá POC será• eonstifufülo. de bems:, moveis',_, fm6vels.; V~!4Jllbs e 

semoventes, açõ~~. apóliees•·de:--tlítricta-yú~lic;ia,,COF1.trlb~~ t!P$'"ª~pt:iãtl~. aux1ltó'a e 

donativps· én-í' dinhéitó, provenientes de reôi,li"l;!i;ls 'p~bli®s e privad0& atrav.ês 'de 
ctót'\;~ni6s, p:rbjl:jtps SO$Íáis 'é sócio ~oiltribuiliteif·--• '"'.;._" · , ... 

,, 
•........ > .... 11.. 

Art.30º - o PÕC apli<rar'á su~s rendi:fs1 seú!:i-'Si§ti(!çgsre ~f.\tdal r~à!Iltâ'"~~ óp~cional 

integràlrt.iehté tio- terrítórib. :nacional e n~f~u.a mam1tenção ~eseav<:Ílvitnerito dê seus 

objelívós ínstltucíonais.. .!~ \ · 
_ Parágrafo único -_- ôs récursç,s• aavi!~_· 9ft' "dês~ pdtlér'l!!;l ppbjir;o~:;~--_ vefâo :ser ap-lleades, 

·a.entro: dó municlpio de sua sede ou, -n?caso de umidatle ,_,ptt:td · . · d~. seryiçp, •i:i ?la 
\ ... - . ··~ 

veiculadas, no ârnbito·do.·Estadeeoncei.so'r; . \ 
,-
' . ... • l 

Art.~1~ º. O PdC não distribuirá resultados; diviqen~ç,s; ·[qt:\if!Cªçõ'ê'$, ~ttiéip.á~e.s -óú 

parcela d~"s,~u pafrimô_nio; sob nenhuma fõftnà. '~ 
' 

Àrt.33P - Ém caso de diss_oh:l~_opu eiçtfnçã0, deStihi:! oeverih1al;patriinãi:íi"ê ~manesC"en~ 

à entidade congêriérê, -dotada ee personalidade Jondiea, Côl,'!1 SE)dé ,im ·ãtiVidàcles, 

preponderantes no Estado de São PâuÍó,. pr~f~Ténólª!tftêi1t,é :t1ó ,muhié\p,ÍQ de prígem, e 

registrada no Cónselho Naci9hal de Assistêr\êia Social - GNAS: iqlxistíncfo, a- ·uma , 
entidade públiéa. 



EQUENQS ÓBRE~~O$ Ql:i CVR.\IÇÁ 
.,: :T , o. " o· e $ o. ti 1 .li l 

• 

• 

Art.34º - o POC rião çpnstitúirá pâtnrnõi'ii0 'é!xc(usivo -de um• QF.Uflll detef'minado #ê 
inôivJc:H:iqs; fámllias; entidaaes: cfe. classe ou ds soi:::ledatfe; s~m :nar,âfei' 'be)'lefr~~ ~âé__ . _ 

.assistência social. PROC. r, 2_i ~oLw~ 
. FOLHAS l/ 2 0 ~.:.J 

CAPí'tUt;fj V - OA'S' Ol~pQSiç9,.E&· ~1,s· 

Art.35º - o Póc será tlissó"1idb por tiei:;í~ão git ,p;~~êít!tileii~ 6i3rã! :~raôt'<fióáfià,. 
especialrn~mte con.'i5iéada~l!!ara~s~m;'"qt'iàn'iilb<,$°ê:.1Q,~ê:,Jtn('I.OS.stvel a,contirlll~Q de· 

suâs álil#àád'es . 

'• 

Art.:36° - O presente e$tatuto po<;iérá seJ'tefotmaàô, h~db: ou e~;;irte, :m _-gtra!qllér 
tempo; por decisão dà maioria absoluta dos assoéia~s, Eftrr A-r,;e(!)pl~l;:1. ~~ta.l, 
:esp~c.'.almente convocada para esse' ~1J-é.ritta'/'$ elíl ,vigot~~dafà 4e seu f~g1$tl:o. .em 

cattono, ,:,.,. /1 , 
• ~(;. ... "J ' --· ' 

~~-37b ~ O exercício ·SOGial éOhipreenêJ-;;'~ ó pe°r;IÇ>dó ·dé-0\-: ', af;laí~t lt:1 de janeitodê 

cátla ano·; ,, 

' \ 
Art.38ª\ Os casos orr/issos no presente i:t~tàfütó sé,:'.ão re.sólviiibs ~ta Diremria e 

' :reférendad0~. pela Assembleia Geral Extraordinária. , . ' y·., . . ' 
' . 

Ar.t.39° - Optésenfe·ei;tâtuto er\trárá ehi vigor no ato.de sua apr~~a.~áe>:~ó®tf.O' 
~-"' f 

o anterior; ",,. + ....... • .,..., ...., 1 
' 

í~' 
Bauru, 16 d{~eze · 

1 

Cristiane elo · 1ve1ra 

Presidente\ . . . \ 

\ 

\ 

t . 

,~, .. ~ 
iíf.~' ' .,;<"t- ,~, 

' . ,.,\v-· 111''· 
,' ~~~· /~ie.~Q~ 

'•' 
( , 
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~@ 
1:QUENOS QB~EtRO.S oe CURtiÇÁ 

N T I O A ·:o E S ti· C l J,. L 

A Entidade, Pequenos Obreii'ós de Ctin-1çá, 'insêrjtâ noCNPJ -~ciJib nº'OOm>J3;~4'1'700Q1~, 
.com sede. na Alameda General Àlfred.a Malan tfAngwgne; '2r47·,. Vila ó:ufr~ S.aurut$P,. 

CEP 17057~390, Cliío E$fí'.1Mb Sociál ~rrt:Oi'lf~;.'~ Jnsétltlfh8$> tliim~s.- do~ AUfôS d~ 

Registro Civil de Pes,~g~uli11ifá4àiiCQmat.ça..i:1.éi~t~Jstàt!O::tt~ S'c!'.t>-·Pàó.Io~ .o~to do 
Registt9,.n<li~fuÍh;_:_:__, ele -:_j:..::.J- , altera .seu éstATUt© St.'.JórAL ,que;_ ap&s 

• reg@radà; p;:issará à vigel n,os seg_uiritéS tetj't'ii;tS~,....--,~-w .. , •. , .•. _ 
\-:-: .,·" ,, ,,'\ •-, ....... "'1, 

:i :_ C:AP1trqt.6,J-- tJA- E>BNe)Ml'NA(>Ã'Oi SJ;~ E FIN;~LIQ~PE 
Att: 1 º - Pequehos:Obreirtj!l de' Curuçá, • · · · ·m ,desig't(ado pe~_,slgla P◊0, censtituldo,em 
11 dé jà'lieiro de 1995, é um~ entida · .: sem:f{ns'e:CQl\'&mi~;41t)'ê t~l'á dU(a~& p.or 

• 

te:~po in~etermina~o, com sede' a Ar:<· ,: .. ~~,,-~e_ra1 Alf~â-:_a Mátài\O:An_' ~--ro~ne;; ft :2 __ ·_'4?, 
\'.ila 'l"resrdênte Eurico Ga.sPélf 9t1tra, ·• P: 17057"3~©, no~(pl~\étit~ru,;ESUf/fti cf~ 

, l·' " \ 
São Pâüfô' e•fõrô ·em ''BaiJril. ,,_,\~~"" 'I . ·-~. . 

~ -~-~ ,. ~ ~~ 
.ó!l ~..... i 

Art.2~ '-... o POG tem por finalidaçJe _ofe~é~r $êtviç:f e ~rçi~oo~\ çt,é f;l!'!fú/ezã 
educ~do~l,,.~ultu~al e a~si~tenc,~Ldf~cio□ados a~ afe□~i~e□to, orie~tay~ e?~~~ttà 
familia; à mate(nid.i;ide., a rnf~n·ç1a, li. adotesc~i'lc1i;t1 •·~; 1ull'entu\1E:l 'e4ª' V ... t'Gé, Vl$:éOé:IO· 
pri'ncipalmente à )r~moçã6 da criafurà -hürriaha, ittç:Jús~lve .i;.i ~tô'e-aó,,é i tegr~ção no ' .. mercado de trabaího. • ~ . ~,~. _ .. .,... · . 

VISÃ.0 - Aleàng$r as f~~ni;i;êr1t&f~'ó!daije; pfl;!Vi:ifün'!i'ó-'âi\; Me /sêõ~:Sôéiái$ 

como o consumo de drogas· •e a violência, dê:spertando o 'íoteres:se edi cnarrças e. 

adolescentes pelo conhecimento artisticQ e t:u.ltt,Jr~I; ·dê @~neira a '·Qé! . f!btlil" ·'p,ªra •~

formação pessoal e educacione\l, preparãódoio!;1: pãtª,atü~l'.ém l'li't:'~tíéi!:l-ªl:I' et 

VALORES - PFinciplos cristãos·que pbteneíàlizam i;n1aíorda-fa rli~rt:lêS!)'ert'antio 

açõe~ de amor ao ptóxiínd, r'ei;;peito e cidâ(,iàr'l1à; oo qó~l refe1t~fnõs: · .·. di~•a-di;:í.,a 1'$l.isG;I 

do conhl')cimen~o e ac~sso ~ cultura, conscJentiz~m:Io0os .de. :º_e e_·.y ·□1(ios; entidaüe1 fàmllia~ 

escola e comurndade·e passivei melhor~ra educaçãe"e a,soõ~i;J:d~, ~ 
. ,>'' . . ,,,, ... • 

.. ... ~ .... 
. .,✓· ,,. . 



R GenetâlA! , , 
VJIJ Di;itra, Bat,ll!=i' -i-;;;;;::;;:::::::S55=iõi~5= 
14'~~~. 
www:poo~QN.ootn br 
, ói:flâu-ru~b)m:bl' 

NTIDAOE .. p . , , - , - PROC. f\:;,' ·--1-J O W 

• 

• 

FOLHAS -~--q '2.. 3 -'-t.,~;;;

M!SSÃO - Rê,~gàfa\ g prôtag(;)nil!WiO ,de c:t4an!ias, ãããles.cê~J,~ 

ijmbiénté famillàr, )ritegr:ando•os na sooied'ada através rfé: bfiísliíâs rt~s '.~re~s ~ ~rt~s; 

esporte e lazer, confribaindo oorn a i;!~uca:ç,~lí 'e vianiiii;~fiét~. q: déli;ij/Mdlvíit!ento.1!ê suás 

pótenc:íàiída~es a fim. de consttu(rrrtós um~ i;;óêiédaél_e: fi:iélhd/\ 

Art.3º • No desenvólvimento de stra-s ::;rtivrdades- o· P©Q,ptqm/;l'\1~'0-0:ê!TI,1;':dé tqtlbs, âétn 
quaisquerform9s de.qi§t.tig,il:i~~l!>i,,l)J1i'§;t~l:idQ..S~~~ufti!ís/e. 'péfu'iaÂ.él'ltes. --· 

e 

ArtJí-? -· o PbG. terá .um Regimento lntemtr'"t!T!é~-,1rJ'.)WvaQo ~étà .As~ernBléíâ $!§"tijl, 
":'~;...._ ,,_ disciplinará ·seu fan'éi01iamento. \., 

\-, 

Art.5º _ - o POC terá um Reguiarnent~~ ºº!11Pf~$ -e,- ç'ô;~~Jos \q®, -~Prôv'ác!d pélá 

A-ssembléià Gêtàl,,,<li!:iGjplihatáesêU fürj~~~ê)hte. \ 
·-1 •. ,,;j ' 

. ,J;V~~"\' i. 

Art:6º - A.f~rn Gle curnp_rit- ,srras fih~fiôa~t'êl_" ç1 ~fistiftil@;P sé,< · ·-~~~fffl taJi.tà_ s-~~id-ades ___ 

Gl_ê prestaÇ!:!O' de sep,1ços, quantas se:·fize(em necess~.(ÍÍ ,,_" s ~ua,se r~gerãa. pelo 

regirn.ênfo interno. ~-}r,.tl , 
P.ài:_ãgrafo único: Pode.rã' tam[Jém a iffstit~itçãl ,~--µoidadl:!s d\ prestaçãõ .de 

.serviços "ítara exec:ução -ae atividades visando sua auto•'SUstent®ãe,; Qtill~nno ~d~ :tocfqs 
os mi,iios licitÔ$-;, a]'.ilicancfo seu resultàdo õp .. étàélçn'fal integrâlm$ôtê h~lvímento 

dos objetivos institl:!isiQ_nars. _,, •. ? \ 
--❖ • .,. • .,,,,.,.,-·,,,, l 

"-. -- --

cA~ífüt(!5:lf'Z1:f6s'"sÕe1as J 
Art.7º - O POG é constituído pot numere iiirnitado de .sóeias, rnaioré,_sdéi1'S'f tJpª: 

; ,. 
;' 

Art.s• - São direitos dqs:sl'.ii:fü;ss, quites com sq~"'.$ obti!'fa~es:·s'°ciafs:. / 
1 - votar e ser votado píilrâ cargos elefiv.os cumprindo a,artigo 9~ ¾ a•; / 
li- tomar parte nas Assembleias, Gl'lra(s;· - ,/ 

/ 



IP@@ 
EQUENOS OBRf;t~©S DE euRv,i 

,; t , ·a A o e .·s o e I JI·· , 

• 

• 

Ili - sugerir' .a Diretoria., p.ór i;JSCrifo, rn$did?.S ou pi'ovidêf!ci/;ts qtiér âsj:)frero aé! 

aperfeiçoamento operativo da entidade, l!lem comQ denunt:íar:vi11iilquerJresoll:f~t:Hl16e fira 
as normas estatutárias db•PGC; 

IV - propor a entraçla de r1oi(cis 11ssoc_iad9$ Pát~· 0 qµ~éfrQ 'Çlá iHtitú{~Q, 

Àrt.9° -São deVeFeS dos séicibs: 1 PROC:-; __ ...J...I .::.~=-i-~',,é-f~:::;;::::-

1- cí.niiprir dlsposiçõ·es .i:j,:S.1í3tí.f~F.iás·e-</ái!l1mei:ltiii$i_ __ . -~~~1-íAS_,.==4::.l:::=6== 
~➔~ .•.•. ._.,,, 

11 - acatar.,detérrtiihaçôéinía dlretotia e as· res.ólllções ~as-Asseml:Slelast 

li(=- z'etar pelo deGoro e bomm,me da Eiiticfaêie-;:-'· ·- ·· · "' 

IV - céinipârecer nas A$serribleiâ$ Qejais; '\ • 

v - curiíj:frir pontô'al e niensâ1mente; livremente a&itas as;, obEigaçi>es. sociais 
. ' 

administrativamente estlpul-adas1 " 

VI - participar çlas promóçõês qtJé ooiil'v:~ ~ngãriar i:E)Jfü~tis'()n'à!'l'éêiros 11es.tinaã1:>s à' 
• ,i;.,,,..t <: t ... 

manutenção.dos programas sociais ·e ~~~{enciais~da-entidade, \ 

VII - colahorar nos rnovimél'ltà.s e ·'hls ém'âs ~l:\Si$fê,~ tiê~~itâ\el ô.ôletii,í.ô 01J 

d5munifârio de que partieipe a. instituição. ' ·
1 

\ .~ 
\ \ ,. 

Ar't.10º· - Os· sócios não respónçfem' nern ln$sii1ó; $üll'si H,iriamentê pêl~
1
s .encargos i:fa. 

POú. -., \ 

§ 1 • - Para sêit.admitido como sócio, Q csnc!Ji:l:i!itc5 ~everij l;igr ~i:ílpó:Sti? p!fit• ~ me'i:'ftkl:ro 
dt> qua~to,. em ptenp .gozo de sé1,1s clir'eitos, ê sua àdti:lf§$~6 s, .é- co cretizará se; 

~~. ~ 

aprbvaclâ.a proposta peiii'Bir.fi!t~ri~ E:xecutiva. ,.,, , ~"· , • .,. .. ,- 1 
§ 2º - Por deliberação, a diretoriá Êxêau.fivápiderá eliminar i;lo. quadro ~á instihíjção 

qualquer sócio que, a jâí'zo diela, constítuír0se em caso deJrertutlra-ç:ã°o ou -d4scréditç, para 

a entidade. · f 
f 

.§ 3º - Todos· ós 1:1ssociadós têtn igual diréito, mas éQris'tàrá-ile Sitl11os de:·sffeios: 

.1 
·' , 

1° Sócio com mais de 3 anos participante dá entidade térá. di,rto .ã participar da 

direforiac 
. J' 

2º Sócio com mais de 1 ano particlpante da entid.ade ter$'dir1jtl1cle ví:ltíài ria .êleí9.âo. 

3
1
_ ~ Sócio coni men.ós de 1 !:!nó participante da diret~1.arlião ·terâ dlreítd cfle·vofa,rjn·a, ·.· • .. 

e é1ção· e nem participar da diretoria. , ,,. 
,_,,,,;- ,,, 

. ''•--~ ... ..,._ ,,., .... ..,, ~-'1-· 



• 

• 

PROC. NQ 3o 'ZJO 

FOLHAS -·----~-,l,:?_ -----::-j 
CAPÍTUL'0. .Ili - D:A-A.DMÍNISTAAÇÃO 

Art.11~ -O POC sei'á,;1dmiiíistrgdo por: 

1 - Assembiéia Geral 

li - Diretoria 

Ili - Conselho Fiscal 
,,.,,. •·~ .. ............. f, ........... ...,., ...... .,~ ~~.• 

•, ......... :-~•!~~ • T .... , ................. o>j, 

Art.12º - ·"f!i. .A;i~mbléià, Geral, órgã<;>: sob'êra'l16 da vel'ntade ,s<1cíal,. constítuir•SEr-'á idos 
,, 

scfcÍos em plenb gozo dê seus direitos êstàl\'.11árids:·:pâ~l~~éi'. ós:~é((n'i!,i(stradtlr~~ é 

· destitUl~los é exigido que o voto concorde.· de dois- tét~~·dôs pre~t~s dá ãsi,~tnl:ll~~ 

especialm~ente con~oc~da:_ p_ara es. se fim; n~ª ... ~oêlen~&\.'e".'"~ -.~e .. l.i~. erar, e~ ~rirnelrc1 
convocaçao, sem a ma,ona absaluta ,qr~.-soc1ados, "'ª lm,l'n. m~n.~.s dé 1;1m tetç<:i rras 

~ ~ 
convocações:s'ei'gÜintes, :!:'~W \ 

Art.13º ~ Compete a Assemplêia: Gerát: 

1 .1eteger a cfiretoria· e 0 eonse1h·ofisca1; 

Jl ,;•i· '\ "'}f!'I 

·~-
"'f ,l~~ 

l't:~ 
• l 

11 -de'cidil' sõbretefótma:s c;fó estah,itp; 'ít.;tj 
\,, . ... ,, . ' ... ~;!i. . ' 

111-deciqirsobre a extinção daentidadenostermos do··artigo 35; , 

JV - decfãi( sobre á. ÇP:nvéniên,cià de. allenªr, tr:ans'rgit,. ~ip$téc:at 19U: ~tffigfár b.eqs 

patrimoniais;',,,.,__ X 
V - aprovara regi~1:1.to interno. /~· I ... . _,.,..... { 

,.,.,. .. ~; t 
~, #li'.,,,~ l 

,,. - .... ,, - _,.,.~.-.-~ • .- l 

Art.14º -A assembléia Geral realizar-se-á::ordlhari'amerite.uma vez_poramrp~ra~ 
. ' 

1 - apreciar o relat(()rio ánUal di:f dire'tbria;. í 
1 

li - discutir e homologál":;is .c'ontªs e Q balanço aprqvadtls pêlo nônselh6.,f!$({a;I; 
l 
' Ili - tratar·de assuntos de interesse,aa ir.istituiç'ão; 

f 

IY- obedecer às condições dó art 10º, p?trãgfafos 1,2''ê'3. 

,, 

1 - pela ~iretàri:;i 

Art.f5º -A Ass~mbl,éia Gerai reaífz;ar..:se-áextraordin!'!tial'h$hte, q4âfi,dbconvooada~ 

... ~ 
lf,. pelo conseiho fiscal 

J 



li T 

• 

1 Q -A ó E l>tlCiAL 

Art.16~ - A eonvoca~ão dª Assefübféia G.era1 será fêità ~orméíó tle:~IJifãl·a.frxâqô 11~ ~êi:fê 

·da· institüição, pubiicação na imprensa focá!, po.r.circulares ou,outros me;os .convenientes, 

com àli\êcéq~néia mít:li(flâ ~e ;20 dias, PôhtE!ncl,o o\)rit;Jatof1ameme: ordem do dia, lócal, 

data.e horário em quê séJá reàlitàda. 

Parágrafo único ;...'Qq~er.:AssemsielaJAs~~··fttlr:1Te1ta .co.nvoca,9ão, com a 

maiorlá d~s sódib~ íhsé(itos ât$ a data da rf!ê\:lll')a, e em si:igtirt,d~ coh\ltié~o tol"n 
quàfquer número dbs•sóéicis. . .... --,._ 

Art\~• -Compete a Dirêtóriã: 
.1; 

.J - elàl5'Qràr programa ànúal Gle:atividàdes$ êxeéutâi:1o; 

li - e1aho~'a~·e apresentar .ã A'ssembléla iSeraio relâtôíio·ãnugi; 

Ili - :eritrdsà~e nom inst[t\,Jiç!jes púbieâs: .e pril(ádi;lS P,~t~ mútuà .qof1:113'l5'[âçao. ·~ 
~ 

atividad.es de interÊ!s$e comum;: ,,.,..,,.,,- ' ..... ,...- .. ~ 

IV - contratar e demitit ft!l'téioti;~i.os'. _ __..--~··, l 

A,l 19• - A bicetori, '"""''.~ :::::;: No "1~; P_~ l qLOlq],>t 
momento, reunirase conforme: necesstdi;ic!je di:1 diretoria na dehberaç!io dfí assulitós: de 
urgência, / 

Art.2Qº ~ Compete áo Présid.énte: 

1 - representar a POC ativa, passiva, tudiciai e ·extra-jud)sralment~; ,· 

li - cumprir. e fazer cumprir éste :estatutó e tegimélito íntetnl;l, ,,· ; ' 

Ili - p~esidir a Assembleia Geral; / 

IV - éOnvoca.r e ptesidín1s réüriiões era Diretoria e-~s$'êMb1éia·GeffÍI~ 

./ , 



EQUENÓ~ OB.RE!ROS DE CUR.U~4-
N r .1 oi ou: SOCl/t-.L 

• 

• 

V - Sup:erinterider e $1,1pervfsionládodas as.atfordades da,;Entidl:lde; . . . . 
VI - Autorizar compras e pl:lgarn,en.tos ln-erêntes .. ~ l'Q!i.Fl~ ·~ àc,, :ful'.).t:ió(lcltYll:lflto 'tt& 
adminísira:ção da entidade; em conjunto.com;o tesoUrêiro; 
VII - Juntamente cóni ô primeiro tes1:1wréiro; abrii: COritas hal'ICÍ3l'làs,, re~uisifar, as:síhar e 

endossar cheques e trarisf~r~r '-'.ê:llôres., assinar E!!SêiitlJtEfS·áe,·Con'!J:5t,H.:venda deq:uaiguer 

imóvel, contrafos, eon)lêriios,. comadatós, •liifíól~c~s,. ííroruiss,óflât e: ~~i!fé(!!J\'l'r ,Q~l'g!!I: 

dbcum~ntos sémelt1ah_t~.i,Jigacfo,s-.ao i)atRmêí:lid e~ ~rea,finatrcEiíta,. sempre Ai:i's te~· 
__,;-,-'V"""' ---.,..... • 

.do Estàfute, -.~ 

asfanções do presidênfé, sempfe,_em•êórttmti·.ac/!)rqo. 
·\ ,r~xj 

't ~ .· !,, . 

Ar1:.i·1"-· Compete ao Viée-Pfüsideritei· :'"';, 
~~ 

1 - substituir o presidente: em suasfaltás'ou.impêdlmetitôs; 

11 ~ assllmlr o rha'f1tfatQ; -êÍ)l · casô dê vc:1cãnciia; atiro seu· '. 

m ...'.~r"1star, de moçfo !\lêtâl, ·sua colaboi:'a~s-:ao PrêsldêfüÍ 
t, 
\. 
'~ . . 

Art.22º • Oqmpeté E.l.6 Ptkneiro Secretário: \ 

1 - secretariar:'a~,reuniões dá diretoria e- AsséiTiblêià' ·0eràl,lfi',etjjijir'â'$'·3;i(\J:ri~~~ffilj; 

11 - publicartodas'às;-,Qotícias das atlvkía-tfes da eritídaâe. ,..,....~· { 

. . ·-- .. "•-........ ~.. . ~ _____ ..,..----· 
Art.23º - Compete ao Segundo Secrefafiõ: • 

1 - SUbstitLIÍl"ó .primeiro secretário ém suàs fáltas ou impedírh$ntosç 

li - assumir o mandato, em caso de vacâhéia, até o seu.término; . 

Ili - prestar, de modo.gerai, sua ço1aboraçãoaopi'ímeiro secrsràr1o. j 

/ 

Art.24º - Compete ao Primeiro Tesoureiro: i/ 
I 

1 - arrecadar e cóhtablií_zat ·as contrib.ui~ões dos assoc:iâdôs, rei'ldal{ auxlllps ef.,tionafü,os 

em dinheiro ou em bemt mantend.o. em dia a escrituraçãoi toda,~pr.ovadà;. . 

li - Saldar todas as despesas da entidaae, selnpra ·com,;,'1~t~-,do presidelite, e, na: sua:~ 

ausência, do Vice-Presidente; ·"' .- · · -~. · 

•·... . --· .... ··•· . \Y 
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EQUENOS ô~l:~0$.0lfC\JR_ VçÁ ~-~Íi\!flJ:~;~r ~utu@yátia,,;~ 

0 ,- M2 ,:i 
N I I D A tl & S .O C: l. A t ~---- J ..,_0 z_o 

PR '-· " - '1-:,'IJ -·- ·;.-• :... ..J 
Ili - 1;1presentar relatórios:de receita e despesas, sempr ~~otii,f•Ç)S~---

• 

• 

IV-'- apresentar o réiafório ffnanre1rc;i:1>ara.S'ers(Jtlro~tido ã.AS$értiPlêla ~er.at; 

V ..,. apre§~ntar :si;írhe$tlj;lll'n.ehtê':ó !iíilánéete -a.01consell:lo fiscal;· 

VI: - çÇ)l'lservar sob sua :guarda e résponsabmdade o huri'iêrá.'rji:,í' e cto~i;.Jqlént0s r!ltl~liVes,A 

tesouraria, indus1ve con\a·s '.bá;nt:ãria~: 

Vii - manter, em esti=ibélectr/iênto de crédito,, os adveri:tGs• ,prol'teniantes. ~as- çon,®· 
'f>àhcárias da institui9,ão,~ •• , .. ,, .. ; .. .. . --·-··· . , ••.. """ 

VIII ~-A:=,siAat1m-i·•~'6~1:nfotcóm o l"réstder-it!:>; c\1i9títi:~s,if~iràos:, 'ijuffàQ~'ês,,étc .. 

Art.25º - Córii'pete-atí segundo Tesoureiro: ~-- ..,.., 

1 - substitu'.r o prímeiro T~oute'.ro e~·~:~ª~ ~ira~.º~ imfá~d~nto.s:' 
11 - assurn1r O h)aliçlato, em C<ISO (19.VaCl;!~!~, ate:•l:I seu·térmirl~ 

Ili - p'réstar; tl'e modo geral, .. sua·colabe--lâçãj•ao prlj:\1éil:í'.> Te(olllf~[to . 
. , ;..1 ': 

\_ :~.;-;_7;/Y -1, 

Art26º - o éorrselhJ:i flsêàl serâ comJó'sto•por; no míhím~l;!'TT~>tiltlp G5 tltul~W,s 
'1' • • ., -,~ ' 01 o,.;,! 

com sel'.1s · respectivos sllJJle'rites, 'éleitos t?elà j).~Séf:Ilpl~íá : . 

§ t 0
\ O mandatoéloGoí'1'selho·Fisca1;:Ser~ t:oihcldente co :. .. ndafor.d · .'frit9rt~; 

"$4' • ', 
§ 2º - t={n"çàso de vacâõciª, ·o mandatoJ;erá:assumrqg ptít1':eµ:res]:1êêtiy' s((plent~. -até o, 

$eli térmirro. 
\.. ,,,.,,, 

·.... ..,.,r 
Att.27º - Compete'-ao·Conseilho Fiscal: ~ \ 

....... .,.:.'t-"' ~-

1 - examinar os -livros de êscrit\.!!f!Ç?é>'d1;1 entic!àge,, ____ .,.,., 1 
li - exàminar o bàlàriceté l'néns~i aprêsên"fãctopélo ·t;~~~rl;ilrô\ bj§Íbâi'íi:l$ ~ fe.fpeifq;. 

UI - ap:eciar os baianç~s'.e_ínven~ários q~~ ~c◊rnibá/íhâíti êtéfulfófi~anuSI ,diretoria: 
IV - opinar sobre a aq_u1~1çao e ahenaçãe de be..ns,.por (')arte d;r~ni1çi_al;:lei , 

Pàrági'afõ único ~ :o c:onselho reunir-se-á ·otdili'ªtJaTnétíte ·;;í e.ácta/ 03· meses, e 

extraordinariamente sertJ):ire qoé. necessárip. 

Art'.21t - A entidade ê' uma 8$SOéÍâção coh$tltUi:ell3 l)E';lla . uniã9l'de· 'PSSStl'SS tjUé ~~ , 
organizam pata fins não ecoriômicos. Não ·percebem· seus ditéf9fés,:conS!'!lheir6e, sóé:iós, . . . •' .·,·.·.. . .... ·•·. . · .. ,nlh 

.. ~· . :. ~ 
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Ft 'GenetatAL "li-. · ~là'if 
\(!la flÍl~--~ ' ·- ' . . . 

EQúENO.S OSREIROSDI: Cl/~,Ç'i 
i4Ji9~i~ --P" · -=~---;-~]] o tfu ~ N T. ,, O li D E S O C l A .L 

~~]AS __ l.j ;2,.9: -- -~'- .1 

-insfittilêlores, benfeitores 011 équíválentE!$i rê\i'lúl')étt;rção, Vaqtagsns• 011 bêtléff~éf§, qJretã 

ou intlireta·mente,. por qúâlq'uêr fdrríia óü -l;f~Jo. em.r~;zão,,êtàs competências, fançt!es-ou . __ 

·ati11it!ádes que.lhessêtªrri afribµidas pe.los respeetivos atoseonstítliJtivo'S. 

CAPVJ"ULO:IV "'-D'O PA1RfNfÕN'IO 
Art:29° - O pi:Itritn6riió' ªª POC .será constítuido-de- bens, móveis;. imtiveis,- vêimiÍl)S' e 

semol!entes, ·açõe§,_ WélieéS'"tle"t!Mtla,:,nbtieai'~~~~ões fu.is ªs,S'ôlllaC:,ôs, 'âiíxllió~ E1 
clonativP&' érri • cti~heitõ; proveiiiéntes d$ :re,ciJ~ p<)51i~ôs, e prívadoii ;através de 
GO~ç~nios, projetos sosiâis ei s_6éié) can(ribull'lt'éi:'~ - ··~-,,.. ~ : ,. 

Art.30° ,._ ó POC· ap'li'Carâ súas rerrda~;. 11eas seNiços, é'-~ff~o;;1f i'éS:àJt.fd.t, operaci6nar 
' \ . 

int_ egrálitiehte rió 'térritõtio nifoion;:,;I e- Q~.Jl_'_ 'á manutenção oe\;lesenvd111iínerifo Çle ~~us, 
~.,-.."'. ' 

óbjêtivós instituekmais. -:1,~';;" \ 
P.atágtafó' lilhi,co - o_,s. _reé-l!fS:C>$ advfl1~gl!:_d.osc r,ódi:ft'ê$ p·O.~libos¾_e_ .v. v.~etâo_ ser apltcados 
dentro dó município Ei"1 sua aet(le OU;, n3 case tfe unlcfade~~~s de si:!~ à ~la 

v:eiculadas, no âmbito db Estado coilcés~br- JY,t,J I_ 
. -~· \ 

\ •. \ 
Art:r~if6''-" O . POC. nã0 distrfuuitá resuttadés, dl:J/~.êõdqS'i -~ijgó.ifi~(:\r;_õ~s, ~ltféfpíl,ções ôil 

parcela ae··s.eu patrimônib, so~ hênl'!qrrtâ fdtfl'là'. \ .. 

•."' ----~-Y 
Art.32º - o Poc)p~t'à as subVertÇQes :e dçiâgq~s: t~i,J;,,-;fih'àh~des: :a cq_ue 
estejam·vinc1:1ladas. •,, ..,. __ .,. --- •• ~.......... l 

~,< \, ... ,,_,,~ ;,. "-'<' ... -•Y • ; 
; 

Art.33" - Em ·caso de .dissolução oü.e)êti'ilçãó, destina Q,evehtuâLpatr'iinôr:iio ~manescente 

à entidaae congênere, dofadá i;le pers,onáfü::lade jÍ:itídiea; éÇ!11' sedê p.m_ -ãtfyjaa:dE!s 
preponderantes no Estado de São Paulo, prefé~nqjàlitlén'tei ttp m4ii.id\Rfu d'e origeITT, :e 

registrada no Conselho N.aciónàl de Asi.istêilcia S~al - SNÂSf ,fxistirrdo, ,~ -i.Jml:f 

entidade pábliça. ,: 

i 
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.EQUENO.S óisREikóst>ê CU~QÇÂ ~hoo.~ .... ált::...--
il r I O A Q· 11. S !l Ó I 1o l ... ' ... · .. ', r;;;(oc. N;=- ~Q '(_,C) 

·•: 

l FOLP.fS= ..:;=-3 P.... ,-,,,-:-. 
Art.34° - 0 POC não cons'titúira pa'tritt\ônio exclusivo ãeum ~rl.!i,0 dêtem'Jinatl'1;>1 :~ 

iAdivídüôs, familias; entidades .de classe oir .de Sól';/aélat1~· sem ~a:lãt,l:íf J:!'el:t~~ôê'ôté- 'cf&: 
assis'têncía soéiaL 

CAPÍTIJL;O V - DA'$ Sl$l!l'iõSlç{JES $1;1{Ais 
· Ai:t.'35° - O PôC; será, d/ssôlví do 'ROi' ~ééísao· dâ :Aá~!trtt'!ll,~ã.. 'Gêr'ã!, tí)'{trãô~í~tiá, 

· especialmente cgTJ,llQê~~~~SEfTrrtl;-1:fÍil~f!'âê:;~lih~:iR1[;!,QSS(Yel a eontin□a~o cfe 

suas 'ãti11icti(des. 

. ' ' 
. ~, 

Art:36º - o p·resétite ·estàtut.ci i;ioderã: si,lt'ítéfórm~do. h~OdÓc ou e;;r.~e; em qualquer 

tempo, por decisão dáa maiorfa abs.oluta dos assorii~si errr ~~fl\'t>ÍW~ -!S~t,l:11, 
especialmente convocada para êS~ê' fr~·· ;~êínJratâ ém tífgõt\,J í;lât$ fé $~ti tê~l$íl'o em 

. -~ \ 
cattório. · • v l" \ 

~~ •?,,,\;"" J'i ' 

l'l"«~' \ .,,Ji,,. . 
,~i 

Art.37º.~.o exercício sóéÍal éoitlr;ireei\~~f~ 0 pêffOdQ".dtí 'Q1:5!Í~a:nãti\ à 31 dejaaeíro.de 

c~aario. · • I \ 

.. ' 
' L 

Art.38;,\::_ Os casos omissos no presêí'ft'ê ·êS:fâfüt9 serão .. resólvítfüs :~la :õi'rettiriá e: 
rererendado~ péla Asséinb'léiâ- Geral ExtraordÍ1'1ária. \ 

. '/ 
Art.39° - ó pre::~~stat!:1t9 entrará êrn lo/jijor no. ato de,sua apro_)!açã(;f;jdp·rE!vog~qô . ..~~. ~•; ' 
o•antenor. · --. ..._ .. _ .... ___,,~ 1 

. J . ~~J., .. ~ 
Baur,J, 16 d', deze b'ro·de'2016. 1~, --~ .. Y$"1! · 

Cristiane 

Ptesid19nte\ 

✓ . ff,'P'° / •' . 
;.• ,. 

•' 
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\\:q11e1:.,, ( Jlm,iro, de• C11n1ç1 lirtani;.açiit> d:1 ~oc,edade Civil ~,1abck,:1da nesta ddadc de 

13.iwu n,·, ,\lani.:da tirn.:rnl 1\l!redo \1aIGn D'Anl'.nl!c'llc' n" 2--17. \!!la Dutrn. sob CNPJ 

qu gr)(1)Z..J. 1. {llJ(J J. Xt,. nl:Sh: unn r~pn."$l'IH'Jdo pl..'.ln pn .... .:;,1d1:nte Sr rd~on l"aísett 1~ c~t~adu_ 

b1;1-:;1k:1r,.1, ,HJl(-lll()l'l\il_ pnri;:H!n1 tlt.i ~Ji 7 •)11.!"1-!.. ( Pl· ~57 6_'.t) 7(n.:~(,R_ \-.::"t11 pdn pr('",1..~ntc 

:cqth'rt..'I' :i V Sí': a ~1u~rh.:1çihl <.!Jll frente: ao r..:gbtn> d<:' ~ .... ·u ..:statutn. da Ata d,~ As~emhki:1 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA POC- PEQUENOS OBREIROS Dê 
CURUÇÁ 

Ata da Assembleia Geral da POC - Pequenos Obreiros de Curuçá, CNPJ: 00.866.841/0001-86 
realizada na Rua Aviador Gomes Ribeiro, 31-50, Jardim Brasil, no dia três de julho de dois mil e 
dezoito convocada especialmente para a renúncia e substituição do presidente e do vié:e
presidente. Para presidir a assembleia foi indicada Mariana Betini Gomes da Silva, convocando 

Patrícia Kaboski Felix para secretariá-la. O presidente deu início a assembleia informando a 

renúncia do presidente Sérgio Luiz da Silva Souza e·do vice-presidente Manoel Antônio da Silva 

Junior onde leu a todos a carta em que estes memb.ros renunciam a seus cargos, informando 

que não podem mais continuar exercendo. por motivos particulares. Após apresentarem suas 
cartas, a qual foi aprovada por unanimidade, deu seguimento a eleição para os cargos· 

vacantes, a qual sua diretoria ficará cornpos;a atê o final da vigência do biênio atuai, .da 
seguinte forma: 

i Presidente: Edson Falsetti. RG: 7.931.251·2. CPF:.857.629:708·68, casado, endereço: R.ua João 
Quagio 5-30, Vila Outra, Bauru-SP. nacionalidade brasileira. 

Vice Presidente: João Gabriel Carnaiba Santos, RG: 39,225.025-1, CPF: 404.854.778-07, casàdo, 

endereço: Rua Minas Gerais, 10-69, Parque Paulistano, Bàuru-SP, nacionalidade llrasllelra; 

Primeira Tesoureira: Mariana Betlni Gomes da Silva, RG: 28.630.920-s; CPF: 215.256.398-03, 

solteira, endereço: Rua Caetano ·sampieri, 4-25, apartamento 52, Vila Universitária, Bauru-SP, 
nacionalidade btasilelra. 

Segunda Tesoureira: Liliane da Silva Limão Losnak. RG: 32.690.766-X, CPF: 216.439.308-26, 

casada, endereço: Rua Lucas Botter, 2-05, José Regi no, Bauru-SP, nacionalidade brasileira. 

, Primeira Secretária: Patrícia Kaboski Feiíx ' . RG 33.809.901, CPF 289.088.858-46, casada, 
endereço: Rua Sebastião Navarro Terra, 10-251. Jard.im Helena, Bauru,SP, nacionaÍidade 
brasileira 

, Segundo Secretário: Cristiane Marcheti Picolo da Silva, RG: 25.539.179-1, CPF: 281.107.968-85 . . 
casada, endereço: Rua João Garcia Vilar •. 5-74, Quinta da Bela Olinda, sa·uru-SP, nacionalidade 
brasileira . 

Sendo assim, os membros eleitos, l:dson presidimte e João Gabriel vlce-presiie~''•"',;•"'• 
empossados imediatamente. Nada mais ~ constar, eu Patrícia Kaóoski Felbç, 1 
presente ata afixando lista de presença no final da mesma. 

l Nome 

Liliane da Silva limão Losnak 

Cristiane Marcheti Picolo da Silva !)>::- 53 j 
t.__ ________ _;:,;l.· "._cd:),_2.;:i'.l .. _, -1 
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1 1 • ' Edson Fa sett1 

1--Jo_ã_o_G_a_br_íe_1_ca_r_n_aí_ba_sa_n_to_s __ -+-~!,~r __ i....5º.."-..Ji':.:i".\-c;,8e,:-o~q._-\.!~~~~wid:Ji,-L:j 

Marly Falsetti ' -.j • :? .:;o 'ç -1.() • J.. 1-------------i=--'-
! Bernardete Betini Gomes da Silya 

Eduardo Luis Pinholi dos Santos 

José Eduardo Petit Rodokas 

Tálita Aparecida Rosa Martins 

! Elizabeth Betini Gomes da Silva 
1 

' ., 

:.:.,, . "<ff d>] /J 
~~- - ~ 

1 Daphyne Yachel Chaves 
I j;\ 21,~ C:1,f J.. q ..__ __________ --11---

'-I _A_na_T_e_r_es_a_P_o_n_a,_u_pi_M_o_n_t_ei_ro __ ~·~-'-·~,':::J-r~·::%~, c.:s::.· __ _Udb:,,.,.:-!!~3ti~álb.~hi:~iê, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx· 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÀ')(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>01~x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -~--~ . .... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ~,~,,,,.,~. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÍ<XXXXXXXXXXXXXXXXXX)(XXÍ(X)()(XXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx· _ í 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS\l9i 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxx>!.l!t l!fA!I_ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ 
OA(:IANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

®ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA 

I - Identificação: 
Nome: Pequenos Obreiros de Curuçá 

CNPJ: 00.866.841/0001-86 

Nome da unidade executora: SCFVCA Vila Outra 

PROC.N2 48oií Õ~---~i 
FOLHAS 3 5 --•- ' --·--o!llc'" 

Endereço, cidade e CEP: AI. General Alfredo Malan D' Angrogne, 2-147, Vila Outra, Bauru, 

CEP 17057-390 

Email e telefone: pocbauru@yahoo.com.br tel. (14) 99152-4787 

Missão: Resgatar o protagonismo de crianças, adolescentes e jovens no ambiente familiar, 

integrando-os na sociedade através de oficinas nas áreas de artes, esporte e lazer, contribuindo 

com a educação e viabilizando o desenvolvimento de suas potencialidades a fim de 

construirmos uma sociedade melhor. 

Formando ações que proporcionem a prevenção e o resgate fortalecendo os vínculos dos 

usuários, buscamos através da relação família, escola e comunidade o desenvolvimento 

integral dos participantes. 

A finalidade: Oferecer serviços e programas de natureza educacional, cultural e assistencial 

direcionados ao atendimento, orientação e amparo à familia, à maternidade, à infância, à 

adolescência, à juventude e à velhice, visando principalmente a promoção do ser humano, 

inclusive a promoção e integração no mercado de trabalho. 

Desenvolve suas atividades oferecendo oficinas nas áreas de esporte, lazer e cultura, 

promovendo o bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação, prestando serviços 

gratuitos e permanentes. 

A capacidade de atendimento considerando sua estrutura fisica, acessibilidade e pessoal. 

A Organização disponibiliza: SCFVC- 30 vagas para crianças com faixa etária de 3 a 6 anos e 

o SCFVCA- 115 vagas para crianças e adolescentes com faixa-etária de 6 a 15 anos, inclusive 

com demanda específica. Está instalada em terreno cedido, e conta com uma estrutura tisica 

com 09 (nove) salas para atividades, sendo: 

- 01 salão para teatro/festas; 

Unidade I - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - email pocbauru@yahoo.com.br 
AI. Gal. Alfredo MalanD'Angrogne, 2-147, vila Dutra, Bauru/SP CEP 17057-390 te!. 99152-4787 
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PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Meta: 

®iSCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

O projeto "Espaço Desenvolver - Sala Multiuso" tem como finalidade a ampliação integral da 

sala multiuso no prazo estabelecido pelo cronograma especificado; visando atender de forma 

direta 30 crianças inseridos no SCFVC de 3 a 6 anos e 123 crianças e adolescentes inseridos 

no SCFVCA de 6 a 15 anos e suas respectivas famílias. 
PROC. N' J 3{) !~8 
FOLHAS_4 3 G, _ 

m -Diagnóstico da realidade 

Atualmente as atividades sócio-educativas dos usuários de 06 a 15 anos acontecem em uma rotina 

diária, de segunda a sexta nos períodos matutinos e vespertinos, tais com oficinas de: Atletismo, 

contação de história, esporte, jazz, ritmos, street, Circo, recreação e lazer, natação, princípios e 

valores, assim como o projeto sonho Musical que trabalha a musica em um contexto amplo 

abordando o conhecimento de flauta doce, teclado/piano, guitarra, violão, bateria, contrabaixo e 

violino. 

As atividades socioeducativas do Serviço de 3 a 6 anos são das mesmas áreas citadas na primeira 

faixa etária, porém de maneira lúdica. O atendimento acontece diariamente com oficinas de: artes, 

contação de histórias, jogos e brincadeiras e dança voltada ao público infantil. Também é 

executado o Projeto Entre Madeira e Ouro que aborda a metodologia montessoriana para estimulo 

e trabalho motor infantil; sendo todos financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do adolescente; Fundo Municipal da assistência social e Prefeitura Municipal de bauru através da 

Secretaria do Bem estar social - SEBES . 

N - Indicadores: 
Indicadores de Resultado Instrumentos 

Desenvolver atividades que favoreça Estimulo ao uso dos recursos disponíveis 

aprendizagem e convivência familiar, junto ao espaço ampliado, através de 

utilizando o espaço construído. atividades aplicadas para 

crianças/adolescentes e o grupo familiar. 

Democratização, autonomia e Acompanhamento e supervisão contínua 

fortalecimento de vínculos. pelos responsâveis do projeto e técnico 

responsâvel 

Proporcionar espaço de integração entre Utilização do espaço por todos os usuários 

os usuários do S.C.F.V. e suas famílias. do S.C.F.V. e suas famílias. 

Unidade I - Serviço de convivência e Fortalecimento de Víncnlos - email pocbauru@yahoo.com.br 
AI. Gal. Alfredo MalanD'Angrogne, 2-147, vila Duna, Bauru/SP CEP 17057-390 tel. 99152-4787 
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AÇÕES A SEREM MESES 

DESENVOLVIDAS 

Agosto 

Aquisição dos materiais para X 
ampliação 

Execução da ampliação 

Inauguração do espaço 

Adequação do espaço para uso 

Inicio do uso do espaço 

Bauru, l O de março de 2019. 

~ 
Presidente 

Setembro 

X 

®ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

1 l PROC. N2 l'3o 7 r-i; 
1 FOLHAS_ '-1 ::,-,-

Outubro Novembro Dezembro 

X 

X 

X 

X 

Técniço Responsável 

Unidade I - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - email pocbauru@yahoo.com.br 
Al. Gal. Alfredo Malan D' Angrogne, 2-14 7, vila Dutra, Banru/SP CEP 17057-390 tel. 99152-4787 
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PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

PROJETO: Sala Multiuso -

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Pequenos Obreiros de Curuçá 

Endereço: Rua General, 02-147 - Bauru/SP-CEP: 

®ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

Telefone: (14)99152-4787 E-mail: pocbauru@yahoo.com.br 

Presidente: Edson Falsetti 

Diretor Financeiro: Liliane da Silva Limão Losnak 

Assistente Social Coordenadora: Marly A. A. Falsetti 

2. PROJETO: "Espaço Desenvolver - Sala Multiuso." 

3. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

A finalidade do projeto "Espaço desenvolver - Sala Multiuso" será de ampliar o 

espaço de atendimento para os usuários, e promover maior conforto na aplicação 

das atividades desenvolvidas junto às crianças e adolescentes que são atendidas 

pelo Serviço de Convivência, alinhando o atendimento ao que diz o ECA - Estatuto 

da Criança e Adolescente, a Organização presa pelo atendimento e 

desenvolvimento integral da criança/adolescente. 

Art. 4°: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária 

Baseando no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) o espaço visa fazer a 

junção do direito da criança/adolescente estar assegurado e em ter a convivência 

familiar, social e comunitário. Elaborar um espaço onde crianças e adolescentes 

possam conviver com suas famílias e em atividades coletivas que contribuem para 

fortalecer vínculos afetivos familiares, social e grupal fazendo com que a acolhida 

dessas crianças e adolescentes seja mais engajados e desenvolver atividades onde 

a família vivencie parte do cotidiano dessas crianças/adolescentes dentro do espaço 

do serviço de convivência, faz com que o resgate dos vínculos afetivos sejam mais 

fortes e determinantes para que indivíduo, família e sociedade criem laços para a 

vida toda. 

Unidade 1- Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - email pocbauru@yahoo.com.br 
Al. Gal. AlfredoMalanD'Angrogne, 2-147, vilaDutra, Bauru/SP CEP 17057-390 te!. 99152-4787 
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PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

®ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVl:NCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

Após termos apresentado esse breve relato sobre a importância do "Espaço 

Desenvolver - Sala Multiuso "e seus recursos na vida social, emocional, familiar e de 

desenvolvimento da criança e adolescente solicitamos a aprovação do projeto para 

beneficiar os usuários do Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos "POC" e 

~~~ ----~--~ ~7 
PROC. N2_l_?,p I W~. 

4. SUMÁRIO EXECUTIVO 
FOLHAS l{ 3 À 1 : =---• 

O POC - Pequenos Obreiros de Curuçá é uma Organização da Sociedade Civil 

sem fins lucrativos localizada no bairro da Vila Outra no município de Bauru/SP. 

Teve inicio em seus trabalhos através da associação de moradores do bairro, 
' 

desenvolvendo sua atuação com crianças e adolescentes no período contra turno 

escolar, com atividades recreativas e refeições durante dois anos. 

Em 17 de janeiro de 1995 foi fundada legalmente a Organização Pequenos Obreiros 

de Curuçá que desde então vem desenvolvendo e crescendo em direção a 

ampliação de suas finalidades e serviços em prol de uma sociedade melhor. 

A Organização surgiu através da necessidade de oferecer cuidados aos filhos de 

mães trabalhadoras que não tinha onde deixá-los, mas com o tempo as mudanças 

econômicas e culturais do território foram ganhando outra forma e ampliando os 

benefícios de sua finalidade com um trabalho voltado para educação social dos 

usuários, que devido às políticas públicas que oferecem, serviço e programas 

sociais como bolsa família, muitos saíram de uma condição miserável de vida para 

uma condição melhor, porém não totalmente possuídas de direitos e 

responsabilidades sociais. 

Para alcançar tais transformações assegurando a construção da cidadania, o 

trabalho da Organização está pautado na Política Pública de Proteção Social Básica 

e Proteção Social Especial, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bauru através 

da Secretaria do Bem Estar Social onde se obtêm os seguintes serviços: 

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças: Atende 

30 crianças com idade de 03 anos a 06 anos, no período escolar inverso. 

Unidade I- Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - email pocbauru@yahoo.com.br 
AI. Gal. Alfredo MalanD'Angrogne, 2-147, ,,flaDutra, Bauru/SP CEP 17057-390 te!. 99152-4787 



PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. 

@ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos . para Crianças e 

Adolescentes: - Atende 115 crianças/adolescentes com idade de 06 anos a 14 

anos, também no período escolar inverso. PROC. Ne 

FOLHAS 

l?>ol~z .. ~ 
4~v . -:.!L,, ..... ;.:! -· .. 

- Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora: tem por objetivo acolher em 

ambiente familiar, 15 crianças/adolescentes que encontram-se em situação de risco 

conforme determina o ECA, Art 101. 

E como instrumento para alcançar tais finalidades foi imprescindível a 

implementação de oficinas sócio educativas nas áreas de lazer, esporte e cultura, 

• que são fundamentos do trabalho dos "Serviços de Convivência e Fortalecimentos 

de Vínculos" no Brasil. Tais Caminhos são para a efetivação dos direitos sociais de 

indivíduos e da missão da entidade que desde a sua formação até dias atuais 

pretende intervir na questão social do território em que esta inserida, ampliando o 

universo informacional dos usuários. 1 

Dando gradativamente execução e excelência em suas atividades com o apoio e 

fortalecimento da equipe técnica que monitoram e direcionam atividades que visam 

estimular vivências práticas e experiências no âmbito cultural, educacional e social, 

a entidade forma um tripé para ações que proporcionem a prevenção e o resgate 

dos usuários, buscando através da relação família, escola e comunidade o 

desenvolvimento integral dos participantes. Para tornar possível a parceria com as 

• famílias, a POC realiza regularmente reuniões e encontro com as mesmas 

objetivando a aproximação e conscientização da cidadania, orientando e auxiliando

as nos desafios do cotidiano; eventualmente realizamos atividades e passeios que 

reúnem os usuários e suas famílias para proporcionar momentos de laser e resgatar 

os laços afetivos de ambos. 

Com a escola o contato é feito através de visitas e trocas de informações a respeito 

do desenvolvimento das crianças e adolescentes atendidos. 

A contrapartida oferecida à comunidade são apresentações artísticas e a melhoria 

social que pretendemos alcançar, amenizando os problemas sociais existentes. 

Atualmente as atividades socioeducativas dos usuários de 06 a 15 anos acontecem 

em uma rotina diária, de segunda a sexta feira nos períodos matutinos e 

vespertinos, tais com oficinas de: atletismo, contação de história, esporte, jazz, 

Unidade 1- Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - email pocbauru@yahoo.contbr 
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®ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

ritmos, street, oficinas de circo, recreação e lazer, natação, princípios e valores, 

assim como o Projeto Sonho Musical que trabalha a música em um contexto amplo 

abordando o conhecimento de flauta doce, teclado/piano, guitarra, violão, bateria, 

contrabaixo e violino. No total são 123 assistidos diariamente, divididos nos períodos 

matutinos e vespertinos, sendo que a nossa meta é de 115 cças/adol e 08 são de 

contrapartida. 

As atividades socioeducativas do Serviço de 3 a 6 anos são das mesmas áreas 

citadas na primeira faixa etária, porém de maneira lúdica. O atendimento acontece 

diariamente com oficinas de: artes, contação de histórias, jogos e brincadeiras e 

dança voltada ao público infantil. Também é executado o Projeto Entre Madeira e 

• Ouro que aborda a metodologia montessoriana para estimulo e trabalho motor 
~-

• 

infantil. Totalizando 30 assistidos nos períodos matutinos e vespertinos. 

O trabalho acontece de maneira bem ampla, atingindo as áreas de cultura, esporte e 

lazer, tais ações são executadas de maneira a tornar efetivos os objetivos da 

entidade, para que possamos causar um impacto significativo na vida das crianças e 

adolescentes que atendemos. 

5. JUSTIFICATIVA: 

Visando a necessidade de proporcionar um ambiente saudável e de qualidade no 

atendimento aos usuários do Serviço de Convivência, proporcionando assim, 

estrutura física adequada para o atendimento integral dentro do espaço sócio 

educativo, proporcionando conforto e comodidade adequada as crianças, 

adolescentes e suas respectivas famílias, reforçando a qualidade no atendimento. 

Diante de um espaço adequado e confortável para o atendimento dos usuários, 

promovemos assim o respeito à dignidade humana e proporcionando atividades 

diárias com maior qualidade e segurança em um ambiente mais acolhedor. 

A ampliação do espaço de atendimento se torna mais importante, ao se pensar que 

o espaço físico da organização poderá proporcionar maior conforto aos usuários e 

também um possível aumento na capacidade de atendimento futuramente, 

potencializando e garantindo um maior atendimento no território o qual a 

organização esta inserida, propiciando a positividade na execução do atendimento e 

na qualidade dos serviços prestados as crianças adolescentes e suas respectivas 

famílias. 

Unidade I - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - email pocbauru@yahoo.com.br 
Al Gal. Alfredo MaJan D'Angrogne, 2-147, vila Dutra, Bauru/SP CEP 17057-390 te!. 99152-4787 



• 

• 

PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

6. OBJETIVOS 

6.1 - Objetivo Geral: 

®ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

Ampliação, implementação e adequação de uma sala multiuso para prestar 

atendimento de qualidade e de forma digna à crianças e adolescentes do Serviço de 

Convivência, visando um atendimento de qualidade e excelência junto ao público 

alvo. 

6.2 - Objetivos Específicos: 

Proporcionar qualidade no atendimento e no ambiente; 

Estimular práticas construtivas ao individuo, através de espaços adequados e 

confortáveis; 

Permitir através do espaço atendimento o desenvolvimento individual e 

coletivo para crianças, adolescente e suas respectivas famílias. 

7. META: 

O projeto "Espaço Desenvolver - Sala Multiuso" tem como finalidade a ampliação 

integral da sala multiuso no prazo estabelecido pelo cronograma especificado; 

8. PÚBLICO ALVO: 

O projeto visa atender de forma direta 30 crianças inseridos no SCFVC de 3 a 6 

anos, 123 crianças e adolescentes inseridos no SCFVCA de 6 a 15 anos, sendo 

115 a meta conveniada com a Prefeitura Municipal através da Secretaria do Bem 

Estar Social - SEBES e mais 08 mantidos pela própria Organização, bem como 

prevê o atendimento as suas respectivas famílias. 

9. FINALIDADE: 

Proporcionar através de uma sala multiuso espaço de qualidade para desenvolver 

atividades diversas para crianças e adolescentes que freqüentam o Serviço de 

Convivência e suas respectivas famílias, promovendo assim estrutura de qualidade, 

conforto e bem estar, favorecendo o desenvolvimento integral dos usuários. 

Unidade I - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - email pocbauru@yahoo.com.br 
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10. METODOLOGIA: 

®ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
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A ampliação se dará através do cronograma físico, a qual irá ser construída 

uma sala multiuso, atendendo todas as necessidades que o espaço necessita. 

11. CONVÊNIOS PÚBLICOS: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; Fundo Municipal da assistência social; Prefeitura Municipal de Bauru 

através da Secretaria do bem estar social - SEBES. PROC. NQ · ) 3 0 t~~ 

FOLHAS ~~ 3 _. ..• --•.•··. 
12. VOLUNTÁRIOS: -------· 
A OSC Pequenos Obreiros de Curuçá no que se diz respeito ao voluntariado, conta 

com a parceria da Comunidade Cristã Vineyard e seus membros, através desses 

pode-se oferecer as crianças e adolescentes usuários do serviço oficinas de 

princípios e valores que ocorre semanalmente, entre outros que oferecem a favor da 

entidade seus trabalhos esporádicos com a finalidade de promover qualidade de 

vida, elevar a auto estima e promover momentos de orientação aos usuários e suas 

famílias. 

13. PROVISÕES: 

Todos os materiais necessários para a ampliação do espaço, são em total parte 

para o desenvolvimento de atividades que promovem o estímulo motor e intelectual, 

o lúdico, entretenimento, diversão, absorção dos laços afetivos e familiares e 

conhecimento adquirido através das oficinas desenvolvidas por toda equipe de 

educadores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e equipe 

técnica responsáveis. Os recursos listados abaixo são de extrema importância para 

execução e organização do projeto. 

13.1 AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECÊSSÁRIOS PARA O PROJETO 

SERVIÇO A SER EXECUTADO FASE 

Ampliação da sala 6.00m x 5.00m 1ªfase 

Parte elétrica 2ªfase 

Pintura da sala 3ªfase 

Colocação de portas e janelas 4ªfase 

Unidade I - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vinculas - email pocbauru@yahoo.com.br 
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Colocação de piso e contrapiso 

Iluminação (2 Pontos) 

Colocação de tomadas e 

interruptores (8 pontos). 

Valor total da ampliação (Mão de 

obra. 

PRODUTO/DESCRIÇAO 

Concreto usinado 

Tabua 0,30 de 3 metros 

Tábua 0,20 de 3 metros 

Escora da laje 

Arame torcido 

Telha de 1.10 x 3.60 

Porta 0,90x2,10 

Vitrô de sala 1 x 1,50 

Vigas de 0,20 x 6 metros 

Rolos de fio 2,50 

Rolos de fio 1 0m 

Luminárias 

Tomadas 

Selador acrílico 18 litros 

Látex acrílico 

Esmalte pintura 3,6 litros 

Laje 

Piso 

Tijolos baiano 

Tijolinho comum 

Cimento (sacos) 

Cal (sacos) 

Argamassa (sacos 10kg) 

Sªfase 

6ªfase 

?ªfase 

R$ 23.500,00 

QUANTIDADE 

7 metros 

20 unidades 

10 metros 

20 unidades 

10kg 

14 unidades 

1 unidade 

1 unidade 

5 unidades 

3 unidades 

2 unidades 

2 unidades 

08 unidades 

03 unidades 

03 unidades 

02 unidades 

30m 

40m 

2.000 unidades 

1.000 unidades 

50 unidades 

40 unidades 

20 unidades 

@!SCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Cal (saco) 40 unidades 

Barra de ferro 3/8 30 unidades 

@iSCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 
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Cnt HAS jJ li, 5 ~~::.........: j 
Barra de ferro 5 1 /2 30 unidades 

Barra de ferro 42 40 unidades 

Areia fina (metro) 12 metros 

Areia grossa (metro) 12 metros 

Pedra (metro) 6 metros 

Serviço de caltia 

Fita isolante 10 unidades 

Parafusos para telhas 40 unidades 

Pregos 17x21 03unidades 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R$ 24.800,00 

14. Avaliação do Projeto: 

Indicadores de Resultado Instrumentos 

Desenvolver atividades que favoreça Estimulo ao uso dos recursos 

aprendizagem e convivência familiar, disponíveis junto ao espaço ampliado, 

utilizando o espaço construído. através de atividades aplicadas para 

crianças/adolescentes e o grupo 

familiar. 

Democratização, autonomia e Acompanhamento e supervisão 

fortalecimento de vínculos. contínua pelos responsáveis do 

projeto e técnico responsável 

Proporcionar espaço de integração Utilização do espaço por todos os 

entre os usuários do S.C.F.V. e suas usuários do S.C.F.V. e suas famílias. 

famílias. 
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PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

15- Recursos Humanos: 

15.1- Recursos Humanos Existentes: 

Quantidade Orientadores 

03 Assistentes sociais 

(1 coordenador) 

04 Educador social 

02 Serviços gerais 

01 Cozinheira 

01 Auxiliar de cozinha 

01 Educador de música 

16- CRONOGRAMA: 

16.1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

AÇOES A SEREM MESES 

DESENVOLVIDAS 

Agosto Setembro 

Aquisição dos materiais X 
para ampliação 

Execução da ampliação X 

Inauguração do espaço 

Adequação do espaço 

para uso 

Inicio do uso do espaço 

@ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

Carga Horaria 

30 horas semanais 

40 horas semanais 

40 horas semanais 

40 horas semanais 

40 horas semanais 

16 horas semanais 

Outubro Novembro Dezembro 

X 

X 

X 

X 
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ANEXO IV - PLANO DE TRABALHO 

Proponente: OSC Pequenos Obreiros de Curuçá 

CNPJ/MF: 00.866.841 /0001-86 

Projeto: Espaço Desenvolver - Sala Multiuso 

ÍPROC. N2 43 okêé;/' 
l!:..::O.=.LH:.:..::AS=-==4::b:::'3::!:=:_-:_-_ 

Exercício: Serviço de Proteção básica para crianças e adolescentes 

Responsável legal: Edson Falsetti 

1. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

A POC tem por finalidade oferecer serviços e programas de natureza educacional, 

cultural e assistencial, direcionado ao atendimento, orientação e amparo á família, à 

maternidade, à infância, à adolescência, à juventude e à velhice, visando 

principalmente a Promoção da criatura humana; atendedendo 155 Cças/ 

· adolescentes e suas respectivas famílias. 

2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Atualmente as atividades sócio-educativas dos usuários de 06 a 15 anos acontecem em 

uma rotina diária, de segunda a sexta nos períodos matutinos e vespertinos, tais com 

oficinas de: Atletismo, contação de história, esporte, jazz, ritmos, street, Circo, 

recreação e lazer, natação, princípios e valores, assim como o projeto sonho Musical 

• que trabalha a musica em um contexto amplo abordando o conhecimento de flauta 

doce, teclado/piano, guitarra, violão, bateria, contrabaixo e violino. 

As atividades socioeducativas do Serviço de 3 a 6 anos são das mesmas áreas citadas 

na primeira faixa etária, porém de maneira lúdica. O atendimento acontece diariamente 

com oficinas de: artes, contação de histórias, jogos e brincadeiras e dança voltada ao 

público infantil. Também é executado o Projeto Entre Madeira e Ouro que aborda a 

metodologia montessoriana para estimulo e trabalho motor infantil; sendo todos 

financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente; Fundo 

Municipal da assistência social e Prefeitura Municipal de bauru através da Secretaria do 

Bem estar social - SEBES. 
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PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

®ISCFV 
SERVIÇO.DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

,.--1 PROCNQ -7 3 o h ecv 
3.1 Identificação da Proposta FOLHAS_ q 4. Jl. , , .. =•·· 

Visando a necessidade de proporcionar um ambiente sduãavel e de qualidade no 

atendimento aos usuários do Serviço de Convivência, proporcionando assim, 

estrutura física adequada para o atendimento integral dentro do espaço sócio 

educativo, proporcionando conforto e comodidade adequada as crianças, 

adolescentes e suas respectivas famílias, reforçando a qualidade no atendimento. 

Diante de um espaço adequado e confortável para o atendimento dos usuários, 

promovemos assim o respeito à dignidade humana e proporcionando atividades 

diárias com maior qualidade e segurança em um ambiente mais acolhedor . 

3.2 Publico alvo: Crianças e adolescentes de 3 a 14 anos. 

3.3 Objetivos 

Objetivo geral 

Ampliação, implementação e adequação de uma sala multiuso para prestar 

atendimento de qualidade e de forma digna à crianças e adolescentes do Serviço de 

Convivência, visando um atendimento de qualidade e excelência junto ao público 

alvo. 

Objetivos Específicos: 

Proporcionar qualidade no atendimento e no ambiente; 

Estimular práticas construtivas ao individuo, através de espaços adequados e 

confortáveis; 

Permitir através do espaço atendimento o desenvolvimento individual e 

coletivo para crianças, adolescente e suas respectivas famílias. 

3.4 Meta de atendimento: SCFV de 6 a 15 anos = 115 ; SCFV de 3 a 6 anos - 30. 

3.5 Período de funcionamento: de segunda a sexta feira das 8 as 17hs 

3.6 Operacionalização: 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes está dividido em grupos, considerando as especificidades. 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 
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

®ISCFV 
SERVIÇO DE 'CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

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 

participação dos usuários no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

contribui para prevenir o rompimento das relações familiares e comunitárias, por 

meio da promoção da convivência e da socialização entre usuários. O Serviço é 

executado de maneira bem ampla, atingindo as áreas citadas acima de cultura, 

esporte e lazer. A organização possui principalmente um cunho cultural que 

pretende ser agente ativo de transformação na vida dos participantes. 

3.7 Descrição das Atividades !PROR._OL-HCAS.-N-2-J~3~o-...7 ¼----2--
1.~ 443 ~.::.:l 

Oficinas de: Atletismo, contação de história, esporte, jazz, ritmos, street, Circo, 

recreação e lazer, natação, princípios e valores, assim como o projeto sonho Musical 

que trabalha a musica em um contexto amplo abordando o conhecimento de flauta 

doce, teclado/piano, guitarra, violão, bateria, contrabaixo e violino. 

3.8 Impacto social esperado ( indicadores instrumentais) 

Oferecer à comunidade apresentações artísticas e a melhoria social que 

pretendemos alcançar, amenizando os problemas sociais existentes. 

3.9 lndicadres que aferirão as metas: 

Indicadores de Resultado Instrumentos 

Desenvolver atividades que favoreça Estimulo ao uso dos recursos 

aprendizagem e convivência familiar, disponíveis junto ao espaço 

utilizando o espaço construído. construído, através de atividades 

aplicadas para crianças/adolescentes 

e o grupo familiar. 

Democratização, autonomia e Acompanhamento e supervisão 

fortalecimento de vínculos. contínua pelos responsáveis do 

projeto e técnico responsável 

Proporcionar espaço de integração Utilização do espaço por todos os 

entre os usuários do S.C.F.V. e suas usuários do S.C.F.V. e suas famílias. 

famílias. 
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4. CRONOGRAMA/PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/MÊS· . ' ....-.---
/':101"<~ ,, -;,, AÇoES A SEREM MESES ! ?ROC. Nq 

DESENVOLVIDAS \ FOLHAS 
450 ~ 

=--
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Aquisição dos materiais X 
para ampliação 

Execução da ampliação X X 

Inauguração do espaço X 

Adequação do espaço X 
para uso 

Inicio do uso do espaço X 

5. QUADRO DE DESENBOLSO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ' 

SERVIÇO A SER EXECUTADO FASE 

Ampliação da sala 6.00m x 5.00m 1ª fase 

Parte elétrica 2ªfase 

Pintura da sala 3ªfase 

Colocação de portas e janelas 4ª fase 

Colocação de piso e contrapiso 5ª fase 

Iluminação (2 Pontos) 6ª fase 

Colocação de tomadas e 7ªfase 

interruptores (8 pontos). 

Valor total da Mão de obra. R$ 23.500,00 

PRODUTO/DESCRIÇAO QUANTIDADE 

Concreto usinado 7 metros 

Tabua 0,30 de 3 metros 20 unidades 

Tábua 0,20 de 3 metros 10 metros 

Escora da laje 20 unidades 

Arame torcido 10kg 

Telha de 1.10x3.60 14 unidades 
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Porta 0,90 x 2, 10 

Vitrô de sala 1 x 1,50 

Vigas de 0,20 x 6 metros 

Rolos de fio 2,50 

Rolos de fio 1 0m 

Luminárias 

Tomadas 

Selador acrílico 18 litros 

Látex acrílico 

Esmalte pintura 3,6 litros 

Laje 

Piso 

Tijolos baiano 

Tijolinho comum 

Cimento (sacos) 

Cal (sacos) 

Argamassa (sacos 10kg) 

Cal (saco) 

Barra de ferro 3/8 

Barra de ferro 5 1 /2 

Barra de ferro 42 

Areia fina (metro) 

Areia grossa (metro) 

Pedra (metro) 

Serviço de calha 

Fita isolante 

Parafusos para telhas 

Pregos 17x21 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

VALOR TOTAL DO PROJETO 

1 unidade 

1 unidade 

5 unidades 

3 unidades 

2 unidades 

2 unidades 

08 unidades 

03 unidades 

03 unidades 

02 unidades 

30m 

40m 

2.000 unidades 

1.000 unidades 

50 unidades 

40 unidades 

20 unidades 

40 unidades 

30 unidades 

30 unidades 

40 unidades 

12 metros 

12 metros 

6 metros 

10 unidades 

40 unidades 

03 unidades 

R$ 24.800,00 

R$ 48.300,00 

®ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

F0RTALECIME.NT0 DE VÍNCULO 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXILIO 

®ISCFV 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 

Concedente - FMDCA 

1' 

Parcela 

48.300, 

00 

• 

2' 3• 4• s• 6' 7ª 8ª 9ª 10' 11ª 

Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela 
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Ata de Assembléia Geral Ordinária realizada pelo Centro Comunitário ~-i_iil e "'7 3 o f ~ L.,4 
Educacional Aníbal Difrância no dia 08-02-2018 1. • 11 r 

3 
1 

1 FOLHAS -,, -;, J 
Aos oito dias do mês de fevereiro de 2018, os sócios do Centro Comunitário 
Assistencial e Educacional Aníbal Difrância, reuniram-se em Assembléia Geral 
Ordinária, na rua Romildo Brunhari, nº 3-47,Jardim Panorama, sede da Paróquia 
Universitária do Sagrado Coração de J~s, observados e cumpridos as fomalidades do 
estatuto, para deliberarem sobre o seguinte: 1- Apreciar o relatório anual da diretoria 2-
discutir e homologar as contas e balanço aprovado pelo Conselho Fiscal 3- Eleição da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2018 - 2020. A presidente 
Neusa Maria Gândara Zaratine, as 18:00 hs, conforme estava previsto na convocação do 
dia 02 de fevereiro de 2018, convocou os sócios presentes para dar início a Assembléia 
e nomeou para secretariar os trabalhos o Sr Nelson Guimarães Gonçalves, segundo 
secretário. Efetuada a contagem dos sócios, verificou-se que não estavam presentes a 
maioria dos sócios, razão pela qual a Assembléia não foi instalada em primeira 
convocação, as 19:00 hs a Sra. Presidente convocou os sócios presentes e, conforme 
previsto no Estatuto do Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aru'bal 
Difrância, no parágrafo único do artigo 17°, instalou a Assembléia com o numero de 
sócios presentes. Na seqüência, a senhora. presidente fez uma breve oração e agradeceu 
o empenho da Diretoria e dos funcionários, no bem estar da entidade. Após deu inicio 
aos trabalhos, obedecendo a ordem da pauta constante no edital de convocação. A !ira. 
Presidente colocou em apreciação o relatório denominado Relatório de Atividades 2017 
e fez a leitura na íntegra do referido relatório aos sócios presentes. Após a leitura, a Sra. 
Presidente fez uma pequena explanação sobre as atividades desenvolvidas pela Creche e 
Berçário São Paulo ,inclusive em relação aos familiares das erianças assistidas e 
funcionários da referida entidade. Concedeu a palavra aos presentes, colocando em 
discussão o relatório, que foi aprovado por unanimidade pelos sócios presentes na 
Assembléia. Na seqüência apresentou para discussão as contas e o balanço de 2017, 
aprovado pelo Conselho Fiscal. A Sra. Presidente detalhou as principais rubricas 
relativas as receitas, despesas e resultado com destaque para a participação do custeio da 
entidade pelos Governos Municipal (Educacional) e Federal (Assistencial) através de 
repasses decorrentes de Convênios fümados no ano de 2017. Também destacou entre as 
receitas as doações anônimas representadas por depósitos efetuados nas contas da 
entidade e dos depósitos feitos pelos sócios cadastrados via boleto bancário, almoço 
fraternal, festa Junina, tardes festivas, biw.r de pechincha, festa da primavera, feira de 
artesanato, e nova campanha geral de adesão de novos sócios, além das importantes 
iniciativas que em muito contribuiram para a manutenção da entidade no exercício de 
2017.Também merece destaque as rubricas relativas a aplicação dos recursos e 
superávit obtido, demonstrando que a Entidade está rigorosamente em dia com todos as 
suas obrigações fiscais, tributárias e trljbalhistas, l)iio havendo <fébito pendepte_ d.e 
nenhuma espécie. Passado a palavra ao Sr. António Giraldi e este explanou a questão de 
reajustes feitos pela Prefeitura,que estão abaixos do esperado e que irão acarretar sérios 
problemas a Creche São Paulo nos reajustes que irão ocorrer em 2018. Após discutidos 
todos os itens relativos as contas e o balanço de 2017, os sócios reunidos em 
Assembléia, por aclamação e unanimidade, homologaram as contas e o balanço. Em 
seguida a Sra. Presidente; após iàzer a leitura dos nomes que compõem a chapa dos 
candidatos que,cumprindo o constante no item VI do art. 19" , se inscreveram para 
disputar a eleição ao mandato do biênio 2018-2020,perguntou a Assembléia se havia 
outra chapa para disputar a eleição e, não havendo manifestação, colocou em votação a 
chapa única composta dos seguintes membros para formar a Diretoria Executiva: 
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Presidente - João Batista de Souza - RG 2.816.260 CPF 129.0~~~F. ~;.:::=-=-=---=-~··---
Presidente - Neusa Maria Gândara Zaratine - RG 6.962.834-8 CPF 827.972.508-34 ; 
Primeiro Secretário - Nelson Guimarães Gonçalves- RG 3.335.550-2 CPF 
372.028.128-00; Segundo Secretário -Aloísio Costa Sampaio - RG 1 .991.398-5 CPF 
098.746.478-76; Primeiro Tesoureiro - António José Giraldi- RG 8.578.614 Q>F 
796.914.048-34 ;Segundo Tesoureiro -António Nóbrega de Medeiros-RG 3.497.179-
8 CPF - 054.498.718-72; Consdho Fiscal Titular - António José Luchi Arroyo RG 
6.199.918-0 CPF 436.951.918-72 ; Eliseu Alvarez Neto - RG - 10347531 CPF -
058388858-58; MiltonMassao Terada-RG 6.705.061 CPF 827.566.518-34 ;Conselho 
Fiscal Suplente - José Tadeu Venturini- RG 6.330.403 CPF 798.835.248-20 ; 
Eduardo Fernandes Junior- RG 29.123.161-5 CPF 222.317.298-90; Braz Firmino dos 
S!llltos RG - 391.4472-0 CPF - 70903I078-72,tendo sido eleitos por aclamação e 
unanimidade e observando-se o constante no item V do art. 19",de que a nova diretoria 
sómente entrará em exercício no dia 10-03-2018,data na qual a nova diretoria tomará 
posse com término da gestão previsto para 09-03-2020.A Sra. Presidente usando da 
palavra agradeceu a Deus,a comunidade da Paróquia Universitária do Sagrado Coração 
de Jesus,aos funcionários da entidade e a todos os integrantes da Diretoria cessante pelo 
trabalho feito e apoio recebido no biênio 2016-2018,esperando que a nova Diretoria e 
Conselho Fiscal eleitos ,tenham uma maior interação com a vida de nossa Creche. O 
Presidente eleito João Batista de Souza pediu a palavra que parahenizou a Presidente 
cessante, pelo seu hercúleo trabalho prestado à entidade, de maneira perseverante, 
denodado e revestido de grande amor as crianças assistidas e procurando a cada dia 
tornar o ambiente mais acolhedor, agradável, num trabalho harmônico com os 
funcionários, concitand(l.()S a ombrear essa nobre missão de acolher menores, para que 
seus pais possam trabalhar tranquilos e com a certeza de que seus filhos estão bem 
alimentados e objeto de muito amor. E sobre sua gestão, o Presidente eleito disse que 
será marcada de muito entendimento com os integrantes da Diretoria eleita, no sentido 
de se conseguir continuidade do trabalho da Presidente cessante, Neusa Maria Gândara 
Zaratine e marcado também de muita conversação com os órgãos públicos 
mantenedores e parceiros da Creche, visando manter convivência diária pacífica no 
desenvolvimento das parcerias existentes e sempre voltada para o atendimento 
carinhoso, alicerçado em um sistema de segurança, para as crianças e funcionários. 
Após foi feito a oração final e a Sra. Neusa Maria Gândara Zaratine, agradeceu a -~ 
presença de todos e encerrou a Assembléia. / 

1
\ 

Eu, Nelson Guimarães Gonçalves, lavrei a presente ata que vai ser assinada por mim e íJ' \J 
pela Sra. Presideqte. !.. 
A presente é cópi~:6el da ata lavrada no li~~ 

J
'( \/" eAURU•• 
1 • 

Neusa Maria · --"' 
/ 

~--e ,,,,,-~~~ 
nçalv~ ~retário 

. :.:· -:-, bfll,\o UE rwv ... ,;, e fJE PFIOiESTO 
1,,,c..:·,.,..,_,.,,,., i.c-:~.i::t•1.,,,.4,..,,.5r,.,,w ;rn, 

1-j~lio· ~tim,ttt'? P-t:>,'li'r 

llea,nll!a, par SEJE.IWQ SBI Vilar t!mlOIÍ 
(3'lml IEEA MtIA IMMA ZMillllE, (16l 
IDm; . 

~~ 



2° OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS JUWDICAS DE BAURU - SP 

RUA RJO BRANCO. 16-56-.\'ILI. AMERICA 
CÉP N' 17ÀIU--OJT O FONE (14) .!llll-8048 

LVIS MARCIO OLl:ffl> PESSOA 
OFICIAL 

C'.ERTIFJCA 

Que o presente tlll!lo foi PROTOCOLIZADO no 
1,ivro A sob !1º ~ MICROFILMADO sob o 
mesmo número. AVERBAÍJO EM FRENTE AO 
REGISTRO nº ~ lo l,jt,ro A-PJ, em Zli de 
fevereiro do 2017. O referido·é verdade o dou fé. r5-·· '.-n Bau feverei de 2017 . 

. • h 1 ' 

(ii· ,,_-- "bjALVES 
- e e Au~ ri:iado 

' . " ' . .1, " . 

. . .J . J 
' 

EMOLº l05,33 - ', .SfNOREG: 5.52 
EST.: 29.90 T.JUST.: 7,21 
IPESP: 20.53 ISS: 1.99 
M.P.: 5.08 TOTAL: 175.56 

. 



• 

• 

CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENc1Jl l~Fl~L~~;;~rit'i;,;~~;-SP li 
FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 S, 
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nome 
João Balista de Sousa 
cpf 
129.019.628-15 
profissão 
A sentado 
endereço 
rua Almeida Elrandãe 
bairro 
Jardim Brasil 
telefone comercial 
14 38794309 
função 
Diretoria Presidente 

Nome 

DIRETORIA . 
natural 
laoan a 

rg email 
2.816.260 ·bsousa74 

cep 
17011-060 
fax 

nacionalidade 
Brasileiro 

cidade 
Bauru 
telefone residencial 
1432236826 
mandato 

e$!;ido Givil 
casado 
nº 
17-39 
uf 
SP 
celular 

data nascimento 
26/12/1941 

PROC. N2 1 
LHAS 

apto 

14 997917926 

de 10/03/2018 a 09/03/2020 

Natural 
Neusa Maria Gandara Zaratine Pederneiras 

!Data Nascimento 
. . .... .....2010.Sl1~54 

CPF RG email 
827 .972.508-34 6.962.834-8 neusazaratin,.m,hotmail.com 
ProflSSâo 1

1

Nacionalidade Estado Civil 
Aposentada Brasileira Casada 
Endereço N" rpto 
rua Aviador Gomes Ribeiro 27-16 
Bairro CEP Cidade UF 
Jd Brasil 17011- 067 bauru SP 
Telefone Comercial Fax Telefone Residencial celular 

14- 3313-8057 14- 98121-9368 
Função Mandato 
Diretoria Vice Presidente de 10/03/2018 a 09/03/2020 

nome natural ldata nascimento 
Nelson Guimaraes Goncalves São Paulo 21/11/1945 
cpf rg email 
372.028.128-00 3.335.550-2 -noncal""uol.com.br 
profissão 1 nacion~lidade iesiado civil 
Aoosentado Brasileiro Casado 
endereço n• lapto 
rua aviador gomes ribeiro 2736 
bairro cep cidade uf 
Jd Brasil 17011- 067 Bauru SP 
telefone comercial fax telefone residencial celular 

14-3223-9314 14-99701-3108 
função \ mandato 
Diretoria 1 • secretario e 10/03/2018 a 09/03/2020 

\ 
Bauru, 1 O de f~• ereiro o 

,..~ 
Neosa Maria ra Zaratine 

Pre d~~ 

Rua Gaudêncio Piola, 5-25,- Fone (14) 3239-1982- Vila São Paulo - CEP 17022-113 - Bauru - SP 
E-mail: crechesaopaulo@ig.com.br Home Paga: http://www.paroquiauniversitariascj.org.br 
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CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCI 
.6 • 

FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 OE 25/03/92. 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI ESTADUAL N.c 3.779 OE JULHO DE 1983 
DECLARADA OE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO C EC-CE..25tll5la2 - 0 P-....2.t;;t~z_ _ •• 

r'KUl.. N~ // -< fl ")/ """' .,..., • 

DIRETORIA F01 1ac; /..J z::-=t 
nome natural .............. sarne, ...... 
Alolsj_o CQ$1a Samnaio •-· ·-· Bauru 20107/1964 
cpf rg - email 
098.746.478-76 1.991.398-5 aloisio IR>fc.unesn.br 
profissão 1 nacionalidade estado civil 
Professor Brasileiro casado 
endereço nº apto 
rua José Ferreira Marnues 12-16 . 72 
bairro cep cidade uf 
Vila Universitária 17012-201 Bauru SP 
telefone comercial fax telefone residencial celular 
14-3103-6078 14-3103-6092 14-3879-8659 14-99971-6099 
função mandato 
Diretoria 2° secretario de 1010312018 a 09103!2020 

nome natural !data nascimento 
Antonio José Giraldi Bariri 29!0311956 
cpf rg email 
796.914.048-34 8.578.614 antoni=iraldilR>hotmail.com 
profissão wacionalidade estado civil 
AM!léíitiillõ Brasileirll CàSlldO 
endereço nº lapto 
rua João dos Santos Casal 4-06 
bairro cep cidade uf 
Jardim Paulista 17017-180 Bauru SP 
telefone comercial fax telefone residencial celular 

14-3879-2373 14-981 
função mandato 
Diretoria 1° Tesoureiro de 10/0312018 a 09!03/2020 

nome natural rata nascimento 
Antonio Nóbrega de Medeiros Jardim do Seridó - RN 07!02/1942 
cpf rg email 
054.498. 718-72 3497179-8 anome19421R1nmail.com 
prõfissãõ I nãliióíiãlidã{iê êsta6õ fillil 
Annsentado Brasileiro Casado 
endereço n• 
ma Capitão Gomes Duarte 26-48 

lapto 

bairro cep cidade uf 
Jd Brasil 17011-180 Bauru SP 
telefone comel'Clal fax telefone residencial celular 

1 14-,3223-8175 14-981752020 
função mandato 
Diretoria 2° Tesoureiro d$ 10103/2018 a 09/03/2020 

Bauru, 10 de fe . ✓ 
Neusa Mari tine 

P si 
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CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCI 
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FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE 25/03/92 
DECLA.RADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI ESTADUAL N.0 3.779 DE JULHO OE 1983 
DECLARADA OE UTILIDADE PÚBLICA FEDERÀL PELO D 2 

... 

CONSELHO FISCAL • TITULAR 
PROC.N2_.a...;;,,_:::,::.._~4--'7"'""1 

nome natural 
António Jose Luchi Arro o Tu ã 
cpf rg email 
436.951.918-72 6.199.918-0 aluchiarro o 
profissão nacionalidade 
A sentado Brasileiro 
endereço 
rua Florindo Guerino Giraldi 
bairro cep 
Jardim Brasil 17011-21 O 
telefone comercial fax 

função 

cidade 
bauru 
telefone residencial 
14-32235118 
mandato 

estado civil 
Casado 
n• 
02/35 
uf 
s 

apto 

celular 
14-997726510 

Conselho Fiscal Titular de 10/03/2018 a 09/03/2020 

29/04/1953 

nome natural !data nascimento 
Eliseo Alvarez neto Bauru 19/11/1966 
cpf rg email 
058.388.858-58 1.034.753-1 eantlilnnfl.com.br 
profissão 1 nacionalidade estado civil 
Industrial Brasileiro Casado 
endereço n• !apto 
Via Michelangelo 1-14 
bairro cep cidade uf 
Residencial Tivoli 17053-083 Bauru SP 
telefone comercial fax telefone residencial celular 
14-3223-6055 14-3223-6055 14-3234--7119 14-99772-2345 
função mandato 
Conselho Fiscal Titular de 10/03/2018 a 09/03/2020 

nome natural !data nascimento 
Milton Massao Terada Piratininaa 20/02/1953 
cpf rg email 
827.566.518-34 6.705.061 milton.teradalBlhotmail.co-
profissão 1 nacionalidade estado civil 
Annsentado Brasileiro Casado 
endereço n• 1apto 
rua Braz di Flora 8-51 
bairro cep cidade uf 
Pamue São João 17055-230 Bauru SP 
telefone comercial fax telefone residencial celular 

14-32771295 14-997116160 
função í mandato 
Conselho Fiscal Titular i He 10/03/2018 a 09/03/2020 

\ ' ~ Bauru. 1 O de vereiro < e 2 
, A 1 ( 

Neusa ~E ra Zaratine 
relÍ)te 
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CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENC 
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FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE 25/03/92 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI ESTADUAL N.0 3.779 DE JULHO DE 1983 
DECLARADA DE UTILIDADE P0BLICA FEDERAL PELO o;-- ~ Cll O, ~.6/05/92--

1 PRu1.;. ~•~ , J ~ ,< y' ~ e ""'-· 

CONSELHO FISCAL- SUPLENTE l F(l 1-1115 lJ 5g 
nome natural ·- ,ww,u uwscimento. 
José Tadeu Venturini bauru 05/09/1956 
cpf rg email 
798.835.248-20 6.330.403 tadeuventurinilRl+erra.com br 
profissão J nacionalidade estado civil 
Aoosentado Brasileira Casado 
endereço nº apto 
Rua Leandro dos Sar:rtos Martins 220 lote w4 
bairro cep cidade uf 
Cond Resid estoril V 17017-586 Bauru SP 
telefone comercial fax 

função 
C.o.nselho Fiscal Suplente 

nome 
Braz Firmino dos Santos 
cpf rg 
709031078 72 3914472 O 
l!fQfig\ij\) 
Annsentado 
endereço 
rua Henrique Savi 
bairro cep 
Vila Universitária 17012 205 
telefone comercial fax 

função 
conselho Fiscal Suplente 

nome 
Eduardo Fernandes Junior 
cpf rg 

telefone residencial celular 
3239-1811 99731070 
mandato 
de 10/03/2018 a 09/03/2020 

natural !data nascimento 
Avai 20/05/1946 
email 
brazfirmino""··ahoo.com.br 

!nacionalidade estado civil 
Brasileira Casado 

nº !apto 
7-25 

cidade uf 
Bauru SP 
telefone residencial celular 
14 3223 7303 14 99701 0193 
mandato 
de 10/03/2018 a 09/03/2020 

natural 
Bauru 
email 

data nascimento 
26/10/1981 

222.317.298-90 29.123.161-5 du otmail.com 
P<Q{issão 
Administrador 
endereço 
rua Dr António Xavier de Mendon 
bairro cep 
Vila Santa Tereza 17012 058 
telefo(le @.r:n.erçial fl!X 
14 3109 3755 
função 
Conselho Fiscal Su lente 

nacionalidade 
Brasileiro 

cidade 
Bauru 
telefone residencial 
1432452146 

andato 

estado eivil 
Casado 
n• 
452 
uf 
SP 
celular 

apto 

14 99651 6606 

\ d 10/03/2018 a 09/03/2020 

Neusa Mari 

701 
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CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIA · 
FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46, 141.990/0001-89 

DECLARADA oe UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE 25103/92 
DECLARADA OE UTILIDADE P0BLICA PELA LEI ESTADUAL N.0 3.779 ÓE JULHO. DE 1983 
DECLARADA OE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PEL.0 oec. CE 25/05/92 - D. o. 26105/92 

ESTATUTO DO 

Centro Comunitário Assistencial e Educacional Anlbal Difrância 

CAPITULO 1 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

ART. 1° - O Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrância, 
fundado no dia 01 (primeiro) do mês de novembro do ano de um mil 
novecentos e setenta e quatro, é uma associação civil de direito privado, 
sem fins econômicos, constituída por tempo indeterminado, com sede à 
Rua Gaudêncio Piola n. 5-25, vila São Paulo, CEP 17022-113, no 
município de Bauru, Estado de São Paulo e foro em Bauru-SP. 

ART. 2° -A Entidade tem por finalidades: 

1 - Abrigar, prestar assistência e educar, no regime de tempo integral, 
com característica de creche, as crianças de ambos os sexos, com idade 
de três meses a seis anos e onze meses, a fim de possibilitar melhores 
condições de trabalho aos pais. Durante o período de permanência na~, 
entidade. as crianças matriculadas receberão, além de alimentos, tod 
assistência necessária e adequada a sua boa formação; · 

1 

li - Promover socialmente as próprias famílias das crianças matriculadas 
e mesmo outras que necessitam de ajuda e amparo, orientando-as e 
preparando-as para uma vida melhor, através do ensino, da formação de 
hábitos úteis e construtivos. 

ART. 3° - No desenvolvimento de suas atividades a Entidade não fará distinção 
alguma quanto à origem, raça, cor, condição, credo político ou religioso, 
e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos 
e permanentes. 

ART. 4° - A Entidade terá um Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia 
Geral, disciplinará o seu funcionamento. 

ART. 5° - A fim de cumprir suas finalidades, a Entidade se organizará em tantas 
unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias, as 
quais se regerão pelo Regimento Interno aludido no Artigo 4°. 

Rua Gaudêncio Piola, 5-25,- Fone (14) 3239-1982 -Vila São Pa . - CEP 17022-11'3 - Bauru - SP 
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FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001•89 
DECLARADA Dê UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE 25/03/92 
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Parágrafo Único: Poderá também a instituição criar unidades de serviços para 
execução de atividades visando a sua auto-sustentação, utilizando-se de 
todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente 
no desenvolvimento de objetivos instituicionais. ~ ~-6,, Â 

PROC N2 "18Q_f __ DU--J _l . u 1 

F~_LHAS _i,~ J , _:;;;:...J 
CAPITULO li 

DOS SÓCIOS 

ART. 6° - A Entidade é constituída por número ilimitado de sócios, podendo 
compor o seu quadro social qualquer pessoa física, de idade igual ou 
superior a 18 anos, e empresa ou entidade idônea que se interesse pelos 
seus objetivos. 

Parágrafo Único: Serão admitidos como sócios os çandidatos que, mediante 
proposta assinada por sócio regular, tiver sua inscrição aprovada pela 
Diretoria. 

ART. 7° - São direitos dos sócios efetivos quites com suas obrigações sociais: 

1 - Votar e ser votado para os cargos eletivos; A 
li - Tomar parte nas Assembleias Gerais; (/ ~ 

Ili - Comparecer a reuniões e participar dos debates, sugerindo a 
Diretoria, por escrito, medidas ou providências que aspirem o 
aperfeiçoamento operativo da entidade, bem como denunciar qualquer 
resolução que fira as normas estatutárias do Centro Comunitário 
Assistencial e Educacional Aníbal Difrânda; 

IV - Requerer junto ao presidente da Diretoria, convocação de reunião 
com a administração, justificando convenientemente o pedido. 

ART. 8° - São deveres dos sócios: 

1 - Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

li - Acatar as determinações da Diretoria e as resoluções · das 
Assembléias; 

Rua Gaudêncio Piola, 5-25, - Fone (14) 3239-1982 - Vila São Paulo - 17022-113 •Bauru• SP 
E-mail: crechesaopaulo@ig.com.br Home Page: http:/'r.paro 
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CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIA 
FUNDADA EM 01/11/1974 - CNPJ 46.141.990/0001-89 

DECLARADA OE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE 25/03/92 
DECLARADA DE UTILIDADE PUBLICA PELA 1..e1 ESTADUAL N.0 3.779 DE JULHO oe 1983 
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Ili - Zelar pelo decoro e bom nome do Centro Comunitário Assistencial e 
Educacional Aníbal Difrância, participando, quando solicitados pela 

li\ 
< 

Di_retoria, dos departamentos e comissões de traba~a-q1:1~ie~~·set~2L 

cnados; 
1 
PRO;- ,J

2 
- ~ ~ _ . _ J 

IV - Colaborar para que a Instituição alcance seus p e os objetivÕS, ----
apresentando ideias, sugestões, temas para discussões e estudos, teses 
e assuntos de interesse comum e tudo o que for benefi'cio ao seu 
desenvolvimento e aperfeiçoamento. 

ART. 9° - Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelo$ 
encargos da instituição, e serão distribuídos pelas seguintes categorias: 

1 - Fundadores: Todas as pessoas que compareceram às reuniões 
preparatórias da Instituição; 

11- Contribuintes: Todas as pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem 
com donativos mensais ou anuais, que doarão livremente; 

Ili - Beneméritos: Os que prestarem serviços relevantes a Instituição ou 
concorrerem a favor dela com quantia vultuosa ou doação de- grande 
valor; 

IV - Honorários: As pessoas eminentes a quem a Diretoria da Instituição~. 
resolver distinguir com esse título. V ~ 

ART. 10° - É direito do sócio demitir-se quando julgar necessário, protocolando · 
junto à secretaria da entidade seu pedido de demissão. 

ART. 11 ° - A exclusão do sócio se dará nas seg1,1intes situações: 

1 - Grave violação do estatuto; 

li - Difamar a entidade, seus membros e sócios: 

Ili - Praticar atividades que contrarie decisões de Assembleias: 

IV - Desvio dos bons costumes; 

V - Conduta duvidosa, atos ilícitos ou imorais; 

VI - Falta de pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas das 
contribuições associativas: 

Rua Gaudêncio Piola, 5-25. • Fone (14) 3239-1982 -Vila São Paulo - CEP 
E-mail: crechesaopaulo@ig.corn.br Horne Page: http://l,'ÍWW.par · universitartascj.org.br 

1 



• 

• 

r OltlctAI. D[ REGISTRO CtVIL DE PESSÓAS Jt'ldDteAS DE BAIJAt'• - ·sr ~ 
P,IJCROFtU.IADO-!\ .. 6'.453 a __ 

CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIA - -- - . 
FUNDADA EM 01/11/1974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 

DECLARADA oe UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 DE 26/03/92 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI ESTADUAL N.<1 3.778 OE JULHO DE 1983 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO DEC, OE 25/05192 - D. O. 26/05/92 

VII - O sócio excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido 
mediante o pagamento de seu débito junto a tesouraria da entidade. 
Parágrafo único: A perda da qualidade de sócio será determinada pela 
diretoria, cabendo sempre recurso a Assembleia Geral. 

CAPITULO Ili 

DA ADMINISTRAÇÃO 

ART. 12" -A entidade será administrada por: 

1 -Assembleia Geral; 

li - Diretoria; 

Ili - Conselho Fiscal. 

PROC. N2 

FOLHAS 

ART. 13° - A Assembleia, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á de 
sócios em pleno gozo de seus direitos políticos e estatutários. 

ART. 14° - Compete a Assembleia Geral: 

1 - Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal; 

li - Destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal; 

Ili - Decidir sobre reforma do Estatuto; 

IV - Decidir sobre a extinção da entidade nos termos do artigo 40; 

V - Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou 
permutar bens patrimoniais; 

VI - Aprovar o Regimento Interno. 

Parágrafo único: Para as deliberações a que se referem os incisos li e Ili 
é exigido o voto concordante de 213 (dois terços} dos presentes à 
Assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela· 
deliberar, em ·primeira convocação, sem a maioria absoluta dos sócios, 
ou com 1/3 (um terço) nas convocações seguintes. 

ART. 15° - A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano 
para: 

Rua Gaudêncio Piola, 5-25, - Fone (14) 3239-1982 • Vila São Paulo. Ç~-113 •Bauru• SP 
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CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCI 
' . 

FUNDADA EM 0111111974 • CNPJ 46.141.990/0001-89 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 3442 OE 25/03/92 
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PROC.N2 30~ 

~F~OL~HA~S===lf==G=:::;l~-.;:::;-:-_,,.,, 
li - Díscutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho 

1 - Apreciar o relatório da Diretoria; 

Físcal. 

ART. 16° - A Assembleía Geral realízar-se-á extraordínariamente, quando 
convocados: 

1 - Pelo Presídente; 

li - Pela Diretoria; 

Ili - Pelo Conselho Fiscal; 

IV - Por requerimento de 1/5 (um quínto) dos sócios quítes com as 
obrigações sociais, que subscreverão e especificarão as razões da 
convocação. 

ART. 17° - A convocação de Assembleía Geral será feíta por meio de Edital 
afixado na sede da entidade, publicação na ímprensa local, por circulares 
ou outros meios convenientes, com antecedência de oito dias. 

Parágrafo Único: Qualquer Assembleia instalar-se-á em primeira convocação,~

1 

com a maioria dos sócios e, em segunda convocação, uma hora após, 
com qualquer número, sendo que as resoluções serão tomadas pela 
maioria dos votos, observado o constante no Parágrafo único do art. 14º. 

ART. 18° - A Diretoria será constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretário, Primeiró e Segundo Tesoureiro. 

CAPITULO IV 

DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA 

ART. 19° - A diretoria da entidade será eleita por aclamação ou por escrutínio 
secreto, pela maioria simples dos sócios em pleno gozo de seus direitos, 
conforme previsto no inciso Ido Art. 14º. 

1 - O voto é pessoal, unitário e intransferível; , ' 

Rua Gaudêncio Piola, 5-25.- Fone (14) 3239-1982. Vila São Paulo-iCEP 17022-113- Bauru• SP 
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li - Cada sócio terá direito de votar na chapa de sua preferência, sendo 
admitido o voto por correspondência, desde que t!-"õe~~p sigif·l'~j3=Q-, 
mesmo; li/ -5 ~-

1 FOLHAS. '"t <o m, _=:.t.".,;; ___ _ 

Ili - Em caso de empate será eleita a chapa cujo presidente tiver mais 
tempo de sócio da entidade, como membro ativo; 

IV - A eleição deverá ocorrer no máximo 30 {trinta) dias antes do ténnino 
do mandato; 

V - A posse da diretoria eleita poderá ser feita em solenidade própria, 
mas somente entrará em exercício no primeiro dia imediatamente 
posterior ao término do mandato; 

VI - Os candidatos a cargo da diretoria devem fâzer o registro da chapa 
completa na secretaria da entidade, juntamente com a qualificação 
individual de cada componente e do cargo ao qual concorre, no prazo 
mínimo de 90 (noventa) dias antes do vencimento do mandato. 

Paragrafo Único - O mandato da Diretoria. será de dois anos, vedada mais de 
uma reeleição consecutiva. 

ART. 20° - Perderão o mandato os membros da Diretoria 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 cómunicação à 
secretaria da entidade; 

IV -Aceitação de cargo ou função incompatível com exercício do cargo; 

V - Conduta duvidosa. 

Parágrafo Único: A perda do mandato será declarada pela Diretoria, e 
homologada pela Assembleia Geral convocada somente para este fim. 
nos tennos da lei, onde será assegurado o amplo direito de defesa. 

ART. 21° - Em caso de renúncia de qualquer membro da Diretoria ou do Conselho 
Fiscal. o cargo será preenchido pelo suplente, até o seu término. 

) 
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Parágrafo Primeiro: O pedido de renúncia se dará por escrito, devendo s!;lr 
protocolado na secretaria da entidade que submeterá dentro do prazo de 
30 (trinta) dias no máximo, a deliberação da Assembleia Geral. 

Parágrafo Segundo: Ocorrendo renúncia coletiva da Diretoria e Conselho Fiscal, 
e respectivos suplentes, qualquer dos sócios poderá convocar a 
Assembleia Geral que elegerá uma comissão eleitoral de 05 (cinco) 
membros que administrará a entidade e fará realizar novas eleições no 
prazo de 30 {trinta) dias. Os membros eleitos nestas condições 
complementarão o mandato dos. renunciantes. ____ / ~,.. -· ·· ·•· • · 

PROC. N2 l ?, 0 'Y=? t-----h, 
ART. 22°- Compete a Diretoria: FOLHAS '-t C:, ,,..,. .... !.EZ:::;_J 

1 - Elaborar programa anual de atividades e executá-lo; 

li - Elaborar e apresentar à Assembleia Geral, o relatório anual; 

Ili - Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua 
colaboração em atividades de interesse comum; 

IV - Contratar e demitir funcionários; 

V - Criar departamentos ou comissões necessárias ao 
desenvolvimento da entidade; 

VI - Prover os cargos administrativos ou técnicos. 

ART. 23° -A diretoria reunir-se-á, no mínimo, uma vez por mês . 

ART. 24° - Compete ao presidente: 

melhor 

~ 

1 - Representar a Entidade ativa e 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 - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimente Interno; 

Ili - Convocar e presidir Assembleias Ordinárias e Extraordinárias: 

IV - Convocar e presidir as reuniões da Direto · 
~,.·/ 

----R-ua-G-au-d-ên-c-io-P-io-la-,5--2-&---F-on_e_(_14-)3_2_3_9_..,19~8-2--Vi-,l-a-Sã-o~~iu-io.-1--1-:P~1-7-02_2_-1:::::13'"'.-B-au_r_u--S-P---~J 
E-mail: crechesaopaulo@ig.com.br Home Page: http://Www.paroquiauniversitariascj.org.br 



• 

~= 
ICAS DE BAUR\f -SP ~ 

CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIA 
FUNDADA EM 01/11/1974 - C_NPJ 46.141.990/000·1-89 

DECLARADA DE UTILIDADE PIJBLIÓA MUNICIPAL- PELA LEI MUNfCIPAL N'" 3442 DE 25/03/92 
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELÁ LEI ESTADUAL""·º 3.779 OE JULHO oe 1983 
DECLARADA oe UTlLIOAOE PL.IBLICA FEDERAL PELO DEC. OE 25/05/92 • D. o. 28/05/92 

V - Abrir e manter contas bancárias, assinar cheques, ordens de 
pagamentos, documentos contábeis, movimentar contas correntes 
assinando em conjunto com o Primeiro ou Segundo Tesoureiro; 

VI - Decidir com seu voto os casos de empate na deliberação da 
Diretoria. 

PROC NP. 4~1½(,., .. ~1 ART. 25° - Compete ao Vice-Presidente: · ' · . ª . _· ,. ... 
FOLHAS l _____ ,__:,..,. ,, ":!':...,".." ',.:,,..._,.'t"""'~;:" l 

1- Substitui o Presidente em suas faltas ou impedimentos; - -----

11 - Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

Ili - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente; 

IV - Abrir e manter contas bancárias, assinar cheques, ordens de 
pagamentos, documentos contábeis, movimentar contas correntes 
assinando em conjunto com o Primeiro ou Segundo Tesoureiro. 

ART. 26° - Compete ao Primeiro Secretário: 

1 - Secretariar as reuniões da Diretoria e assembleia Geral e redigir as 

competentes atas; ·.À' 
li - Publicar todas as notícil:!S das atividades da entidade; {/ ~ 

Ili - Superintender os serviços da secretaria . 

ART. 27° - Compete ao Segundo Secretário: 

1 - Substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos; 

li - Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

Ili - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário. 

ART. 28° - Compete ao Primeiro Tesoureiro: 

1 - Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, renda, 
auxílios e donativos em dinheiro ou em espécie, mantendo em dia a 
escrituração, toda comprovada; 

_______ 11_-_P_a~g~a_r_a_s_co_n_t~as'--'-d~as'--'-de~s~p~e_s_as~,~ª~u~to~n_·za-=da_s_,_pe_l_o_P_re~s~id~e~n~te~;_· ____ 'J·J. 
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CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENClftJ 
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DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº ~42 OE 25/03/92 
DECLARADA DE 'UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI 'ESTADUAL N,0 3.779 DE JULHO OE 1983 
DECLARADA oe UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO DEC. DE 25/05/92 - D. o. 26/05/92 

Ili - Apresentar relatório de receitas e despesas~mpf9-{!\Je-ro1m--•·-··.-··· ·· ·1 
solicitados; 1 PROC. N2 _ l 3 O J_,2,Qf=::;:;-1' 

FOLHAS 4 Íz ~-~-c';';~-:.:..--. .J 
IV - Apresentar relatório financeiro para ser submE1bdo a Assémõlêiã""•·----·· 
Geral: 

V - Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 

VI - Conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário e 
documentos re_lativos a tesouraria, inclusive contas bancárias; 

VII - Abrir e manter contas bancárias, assinar cheques, ordens de 
pagamentos, documentos contábeis, movimentar contas correntes 
assinando em conjunto com o Presidente ou Vice Presidente. 

ART.29ª - Compete ao Segundo Tesoureiro: 

1 - Auxiliar o Primeiro Tesoureiro no desempenho de suas funções, 
substituindo-o nas suas funções e impedimentos; 

li - Em caso de vacância, assumir o mandato até o término; 

Ili - Prestar de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro; /1\ .. '1 

IV - Abrir e manter contas bancárias, assinar cheques, ordens di>/ \) 
pagamentos, documentos contábeis, moviment_ar contas correntes 
assinando em conjunto com o Presidente ou Vice Presidente. 

ART. 30° - O Conselho Fiscal será composto por três membros titulares e seus 
respectivos suplentes, eleitos pel13 Assembleia Geral. 

1 - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da 
Diretoria; 

li - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo 
suplente, até o seu término. 

ART. 31º - Compete ao Conselho Fiscal: 

1 - Examinar os livros de escrituração da entidade; 

li - Examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, 

______ ...;o::.!p:.::in.::.a:::n...;d:.:o...;a::..:.;re:.:s:.cp~e...;it.::.o·'-. ----,-----------~r--------¾.J· J 
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Ili - Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório 
anual da Diretoria; 

IV - Opinar sobre aquisição e alienação de bens, por parte da entidade. 
Parágrafo Único - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada 
06 (seis) meses e, extraordinariamente, sempre que necessário. 

ART. 32" - Não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, 
benfeitores, ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, 
direta ou indiretamente, por qualquer forma de título, em razão das 
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos 
respectivos atos constitutivos . 

Parágrafo Único - É vedada a distribuição de lucros, vantagens ou bonificação 
aos dirigentes, associados ou mantenedores, de forma alguma. 

CAPITULO V 

DO PATRIMÔNIO 

ART. 33° - O patrimônio da entidade será constituído de bens móveis, imóveis,~•,: 
veículos, semoventes, ações, apólices de divida pública, contribuições , 
dos associados, auxílios e donativos em dinheiro ou espécie. ' 

ART. 34° - No caso de dissolução social da Instituição, os bens remanescentes 
serão destinados a outra Instituição congênere, devidamente registrada 
no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social). 

Parãgrafo Único - Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser 
aplicados dentro do Município de sua sede, ou, no caso de unidades 
prestadoras de serviços a ela vinculadas, no âmbito do Estado 
concessor. 

ART. 35° - O Centro Comunitário Assistencial E Educacional Aníbal Oifrância não 
distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela 
do seu patrimônio, sob nenhuma forma. 

ART. 36° - O Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrãncia 
aplicará as subvenções e doações recebidas nas finalidades à que 
estejam vinculadas. 

/ 
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ART. 37° - Em caso de dissolução ou extinção destinará o eventual patrimônio 
remanescente a Entidade congênere, dotada de personalidade jurídica, 
com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, 
preferencialmente no Município de origem, e regi~trada no Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS, inexistindo, a uma entidade 
pública. 

ART. 311° - O Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrância não 
constituirá patrimônio exclusivo de um grupo de indivíduos, famílias, 
entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficente de 

assistência social. r;;:;:;;:-,::; r ~ 
0 1 

w;:2.. --·· i l i>ROC. r..~ ____ ...,.,=.,-. . --= 
i FOLHAS_ • Ú :::/-(Q _ •. · 

CAPÍTULO VI -------.. ·---~----,,,, -

DAS FONTES DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO 

ART. 39° - Os recursos necessários à manutenção do atendimento global da 
Entidade serão oriundos das seguintes fontes: 

1 - Verbas e Convênios Públicos (Federal, Estadual e Municipal); 

li - Contribuições de associados no sistema de adoção simbólica; 

Ili - Mensalidades ou Anuidades de Sócios Corltribuintes; 

IV - Donativos em dinheiro; 

VI - Promoções beneficentes; 

VII - Bazares da Pechincha; 

VIII - Outras arrecadações eventuais. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 40º - A Entidade será dissolvida por decisão da Assembleia Geral ~~'\ .. ,. 
Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, caso se tome 
impossível a continuação de suas atividades. 

Rua Gaudêncio Piola, 5-2& - Fone (14) 3239-1982 -Vila Silo Paulo - CEP 17022-113 - Ba 
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ART. 41° - O presente Estatuto poderá ser reformado, no seu todo ou em parte, 
em qualquer tempo, em Assembleia Geral, especialmente convocada 
para esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em cartório, 
observado o disposto no Parágrafo Único do Art. 14°. 

ART. 42" - O exercício social compreen~erá o período de 01 de janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano. 

ART. 43° - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria 
e referendados pela Assembleia Geral . 

CAPÍTULO VIII 

ART. 44º - A entidade terá objetivos voltados ~ promoção de atividades de 
relevância pública. 

CAPÍTULO IX 

ART. 45º -A entidade terá escrituração de acordo com os princípios fundamenta~ 
de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. V \) 

Bauru, 25 de· l~tembro ~~o:.-rf'a::TAB~LIAo, 
j .• ~_!:!AURU-SP 

NEUSA MARIA-~ , \, RA ZARA TINE ----,-

sténte vG- ________ _ 
~2"-rÃOOLIÃO I 

c-tvf ·-"1 ~p 

NEL ~ MAR~~S GONÇALVES 

ri;§!ir6 Sec'á'' .. ·--··· ·-·-
/ / '\ Q. 'e:-:,),. "1 i 2° TA ?-"EUÃO ! 

ADAHIL f ON DE/ o EIRA PINH~-''-L st':..;~'.I - SP 
✓ 

Advogad°;9ÂBISP 152.305 
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LUIS MARCIO OLINTO PESSOA 
OFICIAL 

CERTIFICA 

Que o prcstntr.: titulo foi PROTOCOL.JZADO no 
-Livro. A ·sob nº 64,453 MICROFILMADO sob o. 
mesmo número. AVERBADO EM FRENTE AO 
RÉG!STRO.Íl" ii~I do Livro A-l'J, em 23 de 
outubro de 201.7, .o ido é verdade e dou fé. 

EMOL: 
~ST.: 
IPESP: 
M.P.: 

ÍSl.5-0 
43.14 
29,45 

7,24 

r PROC. fll2_ 

FOLHAS 

8,04 
I0.37 
2.92 

252,66 

_,.,. .. _ .. ____ ~.e--.--*•~- -~--,_~ ... , ...... _..., ___ ,..... , ....... ~-----~-·· . ~- ... 



1 '1 - -.... - .... ---i-::-------
! PROC. {,' 13 o LW~!~ 
l!:_ot.HAS_ _Da ~ 

CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E 

EDUCACIONAL ANIBAL DIFRÂNCIA 
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BANHEIROS 



CENTRO CdMUNl.,~10 ASSISTENCIAL E EDUCACl!:0..L ANIBALDIFRANCIA 
"CRECHE E BERÇARIO SÃO PAULO" 

FUNDADA1EM 01/11/1974- CNP:J 46.141.990/0001-89 

ANEXOI 

OFICIO Nº 002/201à 

AO CONSELHO MUNICIPAL DO$ DIREITOS IDA CRIANÇA,E DO ADOLltSCCENTE 

A/C Sra. Andrea Ferreguti 

Presidente do CMDCA/Bauru 

Prezadi:1 Senhora, 

O Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Diff-ancia "Creche e Berçário São Paulo" encaminha á V..Sa. a descrição da 

Proposta do Projeto Reestruturação nos Banheiros e documentos, referente ao Edital de Chamamento Publico nº 02/2019. 
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• • CENTRO COMl!JNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL.ANIBAL Dlf=RANCIA 
"CRECHE E BERÇARIO SÃO PAULO" 

FUNDADA EN/101/11/1974 - CNPJ 46.141.990/0001-89 

ANEXO Ili 

1- Identificação: 

Nome da Entidade: Centro Comunitãrio Assistenctial e Educacibnal Aníbal Difrância - Creche e Berçário São Paulo 

CNPJ: 46.141.990.0001-89 

Endereço: Rua Gaudêncio Piela, 5-25, Vila São Paulo, CEP: 17022-113 Ballru/SP. 

Telefone: (14) 3239-1082 

E-mail: crechesaopaulo@ig.com. br 

Data de Fundação: 01/11/1974 

1.2 Dados do Representante Legal 

Nome: João Batista de Sousa 

RG: 2.816.260 

CPF: 129.019.628-15 

Nacionalidade: Brasileira 

Estado civil: casado 

Endereço: Rua Almeida Brandão, 17-39. 

Bairro: Jardim Brasil 

Município: Bauru 

UF:SP 

CEP: 17011-060 
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CENTRO COMUNl",RIO ASSISTENCIAL E EDUCACl!AL ANIBAL DIFRANCIA 
"CRECHE E BERÇAIRIO SÃO PAULO" 

FUNDADA EM 01/11/1974- <CNPJ 46.141.990/0001-89 

1.3. Descrição do Projeto 

Titulo do proje'to: REESTRU!J"URAÇÃO NdS BANHEIROS 

!Local de Execução: Rua Gaudêncio Piela, 5-25 - Vila Sã0 Paulo. 

l?razo de Exeeução: no exercício do recebimento Ganeiro/julho). 

Objetivos: 

@eral: 

• Ampliar o espaço e condições gerais dos banheiros 

!Específicos: 

• Facilitar a higienização; 

• Aumentar a iluminação do ambiente; 

• Propiciar melhores condições de uso; 

• Diminuir a umidade elo espaço; 

• Melhorar a ventilaçã0. 

Ações: 

A finalidade da reforma é devido a vários problemas em dois banheiros, os mesmos são muito: antigos, uma vez que foi a construído 

12371 
1 r O j - :z: (""l 

)> • -
VI Z 

l ,o 

na década de 80, já passaram por refi\irmas, entretanto, apresentam problemas de infiltração, vazamerntos internos,, problemas ,~ lo 
elétricos, entupimento, portas enferrujaelas, piso escorregadio e falta de ventilação. DevidC!> às condições precárias sentimos a 11t 
necessidade de uma ampla! reforma, proporcionando condições e segurança às crianças. 



CENTRO COMUNl~O ASSISTENCIAL E EDUCACI~ '\L ANIBAL DIFRANCIA 
. ~RECHE E BERÇARIO SÃO PAULv" 

FUNDADA EM 01111/1974- CNPJ 46.141.990/0001-89 

Indicadores de Resultado: 

• Pratícidade na higienização, 

• Acessibilidade 

• Primordialidade nas condições de uso 

Publico alvo: 

130 crianças com idade de 03 meses a 06 anos e 11 meses. 

2. Informações do valor da contrapartida (se houver) 

Valor da Contrapartida: O,<DO 

Valor Total do Projeto: R$ 35.400,00 

3. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL 

Projeto de reforma foi elaborado pelo Eng. Sebastiao José de Almeida 

4. INFORMAÇOES ADICIONAIS 

\ 

~óaolRatisratjé'Sousa. , ijp 

Bauru, 11 de março de 2019. 

~ 
Enazareth.Alucimar Silva 

Coordenadora 
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• • CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA 
"CRECHE E BERÇARIO sAo PAULO" 

FUNDADA EM 01/11/1974 - CNPJ 46.141.990/0001-89 

ANEXO li 

4- Identificação: 

Nome da Entidade: Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrâr:,cia - Creche e Berçário São, Paulo 

CNPJ: 46.141.990.0001-89 

Endereço: Rua Gaudêncio Piola, 5-25, Vila São Paulo, CEP: 17022-113 Bauru/SP. 

Telefone: (14) 3239-1082 

E-mail: crechesaopaulo@ig.com.br 

Finalidade: 

o programa visa atender 130 cria11ças de 03 meses a 06 anos e 11 meses, propiciando educação, proteção e segurança, 

favorecendo seu desenvolvimento ·educacional, intelectual, físico e psicossocial. A Unidade deve propiciar o crescimento em 

conjunto das crianças e adultos, onde cada um, a S§lU modo, contribua para urni projeto comum, um local onde haja es1Paço para 

d~sco~ertas, tr~cas af~tivas, apren~izagens, ~çõé~. conheciment_o da realidade e desenvolviin~nt~ de potencialidade~. Propiciar 1 ~ ~ 1 
s1tuaçoes de brrncade1ras e aprendizagens orientadas de forma mtegrada e que possam contribuir para o desenvolvmnento das !.~ : 
capacidades infantil de relação interpessoal, de respei,to e confiança, e o acesso, aos conheci1111entos amplos da realidade social e 11 · '° 

cultural. Neste processo, auxiliando o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades 

corporais, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para. a formação de crianças felizes e saudáveis, 

colaborando assim, com o município de Bauru no atendimento a criança da Educáção Infantil. 

Segundo preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº. 8069, de 13 de julho de 1990). 
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CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAIL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA 

"CRECHE E BERÇARIO SÃO PAULO" 
FUNDADA EM 01/11/1974-CNPJ 46.141.990/0001-89 

Ili - Diagnostico da realidade 

Atendimento a 130 crianças de ambos os sexos, no regime de tempo integral, com idade de três meses a seis anos e onze 

meses, com a finalidade de possibilitar melhores condições de trabalho aos pais. Durante o período de permanência na entidade, 

as crianças matriculadas receberão, além de alimentos, toda assistência necessária e adequada a sua boa formação. 

As famílias atendidas pela unidade escolar possuem baixa escolaridade, sendo que boa parte atuam como empregadas 

domésticas, diaristas, as que têm a participação dos pais no cotidiano, em sua maioría atuam no mercado informal, como 

serventes de pedreiro, vidraceiro, pintor, jardineiros. Porém grande parte destas famílias não possui registro em carteira e 

consequentemente não tem o acesso aos direitos trabalhistas previstos em lei. 

Sendo assim, a realidade das famílias acaba sendo complexa, porque se existe baixa escolaridade, as oportunidades de 

trabalho também irão ser reduzidas cada vez mais. 

IV - Indicadores: 

• Qualidade: acessibilidade e condições de uso; 

• Praticidade na higienização; 

• Acessibilidade; 

• Primordialidade nas condições de uso; 

• Tempo: previsão da reforma em 30 dias. 

-;.: 

Jo 

Bauru, 11 de março de 2019. 

Enazaretn AlucimaYSilva 
Coordenadora 

c3 
5: 
-~ 

t ii \1. _}.., ~ 
'·~\. o 



• • CENTRO COMl!JNITARIO ASSISTENCIAL E EDUt:ACIONAL.ANIBAL Dlt=RANCIA 
"CRECHE E BERÇARIO SÃO PAULO" 

FUNDADA EN/101/11/1974 - CNPJ 46.141.990/0001-89 

ANIEXO IV 

PLANO IDE TRABALHO 

1- Identificação: 

Nome da Entidade: Centro Comunitãrio AssistenGial e Educacibnal Aníbal Dlfrância - Creche e Berçário São Paulo 

CNPJ: 46.141.990.0001-89 

Endereço: Rua Gaudêncio Piela, 5-25, Vila São Paulo, CEP: 17022-113 Baúru/SP. 

Telefone: (14) 3239-1082 

E-mail: crechesaopaulo@ig.com.Qr 

Data de Fundação: 01/11/1974 

Nome do Responsável Legal: João Batista de Sousa 

2- CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: :Y 
O Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrância, fundado•no dia 01 (primeiro) do m~s de novembro do ano de um 

mil novecentos e setenta e quatro, é uma associação ci~I de direito privado, sem fins econômicos, constituída por ten'lP, 

indeterminado, com sede à Rua Gaudêncio Piela n. 5-25, vilá São Paulo, CEP 17022-113, no município de Bauru, Estado de $ão 10 ~ . - o 1 
Paulo e foro em Bauru/SP. ~ 0 

V> z 
,o Constituição da Entidade ConformeiEstatuto Finálidades Estatutárias: 

ART. 2° 

1 - Abrigar, prestar assistência e educar, no regime de tempo integral, com earacterística de creche, as crianças de ambos os sexos, 

com idade de três meses a seis artes e 11 onze meses, a fim de possibilitar melhores condições dé trabalho aos; pais. Durantla o 
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CENTRO COMUNITA,OASSISTENCIAL E EDUCACIONALANIBAL DIFRANCIA 

"CRECHE E BERÇARIO SÃO PAULO" 
FUNDADA EM 01/11/1974-CNPJ 46.141.990/0001-89 

Durante o período de permanência na entidade, as crianças matric~ladas receberão, além de alimentos, toda assistência 

necessária e adequada a sua boa formação; 

li - Promover socialmente as próprias famílias das crianças matriculadas e mesmo outras que necessitam de ajuda e amparo, 

orientando-as e preparando-as para uma vida melhor, através do ensino, da formação de hábitos úteis e construtivos. 

2. DIAGNOSTICO DA REALIDADE 

2.1. Identificação do,Objeto: 

A Instituição Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrância "Creche e Berçário São Paulo" localiza-se à 

Rua Gaudêncio Piola, nº 5-25 - Vila São Paulo, CEP 17022-113, telefone 3239-1982, na cidade tle Bauru. Presta serviços com 

atendimento em Educação Infantil para 130 crianças na faixa etária de 03 meses a 1©6 anos e 11 meses em período integri;il. O 

espaço privilegia a educação e a evolução da criança, possibilitando o aprendizado, sendo este necessário se constituir sob suas 

referencias culturais, visto que podemos pensar em crescimento humano quando admitimos a interação social. 

Data da Fundação: 01/11/1974 (inicio das atividades da creche 04/1984). 

3- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

3.1 - Identificação da Proposta 

O projeto busca melhorar a infraestrutura dos nossos banheiros, consequentemente a qualidade nos serviços prestados, para tant, 

é necessário reforrrrar, ampliar e adaptar os banheiros. Desse modo, espera-se melhorar a estrutura dos mesmos, uma vez que f, 

a construído na década de 80, já passaram por reformas, ellltretanto, os mesmos apresenta diversos problemas na parte hidráulic 

em geral, tais como: problemas .de infiltração, vazamentos internos, problemas elétricos, entupimento na rede de esgoto. Devid 

às condições precá;ias sentimos a necessidade de uma ampla reforma, visando à segurança das crianças. 
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CENTRO COMUNITAl°{IO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA 

"CRECHE E BERÇARIO SÃO PAULO" 
FUNDADA EM 01/11/1974- CNPJ 46.141.990/0001-89 

3.2 - Publico Alvo 

130 crianças com idade de 03 meses a 06 anos e 11 meses 

3.3 - objetivos 

Geral: 

• Ampliar o espaço e condições gerais dos banheiros 

Específicos 

• Facilitar a higienização; 

• Aumentar a iluminação do ambiente; 

• Propiciar melhores condições de uso; 

• Diminuir a umidade do espaço; 

• Melhorar a ventilação; 

3.4-Meta 

Reformar e ampliar a infraestrutura física dos banheiros e vestiário, visando à melhoria na higiene e saúde das crianças. 

3.5 - Período de Funcionamento 

De segunda a sexta-feira - das 7h às 17h 

3.6 - Qperacionali;z:ação 

Reforma nos banheiros masculino e feminino e vestiário 

23 -o 1· 
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CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA 

"CRECHE E BERÇARIO SÃO PAULO" 
FUNDADA EM 01/11/1974- CNPJ 46.141.990/0001-89 

3.7 - Descrição das Atividades 

O programa visa atender crianças de 03 meses a 06 anos e 11 meses, propiciando educação, proteção e segurança, 

favorecendo seu desenvolvimento educacional, intelectual, físico e psicossocial. A Unidade deve propiciar o crescimento em 

conju!lto das crianças e adultos, onde cada um, a seu modo, contribua para um projeto comum, um local onde haja espaço para 

descobertas, trocas afetivas, aprendizagens, ações, conhecimento da realidade e desenvolvimento de potencialidades. Propiciar 

situações de brincadeiras e apr~ndizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 

capacidades infantil de relação interpessoal, ele respeito e confiança, e o acesso aos conhecimentos amplos da realidade social e 

cultural. Neste processo, auxiliando o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialiclades 

corporais, emocioriais, estéticas e éticas, ria perspectiva de contribuir para a f!'.'.)rmação de crianças felizes e saudáveis, 

colaborando assim, com o município de Bauru no atendimento a criança da Educação Infantil. Y 
Segundo preconiza o Esta_tuto da Criança e do Adolescente (lei nº. 8069, de 13 pe julho de 1990). J 

Artigc:, 3º - A criar:iça e o adoléscente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo da 

proteção integral, assegurando-lhes, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social em condições de liberdade e de di!lJnidade. ,-----.. -,;,· lo ,_ 
i :e 

Artigo 53 - A criança e o adolescente têm díreito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pesspa preparo para o Li;; 
. . ' 

ê5 
f"'l 
z ., 

exercí~io_ da cidadania e qu~li~cação para~ t~balho. Parágrafo único~ é d'.reito dos pais ou responsáv~is ter ~iên_cia do processo \rjw 
pedagog1co, bem como part1c1par das definiçoes das propostas educac1ona1s. Segundo estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da O 

. OQ 
Educação Nacional (lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996). !¼ 
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CENTRO COMUNITÁRl<D ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA 

"CRECHE E BERÇARIO $ÃO PAULO" 
FUNDADA EM 01/11/11974- CNPJ 46.141.990/0001-89 

Artigo 2° - A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos-ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando; seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. Segundo estabelece a Constituição F.ederal lei nº~.394, de 20 de dezembro·de 1996. 

3.8 - Impacto social esperado 

Melhoria no atendimento a 130 crianças, proporcionando um atendimento de qualidade em higiene. 

3.9 - Indicadores que aferirão as metas (relatórios/lista, visita in loco, encaminhamentos, pesquisa de satisfação do publico 

alvo etc.) 
..,..------,. 

Qualidade: acessibilidade e condiç_õ.e_s.._çle uso 

Tempo: previsão da reforma ~di;~) 

O recurso devera ser aplica\ro--duranlê-o ano do seu recebimento em período de férias ou recesso escolar. Ganeiro ou julho), 

respeitando o calendário escolar e as exigências acordada no projeto. 

Descrição do serviço Meta prevista Inicio/obra Termin'o/obra Conclusão 
~ 

Reforma geral em dois banheiros Inicio e fim da obra no Inicio do mêi! de Final db mês de • Praticidade na higienização, 1 -~ ;_g 
(ampliação do espaço/troca de período de Janeiro ou julh'o janeiroiou julho 1 "t,- o recesso ou - n 

' ::,. & 

• Acessibilida<'le í, n ~ vaso sanitário/chuveiro/piso ferais escolares •! 1 ,, 
1, 

revestimento/portas/rede de • Primordialidade nas condições! '---
esgoto). ' .e V., 

de uso Xl ~ 
·, .e::: 1 - ~ 

b 
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CENTRO CdMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA 

"CRECHE E BERÇARIO SÃO PAULO" 
FUNDADA1EM 01/11/1974 - CNP'J 46.141.990/0001-89 

4 - CRONOGRAMA/PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDAll>ES 

ATIVIDADE 
PRAZO DAS;ATIVIDADES/MÊS- 2019: 

JAN. FEV MAR. A'BR. MAi. JUN. JUL iAGOS. SET. OUT. NOV. 
! 

Aquislção de materiais ----- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ! ----- ---- ----- -----
' 

(no exercício do recebimento) 1 
Inicio •e termino da obra X .......... ----- ---- ----- ----- Xl ----- ----- ----- -·---J ., 
Prestação de contas i 

l 

{dentro do quadrimestre no 

exercfcio do recebimento) 

DEZ. 

-----

-----

-n "O o :,:, ,- o 
~ ~ 
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CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTIENCIAL E E;DUCACIONAL ANIBAli DIFRANCIA 

"CRECHE E BERÇARI01SÃO PAULO" 
FUNDADA EM 01/11/1974 - CNPJ 46.141.990/0001-89 

PLANO DE APLICAÇÃO 0:05 RECURSOS 

5.1. ~ECURSOS HUMANOS 

~ERIODO: DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 

Fonte de Recurso: Municipal - EDUCAÇAO 

Encargos Sociais e Trabalhistas 

QT Formação Cargo C/H Regime Salário· Benefícios 13° Rescisão Férias Demais 

Profissional Trab!llhista Líquido• FGTS IRRF' PIS INSS: VA/VT 1/12 1/12 1/3 Encargos 

01 ,uperior Coordenador 44 CLT 3.194,54 300,30 146,33 37,54 412,92 170,00 312,82 - 104,27 -~ 
01 Superior Aux. Pedagógico 25 CLT 1.371,61 119,27 -· 14,91 119,27 - 124,24 - 41,41 ~ 

05 ,uperior Professora 22 OLT 1.429,34 124,29 -· 15,54 124,29 170,00 129,47 - 43,16 -
01 :ns. Médio Aux. Administrativo 22 CLT 1.472,00 128,00 -· 16,00 128,00 170,00 133,34 - 44,44 -
01 :ns. Fund. Cozinheira 44 CLT 1.387,52 120,65 --· 15,08 120,65 170,00 125,68 - 41,89 -
01 :ns. Fund. Aux. Cozinha 44 GLT 1.231,88 107,12 13,39 107,12 170,00 111,58 37,19 -
01 Ens. Fund. Berçarista 44 OLT 1.387,52 120,65 -· 15,08 120,65 170,00 125,68 - 41,89 -
05 Ens. Médio Aux. Creche 44 OLT 1.147, 16 99,75 -· 12,47 99,75 170,00 103,91 -- 34,64 -r, ..... --c, 

:;2 ~ 
01 Ens. Fund. Aux. Creche 1 44 CLT 1.184,15 102,97 -· 12,87 102,9V 170,00 107,26 -- 35,75 

~ ~ 
01 Ens. Fund. Aux. Creche li 44 CLT 1.307,96 113,74 14,22 113,74 170,00 118,47 - 39,49 -

T<- ~ r- ,. 

De:: C) 
!\". 1 - -

·I 
~~-

Total Total 
Mensal Anual 

4.678,72· 56.144,64 

1.790,711 21.488,52 

10.180,45 : 122.165,40 

2.091,78 25.101,36 

1.981,47 23,777,64 

1.778,28' 21.339,36 

1.981,47' 23.777,64 

8.338,40 100.060,80 

1.715,97' 20.591,64 ,-
1.877,62· 22.531,44 

V, 
36.414,87 436.978,44 l) 
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CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA 

"CRECHE E BERÇARIO SÃO PAULO" 
FUNDADA EM 01/11/1974-CNPJ 46.141.990/0001-89 

Fonte de Recurso: Extra 
Encargos Sociais e Trabalhistas 

QT Formação Cargo C/H Regime Salário Benefícios 13º Rescisão Férias Demais 
Profissional ·rabalhista Líquido FGTS IRRF PIS INSS VA/VT 1/12 1/12 1i3 Encargos 

01 - - - - - -- - - - - - - -- -
01 - -- - - - -- - - - - - - - -

TOTAL 

5.2 - DESPESAS DE CUSTEIO - VALOR R$ 35.400,00 

Fonte de Recurso: FMDCA 
Natureza da despesa 
Demolicão de paredes 
RemorJio de Piso cerâmico 
ConstrurJio de Parede alvenaria 
Revestimento com azufeios 
ColocarAo de ciso cerâmico antiderrapante 
lnstalacão hidro sanitário 
lnstalacão de um pia/tanque 
Reconstrucão da rede de açiua e esçioto 
Colocacão de porta de madeira com auarnicão e fechadura 
ColocarJio de Esauadria metálica de alumínio 
ReconstrurJão da carte elétrica 
Servicos de pintura 
Servico de Pintura de corta de madeira 
Custo de mão de obra loeral) 
Total aeral R$ 35.400,00 

Total Total 
Mensal Anual 

.. 

- -
0,00 0,00 
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CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONÀL ANIBAL DIFRANCIA 

"CRECHE E BERÇARIO SÃO PAULO" 
FUNDADA EM:01/11/1974- CNPJ 46.141.990/0001-89 

6 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1 - Recursos Humanos 

C/H<J Regime 
Encargos Sociais e Trabalhistas 

Formação Cargo Sàlário Benefícios 13° Rescisão Férias Demais Total 

Profissional. "rabalhista Liquido FGTS IRRF PIS INSS VANT 1/12 1/1Tl 1/3 Encrargos Mensal 

-- - - - - -- - -- -· -- - - - - --
- - - - - -- - - --· - - - -- - --

TOTAL 0,00 

7 - CRONot;RAMA DE PRESTAÇÃO DE GONTAS 

ATIVIDADE QUADRIMESTRAL 1viAIO SETEMBRO JANEIRO ANUAL 

~RESTAÇÃO DE CONTAS 

J 

_./ 

JANEIRO A ABRIL 

MAIO A AGOSTO 

SETEMBRO A DEZEMBRO 

ANUAL 

Bauru, 11 de março de 2019. 

( 

Enaza~mar Silva 
Coordenador 

Total 
Anual 

--
--

0,00 

,, ~ o ::0 
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D~ pl!SSOAlURlj~i/Sl!ailS , 

lt::;~~~~~ ~lé~fW°º 
. SObón2 Q · 0 t . ------~----1 

CÓPIA DA ATA DA AS••i~!A GERAL 'ORDINÃ.RIA. ~LIZADA m§>Colli ui 3 o/{,o, 
(DF~J¾>E ffOVEMàRó DE !o.16, ,-.$ !O ~f.lTE) MORAS. , FOLHAS L/. 8 
Ao$.dezell!li~ ..... :rn-. .. .-., •. *.1lr,to-•--•'fflfl-• . :i . 

tvJ~)- horas, na Hde_.o ctntr9 ~pJl'lta')Unote,cafflllld~(Ç~C), tocalizadá na Ruá 
Sete de ~bl'f;>.: n.• 8,301.nllSta çld•, dt eauro, reunindosSe.q1,1ói11m superior a 1/3 
dos 101 a~ljdQ$, &li,,..- n11natum cons~m no "livro de Presença ·c;te 
Ass®lados à• Àfleltltll!).lq G1;11'jtfs", ptocedêu,;se à.élelção da DJnttorla da entidade 
~atá o ,P.erlPd.«> de ~ •~!lhél~ de- 2017' a 31 d.e dezêmbrô. d♦ 2019~, .Qs trabalho 
foram abertos J)el.o• ·"'~-® Centro, Mauro se~.Uftl> l>ompmo. o Pteal.dê . e 
proferiu :a prece de: ai;ertüta, Levando em tonafdêtação à flna!ldade.da Assem. _ la, 
es$1ai'ecf;lu que, por fQrça das dís~lç(Ses- ~rias, a presidência dos trab lhos 
c;ta AGô l'.levêi'lâ ar~• a unt dó& assócladQS que nlo tnwgre qualquer. h!JP 
conco~ aO' pleito. o senhor t4~on da $Uva Battos fez uso da palav pa 
sugerir .aos p11r'(lclp~ cJa Aasemblela que a 8$Co1ha recalsse sobre o . nn r 
Mauro. Fonseca Fenetra Jorge. Aprovada poraclamae~ • Jndic;a~.o. o se.nhor 
Seba~o Pompflio transfel!itl •o lndlea(;fo a prefdtnda. o ""hor f'laur:o F . a 

• Ferreira Jorge çolWQf.01,1 para 11.itilli,lo ~mo ~a .a arihora lt~la, léria 
· MazpJla Paris Ewafd e ~t~nfdor1>.&enhoi'~láo.:Ren1i,to,Marluaso Cosei. Em 

ee_~- ,..,__,._ ~ . ._ Alsemblelk ~ -de_ :que,_ ap6a, o 
encerram1t1tto dct,p)-aio -estaMé~ para ~rsw de chapa& concorrentes il elelçto, 
foi cort$tatlldo qllê •~a.e ;µflla cl:iapa -se 'lri~veu_, ct>nstlt1ift:(a J)eJos seguintes 
ª.ssocla(Ji>r. ,Dlréforla: PM .. ~ .. ~.i,tt;:. Josi: $ilv.io Tu.rlnl} 'f" 'Vlce-pi'esf4ente: ,M .. auro 
SebaStilO .Pompfllo; 2° VI . . ;Jl(ante: Rlcluird Slinooettli Diretor Admlnl~vo: 
"''ftc)n José Gailo, &lerettrrt.: -~"'-. •hfa.1 l;\O d&Ar.ai'.IJo:~bu~; Qfretor de Dhrurgação.: 
-Sldnày F~ F~nde$_; 16~~4>f .!J.rl,f de Almiilda; 'P T .. óo_relro: Nelson 
SolJQCla. Jinltl; Dltetor-dit l'Jtr:lm&Uo}-Mm:IO G!Jlfànha '-1erlght; DlretOl'.éit Auxiliares: 
Melà9!1 d«-Silva.~ e. Cãi10$1;CJµÍfdo 8oi'or$a .Luz.-A .... ,r, f0,i sugerido pelo 
Pres1deíite d• ttôaffles (!lrti90' Cl3do Es~~-6®"~ os -auintes •socltttlos 
sã_o s"9erll'.los patà co,nst!túir º' C.onseltro. .Ftstá('iilla o trlênlo 01/0fí2017 a 
3'111212019~ a,: f'lft :Gl>il91t~ e,-tl~I.$; ~~-b ·~. ~Nipatdt; Jorgt
Lufs Salomão da Silva_ e Leda ao Cenno "'-l!S&&I Bastos; b). Para ConselllQlros 
SuplenteJ, Francisco Joio :dit Amorim, Márcio Atm~o Lopea Campos e Marta 
Scarelll. Todos. Q8 Qtoeladoa: af)roV11ram- a su_gestao dos. coléelhelros propostos • 

• 
Por sugestão dos sanhó.res ;«NOClados, • i~grantJs. dá .dtapa d, a Dlretorf!i e :<tos 

_ , C.QIIHJl'HIJ.-.. PtnPPttoi, .JdriíJ'thlJI: Mil~-~~A~. 
Após verlfic;àt ,a ~nQla, era mltteríjll. ~•S.ãrto ao regnJar~fcio da, elefç'ão e 
que a uma d~a ~ ~e- ",Ofrigio.. éatâ"'• mwframtnt&YâZia, o Pteside~te 
da Mesa fec;hou-.,.dec.larandé> 1~ a·votaoto. Ourante- os trab~hos cte votação 
nlio foram te:sJ~i)$ qualsquet Prot8'~, mu.._QS ou rechimações. f411o houve, 
aind.a, v.otos em üparado. Eswerrada a coreta d0$ v.otqs, VG.riflcou-se a exlflêneia de 
Jillme~ de voto. lguat-110 1i'Omero de aSSôcla:dos- pté&entes. ~nstatou-se que foi ti 
afcançadO. o "quórum" estatutirfl> exlgldó,.detenmnando,o Pl'$Sldente da Me~ que a 
apuraçlo foUe lntcfada. Elll· ~rd.-,. passou-se à aputaçto da uma, cuja abenuta _ 
foi feita na proqnu d'& tQdos. Proeedeu.;ae então a contagem das cédulas, -cujo 
n6mero coincidiu com o d9 yofantea, acima déCltraClo, Após -a abertura da$ cédulas 
1t • ~1l1lgem. dott-flftJs,. ~•~ lptJ)Bl'lt lMlntea~t'rHreUtn tftfflt' Dll..tol'tttlt (" · 
para a c"'pa 9.qgerida para o êonstlíio Flacalforam dados làntó&'ioto,,como-o total ::::(J 
dos assoctados presi:iilte$, 1:m face ~o. resultado geral .de,apu~o. o Presidénte d.e ~ 
Mesa Pl'.9Clamow vencedora. dO ~f'lcfo pleito a íinlea cfi1tf)íl .O,.crttJ pir.a a D.lretorlà ~ 
e para .éJ Con•elllo Fls~r propc,ato, dêéJat.;lfld.o elel'tot ó9 seui Integrantes,. cuja 
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CEN:TRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE 
Ruá Sete d~ -sétenlfüó, B•io • Céntr11 • Bauru/SP CÉP 17ót5-031 

CNPJ ,s.o-2i.956/000,~54··· Telllax: (01'4) 3366-323:l • E~niall: ceac@ceat.órg.br 
Visite• o site: www.t'eac.org.br 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

Nome da Entidade: 
CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE 
CNPJ Nº 45.029.956/0001-54 

Localização da sede/Telefone 
Rua 7 de setembro, 8-30- Centro Fone (14) 3366-3232 

Presidente 

.a José Silvio Turini 
rw RG nº 3.547.600/SSP/SP 

Data de Expedição: 05/06/2009 
CPF nº 287.669.548-00 
End: Rua Renato Tambara, 1-155 
CEP: 17018-100 
Profissão: Psicólogo 
Estado Civil: Casado 
e-mail: js.turini@uol.com.br 

1° Vice Presidente 

Mauro Sebastião Pompílio 
RG nº 52.076.946-6/SSP/SP 
Data de Expedição: 25/01/2008 
CPF nº 071.340.458-20 
End: Rua Padre João, 10-59 
CEP: 17012-020 
Profissão: Func.Público Federal Aposentado 
Estado Civil: Casado 
e-mail: masepo@uol.com.br 

2° Vice Presidente 

Nilton José Gallo 
RG nº 10.872.999/SSP/SP 
Data de Expedição: 23/10/2015 
CPF nº 037.095.368-12 
End: Rua João Augusto Fischer, 1.132 
CEP: 17018-830 
Profissão: Aposentado 
Estado Civil: Casado 
e-mail: njgallo@gmail.com 

Mãe: Thereza Morales Turini 

Pai: Santo Turini 
Local de Nascimento: Bauru/SP 
Data: 22.08.1948 

· Fone: (14) 3223-8892 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Linda Revolta Pompílio 

Pai: Primo Pompílio 
Local de Nascimento: Promissão/SP 
Data: 02.05.1934 
Fone: (14) 3223-3852 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Dione Otero Gallo 

Pai: Francisco Gallo Filho 
Local de Nascimento: Barra Bonita/SP 
Data: 31.05.1959 
Fone: (14) 3234.2236 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 



CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE 
Rua·Sete ·de:Setel!1br~. 8-30 -Centrli-Bauru/SP. é:EP 17015-0.31 

CNP:J 45.'02S:.956f0001-54 -Tel/fàX; {OU') 3366-:I23i • E-mail: ceirc@teac,org.br 
Visite o slle: www.ceac.org.br _ •. _ 
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Diretor Administrativo 

Nilton José Gallo 
RG nº 10.872.999/SSP/SP 
Data de Expedição: 23/10/2015 
CPF nº 037.095.368-12 
End: Rua João Augusto Fischer, 1.132 
CEP: 17018-830 
Profissão: Aposentado 
Estado Civil: Casado 
e-mail: njgallo@gmail.com 

Secretãria 

Mônica Bueno de Araújo Dabus 
RG nº 14.808.571/SSP/SP 
Data de Expedição: 29/08/2012 
CPF nº 061.743.828-50 
End: Rua Prof. Luiz Braga, 4-48 
CEP: 17016-050 
Profissão: Do Lar 
Estado Civil: Casada 
e-mail: monicadabus@uol.com.br 

Diretor de Divulgação 

• Sidney Francese Fernandes 
RG nº 3.969.616/SSP/SP 
Data de Expedição: 12/04/2007 
CPF nº 104.656.009-30 
End: Rua Ruy Mendes de Rosis, 1-175 
CEP: 17017-336 
Profissão: Bancário Aposentado 
Estado Civil: Casado 
e-mail: I948@uol.com.br 

1° Tesoureiro 

Uriel de Almeida 
RG nº 6.075.468/SSP/SP 
Data de Expedição: 28/04/2016 
CPF nº 690.187.078-72 
End: Rua Maria José, 1-34 Apto. 52 
CEP: 17014-360 
Profissão: Funcionário Público Estadual 
Estado Civil: Casado 
e-mail: uriel.de.almeida@terra.com.br 

'pf:Õc. N2_:J39 Q.,ob 
; FOU-11\S 4 qJ LJ 1 ----

Mãe: Dione Otero Gallo 

Pai: Francisco Gallo Filho 
Local de Nascimento: Barra Bonita/SP 
Data: 31.05.1959 
Fone: (14) 3234.2236 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Maria Bueno 

Pai: Antônio Carlos de Araújo 
. Local de Nascimento: Bauru/SP 

Data: 15.04.1964 
Fone: (14) 3234-7549 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe:Aparecida Francez Fernandes 

Pai: João Fernandes Neto 
Local de Nascimento: Bauru/SP 
Data: 20.07.1948 
Fone: (14) 3234.4402 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe:· Olga Bolette de Almeida 

Pai: José de Almeida Junior 
Local de Nascimento: São Paulo/SP 
Data: 03.10.1953 
Fone: (14) 3313.7693 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 



·C:EMT:RO ESPfRITA AMOR E CARIDADE 
àua-S~le .ire· Setembtó, 6-30. • Centr~ •·.Báuru7$1' CÉP 17015-031 

CNl3/J 41iW29.956IOQ01:-5if -TeUfax. (Ot;) 336"6"323i- E-mail:.eeac@eeac.org.br 
Visite o site: www.ceac.org.br 

2° Tesoureiro 

Nelson Sonoda Jiniti 
RG nº 3.009.144-5/SSP/SP 
Data de Expedição: 29/09/2006 
CPF nº 046.778.038-20 
End: Rua Aviador Ribeiro de Barros, 4-50 
CEP: 17017-490 

Mãe: Maria Sonoda Yoshiko 

Pai: Sonoda Kiyoshi 
Local de Nascimento: Getulina/SP 
Data: 21.12.1946 

,a Profissão: Aposentado 
W Estado Civil: Casado 

Fone: (14) 3234.2885 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

• 

e-mail: ns.jiniti@bol.com.br 

Diretor de Patrimônio 

Márcio Guaranha Merighi 
RG nº 24.490.023-1/SSP/SP 
Data de Expedição: 08/08/2017 
CPF nº 171.758.758-51 
End: AV. Affonso José Aiello, 6-100 C12 
CEP: 17018-900 
Profissão: Fiscal Tributário 
Estado Civil: Casado 
e-mail: marciogm.72@gmail.com 

Diretor Auxiliar 

Carlos Eduardo Noronha Luz 
RG nº 5.830.049/SSP/SP 
Data de Expedição: 14/08/2013 
CPF nº 538.817.618-53 
End: Rua Oliciar de O. Guimarães, 10-16 
CEP: 17017-321 
Profissão: Tecnólogo aposentado 
Estado Civil: Casado 
e-mail: carloseduluz@uol.com.br 

Mãe: Cláudia Guaranha Merighi 

Pai: Celso Merighi 
Local de Nascimento: Bauru/SP 
Data: 29.06.1972 
Fone: (14) 3879.9673 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Eudóxia Giffoni Noronha Luz 

Pai: Carlos Eduardo Luz 
Local de Nascimento: ltajubá/SP 
Data: 17.08.1949 
Fone: (14) 3234-4565 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: o~.01.2017 à 31.12.2019 



CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE 
Rua Sele .de Sete'liibro, 8-30 • Cenllo • Baúru/Sl' C.EP 1W15•031 

CNPJ 45.029.956/0001•54·- Téllfàx. {01~) 3366-323:. • e-mail; ceác'@ceac.õrg.br 

Conselho Fiscal 

Anunciata dos Santos Crepaldi 
RG nº 7.220.853/SSP/SP 
Data de Expedição: 13/05/2010 
CPF nº 171.728.128-16 
End: Rua lbraim Nobre, 8-70 
CEP: 17044-280 
Profissão: Micro Empresária 
Estado Civil: Casada 

• e-mail: nuncycrepaldi@gmail.com 

Jorge Luis Salomão da Silva 
RG nº 19.811.593/SSP/SP 
Data de Expedição: 13/07/2011 
CPF nº 141.323.658-83 
End: Rua Comendador Leite, 1-29 
CEP: 17060-150 
Profissão:Advogado 
Estado Civil: Casado 

'Vlsilí1· o.site; www.ceac.org·,br -------~·'------. 

Mãe: Amélia Rossini 

·PROC. N2•-L.r-l~~::::;;;;~.-,,r:;:. 

i..;F:.::O::::LH:.::AS.=::=:::é:=::f:::11:t1mn'i"• 

Pai: Lucinda Silva Santos 
Local de Nascimento: Tupã/SP 
Data: 17.08.1941 
Fone: (14) 3223-8247 
Escolaridade: 2° Grau 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Jamile Salomão 

Pai: Luiz Antonio de Siqueira Silva 
Local de Nascimento: Franca/SP 
Data: 17.08.1970 
Fone: (14) 3204.7494 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

e-mail: advocaciasalomao@aasp.org.br 

,,a Leda do Carmo Mussel Bastos . 
. W RG nº 4.376.081-8/SSP/SP 

Data de Expedição: 22/01/2013 
CPF nº 556.463.368-72 
End: Rua Severo Resta, 2-170 
CEP: 17018-120 
Profissão: Professora aposentada 
Estado Civil: Casada 
e-mail: ledakamu@terra.com.br 

Mãe: Nadir Bravo Mussel 

Pai: Osvaldo Durval Mussel 
Local de Nascimento: Avaré/SP 
Data: 14.12.1944 
Fone: (14) 3226-2274 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 



C:ENTRO ESPI.RITA AMOR E CARIDADE 
RU;i·Sé1e de,S~tembró, 8·'l0 "C~ritro • Bt~rU/SP Cl:P 110\5-031 

CNl'J 45;02!f.956/000l•54·-Tel/fax: {Ot4) 33:66-3232" - E-niàil: ceac@caac:órg.br 
Visite à site: www.ceac.org.br . r;;,:;;--~r 

Suplentes: 

Francisco João Amorim 
RG nº 7.466.945-X/SSP/SP 
Data de Expedição: 29/11/2007 
CPF nº 708.253.198-20 

•• End: Rua Espírito Santo, 3-35 
CEP: 17030-030 
Profissão: Funcionário Público 
Estado Civil: Casado 
e-mail: amorimfj@uol.com.br 

Márcio Augusto Lopes Campos 
RG nº 22.515.091-8/SSP/SP 
Data de Expedição: 23/10/1997 
CPF nº 275.635.308-60 
End: Rua Aviador Marques de Pinedo, 11-49 
CEP: 17017-460 
Profissão: Administrador 
Estado Civil: Casado 

.• e-mail: guto.campos@ymail.com 

Marta Scarelli 
RG nº 15.248. 730/SSP/SP 
Data de Expedição: 24/11/2016 
CPF nº 076.794.508-54 
End: Rua Prof. Wilson Monteiro Bonato, 2-55 
Apto. 101 -1 CEP: 17016-240 
Profissão: Funcionária Pública Federal 
Estado Civil: Casada 
e-mail: scarelli.marta@gmail.com 

1 
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Mãe: Maria Rodrigues de Amorim 

Pai: Manoel João de Amorim 
Local de Nascimento:Arapiraca /AL 
Data: 08.10.1952 
Fone: (14) 3281 .9520 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Teresa Cristina Lopes de Campos 

Pai: Mário Sérgio de Campos 
Local de Nascimento: Bauru/SP 
Data: 19.10.1975 
Fone: (14) 3208.0708 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Alice Gavioli Scarelli 

Pai: Júlio Scarelli 
Local de Nascimento: Bauru/SP 
Data: 16.04.1966 
Fone: (14) 3010.0521 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à.31.12.2019 



1 . 

1 ,, 

CENTRO ISPi,RITA AMO,R E CARIDADE 
RUl!• e~ ~&-Sall!mbro, á..::io , Centro. Jláuru/SP' CE? 1101s-oa1 

'CNP'J 4S,029.956/0001-M- Tal/fax. {ot,pà~~-'2:$.2 - tã.-m,aih ee.ac@çe~1;;pr9.br 
Visite, o•site: www.awc.org.br, 
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CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE 

CAl!ÍTULQ HlADENOMINAÇÃO, liWE, Ol)f.lAÇÂO:e FINALIDADE 

.Art. 1.2. O: Centra Espftl~ ,P;l!'ir,r e Ci!tidade, .liOm .sede e fóro na cidádé de .Bauru -
l:Stado de-São Paulo, é uma, asw.c"ia~ civil, apo)í!l<:a, Clli:tsti!Uícia. lli'n· 2 dê dezefnbro d.e 1919, 
por'tem,io indetermll'lado e sem fln~ h4cr.ati11p., de:Yidame.nte registrada :Sob o n,ó 10, às folhas 
6, t\p Liv~o A-1 do Eartórlo de ReljiSfl'Q !:ivll das l:'e.s5l:las lurldicas da 1ª Circunscrlção -da 
é-01\'larta dé Bauru, cujas atlvllfade~passarn.a s.er r.egidas pelo pi'éSéntê (staJl'.lto. 

Art. 22. Sãll·suas finalidades: 

1-prorn.®lffl> .estudo, a dffüsão e a !Itálica do Espiritismo nó seu tdplire aspecto: científico, 
!'ilqsófico e refigiQJõo, com base nas obras da cadíflta~o,efetuadas pot Allan Kardéc, com-vistas 
à vlvêncll! do Eva1;1gelho dll'. Jes.11.s- pelos homens, de maneira '\lóluntát1â, conscíertte e
permanente; e 

·1t H - f1,1nclar e manter,. ·de forma perrtWí®nte, sel"llíçôs. e pl'.àgriltnas gl'iltuitõs, dé natu a 

• 

éduc»ciçmal, c!,lltutaf e :assistertcial 11isarnro prlntipalmente a promoção da tr1atuta h . 
sem quafq.uer dl5tl~o PJl dlserim,naçãl) de sexo, cor e1u taça, ctédo político .ou reii 
n.ieion;ílidmie. 

.· CAPÍTULO li - DO. Q.UAl)l{O SOÇ!A~ 

Sefí!O J- DO$ 3S$Ociados 

~ct. 3~. O QUJ!d.r1'1- assoelatlva s.erlt com.P,ôStQ de iltmitado número. de associados, 
maiores d.e 1ll (i:relllito)· anos,. tei:O!lhaeillamen:te espltltas e gtié estéJ.am integrados nas 
a'tJvidades dQutrln~rl~ e assistéfltià'is da entidade, tendo sido considerados fundadores 
aqueles q~e compa:r~Mll'l·à A$setnb1eia Geral i:te:constitUiçãó refetidá nó àctigo 1'. 

Att. 4ll. Páta ;siir· aàmítido .como'associado; o. candíciàto deverá ter seu nome proposto 
por outro memb't.o dó qltadtosoclal ém pleno gozo de seus direitos. 

Parágrafo únlco.Aadmissão·s6se com:retlza~á dE;tpgls (le .iprq.v:;,du pr9pq.sta pela Diretoria, 

,Se~q JJ - Direitos e. devere.s do assoc;l~dp 

Ar\', ~Q, t1-ll$$0$Íll40. go~~ d0$ s!jguihtê.$ ~lteltOS'; 

J ~ vot\l'.r e s!!r 11ota-dó' patlt os t;ttgos' e'(êtivóf da tiiretE!ria ê do·en.rl~lho l'lséaíi 

IJ - P.rôpon, .enrrada dé nil~os assoclarli:l.s .ii'árà o q®tlro dà entidade; 

Ili - participar,.discutlr e votar assuntos submetidos,à deliberação da Assembleia Geral;. e 

IV - rerorr~ à AAemblela !;iera1· ~ol)r~-assamtQs que e11v1>1Vam sua respo11sabilldade pessoal ou 
que visem <:> bem da ,entldade. 

Art. 6~. S.ão'(fe11el'1iis .<:lq a:;:;c;,c1adn:-

J - frequentar rt1gula.rm.ente $ .r®o.il$es de esludóS.doutr'lttários e prestar-lhes -seu tonturso 
mor.li e materia~ 

11- ~íl:iclpa:r a1ll/.àme~1, lfa~ llt1Vl~l'.les l'.fo ~el'ltro, .dlsporidà-se à aceltà.t as tatefas]á' a~ , \ ~ 
qua1:rwlll1a-a ·ser con111dedo1.cU111pt1nrto-as com empehho-e, boa. vontade; \.Y \ 

-~ 
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PROC. N21__,~4~~;;::::;.;:4-' ~ 
FOLHAS-::: 

Ili - dar cumprimenui ao presentEI 'Estat!Jtó ·a aos regtdamerttos e instruções qua dele 

deçorram; 

1V • comparecer às• a$embléfas' gerais~ 

V" át;atar as dellberaçiies dosórgãos diretivos; 

v.1 • p:ag_ãr · .iiootualmente as mensalidade.; livr~mente a:ceitiis: e administrat_i.v;imeote 
estipuladas; 

Vil • parfü;lpar d.;1$ pwmc;1ções: q11e P.Pje\l\tem ,!ngariar recurso, fináncelros destinados à 
ma11ute11!,1í:o dOli{JfO:grama~ ~.ciai.$ é ·f,siStenciaís do Centro e 

\1111 • cola.bot'át nos rtlO\lutil:!ntOs e nâ$ ebrés,asslsténciais de caráter coletivo ou comunitãrio de 
que pa1:tlt1pé oe Centro. 

Seção JO -Da exclusão-do quadro assoçiatiVQ· 

Art. 12. Será motlvcq>ara cancel1Jmento, ela (nscrição i:!.11 líSSô'~lâdó, por juStã c;a 
descumprimento dos- dl!'leres definidos· no artigo i;•· e· o~ CQt,$t,rntes ,do, regulame · 
ihstn.ições aproJIJ!dos pela Diretoria. 

Art. 82. A DlretQ!ia, p!lr deliberação· /la maioria de ~us. mi!rnlàro~, _poderá exd rr · 
quadro assaciatillc;i ,i!lliÍlquer-,aSSQQad!l !illle d.er motivo grave, constituindo,se em cati _ ele 
perturbação O!l' (les.crêdito d,1s atividades do centro, 

§ .:J.~.A exclusão se.rã cotntinicada ao ihtetessád6, Séflda vedada ;qµalquer publíc!dade dQ ato. 

§ ~• O 1!'$Sôci;ldó1 i!Oc q.i:lát hcij'S: sido: Imposta a penalidade prevista no caput de~e artigo, 
poderá: re·torw, llll flrâi:o de ~o {trinta) diàs, -e· em última Instância, .à Ass.eml:>leia· Geral, A 
rm,sma será :ro!\llat!ada e:xtl'll.ardlnarlamente a; pedido dQ excMõo ~ comamlo tam.bém ~m a 
a~im,tUrii de ao ttténos-. 209:ri lvinte par centci} .dQs ,associa~ em pleno . .gozp de seu~ direitos 
~ociais éQiisideràodõ•se, •êtl~taato, etrcaz·a deliber.ição da ~m!)leia Ge~al, somente se 
aprováda pela maioria liosoluia dos:assodadl)S.pl'E\~ntl:S- ' 

Art. 92. O assocladp.q11e·fÃltar J;QIT! o pal!amento de suas mensalidades por maís de ê 
(seis) meses, s1,irá tido como riinunciante d® ,seus direitos, cancelando-se-lhe, em 
consequência,. a m\\tÁC\!Ja, s,ilvo a\ltçriZ<JçáP l!ll PJreto~ia pijr;t q\Je •.a mora, a pedido do 
interessado, seja pur~da, 

·e,APíTlJLQ. IJI,. OA ôll(;ANIZAÇÃO ASSótlATIVA 

Art. 1ó2. O Cértttd se cómpõe dos seguintes 6rgãos: 

1 • AssembTeia-Ge«!l, q1,Je é o '6rção soberano da ·entidacte, 

ll - Diretoria; e. 

Ili - C!3nseltio Fisc;,J,_ 



• 

Seçãa 1- D.a: Assen,lili;,iii Gel'ill 

11 - anualmente, até' a peguroja,quíozana d.e abtiL. para· ti;lf!iar ébiihecitnento do relatórlo das. 
atividades da entill,11:ie ·réa)izalii!$ !!<l' exetc(l,:íó antétiOt, bem céíma para .examinar e. julgar as 
.contas, q_ue s1ntes l!elllll'J.iQ :Si!rSJibmetlâas:ae•el<anie ditConsetho Fiscal. · 

Art.;J.2_9,AA,sseiiÍbleial!ietàl -Eidrao.rdinária [A-GE)_ se instalará: 

1_. quanda convocada pela fiiretória ou pelo--J1residente, parij. ír,;itar +te ass11ntos da loteress-e 
da entida~ .ou ainda pélo ségundo ·v1ce,.P-residente,. na: hipótese pr!!Ví~ do parágrafo único 
do a"!tigo 20; e 

TI - quando ao cnenns. 20% (vinte par centotdo.s-t1ssociadOs em pleno gozo de seus direit s ~ 
®miõtátem . 

.Arf. 13e. -~- a~emblei~ gerais ~rlio sempre prei:edidas de: anwocaçâó por 
aflx.ado na Secretaria lia -enti!fade~ publitadQ na imptens-a lo~al ou ainda .eõcaminhad · 
cópia aos assqçlad~ <;om o: mlnlmo !le $ (l:ilt!l) dias. de ll"ntetedêhcia, cant 
abr'jgatoríamente lç>1;a1,.ilatá.e lio~rip em-que $étá:resllzada, bem como a ordem do dia. 

:§ 1 • NenlWma prQp.Q~fil cme interesse à orgao~o 1:1.áSlta da entidade será submetida à 
aprecia~°' e a_o V'Gto w;n, am;es ter si1fo divulgada para ci:mbeéirt\ertto prévio dos associados. 

§ z• ~ il$emblelas geral~ ~ _p~~.Q deliberar sóbre assuntos para que tenham sido 
tonvo,csi!l.as, devend1> to:das ilS dú"llld:as: leilantacias cons1:ar da respectiva :ata. 

§ 3• O.oãndó t\iiii for passíuéf áélíberat sobre toda :a matéria COIJl,tante do edital d,e 
cofiVQ~áçã~, o P:tésidértte,. antes de-.encerrar os tr:ába.llíós-, t.lrá :nova coovoc<)çáo para o dia 
imelfiato; a fim· ife esgotar a pauta ainda P.en~nti;l-. devem;ll? e}~~ tircuristâ)r!iia wnstar da Jlta. 

Art.14!! •. Asa$liembleii!$garaisfimcionarão com a prei.en9a míriiiJlade 1/:! (um terço) 
dos associados etin:t Pl!,4e.res p~ra deliberar, salvo as hipótees- para. -as quais o quorum deva 
ser maior. 

§ ;J!' Sõ; pptle~ p;irtl\;ipar das ass.embleias- os assbciados. que estiverem em dia com a 
Tesouraria. 

§ 2.º Não· se-râ permitido p \l!lto pot procUtação Oll têjlreselitaçã<l. 

§ 3-• As, délib~i'açôi!!s das assembléias serão sempre tomadas ·po.r maioria de votos dos 
associados pr~i!fites, ém liõfàçãó· nominãl ou pilr aclamação, conforme -for anteriormente 
decidido pelos i:,artlcipa:ntes. 

Art. 159. -As assemblelas_gerals.deverao .ser lnstaladas pelo '!'residente da Diretoria, ou 
seu substituto le_gal, .q!le·será coadjuvado-i;,or dois secretários, -sempre após a verificação da 
presença denómero leg,il-de· associados com podere~para deliberar" 

Art. 16•. Em se tratando da:aprovaç~o.deconta~, de elei_fâP 1>!!-tµ,JUlgªmemo·d~ atos 
da:-oiretoria, instalada a assembleia gerar pelQ Pre~ide.nte,-o m __ es!llo- dey~rá passar a direG1io \J1 
dos trabalhos a l,ll1l :assoçi<1do não intewanw qa Olret-0rlll, gu:11 s.l!fá aclamado pela lestn ·_- -

. l . 

~ 



assembl!!i.a·, !! que i::1:111v.illari! doí& outros associados nas mesmas com!içqes para funcionar 
comp secre~óns !l:il-esi:rutJoal!orea. 

§ 1 º A v9Í.'ilj;ãO para.os te.tgos da Diretoria far~se~ por escrutihiQ secreto com obser,/açã(> das 
segulr>J~ forf!li!lldailes: 

1 ~ etab.on1ção, piilos assotiado5, intsressados, de chap<1 CQntP.let;i d.e e;indidatõS 
1:;qrr.l;1$Jllll\deotl!$;aã;: Cárgas ~letivos; 

ll - registro da chapa na secretaria da entidade até. ;is 18 (deiolto). horas do s• (~uintO) dia 
anterior ao pll!ito; 

Ili - será considerada eleita a c.hai:,;i mal& vota.da; E! 

IV - em caso lfe empate,. CQmpe,tln\ ao PtéidllMte da Assembleia proceder tantos escrutínios 
q1;1,mtos necessi\rlpsaté' q_ue uma eba11a obtehba a Maiotiâ·de:vatos. 

'§ z• Após a.nunci~r .o res,.llt,;dii-dâ ll.óta~ão; ó Ptesiâente proclamará os eleítqs para a D ire ria, 
·declarando er:içertado.s-0s tt.ibãlftóS .é detem1iilando a .lavratura \ia r~pectfva ata que,· ida. à . 
assembleia ge)'al1 se apt.ovãda, sérá assinad~ pelos integrantes Qil melia \l.lretpra-d,os tra • alhos.. 

Se~o-lh oa .diretQr:ía 

su~o 1 ~ oa organ'1z.1çã:o e tõmpetênéia 

Art. t:711; A ~lJtidade ser;í a:dmínístrada por uma mretorla cqmpQsta dos seg11in~e$ 
membros: 

1- Ptesideote; 

li - Prime.iro Vlcà-Presidente; 

m-~ Segundo Yice,-P,R!Sider$!; 

1v- Diretor Alf1111l)istrativ11; 

• V-Secretário; 

VI. - Diretor de Divulgação; 

~li - Primeiro Te5'0\.lreln>i 

v,n- Segundo Tus.our~t\ll 

IX•- tiiretor dé Patf!rttôilia; à 

x --dois Dketores Auxlfiares. 

Parágrafo llnlco, as membros. da Diretotia sel'íi11 eleitos pe.ia ASSellibleia· Geral na forma 
estabelecida oa Seção I deste Capitlll9, W"!l-!'.!l@n!fato $ a ·orf~) an(J$, a Iniciar.se em 1• de 
janéito do, ano subsequente ao: da elel~o. µermítfda. uma !'.mica reelelr)io para os cargos de 
Presldeirte e primeiro 1/i.e-'Presidente. ~ 

Ir& 
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Ar<t 1E!ll. Só pt!tlerlio ser eleitos Ptesidente e Primeiro Vite•Presidente da !!ntidacie .às 
a:ssQcii!Ilos. ql/!l; if ,êl)Q.ta da 'QSSélí!bli!là geral, de eleiÇão d, Diretoria, E:SteJi'lm no exercício de 
outrp çàrg.o dii'eirvo &u no tonsellio 11iscat 

Ait. l'9!}, Q cargo de membro· da Díretar'Ja ficar;jvago pcm 

1-ól;i.ito; 

n·- re.niíntta; 

til -•ausência, '$l!m :mott\roJustifi~dQ, a:~ (três<) reuniões .o.tdiroár.ias; e 

IV - destit\liQ1ii;,. em i:!11$8i!Uêl'ltf.! de ;it-0S irtcampatfve1s com as .flnalidàdes da Çentro Ol! 

·revelacloRãS de áesin~!'ll$'$e f!e(lls atlllidadesquê. nele siió. desenvolvidas, 

P.a.r:ágrafti Ollioo', ta'bet.H1 ,próprtá Diretoria decidir sobre il va~l)Cia. da ç;irgõ a que .e refere o 
pre$1lOfe art'lg;Q, SSSefldl'àfiifu-se áo interessado, nos casos çlos [nçiso$ IJJ e l\l, o dírelto de 
d'efe,a, e B.Pllllilru!O•Sé ·~ cásós, ,no. que muber, • regra do ;migo 8º e s.eus .pará_gra'fi , 
flí!ando aín:da estabelecííla que.na hip6tese do irrciw IYas deliber,1~es da Assembelia G ral 
<aspl!cialinehte.tlílív.i:lcàdà para esse· fim, ~!lrão toll1i3\ias pelQ vpto ç_Q!l®ti:11!. de ào rneno 2/3 
(dols terçus) dos presentes, não podendo, ser delill'eraJip, ero ~ira eonvotaçâti, m a 
presén:ça da i'miío'rla absóluta dos. ass1Jciado~ e. em ,segun:ilíl vota'çâo, .. sem a presença· · e ao 
menos 1/3 {um ter\nl dos a~cf$$, 

Art. ine. 0<;9rrepdp a vacântía. de at1i.um c:argo dll' l}itetbria, cabe a •esta esco her 
dentre •seus memb~ aq"'Je ~ue tes.l)QJiderá pelo mrofoio' dó tàrgà vago,. seja qual for o 
tempo restante do mandato. 

Parágrafo único: O- cliS.PO'stQ nO:ti!J)"dt iião se.aj)Jícaâcl' catgó de Presidente,; na vacância deste 
cargo, assumirá. o Plitfle11'<>\líC.é'~idéll.t~ é seceste tlí:mbémi!eixar vágo u cargo e faltarem 
mais de 4 (quatr-0;} mes.es p;ira o ter-rnhtô' do mandato, esta$ 1iagas deverão ser preenchidas 
através de elelwo PJ!la A!;semblela Geral Extra.otdinátia a. ser convocada pelo Segundo Vice• 
~esidente, na fQffilp jlo..oI~postQ :110 Jn~ísi,· t dP-'llrtiga 1Z deste Estátuta em até 15 (quinze) 
'dias da data em q11e o~rrer <1 VJJtãrtti;r, llbs.ervadas; nó Qlle· couberem, as disposições da 
Seção f do prese~ ·Çap{ttltQ, 

Art. 21,!!, A Dh-si!toria teunir•sé•á ordinariamente uma vez por mês e 
extraontinariilmente, qüand:o oon110CBdi! pelo Pr.esldente ou pela maiori~ de s~us mempros 
p,mi fim est1etil!l ou de tlJ'lldnola. 

§ 1• O ''qúorull'l" para instalação da reuni~o Sfi! dar.i com'ª pr:esen911 .de no .mínimo 6 (seis) 
ditetores, sando il5' deliber.rçãertomada~ Pl!la ,maior~ 4e votPS d.os presentes. 

§ 2• Na .ausência: do "P~idente.a re11mlío será clitigida l)Qf O)Jtro dlretór, observada á .ordem de 
.que .cogit;i o artigo 11, 

Art, 222, :Compete li :Otren>tía; 

.1 • dar wmprlmiinto ~s •finaliâádes do Centro, admínistrando-0 Judíciosamente, 
su11ervision.ando atentam:ent~ ,Suas atMdalfos, zélartdo por sea patrimônio espiritual, moral e 
m.iteriaf; .bu:l'canifo sempre a finlla dé-ei:flillíbrlo doutrinârto e,deo segurança nas realizaçõe$ que 

1.1rn.1:lr~!iet1 . . ~.. L. . . 
li· c11mprir l!'fa:iertumprito EstatlitO e-as:deitberações.qa~ Assembleías·•$1!rais; / ~ ) 

1'a 
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JH• e:stabl!leter. um àmbiente,de·t!'<lbálho em:equlpe entre-os seus mem.bros e destes com os 
.ete:mentas integrante!! .das il\!1e:tsas. áreas e atividades -desenvolvidas na entidade, inclusive 
atr,iv:ésife reoni®s,i>énâdloas;. 

IV. estabelecer a estr:ut1;11:a o.*nizaçiqnat da ,entidade, nom11ando·e' daodo posse àqueles que 
fórem, indicados para in~ar ÓS <il'.llãPS aet,i fixados;• 

V - aprov;ir e ~el<1r peJ:a execu~Q dç,s regulatnentoS: e ·instruç&es dêsttnados a permitir o 
adequado funcionarne1,1to -<ll! ·estrutura orga-nizacional da í!ntr.dade, poçlendo modifiéá--lós 
quando Julgar coovenienili: 

VI • autorizar a: <X>.ntrata~ão. de fiessoas, instituições e orgahiia,ções com v.istas ao atendimento 
-cJos qbjetIVPs e ◊brlg~~,s sculiiiit; 

VII - fixar lfDlllllinente a (jüõtà Mlinsaf mínima de contribuição dos a~.oci.ados •. prevista no 
incisti: VI do ar-t(go .i't"; 

Vii! • .oJ)tali·izar ~- apn;var .o ·orçamento anual dll< pre\.íi$1\0 de receitls e fi~ação das despes 
draihárías, to.mando .por base o .comportamento fina.ncelro do e~ercic!o anterior e 
<:Ms1dei'àr\do tâtos etonfunicos Jnfh:rentiis, çon11~nio$ e ;!,i:Ql'((Q$ firmado~ e áinda , Qs 

P.r.(igráí'ilá~ a 'Sli(!!m Íl!lplantados, e desenvoMdos, estabelec(!ndo. co.mo e)(erdcio finaMei o. .o .,... . . . 

periQllo de l $Ja11eirQ a3:L de Deiembm; 
.. 

. IX - pm:rl'llnclar~- sõl!N! tõilós os atos. e fato-s. sutimei.idos .à sua CQn;ícleraçlio., quet 
dlretores comó l,ll!r qualquer assotlado; 

X - marcar as datas par;i a Ttlilliz;i_gão da.sAssembJeJas Geráis O.tdinátlâs. previstas no artigo 11, 
inclsos te n, e resolver sOl>ra·a W.IWQCllÇã'O das ¼settibleias x;·erais :Extràorditll!rfas: na forma do 
artlgo·12 incisos I ali; 

XI · autQrizar 4.ewews, JIM!iitlmel'Jtô.S e fll'\illl~ílllnei!l'.os exiraordináiios· como. aquisição de
bens móveis. e im❖vefs, ;Í:ftld~•de patrímônío e 1'E\lidà, cl>nressão de donativos e realização ,:te 
empréstimos sem q;ius1,1ta biµotecária, exclusivamente para as:atividadés sociais; 

XII • indi~ar repteselítl!rltes da elltldatfelünto à União. das Sódedades lispTritas Jntermunícipal 
Bauru !USE/BAURU)~ bé:i'lí oorM pata cóngressos, stmpô.sias e concentraçõ'es ligados .ao 
mo11iment<! espirita; 

Xill •' receber doatíS.ê& tói:ll ênéâtli,ó.S, l.tiediànte: prévta aprovação da Assembleia Geral, nos. 
termos ilo ptésélité Estatuto, e receber doações Uv.res de condiÇõBS' re~tritív9s; e 

XIV, reso.l11er.os caso:, omissos no Estatuto desde .q_ue nãq contrariarem '9U modifiquem norma 
estatutáTia, 

su.~eção ll • na cpmpeti!ncla cfo's ditétGlres 

Art. -23!!,, Ab Fl'l!S•dlillti! irítUl'llbé: 

1 - dirigir, sctpervislanar, coordenar e orientar a execução das atividades. da entidade, 
necessárias ao éurnprtmento das suas: finalidades; 

li, representar a assoctaçlío ativa e.passivamente, em Juízo e for:i! tlat.e e con$tltl.llr procura.dor 
com podere!s 1'adjudicia"; 

Ili -·convocar·as Assemb1eia~ gerais e pre-:;icii.-!as,. ressal\/lldâ$ as exce.Çâ,!s pre:Vistas' no p!'.l!séllte 
Estatuto; 

I 
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IV· convocar .e pre.sldir>as-reuniões da· Diretot:ia; 

v -<!$$i11ar- a <:otrespond!nc:ia da entidatle, sempre que ente1Jller co11venie.t1te; 

VI .• asslmir juntamente· com -a •PrJmeiro Tesoureiro; to!foS -0!1 d.oi:umentcis. necessários ào 
rtormal desempenho das ,atividades fmanttíit<IS: do C-entrci1-

VII , encamrrihar, :em mi)me i:111- Diretoria; o relatêr:Jo das .rt:ividades, a jltesta1%:Hiê contas e o 
balanço anual .à A$ell!Ji.l/i!ia ~ei:al Ol'dioi!ria, aos- .ótgli\i$ ~overnál'hérttl!is concedentes de 
sub:vençõe$'.e aµl(ffiOS e a Ql!tl'O:S-órgã_Qs, deS'!lê. qile neressário. ou tonvenlerite; 

vm- baiR,tr ato..rdmíni$tl'a't!lilis dê-i:al'áte[ nonnativo. nós assuntos de sua-competência; 

"IX~ :homolqg;ir eutdmls(;íQ-.é demi~ão de pessoal assalariado, e os contr;itos de serviços de 
terreitOS pa~a tarefas• espetíali%àilás; e 

X-- pratieilr todo!l ós :demais atD!l inerentes. a0 exe.rci,ip-d;is suas <1tribul9ões. 

Art .. 242:. Ao Primeiro lllce-Pre$lr,!errte inmpete StJl:ii:tiWír ti Presi:tlente em súãs fült s e 
.impedimentos e. assl$ti-lo nos assunto~ de si.la 'iltrillUil;~. relacionados c<)r\1 as aülii !les 
Mutrln:lr.ras. 

Art. 2s2. Comp'el;e ao ~ando ~Presfderm~, .itént l1e suflstitl.iir j') Prir\leir. Vi -
Presidente em suas faltas e-itllp~JT!entQS, assistir tr Presidente; rtOUSllUntos de sua atr bu· ão 
,elaciona~os mm. as atividalfÍ!s de promo~~o e assistência ~dat 

Art.-262• São atríbuições do Diretor Administrativo: 

1 • substituir o Segundo Vléé-Presldente em.suas falt;}s e-lmpedlmentos; 

11 -:supervisionar os senilças: gerais e ;i(lmí.iJistr.<1.t1V11s d,1 eotidrul,e,) 

Ili• assinar a çorfl!Slll)m:fêncill dil-rlli:il'.la e, Jttntalnente com o Presidente, os documentos que 
assim o e,djam; e 

IV- admltir e demítlr pessoal ~ssalariado e eonttatar se.nliços ·de terceiros para· tarefas 
especialiiildas; roedlanteajlr:ovação· do Presidente . 

Art, 212. compete aoSet:retário: 

1 • substrtídr a "Diretor Admíriistrativo em suas f;i~s e impei;límentQS, .auxi!ianr,lo•o no 
dllsempenhõ de tuas-funções; e 

li- secretariar-as~Sla!mbleTa!i~~{als-e as rel!lliÕ.eS' ,;ta çtiretoria, 

-Art. 2ig. :C\:lmp,ete 11Q PiretQr de J:livul/lll~I)', B$$1Stír <l !>'residente rlóS assuotos <lê sua 
atribu.i~P, .ref;,içionatlos ;::oi:n atMoa®sdedl\/utgação da enticUide.e-da o.o.üttll'la ESpírltá, 

Art, ;2g2, At,· Pt<iméito tesourêiÍ'ó incumbe: 

1 • eisecutar ,is decisões de ardem ecanômir;a .e nn~nç!)ira em;ml':(ll!s f,fa Diretoria; 

li - controlar a receita, a d.es.pesa e os valore~ mci!Jili~río$, ~om base nas respectivos 
documentos; 



m - preparar a ,p~çlio, <!e cont.is e o bàlàJ:IÇó anual tom bàse na escrituração contábil, <!Jle 
observará o-s. prloçfpio~ f110:dam-en;als tle contablliéfade e. as Normas Bra.sileir.a~ lje

Contabilidade; 

N-.prestll:n:1>.o:tas ro.ensalmente:à Direto.ria e informações-ao Presidénte-quan!lo.soliçitadas: e 

V - assinar Juntamenté temi o .Preslde11te, todos ·os: documento$, relatil/í:iô -~ movimefita(ãl'.! •de 
valore$.-

Art. 302 .. cabe ao Segundo TesG1urei,o: 

1 - substituir o Prlmeíro :resoureitl) em: .suas- faltas e ímpe"illthentos, auxiliaodo-o no 
desempentro d~ s11a1! ft.iri(;Qe"$j 

IJ - manter o i;ontro.le ~ pagamento-d·as mensalídadeS' por parte dos associados; e 

Ili - c◊ntrolàl' ó l'es!Jltã.do.flnancelr.o das campanhas i,e 1:11pt;1ç~o-de-recursos. 

Art. 312. Compete.ao:Oíretor de Patrimônio; 

1 - argariizar •e manter ·atua.nia(lo o lnventárip. permanellte de bens m6veís e imÓVêi 
Centro:.e 

li - zelar pela. CÇ-Qt1$!l!MIÇÍÍO .de toll.Oíi aqueles. ben$, prov.idéhcia·lido a execução de ras 
repar-os atitor{:ialfpS, pe.t,r Diittl)i'ia e solücío!la·n'dó DS casós ife urgência "ad referend m" a 
rnesm1<, 

Ai:t. 3l9-.- Aós. :mrei:ores Auxiliares tompete desempenhar-encargos. açlministr.ati)i'os e 
socíais que. lhe$ sejam atrlbUídos-J:)élá Diretoríà, e·substrtuirqoalquer \fm de seus rriei:nbros, 
quando de vacância o:o Bffléncia; é>«!efó os éái,gos d.e '!?residente, Primeiro Vi~•Presidente ~ 
Segundo 'iiice-Pr!!sitfente. 

se~ .10, - Qg CQnselho•flscal 

Art. 33~. f.!a .mesma opommldalle. e,m que se reunir para e.ieiçâo da Diretoria, a 
ASSEM6LEIA G~f promO'll:e:tá a. escr,lha de 6 ($ís)-assedatlos, se Mo 3 (}r~s) éfetlvos e .3, {três) 
$Uplenw~, .P<Jra. 'ít1teparern i)" Coh~i~o Físcal,. que .se lncun:ibirá de examinar a gestão 

fln.~11ceíra ila 11ntidàde. a E11'1\itll' parecer sobre as fe$pettivàs éi!lntM. 

§ 1' N~I). P-111'11Jn sêt'liteítos j')àra "d Conselho Fiscal os parentes.tios diretores até. o terceiro 

~ra.ii, 

§ :2t Pal'il O dlifêr/lpenhP ilà .a.tMdade. pfev'i.sta no inciso. Vil do .artigo 23:do presente. Estatuto, 
os n:1ern1>ros ttt,. CO'líseltio Fw:al reunit-~q na primêlrá q.uirizená: de maq:o de cada ano, 
esm>lMndo, derttte os :membros pr.e:sente, o ·presidente do eiiéóntro e-o relator do parecer 
sobre as tonl:âS; 

§ jº Aos niembl'ôs:Ilo-tónsêlhb·Fiscal é ·assegurado· assistir ,às reuniões da Diretoria; .com o fim 
de obterem es:clarecfmentos, abstendo-se de•participar das deliberaç;:íes. 



• 

capituto N. DO i>-ATRIMÔNIO 

Art. 344. O patnmôn,o dô Centto·será constituído de moeda•cor~nte 110 Pais; imt\vejs, 
títulos evafores mobíltâ~t1>s, rnôvefS, lltêl'lsfüos, máquinas, veículos e ·equipõrnentos. 

Pará:&r;ifó 1ltíitõ. M l'êfél!ldb patrimônio- serão íncorporªdos o~ bens adqu_irtdos por nreio de· 
compra, d~ação, legado. ou a qualquer outro-tltqlo, 

Att. 35~. O· patrlmôriio poderá $f!r on\'l(qdl5 QU aliel'.Tád'o som.ente em caso de 
rtecessidade. 

Parágraf0 µniço, As ®~líes tell!tiYá.S li acelt-aç~ô de dilaçõ:e.s e legatfos com encargos e à 
aliena!;~º de mtí$vels ser-ãQ tomad.as,pela ÀS$!!ttlblelã Geai, que dever-á contar com a presença 
·de, no mí!l'imo, J:l_!)Í~ te.r~s dos int~fàl\tl!s de ·l't!Jàdro social,. sendo f"li<ado o ''q_4orum" !le 
delilieração {!l'Q, no míniin01 8/4 lttêf cjllartosJ -do~ presentes. 

Art_; 3(;!i. Em ~so de <il~solução ou exttço da entidi!d.e, o ev,.ntua1 P.atrima · 
rema~~eob! serâ dest\ilá.dO a c&ulra institulçã0--congênere, ç9m persQO;tlidade Ju.rídl@, s de 
·e atividade~ ptepeíndel'ante!i no Estada -de São Paulo; preferenG(aJ11.-re.nte ,ro- munlclpl .· de 
Ba\Jru, e registradá @ ·eon~liío :Nacfonal da .i\ssfst.ênci~ ~Qcíal • Cl'JÃS; itii:eldstindo ret rida 
lnstitu!Çã.o, o patrim6nlo se~.destínado. à F-i!zenda <lo Esi.l!t!o '1Ul:l<I (Jr11ão. 

Art .. 37~.eonstltUf/m. r:el1!l1~s.c:to (:entrai 

1 - as pr0!!1;n~o® d$ valom mobillilrll:IS e deptlsitll!; banl:ários; 

li - as· eventuais; 

Ili - as reridàs que 11\e. :foram constituídas part13r,;eiros; 

IV - as. praveniel!t.11$'dt;1'Jffi)ll)Qç.ê;}es que re~lit;ir; 

V - as çontribuiçlies de assod.adqs; 

V.I "as conttibüiçêles•de cooperadores, na forma· do artigi, 38; e: 

VII - os auxílios e subue.,wões dai; w,deres públlc<ls. 

§ 1" A receita sem aplica® no aten~ime_~a 'd.!$ firlõli.d~®S ~dats (art. 2:º); na constitu)ção, 
co11SefVl!Ção-e-ampliaç«11, ® 9rl;!p~ l!l™"imô.li~ e ri<1s despesas tlê- adi'ti~lstraç_ão. 

§'2" Os reeiirso.s:advln!los dos potler~.s público-s-ser.ão·..:pliêàdõsdentro•_do município de Bauru. 

§ 3• As sub.V!!tiÇ<ies e doaeoes-de.~erao. ser aplica1fas nas finalldades·a que. estejam vinculadas. 

•Att. 38". ô Centro poderá C.Ontár com ilimitado número de, cooper:ad.or~s,. pes$oas· 

naturais e lútfi:lkas que, sem direitos o.u vantagens, -cimtribufrem c0m donativ0s periódíçQs 
destinados a -íltêl:ldét' às :suas :despêsâs administrativas e assistenciais, il conservação e ·à 
àftl plià,ão de <S!!u ):ilffiimôhio. 

Art. ~~- Qualquer oper~ão de créi;fit~ :coro 8ªfilntia r.~a.l semente. poderá ser 
realiada com autorização da Assembleia Geral, à . visµi âe propestà d.evidamente, \ /7 
fundamentada da Qiretoria. / \,.r 

~~ 

cr-r·, 



CAPITULO \11- O-AS OISP0$1QÕE$ Gl;AAIS 

Art, 409'. As .atas .das Assembleia, Gerai~ :da,s te1Jnllie$ da· Dirl!lotia e di>' Conselfio 
Fisw.l, POJlél'ãO Sél' :iavtadás em folhas soltas; i;11wtdament(! dati!llgtafa:das. ◊li itnpressi!.s; as 
Qttllls, diii>PÍS de lidas e. aprovadas, serão 1;15sinadas pi,los. integrarite·s d.a mesa direto~a -00~ 
tti!balt:t,;% há rirt1neíra• hlp.ótese,.ou l;lJ).rtodosos:presentllS', na$ dem;iistiipól;eses,.d·evendo ser 
11tq1.1ivallas em tmstas e ópo:rtun11mente encadernadas. A presença ~qvel.es eni:onlros; 
CQl\tu(lo,. deverá ser tegisttad~ nos livros apropriad0$, cujas folhi\S sei~tn tipogra'fü:.amente. 
n!lh\et-adas, 

Art·. 412. Não poderá intl!grar a Diret.Qria O\J a e~rut\ft;t organiiacibnal quém 
.desempenha mandatcrnu cargo· de naturezà política. 

ij 1 ' Ao se candidatar 8'l eJ<erc(~iQ de nargo ou: itiiitid\ldo de natútêta política,. o associado 
f1cará autamatlç;imente 11!:!ln.ciade-das fullÇÕ(!S:!jUe-exertet ila .éhtida'de. 

§ 2-• 111,:i. l:il$0 d.e $1!1 :eJelW 131.I ni:smé.ado, a ltééh~a a que se- refere o .par~gr:afo .a.nterior se 
e*pdç!)"~ 110r tQ'(!!i! o peffl!dl) li!ltl ·q_u_e:desem-i101111.ltr o mandato ou carge de m1tureza política 

AFt. 42!1, As llte/lÇ!IS wntedidas a çllretor.es e clemiris integrantes. da e'Str · ura 
organiza~í!'.lnal não fntertompem a contagem do: tempo -de mandato ou da {un~ão J)a a os 
qui;fis foram eféitPJ; :0u deslgnado.s . 

.. 
Art. 43.º. Ao CentTQ'é.vellarw, 

r - distribuir. riisu~i. 91VJl'.le-n®$, bon!fica~lies, particiflá~es õ.u parcela do seu- patrím 
·sob qualqufiU' forma; • '. · ' · · 

li - ·Ol)torgar a ~!.IS dlre~s,.tnl\selh'e.íros,. só4kis, benfeitores ou-equivalentes, remuneração, 
vantagen$ 01.1 beneffl;J()s, díreJ:a ou iodi~rrtehtii por quaiquer forma ou título, em razão rla.s 
competênliias, fim~~ ou atiVldtdes que lhe!$ sejam atribuldas pelos respecthm-s atos 
constituti\tos; :e 

llf, - i:;onstitulr-se. l)lltãmôn.io dé u1tt_grUpo determinado, de imliVíduQs, ta-mfl.ias, entida,;les d.e 
i:lasse ou de sociedades: sem caráté.r ·beneficente. de, assistêm;ia soçlal. 

Ait. 442.. Rendas, reCUTSQ5 e eventual :result<t!lll operacÍQna1 :serão ap)it;ildos· 
intégtàltnente; no território naçional. 

Art. 45. Qs ~a,la,;t_os l)ffeo respo!lllem .subsidii!tilítlll\ilté l'lelà.S' obrigações .expreSSàs 6u 
intencionalmente cohtr,alda$ em nQtné d.a entitlade pl'J: pelas obrigações sociais, 

Art. 41$!!, !:amo entidade. li~i:lil à. União, dà.s Sb.i:iedalles Esj:iíritas do Estado ·de São 
?aulp, o ~ntl'tl- pàtt\!!ipatã ~tiVàmente dás ãtlvldaáes do movlmento de unificação ,em todas 
as siJa$ iost/lpctas •. 

Art. 472:, O Cehtra niló se eovofuer.á em movimento·político-parti\fária,:sendo. vedijçla 
na slia .estruturá tirgàriizadonal, nas suas. dependências, "ª sua esfera de ação ou em sey 
nome, propàgaiida i:iuàtivídàd!!> de natureza polltico-p·a,tídária. 

Art. 48!!, O: presente estatvto pade~ ser (ef1mnado, J)O todQ eu em parte, êm 
qualquer tempo. por decisão, d;i .maiçirla absolutJJ dos. mociadas,. em assembleialral, ~ 

. .,,,,--; 



espe~ialrnenti: coovaqida para esse ffi:t1, e entrará ·em vig.or na .d.if.l de seu r11gístro em 
Çllrtôrio, mas sijq inaligr~.v.eis, $/i!b:Pl!JUI de. iiulidadii, ~-.s,íli!ll.\1$i'çô.e~:qu!l d~ern. respelto, 

l - ã, Mtur~ f5)'.lirita da aSSoéi.açãq; 

1/ • à orientllçãtt Katélêtistà d~ entidade; 

lll ~à.não llitalitrédade dos .call!os e funções; 

IV - à nio remuneraçllo. rios G<lrgO$ e fwrç6es; e 

V - ao caráter !lPartid~riQ e .ap.ol(tico da-entidade, 

Art. 49!!. A d!ss.olução-áa associação é. de =fl'Elt~néia•.qa ,t\s_sel)'lbleí~ -Geral que, para. 
apro\iá,la, necessitará .cio voto de, no .mfnimo, 3/4 {t!r~ qu.art.os~ t\os ln'te!!rantes: do quadro 
J!SSl)l:Íal:hlo. 

Q!l)ft.lJ[6 Vil· ôAS O!Sl'>OSJÇÕil 11\ANSITÓRIAS 

.Art. soe . .A ilt!Jál ,eda~tx do pr,esenté Estatuto Saciai foT apr{lva!J,a pela Ass:em lei 
Ge.ral Eiara.otliirulría. re.allz• em 2i d!! setell'lbrocde 2016, entrando em vigc;,r .;!pôs ,umw 
PS· re111,ilsitos m'ltvi,st$ noiiftigó 43e, 

Présidente 

~~~ é"""'carlos lfüü.fréto Noronha• L .. 

Secret.,rib 
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ANEXO li - PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA 

Título/Nome do Projeto 

INFORMÁTlcA PARA TODOS 

1. Identificação: 

Centro Espirita Amor e Caridade - Projeto Seara de Luz 
Endereço: Av. Santa Beatriz da Silva, 6-16, Parque Paulista - Bauru - SP 
CEP: 17031-365 
Telefone: (14) 3281-2879 
E-mail: searadeluz@bol.com.br 
CNPJ: 45.029.956/0001-54 Inser. Estadual: Isenta 

Presidente 
Nome: José Sílvio Turini 
CPF: 287,669.548-00 
Endereço: Rua Renato Tambara, Nº 1-155, Bauru - SP 
Telefone: (14) 3223-8892 

Responsável Técnica 
Nome: Elaine Santos Benevides 
Email: elabenevides@hotmail.com 
RG: 290.441.614 
CRESS: 45 850 

Histórico da Instituição . 
O Centro Espírita Amor e Caridade - CEAC é uma associação civil, apolltica, sem 
fins lucrativos, e considerados de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal. 
Possui um projeto denominado "Seara de Luz•, que desenvolve suas atividades 
desde março de 2006, no bairro Ferradura Mirim, região que apresenta uma das 
maiores concentrações de pobreza na cidade de Bauru. O Projeto Seara de Luz 
apresenta como missão prestar atendimento de proteção social básica, na prevenção 
de situação de risco pessoal e social, com programa de ação para crianças e 
adolescentes (masculino e feminino), na faixa etária de 6 a 15 anos, provenientes de 
famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, com desenvolvimento 
de atividades complementares de formação no período extra-escolar, e de apoio 
(alimentação, odontologia, psicologia) o qual objetiva a ampliação do universo 
informacional, cultural, esportivo, de lazer, bem como o fortalecimento dos vínculos 
familiares e inserção social, proporcionando impactos positivos em sua qualidade de 
vida promovendo a cidadania, conforme princípios norteadores ditados pela 
Constituição - 1998 e pelo Estatuto da Criança e do adolescente - ECA. 
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira das 8:00h às 16:30h. 

Capacidade de atendimento: 170 crianças/adolescentes. 

1 
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O Projeto Seara de Luz está localizado em terreno de 5.543 m2 com muro de 
alvenaria nas laterais e ao fundo. Possui ãrea construída de 1.543 m2, envolvendo 04 
Salas Multifuncionais, 01 Brinquedoteca, 02 Banheiros para alunos, 01 Sala de 
Dentista equipada, Sala de Serviço Social, Sala de Psicologia, Refeitório, Quadra de 
Esportes Coberta e Playground, além de outras salas de serviços, como cozinha, 
banheiro de funcionários, despensa, almoxarifado, sala do bazar e lavanderia. 

Possui também 01 Sala de Informática, cuja revitalização é objeto deste projeto, com 
espaço, instalações elétricas e mesas adequadas para funcionamento de 16 
computadores. 

1 
O prédio e instalações do Projeto Seara de Luz atendem a todas as exigências legais 
de ordem técnica, administrativa, sanitária e segurança. 

Recursos Humanos 
O Projeto Seara ~e Luz mantém pessoal habilitado e treinado para todas as funções 
e cargos, conforme é exigido pela legislação e pelos Termos de Colaboração 
mantidos com a Secretaria do Bem Estar Social de Bauru (SEBES). 

,;;,., 

Recursos Financeiros 
Os serviços prestados pelo Projeto Seara de Luz são custeados através de 03 fontes 
de recursos: 

• Convênios com a Prefeitura Municipal de Bauru (SEBES). 
• Recursos próprios levantados pelo Projeto Seara de Luz através de eventos e 

campanhas, ou através de doações voluntárias de pessoas físicas e jurídicas. 
• Contrapartida da Entidade Mantenedora (CEAC). 

li. Parceria Pretendida 

Pretendemos formalizar parceria com a rede sócio assistencial do município de 
Bauru, por intermédio da Secretaria Municipaldo Bem Estar Social- SEBES/Bauru e 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA, através de 
Termo de Fomento, para financiamento do Projeto denominado "INFORMÁTICA 
PARA TODOS", conforme condições do EDITAL 028/2019 e CHAMAMENTO 
PUBLICO 02/2019 do Município de Bauru-SEBES e CMDCA. 

O Projeto "INFORMÁTICA PARA TODOS" visa revitalizar a atual Sala de Informática 
com a substituição de 16 computadores desktop e dos respectivos monitores tela 
plana, mouse e teclado. Todos os computadores são obsoletos, com mais de 08 anos 
de uso, e apresentam constantemente defeitos de funcionamento, impedindo a 
utilização da sala na sua capacidade total. 
Para proporcionar a impressão de trabalhos das crianças e adolescentes propomos a 
aquisição de 01 impressora multifuncional, assim como a aquisição de 16 novas 
cadeiras para substituição das atuais, proporcionando mais conforto e ergonomia aos 
usuários. 

2 

Av. Santa Beatriz da Silva, 6-16-Cep 17031-365- E-mail: projetosearadeluz@gmail.com- Fone (14) 3281-2879- Bauru-SP 



Projeto 

· seara« 
,\11,. $~ ,_:,,..-----"' . ~-

-1 . ~ ;À 

. ~ ~ 

Centro e.Espirita k11or e Caridad~ 
------------~,...,26~ 

r-P:cx:-:r~;--B·õ .. f-~·-·-· ~ 
% • '·· ~ - \ ••ti,.,~• ,,, ' . FOLHAS_ O 

• 

,....A 
CEAC 

Metas - Objetivo Geral 
Possibilitar às 170 crianças e adolescentes uma sala de informática agradável e 
funcional, proporcionando deste modo, o desenvolvimento intelectual, social a fim de 
resgatar a convivência na sociedade e expandir o acesso a novos conhecimentos. 

Objetivos Específicos: 
- Proporcionar um ambiente educativo e divertido para as crianças e adolescentes, de 
acorçto com sua faixa etária, para estimular o uso correto da tecnologia, a convivência 
social e a auto-estima; 
- Oferecer às crianças e adolescentes a construção do conhecimento e da 
aprendizagem através do computador; 
- Utilizar o computador para a formação intelectual e social, tão importante para o 
desenvolvimento integral do ser; 
- Proporcionar às crianças e adolescentes, a partir da informática, o desenvolvimento 
cognitivo, aumento do vocabulário e do raciocínio; 
- Propiciar, por meio da informática, às crianças e adolescentes, obterem um futuro 
promissor no campo profissional; 

Ili. Diagnóstico da Realidade 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Crianças e Adolescentes de 
6 a 15 anos) busca o enriquecimento do universo cultural, esportivo e de lazer, 
promovendo assim, o desenvolvimento físico, psicomotor e social das crianças e 
adolescentes, estimulando a prática esportiva, recreativa e de lazer como um fator 
importante para a qualidade de vida, formando através de respeito às regras, 
disciplina e limites. Deste modo, os assistidos têm a oportunidade de desenvolverem
se como cidadãos de direitos e deveres. Através deste presente projeto pretende-se 
obter uma sala adequada de informática, para atender 16 crianças e adolescentes 
por turma de faixa etária e período, que terão a oportunidade de aprender desde cedo 
a lidar com os computadores, com a internet e com a tecnologia, tanto como 
preparação para o futuro, para a própria diversão, aprendizado e segurança. 
A tecnologia proporciona ao indivíduo a autonomia, curiosidade, cooperação e 
socialização, principalmente através da internet que possibilita diversos tipos de 
comunicação e interações entre as culturas. 
Os primeiros contatos da criança com o computador em seu processo de 
aprendizado se darão, aproximadamente, a partir dos seis a sete anos de idade. Para 
a inicialização da criança com o computador, é preciso tomar esse instrumento de 
pesquisa, algo significativo a seu aprendizado, enfatizando o 'aprender" e não o 
"ensinar", pois o conhecimento provoca mudanças e transformações."Através d.a 
utilização do computador no processo educacional, diversas habilidades podem ser 
desenvolvidas, facilitando a formação de indivíduos multifuncionais" (JÚNIOR, 
Wagner Antônio). 
Há diversos textos que relatam a importância da informática para as crianças e 
adolescentes, pois o mundo está passando por grandes evoluções. sócio-culturais e 
tecnológicas, onde as mudanças sociais têm ocorrido de forma tão rápida, 
principalmente o avanço tecnológico dos computadore~. 
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Deste modo, podemos verificar que é essencial o uso do computador na educação, 
porque consiste na informatização que pode enriquecer o ambiente de aprendizagem 
das crianças e adolescentes. Por isso, a informática deve ser inserida de forma 
abrangente, esclarecedora, compartilhada, construtiva e participativa. 
A informática deve ser ensinada de forma simples e lúdica, envolvendo o 
conhecimento, assim, ela se toma o caminho de vários saberes, pois a criança irá 
aprender a escrever, ler, apagar, criar e recriar, buscar, pesquisar, aprende a vencer 
as dificuldades na tela do computador. 
Conhecer a informática o quanto antes é essencial, para que o indivíduo obtenha, 
primeiramente, a inserção social. Proporcionar as crianças e adolescentes o domínio 
ainda na fase de desenvolvimento significa mantê-la atualizada e integrada ao estilo 
de vida da sociedade. 
Um dos objetivos da informática, defendida pela maioria dos pedagogos, é a 
possibilidade de aumentar o conhecimento. Através de ferramentas disponíveis, que 
exploram o lado lúdico, as crianças poderão potencializar seu nível intelectual, 
aumentar o vocabulário e desenvolver o poder de raciocínio. 
Oferecer as crianças e adolescentes o contato com o computador é fundamental para 
que elas se mantenham atualizadas e aptas para o dia a dia. Crianças precisam sim 
da informática, mas ela deve ser destinada para elevar o lado intelectual e expandir o 
acesso a novos conhecimentos. 
A importância da informática nos dias de hoje, é além de ser um grande avanço 
tecnológico do qual seria bom todos terem acesso, mas também é muito usado e 
"necessário" no mercado de trabalho atual. 
Hoje em dia grandes partes das empresas utilizam os computadores como principal 
ferramenta de trabalho. O uso da informática faz parte também de um novo 
aprendizado, uma nova evolução tecnológica da qual nos proporciona uma visão 
ampla no caso do uso da internet, uma grande facilidade de resolver coisas e uma 
visão do mundo atual através de noticiários que estão sempre disponíveis. 
A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida 
das pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação 
no meio social vêm aumentando de forma rápida. A educação precisa sofrer 
transformações frente a essa "nova tecnologia" e assim constituir uma aprendizagem 
inovadora que leva o indivíduo a se sentirem ser globalizado, capaz de interagir e 
competir com igualdade na busca de seu sonho profissional. É por este motivo que 
algumas escolas, utilizam o computador como instrumento de apoio às matérias e 
aos conteúdos lecionados. Vivemos em um mundo tecnológico, onde a Informática é 
vista como uma "nova tecnologia" que oferece transformação pessoal, além de 
favorecer a formação tecnológica necessária para o futuro profissional na sociedade. 
Devemos ter a percepção que, quando a usamos, estamos sendo transformados por 
ela, em pessoas melhores e mais capacitados para o mercado de trabalho. 
As modificações que serão produzidas através da revitalização da Sala de 
Informática se fazem necessárias ao Serviço, para realizarmos um excelente trabalho 
sócio educativo, através das atividades no computador e assim, formarmos melhores 
cidadãos, conscientes e globalizados. 
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IV. Indicadores 

A revitalização da Sala de Informática irá proporcionar: 

- Melhora do ambiente educativo. 
- Melhora da convivência social e a autoestima. 
- Melhora da construção do conhecimento e da aprendizagem. 
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- Melhora do desenvolvimento cognitivo, aumento do vocabulário e do raciocínio. 
- Melhora do conhecimento tecnológico voltado para o campo profissional. 
- Aumento de interesse em frequentar o projeto e a sala de informática. 

Com isso deveremos obter: 

• - Diminuição de violência e agressividade. Indicador: Anotações de prontuário. 
- Aumento da frequência dos alunos. Indicador: Relatórios mensais. 
- Aumento da frequência na Sala de Informática. 

Indicador: Observação dos educadores. 

Bauru, 04 de Março de 2019. 

Assinaturas: 

~.: 
José Sílvio Turini 

Presidente 

Elirlne S. Bmetndts 

<4%"cb 
Elaine Santos Benevides 

Responsável Técnica 
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ANEXO Ili-DESCRIÇÃO TÉCNICA.DO PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 - Identificação da OSC 

Centro Espírita Amor e Caridade - Projeto Seara de Luz 
Endereço: Av. Santa Beatriz da Silva, 6-16, Parque Paulista- Bauru - SP 
CEP: 17031-365 . 
Telefone: (14) 3281-2879 
E-mail: searadeluz@bol.com.br 
Página da WEB (site): http://projetosearadeluz.ceac.org.br 
CNPJ: 45.029.956/0001-54 Inser. Estadual: Isenta 
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira das 8:00 às 16:30 
Capacidade de atendimento: 170 crianças/adolescentes 

1.2 -Representante Legal 

Presidente 
Nome: José Sílvio Turini 
RG: 3.547.600 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: Casado 
CPF: 287,669.548-00 
Endereço: Rua Renato Tambara, Nº 1-155, Bauru - SP 
Telefone: (14) 3223-8892 
E-mail: js.turini@uol.com.br 

1.3 - Descrição do Projeto 

Título do Projeto: 

INFORMÁTICA PARA TODOS 

Descrição do Projeto 

O Projeto "INFORMÁTICA PARA TODOS" visa revitalizar a atual Sala de Informática 
com a substituição de 16 computadores desktop e dos respectivos monitores tela 
plana, mouse e teclado. Todos os computadores são obsoletos, com mais de 08 ano$ 
de uso, e apresentam constantemente defeitos de funcionamento, Impedindo a 
utilização da sala na sua capacidade total. 

Para proporcionar a impressão de trabalhos das crianças e adolescentes propomos a 
aquisição de 0·1 impressora multifuncional, assim como a aquisição de 16 novas 
cadeiras para substituição das atuais, proporcionando mais conforto e ergonomia aos 
usuários. 
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Local da Execução: 

Sala de Informática do Projeto SEARA DE LUZ 

Prazo de Execução: 

PROC. N2 

FOLHAS 

05 anos (Tempo estimado de vida útil de computadores e periférico sem que o valor 
investido estará beneficiando os usuários da Sala de Informática). 

• 
Objetivos: 

Objetivo Geral: 
Possibilitar a todas as crianças e adolescentes do Projeto Seara de Luz uma sala de 
informática agradável e funcional, proporcionando, deste modo, o desenvolvimento 
intelectual e social, a fim de resgatar a convivência na sociedade e expandir o acesso 
a novos conhecimentos. 

Objetivos Específicos: 
- Proporcionar um ambiente educativo e divertido para as crianças e adolescentes, de 
acordo com sua faixa etária, para estimular o uso correto da tecnologia, a convivência 
social e a autoestima. 
- Oferecer às crianças e adolescentes a construção do conhecimento e da 
aprendizagem através do computador. 
- Utilizar o computador para a formação intelectual e social, tão importante para o 
desenvolvimento integral do ser. 
- Proporcionar às crianças e adolescentes, a partir da informática, o desenvolvimento 
cognitivo, aumento do vocabulário e do raciocínio. 
- Propiciar, por meio da informática, às crianças e adolescentes, obterem um futuro 
promissor no campo profissional. 

Ações/Metodologia: 

Após a liberação dos recursos financeiros serão realizadas as seguintes ações: 
- Cotação de preços e aquisição dos materiais e equipamentos propostos. 
- Instalação e configuração dos computadores, a ser realizada por profissional 
especializado. 

A Sala de Informática é aberta a todas as crianças e adolescentes matriculadas no 
Projeto Seara de Luz, sendo seu uso sempre agendado e acompanhado pelo 
Educador Social responsável de acordo com a faixa etária das turmas, sendo o 
aprendizado construído através de desenhos, jogos, aplicativos e acesso à internet 
com conteúdo controlado. 

O Projeto Seara de Luz possui também uma parceria com uma empresa privada, 
onde é disponibilizado semanalmente e gratuitamente um professor de informática 
para as crianças de 1 O a 15 anos, onde são ensinados os princípios básicos, sistema 
operacional e aplicativos gerais como editor de texto e planilhas eletrônicas. 
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A revitalização da Sala de lnformãtica irã proporcionar: 

- Melhora do ambiente educativo. 
- Melhora da convivência social e a autoestima. 
- Melhora da construção do conhecimento e da aprendizagem. 
- Melhora do desenvolvimento cognitivo, aumento do vocabulãrio e do raciocínio. 
- Melhora do conhecimento tecnológico voltado para o campo profissional. 
- Aumento de interesse em frequentar o projeto e a sala de informãtica. 

Com isso deveremos obter: 

- Diminuição de violência e agressividade. Indicador: Anotações de prontuãrio. 
- Aumento da frequência dos alunos. Indicador: Relatórios mensais. 
- Aumento da frequência na Sala de lnformãtica. 
Indicador: Observação dos educadores. 

Pllblico Alvo: 

Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos matriculadas no Projeto Seara de Luz 

2. INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRAPARTIDA 

Valor da Contrapartida: Não há 

Valor Total do Projeto: R$ 41.508,00 

3. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

Capacidade de atendimento: 170 crianças/adolescentes. 

Estrutura Física 

O Projeto Seara de Luz estã localizado em terreno de 5.543 m2 com muro de 
alvenaria nas laterais e ao fundo. Possui ãrea construída de 1.543 m2, envolvendo 04 
Salas Multifuncionais, 01 Brinquedoteca, 02 Banheiros para alunos, 01 Sala de 
Dentista equipada, Sala de Serviço Social, Sala de Psicologia, Refeitório, Quadra de 
Esportes Coberta e Playground, além de outras salas de serviços, como cozinha, 
banheiro de funcionãrios, despensa, almoxarifado, sala do bazar e lavanderia. 

Possui também 01 Sala de lnformãtica, cuja revitalização é objeto deste projeto, com 
espaço, instalações elétricas e mesas adequadas para funcionamento de 16 
computadores. 

O prédio e instalações do Projeto Seara de Luz atendem a todas as exigências legais 
de ordem técnica, administrativa, sanitãria e segurança. 
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Recursos Humanos 
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O Projeto Seara de Luz mantém pessoal habilitado e treinado para todas as funções 
e cargos, conforme é exigido pela legislação e pelos Termos de Colaboração 
mantidos com a Secretaria do Bem Estar Social de Bauru (SEBES). 

Recursos Financeiros 
Os serviços prestados pelo Projeto Seara de Luz são custeados através de 03 fontes 
de recursos: 

• Convênios com a Prefeitura Municipal de Bauru (SEBES). 
• Recursos próprios levantados pelo Projeto Seara de Luz através de eventos e 

campanhas, ou através de doações voluntárias de pessoas físicas e jurídicas. 
• Contrapartida da Entidade Mantenedora (CEAC) . 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Não há. 

Bauru, 04 de março de 2019. 

Assinaturas: 

~i 
Presidente 
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Els,lne S. Benevides 
5850~Á=, 

Elaine San os Benevides 
Responsável Técnica 
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ANEXO IV-PLANO DE TRABALHO 

PROPONENTE: 

Centro Espirita Amor e Caridade - Projeto Seara de Luz 
Endereço: Av. Santa Beatriz da Silva, 6-16, Parque Paulista- Bauru - SP 
CEP: 17031-365 
Telefone: (14) 3281-2879 
E-mail: searadeluz@bol.com.br 
Página da WEB (site): .http://projetosearadeluz.ceac.org.br 
CNPJ: 45.029.956/0001-54 
Inser. Estadual: Isento 

TÍTULO DO PROJETO: 

INFORMÁTICA PARA TODOS 

Exercício: 2019 

RESPONSÁVEL LEGAL: 

Presidente 
Nome: José Silvio Turini 
RG: 3.547.600 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: Casado 
CPF: 287,669.548-00 
Endereço: Rua Renato Tambara, Nº 1-155, Bauru - SP 
Telefone: (14) 3223-8892 
E-mail: is.turini@uol.com.br 

Responsável Técnica 
Nome: Elaine Santos Benevides 
Email: elabenevides@hotmail.com 
RG: 290.441.614 
CRESS: 45 850 
Telefone: (14) 3281-2879 

1 - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

O Centro Espirita Amor e Caridade - CEAC é uma associação civil, apolítica, sem 
fins lucrativos, e considerada de Utilidade Pública Municipal, Estatual e Federal. 
Possui um projeto denominado "Seara de Luz", que desenvolve suas atividades 
desde março de 2006, no bairro Ferradura Mirim, região que apresenta uma das 
maiores concentrações de pobreza na cidade de Bauru. O Projeto Seara de Luz 
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apresenta como missão prestar atendimento de proteção social básica, na prevenção 
de situação de risco pessoal e social, com programa de ação para crianças e 
adolescentes (masculino e feminino), na faixa etária de 6 a 15 anos, provenientes de 
famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, com desenvolvimento 
de atividades complementares de formação no períodÓ extraescolar; e de apoio 
{alimentação, odontologia, psicologia) o qual objetiva a ampliação· do universo 
informacional, cultural, esportivo, de lazer, bem como o fortalecimento dos vínculos 
familiares e inserção social, proporcionando impactos positivos em sua qualidade de 
vida. promovendo a cidadania, conforme princípios norteadores ditados pela 
Constituição - 1998 e pelo Estatuto da Criança e do adolescente - ECA. 

Horário de funcionamento: 2ª a 6"feira das 8:00h às 16:30h. 

Capacidade de atendimento: 170 crianças/adolescentes. 

Estrutura Física 
O Projeto Seara de Luz está localizado em terreno de 5.543 m2 com muro de 
alvenaria nas laterais e ao fundo. Possui área construída de 1.543 m2, envolvendo 04 
Salas Multifuncionais, 01 Brinquedoteca, 02 Banheiros para alunos, 01 Sala de 
Dentista equipada, Sala de Serviço Social, Sala de Psicologia, Refeitório, Quadra de 
Esportes Coberta e Playground, além de outras salas de serviços, como cozinha, 
banheiro de funcionários, despensa, almoxarifado, sala do bazar e lavanderia. 
Possui também 01 Sala de Informática, cuja revitalização é objeto deste projeto, com 
espaço, instalações elétricas e mesas adequadas para funcionamento de 16 
computadores. 
O prédio e instalações do Projeto Seara de Luz atendem a todas as exigências legais 
de ordem técnica, administrativa, sanitária e segurança. 

Recursos Humanos 
O Projeto Seara de Luz mantém pessoal habilitado e treinado para todas as funções 
e cargos, conforme é exigido pela legislação e pelos Termos de Colaboração 
mantidos com a Secretaria do Bem Estar Social de Bauru (SEBES). 

Recursos Financeiros 
Os serviços prestados pelo Projeto Seara de Luz são custeados através de 03 fontes 
de recursos: . 

• Convênios com a Prefeitura Municipal de Bauru (SEBES). 
• Recursos próprios levantados pelo Projeto Seara de Luz através de eventos e 

campanhas, ou através de doações voluntárias de pessoas físicas e jurídicas .. 
• Contrapartida da Entidade Mantenedora {CEAC). 

2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Crianças e Adolescentes de 
6 a 15 anos) busca o enriquecimento do universo cultural, esportivo e de lazer, 
promovendo assim, o desenvolvimento físico, psicomotor e social das crianças e 
adolescentes, estimulando a prática esportiva, recreativa e de lazer como um fator 
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importante para a qualidade de vida, formando através de respeito às regras, 
disciplina e limites. Deste modo, os assistidos têm a oportunidade de desenvolverem
se como cidadãos de direitos e deveres. Através deste presente projeto pretende-se 
obter uma sala adequada de informática, para atender 16 crianças e adolescentes 
por turma de faixa etária e período, que terão a oportunidàde de aprender desde cedo 
a lidar com os computadores, com a internet e com a tecnologia, tanto como 
preparação para o futuro, para a própria diversão, aprendizado e segurança. 
A tecnologia proporciona ao indivíduo a autonomia, curiosidade, cooperação e 
socialização, principalmente através da internet que possibilita diversos tipos de 
comunicação e interações entre as culturas. 
Os primeiros contatos da criança com o computador em seu processo de 
aprendizado se darão, aproximadamente, a partir dos seis a sete anos de idade. Para 
a inicialização da criança com o computador, é preciso tornar esse instrumento de 
pesquisa, algo significativo a seu aprendizado, enfatizando o "aprender" e não o 
"ensinar'', pois o conhecimento provoca mudanças e transformações."Através da 
utilização do computador no processo educacional, diversas habilidades podem ser 
desenvolvidas, facilitando a formação de indivíduos multifuncionais" (JÚNIOR, 
Wagner Antônio). 
Há diversos textos que relatam a importância da informática para as crianças e 
adolescentes, pois o mundo está passando por grandes evoluções sócio-culturais e 
tecnológicas, onde as mudanças sociais têm ocorrido de forma tão rápida, 
principalmente o avanço tecnológico dos computadores. · 
Deste modo, podemos verificar que é essencial o uso do computador na educação, 
porque consiste na informatização que pode enriquecer o ambiente de aprendizagem 
das crianças e adolescentes. Por isso, a informática deve ser inserida de forma 
abrangente, esclarecedora, compartilhada, construtiva e participativa. 
A informática deve ser ensinada de forma simples e lúdica, envolvendo o 
conhecimento, assim, ela se torna o caminho de vários saberes, pois a criança irá 
aprender a escrever, ler, apagar, criar e recriar, buscar, pesquisar, aprende a vencer 
as dificuldades na tela do computador . 
Conhecer a informática o quanto antes é essencial, para que o indivíduo obtenha, 
primeiramente, a inserção social. Proporcionar as crianças e adolescentes o domínio 
ainda na fase de desenvolvimento significa mantê-la atualizada e integrada ao estilo 
de vida da sociedade. 
Um dos objetivos da informática, defendida pela maioria dos pedagogos, é a 
possibilidade de aumentar o conhecimento. Através de ferramentas disponíveis, que 
exploram o lado lúdico, as crianças poderão potencializar seu nível intelectual, 
aumentar o vocabulário e desenvolver o poder de raciocínio. 
Oferecer as crianças e adolescentes o contato com o computador é fundamental para 
que elas se mantenham atualizadas e aptas para o dia a dia. Crianças precisam sim 
da informática, mas ela deve ser destinada para elevar o lado intelectual e expandir o 
acesso a novos conhecimentos. · 
A importância da informática nos dias de hoje, é além de ser um grande avanço 
tecnológico do qual seria bom todos terem acesso, mas também é muito usado e 
"necessário" no mercado de trabalho atual. 
Hoje em dia grande parte das empresas utilizam os computadores como principal 
ferramenta de trabalho. O uso da informática faz parte também de um novo . 
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aprendizado, uma nova ~volução tecnológica da qual nos proporciona uma visão 
ampla no caso do uso da internet, uma grande facilidade de resolver coisas e uma 
visão do mundo atual através de noticiários que estão sempre disponíveis. 
A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida 
das pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação 
no meio social vêm aumentando de forma rápida. A educação precisa sofrer 
transformações frente a essa "nova tecnologia" e assim constituir uma aprendizagem 
inovadora que leva o indivíduo a se sentirum ser globalizado, capaz de interagir e 
competir com igualdade na busca de seu sonho profissional. É por este motivo que 
algumas escolas, utilizam o computador como instrumento de apoio às matérias e 
aos conteúdos lecionados. Vivemos em um mundo tecnológico, onde a Informática é 
vista como uma "nova tecnologia" que oferece transformação pessoal, além de 
favorecer a formação tecnológica necessária para o futuro profissional na sociedade. 
Devemos ter a percepção que, quando a usamos, estamos sendo transformados por 
ela, em pessoas melhores e mais capacitadas para o mercado de trabalho. 
As modificações que serão produzidas através da revitalização da Sala de 
Informática se fazem necessárias ao Serviço, para realizarmos um excelente trabalho 
sócioeducativo, através das atividades no computador e assim, formarmos melhores 
cidadãos, conscientes e globalizados. 

3- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

3.1 - Identificação da Proposta 

O Projeto "INFORMÁTICA PARA TODOS" visa revitalizar a atual Sala de Informática 
com a substituição de 16 computadores desktop e dos respectivos monitores tela 
plana, mouse e teclado. Todos os computadores são obsoletos, com mais de 08 anos 
de uso, e apresentam constantemente defeitos de funcionamento, impedindo a 
utilização da sala na sua capacidade total. 
Para proporcionar a impressão de trabalhos das crianças e adolescentes propomos a 
aquisição de 01 impressora multifuncional, assim como a aquisição de 16 novas 
cadeiras para substituição das atuais, proporcionando mais conforto e ergonomia aos 
usuários. 

Qtde Discriminação Custo Unit Custo Total 
16 Computador Desktop e/ mouse e teclado(*) R$1.953,02 R$ 31.248,33 
16 Monitor tela Plana LED 18,5" R$404,10 R$ 6.465,67 
16 · Cadeira fixa R$129,00 R$2.064,00 
01 Impressora laser Multifuncional Colorida R$1.730,00 R$1.730,00 

R$ 41.508,00 

{*) Em anexo seguemas especificaçõese orçamento dos computadores, cadeira e 
impressora. 

3.2 - Público Alvo 

Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos matriculadas no Projeto Seara de Luz. 
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3.3 • Objetivos 

Objetivo Geral: 

PROC. N2 1 .,l o Zob-: l 
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Possibilitar a todas as crianças e adolescentes do Projeto Seara de Luz uma sala de 
informática agradável e funcional, proporcionando, deste modo, o desenvolvimento 
intelectual e social, a fim de resgatar a convivência na sociedade e expandir o acesso 
a novos conhecimentos. 
Objetivos Específicos: 
- Proporcionar um ambiente educativo e divertido para as crianças e adolescentes, de 
acordo com sua faixa etária, para estimular o uso correto da tecnologia, a convivência 
social e a autoestima. 
- Oferecer às crianças e adolescentes a construção do conhecimento e da 
aprendizagem através do computador. 
- Utilizar o computador para a formação intelectual e social, tão importante para o 
desenvolvimento integral do ser. 
- Proporcionar às crianças e adolescentes, a partir da informática, o desenvolvimento 
cognitivo, aumento do vocabulário e do raciocínio. 
- Propiciar, por meio da informática, às crianças e adolescentes, obterem um futuro 
promissor no campo profissional. 

3.4 - Meta de Atendimento 

170 Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos 

3.5 - Período de Funcionamento 

De 2ª a 6ª feira das 8:00h às 16:30h. 

3.6 - Operacionalização 

Após a liberação dos recursos financeiros serão realizadas as seguintes ações: 
- Cotação de preços e aquisição dos materiais e equipamentos propostos. 
- Instalação e configuração dos computadores, a ser realizada por profissional 
especializado. 

3.7 - Descrição das Atividades 

A Sala de Informática é abertaa todas as crianças e adolescentes matriculadas no 
Projeto Seara de Luz, sendo seu uso sempre agendado e acompanhado pelo 
Educador Social responsável de acordo com a faixa etária das turmas, sendo o 
aprendizado construído através de desenhos, jogos, aplicativos e acesso à internet 
com conteúdo controlado. 
O Projeto Seara de Luz possui também uma parceria com uma empresa privada, 
onde é disponibilizado semanalmente e gratuitamente um professor de informática 
para as crianças de 10 a 15 anos, onde são ensinados os princípios básicos, sistema 
operacional e aplicativos gerais como editor de texto e planilhas eletrônicas. 
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3.8 - Impacto Social Esperado 

PROC. NQ 1='0 ~Cr:e=-.l__...1 
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- Melhora do ambiente educativo. 
- Melhora da convivência social e a autoestima. 
- Melhora da construção do conhecimento e da aprendizagem. 
- Melhora do desenvolvimento cognitivo, aumento do vocabulário e do raciocínio. 
- Melhora do conhecimento tecnológico voltado para o campo profissional. 
- Aumento de interesse em frequentar o projeto e a sala de informática. 

3.9 - Indicadores 

- Diminuição de violência e agressividade. Indicador: Anotações de prontuário. 
- Aumento da frequência dos alunos. Indicador: Relatórios mensais. 
- Aumento da frequência na Sala de Informática. 
Indicador: Observação dos educadores. 

- Aumento da frequência na Sala de Informática - observação dos educadores 

4 - CRONOGRAMA/ PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividade 

Cotação/aquisição de materiais/equipam. 

Instalação e configuração X 
Utilização pelas crianças e adolescentes X X X X X X X X X X_. 

(*) - Atividades planejadas após a liberação de recursos. 

5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

5.1 - Recursos Humanos 

Fonte de recurso: Próprio 

F R Encargos sociais e trabalhistas 
QT ~~s. Cargo CJH 1:::f;. Salário e----.;,__----=---------~---1 Tot 

FGTS IRRF PJS INSS Benef. 13• Recla. Férias Demais 

Fonte de recurso: Extra 

R Encargos sociais e trabalhistas 
QT Form. Cargo C/H eg, Salário e-------=---------~---! Tot 

Profiss. Trab. FGTS lRRF PIS INSS Benef, 13º Recls. Férias Demais 
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Centro CEspírita-~or e Caridad~ 

Fonte de recurso: FMDCA 
Natureza da despesa 1 
Auxílio 1 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1 - Recursos Humanos 

Concedente: 

Custo mensal 
-

11 Pare 21 Pare 31 Pare 4! Pare SI Pare 61 Pare 71 Pare S!I Pare 91 Pare 

- - - - - - - - -
•. 

6.2 - Despesas de Auxílio 

Concedente: FMDCA 

Custo Total 
R$41.508,00 

101 Pc 111 Pc 121 Pc 

- - -

J•P..arc 2.•hcc . ÍIP.l'arc .41.Pacc .SP.P.IU< MJ>;w: . JIJ'jic . »Pit< _Jil.J!a,c .. lOI ec 11!.Pc 1.2lRé 

41.508,00 - - - - - - - - - - -

7 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Atividade Quadrimestre Maio Setembro Janeiro ANUAL 
Janeiro a abril - - - -

Prestação de Maio a agosto - X - -
Contas Setembro a dezembro - - X -

Anual - - - X 

Bauru, 04 de Março de 2019. 

Assinaturas: 

Ê enevides 
Presidente Responsável Técnica 
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investimento foi a atrecadàção da nota fiscal paur . 
5.461.43 ( cinco-r'nll, quatroeentos e sessenta e o 
centavos). lnfon:tlq!L sobre .a necessidade de . 
adequações na uh~e ~la Vista GQl1l .intensão d · 
Jaraguá neste ax~rcício e desta fajna mel . • 
funcionamento. -,1.G~hnou sobre as reuniôe$ realiza , 
diretor educacional:do Centro Universitário ITE, Sr. ; 
de Toledo; .coqr'ijéna(fQra do Núcll'!o de Práticas J ' 
-Oliveira Freitl:1$, cc:lqfdenadpr de est$gio ProfO. Ma 
Aiias Pinoffi. Gerente Geral-~- Fl,indação Tal$, 
renovação do termb 1 de colaboração junto a Defen 
São Paulo, ficancl~ : a~rdado que a funeionana 
Freitas,. hoje supo~à (leio setor.admlnistratiVo da 
integrar o .quadro da, nova proposta do termo de 

. e quamnta e "5 
, manutenções e 
·r toda a unidade 
in~laçpes para 

m a párticipação d 
l:uphrãsio Cerval . 

Fl'ancine RioO. ele 
.Jaldão e Edemil 
• 

1 
• ndo proposta de 

' blíca ão Estado e 
· · Riho de Clivei -

, . Toledo past8lá 
.i ·... a partir de 01 de 

março do .prese~::exe~fçío e a índ$ de dois 
da equipe hOje. ~~t!J~~ no Centro Onivers~ 
acordado que~~Fl_ ~~Qtos reter.ente aos_ dois 
Ftmd!iiçãé T ~~ftm,i(!J:t -minimizar o défiQit • 
Núcley :'98'!·• f?~:, J!gí~icas. Por ultirnp infcf_ 
l'êa~as tom 1nténsãi:> · cfe implantar na Fun · 
energia solar fotovoltaica; permitindo ~ enerpl 
_\>Qlar e diminuir o ~sumo entte as u~<lé.!t- NâP . 

.-. pai:a composição 
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serão repassado a 
aa despaet do 

re as pasquiSllls 
, h. , do o sistemas de 

! . . da"ràdisçlo 

a Sra._ Pr~dentEf ~eceu à ,P~.•-~ 
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RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO CURADOR E COMUNITÁRIO, Dll FUNDA<;ÃO TOLEDO ELEITOS 
EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 

CONSELHEIROS NATOS 

Nome Alexandre de Toledo Soares Profjssão: Empresárió Estado CiVil:- Casado 

CPF: 097.448.408-38 RG: 18.632.071-1 Org. Exp.: SSP/SP 

Endereço Rua Dr. José Foz, nº 11-29 Ap. 91 Bairro Vila Nova 

Cidade/UF Presidente Ptudente - São Paulo CEP 19010-042 

Mandato: Vitalício Cargo: Vice Presidente Conselho Curador 
e-mail~ asoares@fundato.org.br 

Nome Ana Maria Leite Toledo Profissão: Assist Saciai Eslàdo Civil: Divorciada 

CPF: 969.298.048-00 RG: 2.053.858-3 ·Org. Exp.: SSP/SP 

Endereço Rua Araújo Leite, 23-32 Apto. 132 Bairro Vila Santa Tereza 

Cidade/UF Bauru - São Paulo CEP 17010-070 

Mandato: Vitallcio cargo: Membro 
e-mail~ ?JQledQ~fundªto.org,br 

Nome Maria Helena Caligaris Profissão; · Empresátla Estado Civil: Viúva 

CPF: 015.580.018-32 RG: ,5.563.493 Org. Exp.: SSP/SP 

Endereço Rua Antônio Alves, nº 34-31 Bairro Vila Aeroporto 

Cidade/UF Bauru - São Paulo CEP 17012-431 

Mandato: Vitalício _Cargo: Membro· 
e-maili mcaligarís~fundato.orB.br 

RELAÇÃO DOS MEMBROS DA, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FICAL DA FUNDAÇÃO TOLEDO 
ELEITOS EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR REALIZADA EM 
05 DE FEVEREIRO DE 2018. 

CONSELHEIROS COMUNitÁRIOS ELEITO§ 

Nome Antônia Boldarini de Godoy Profissão: Empresária Estado.Civil: Casado 

CPF: 791.958.658-53 RG: 7.640.776 Org. Exp.: SSP/SP 

Endereço Ruâ Oliclar de Oliveira Guimarães, 7-25 Bairro Jardim '°1,eroporto 

' Cldade/UF Bauru - São Paulo CEP 17017-3í!1 

Mandato: 01/05/2018 à 30/04/2020 Ca'rgi:>: Preside1te do Conselho Curador 
e-mail@ aqodoy@fundato.org br 

1 
Nome Cláudia Ap. de Toledo Soares Cintra Profissão: Adminis~adora Estado Civil: Casa'da 

CPF: 097.448.458-05 RG: 12.104. )'99-2 Org. Exp.: SSP/SP 

Endereço Rua Araújo Leite, 23-32 Apto. 132 Bairro Vila Sarita T ereza 

Cidade/UF Bauru - São Paulo CEP 11010-d10 

Mandato: 01/05/2018 à 30/04/2020 Cargo: ConselHeii"a 
e-mail@ ccintra@fundatoorq.br 
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Nome Renato Delicato Zaiden 

CPF: 827.558.928-20 

Endereço Rua Engenheiro Saint. Martin, 35-15 

Cidade/UF Bauru - São Paulo 

Mandato: 01/05/2018 à 30/04/2020 
e-mail@ rzaiden@fundatoorg.br 

DIRETORIA EXECUTIVA ELEITA: 

Nome Ana Maria Leite Toledo 

CPF: 969.298.048-00 

Endereço Rua Araújo Leite, 23-32 Apto. 132 

Cidade/UF Bauru - São Paulo 

Mandato: 01/04/2018 à 31/03/2020 
e-mail @ atotedo@fundato.org.br, 

~roflssão: ·Publicitário Estado CiVII: Casado 

RG: 

Bairro 

CEP 

Cargo: 

9.145.494-3 . Org. Exp.: SSP/SP 

Jardim Nasralla 

17012-071 

· Conselheiro 

Profissão: Assist. Socia~ Estado Civil: Divorciada 

RG: 

Bairro 

CEP 

Cargo: 

2.053.858-3 Org. Exp.: SSP/SP 

Vila Santa T ereza 

17010-070 

Presidente Diretoria Executiva 

Nome Nathalia Maria de Flgueiredo Caligaris e Toledo Profi~ão: Advógada Estado CMI: Solteira 

CPF: 321.698.358.73 

Endereço Rua Antônio Alves, n11 34-31 

Cidade/UF Bauru - São Paulo 

Mandato: 01/04/2018 à 31/03/2020 
e-mail@ nto!edo@fundatoorg.br 

Nome Roberval Modesto da Cunha 

CPF: 120.254.638-20 

Endereço Rua Vitória, 3-40 

Cidade/UF Bauru - São Paulo 

Mandato: 01/04/2018 à 31/03/2020 
e-mail@ rcunha@fundato.org br 

CONSELHO FISCAL TITULAR ELEITO, 

Nome 

CPF: 

José Paulo de Tareia Bufeli 

746.461.178-00 

Endereço Rua Bemadino de Campos, 14-77 

Cidade/UF Bauru - São Paulo 

Mandato: 01/04/2018 à 31/03/2020 
e-mail@ jbufeli@fundato.orq.br 

RG: 34.855.296 Org. Exp.: SSP/SP 

Bairro Vila Aeroporto 

CEP 17012-431 

Cargo: Diretor Administrativo 

ProfisSão: Professor Univ. Estado Civil: Casado 

RG: .. 9.827.158 Org. Exp.: SSP/SP 

Bairro Vila Bela Vista 

CEP 17060-630 

Cargo: Dlrétor Financeiro 

Profissão: Aposentado 

RG: 6.272.398-4 

Estado Civil: Casado 

Org. Exp.: SSP/SP 

Bairro Vila Souto 

CEP 17051-000 

Cargo: · Conselheiro Fiscal 
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Nome Edson Kiyotaka Yeire Mitsuya 

CPF: 194.982.922-72 

Endereço R. Prof. Gerson Rodrigues, 645 Ap. 102 

Cidade/UF Bauru - São Paulo 

Mandato: 01/04/2018 à 31/03/2020 
e-mail @ emitsuya@fundato.orq.br 

Nome Silvlo de Ollveira 

CPF: 071.354.598-49 

Endereço Rua Azarias Leite, 10-38Apto. 12 

Cidclde/UF Bauru - São Paulo 

Mandato: 01/04/2018 à 31/03/2020 
e--mail@ soliveira@fundatoorg.br 

CONSELHO FISCAL SUPLENTES ELEITO: 

Nome 

CPF: 

José Carlos Augusto Fernandes 

603.937.268-020 

Endereço Rua Tupiniquins, 1-85 

Cidade/UF Bauru - São Paulo 

Mandato: 01/04/2018 à 31/03/2020 
e•mail@ jaugusto@fundato.orq.br 

Nome Euclides Aparecido Moreno 

CPF: 709.382.108-15 

Endereço Rua Oliciar Oliveira Guimarães, 7-49 

CidadefUF Bauru - São Paulo 

Mandato: 01/04/2018 à 31/03/2020 
e-mail@ emorena@fundato.org.br 

Profissão:· Professor Univ. Estado Civil: Casadó 

RG: . 26.768.957-3. Org. Exp.: SSP/SP 

Bairro ·_· · \J'.iia Cidadé· lÍnive:rsitária 

CEP '17012-535 

Cargo: Conselheiro Fiscal 

Profissão: Contador Estado Civil: Viúvo 

RG: 

Bairro 

CEP 

2.096.909 

Centro 

17010-015 

Org. Exp.: SSP/SP 

Cargo: · Conselheiro·Fiscal 

Profissão: Economista Estado Civil: Casado 

Org. Exp.: SSP/SP RG: 

Bairro 

CEP 

Cargo: 

Profissão: 

RG: 

Bairro 

CEP 

Cargo: 

8.9"15.903 

Vila Cártfia 

17013-090 

Conselheiro Fiscal 

Contador Estado Civil: Casado 

7.352.628 Org. Exp.: SSP/SP 

Jardim América 

17017-321 

Conselheiro Fiscal 

OBS: Em conformidade com o Estatuto Atualizado da FUNDAÇÃO TOLEDO em seu artigo 40, os dirigentes acima 
não recebem nenhuma espécie remuneração e ou benefício. 
Ressalta-se que a diretoria executiva é a responsável pelas movimâritações financeiras e patrimoniais da OSC durant 
a vigência de seu mandato. · 
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SEDE, DO FORO- E D.A's. SUCURSAIS~. Mttga· 1,; ~ ,fi. Itun:à~o t~!mip; 'é U!'ll<) ' .. . 
pessoa jurídica de direito '!ái'ivado, sem fltls:luçr;itlVD~~iÕ'Om' 41;1r.açAil qnlêtefl'i'!Íf! . ·t'; 
com sede, matriz e foro na Rua Cus~y .fúnior,_rf 13,SU, Qetitr-0;J;zEJ!f 170(:&i:)2'0, 
Município e Comarca de Bauru, ÊStadó ele $ãl:> P'aúR;t fi~i~fo Qnico · A 
Fundação Toledo, institu!da pqr escrit.ura pt:'lh'llaá em 23 t'le,.d"e~m't>ro .dé l ·· 
documento este a ser re-ratiflcado, Sérá d6rávàn:\e: ~ig!'lada símj:i{esme' 1> 
Fundação. Artigo 2 - A Fundação tem córnQ ~~sdn_stitliiêlores: l - q$,roatrillit)tli d s 
Antônio Eufrásio de Toledo, natural de Camtiuí,_ Estarld'de Mfllí:lS ~s, Engen ... ro 
Geógrafo e Professqr, e 'Marià do Canno {4te dec. Tdtét&;J,. jiatqral .de Jui~ cte,._ a, 
Minas Gerais, Professor~. casal insigne e -ídealítador'da-eonatítti~nda-el'ltítlJ;rd~;-11-
a Instituição Toledo de Ensino, ihscritàno.OíidMftQ.".Í'ifaci~:):{l:'ls.Peé$~~)ill'ítficas 
(CNPJ) do Ministério da fazenda sob.,'ó ro,í~~o-4.!1~~~~~t,~ ,lf~~Qtí;l e!!J:l 
diante referida como ~TE,· sltuaçãó ~P.if®.~.,~~.~~~~~.i'~;,1'nâ 
Assembléia Geral, em r~niões a00>1~'é;f~~~ âfijúiJç1~4&-l~f•~ :3t ~ 
janeiro de 2001. Parágtafo único -~.1õd~ o~$~ ~.·a_o!St\~ 
estatuidas para a ITE se?ãa. traiis~ridas ~ às's1;1mi~.pê'fã:~evéntt,lal~ii~a, 
Artigo 3 - Será admitida1.~pi'ía~~ anutençã<.. .. (fé. sucr,rrtais cta FM~õ-:em 
todo o território_ brasile_iJ:? _ ou-,rl~o/Je li'l~~ oonto s • · . -~ e 
qualquer agência, escntono, repres . • . 1~ çte -~tall , . 
acessórios e distintos da matriz; de c(JjQS • • j,.ç~--f, . , • ~ ~ 
liga. Artigo 4 ~ A Fundação -~e13er;-séí-á, i;íêl~ . :'~i~, itué: 'lnt': fóMtt 
aplicáveis, P?r. ?~te Estatuto ~ pelo preóe(f~E?:~. ·,· ~~,Q.\f'i!tí,ir.i;:líil-(.~,;i~~~J:i'. 
textos subs1d1anos entre s1 nós assti~ f!m @_ · ~- Qrém-_ ~-$\)1~1t, 
respeitada _ a ordem discrim1naâa. 'ft'ft.n.c~ · tf; ..,. -~ . ~f0$ 
FUNDACIONAIS. Artigo· 5 - A Fundação tetll :r;,0té~fll'~OO élmãr·(t.+tómét'TI 
de instrumentos culturais, científicos e tecliológiebs ~PátE% ~é i!JIPUlsioógr; 1, - a 
compreensão dos direitos e deveres da péS~CJi:1 htln'iâf'la, d:o cldruraõ, da fal'l:lília,.-00 
Estado e dos grupos que compõem .a SbcieG!ai;te. 'op~tiVâl?tilt>' a d!S'i:~· de 
conhecimentos e habilidades e a forma~o d~ t1fi~ e va.!br~s; H .- ,a 
desenvolvimento integral do homem ou da l")êrs.orialidâ.~ h):ltf!â$;~Sl:lé\:J!~~ip~ 
na realização do bem comum, sempre cóift.apf~~tt5~ãti)li~:reií_p~$''!;!t,r(4tt~ se· 
fundamenta a vida social; Ili - o preparo- do trorrisr:c,, e'nqml~'.fntfivJ!:'lúo,. para o 
domínio dos recursos 1ntl,lectliais q((e: permitC!IT.l a,P,ll!l~á'•cç,mp'f~~n'sà:O gqoa~r:i'lê 
natural e social. do sistema político e -dos valor~s ~-~-~-~~t~á sqyiédà'tlê) 
incluindo a formação étíca; IV - a man1;1tenç'ã0' dl;\-i.nffi!1«:fa:d~ ê. i;t f:>~i~ei:do:' 
patrimônio do saber ou dos conhe_cime.ntós do Pa,f~i\1. b:~~~t\'.)-;l)~à,êf~,eh
os homens. aos princípios de liberdade e _aos iile~{l)l~ipJ!tí~dfff~tj~f 1t * }t. 
condenação a qualquer tratamento Glesigual 13di iil!:).til/f,i·<;ll'!''ên~il:~o:fit®.~tíl?ci.'tlb' 
religiosa, bem como a qualquer discriminaçãó de cl~s.i(;l't.óGial, ii=lw«> ~ \tU ~-o 
fortalecimento da unidade nacional e da solidariedl:I:~ inter.rrã,ción;rt: ~!:fb 6 - A 
Fundação tem por objeto: l - realizar, por palavras, esctttos ou ~as. Qs ~~ítps, 
especificados no seu escopci; li - estimular ou. Jnini"~Jrát :a •e!3~Câi;ãl:K ie$'C?í'.1W .. 
desenvolvida predominantemente por meio .dp ~J'là111't'i. vlncu1~do ® plehõ 
de~~n11olvim_e~to do edu;cand_o, seu pre.,pafd,eª~-,i9" • • d:~-·~~~iF-é _ . •_ · 
praticas soc1a1s, e a sua,-quallficação_para:o·fr;;ib~,l " . · ~~r • · 
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~o~~~~!~~n~! ~~n~;o;0~~8~-!~~~«'~~~~,~~• 
designados por instrumento d_e màridato: ou, iv· ~ em ea$(jlS · mu!m, ~tais. 
individualmente por um Procurador des~Jnado por in~-wto, de mandsto, § 1<>. 
Na constituição de Procurado1:es, a Fundàçãll ~á repr~ent~da: ~ - por d 
Diretores Executivos em conjunte, sendo um- _de!fiS , obtjgâlo~ê~ -ó Ot · r 
residente ou o Diretor Fi~anoeiro; ou b - côl"l~~-pof(lri'Ç~it'étóf É_ _ . • ~ -e 
um Procur~dot espe.cia~ente tenslit!.lfi;lo p.S_r:~ ~i(l'tt,-.,nqr:- ~tli.:Otlti'j;lli ~lret ~s 
EKecutivos; ou e - conjuj:rtaments por dQl~.:Ptó~ \ttlâltl*~•;p~ · 
fim especialmente cons.tituldo$ .por dói~ b~il\$ ~~r§·i36'. ,.. "1 . s . 
mandatos ou procurações outorgadas pela t:und~-~1#1~:$~i':ltit~emoo 
de outubro do ano das outorgas, admitido a estabetéeiménto '$ ~r ~~. sen~ 
obrigatoriamente registrado no respectivo Instrumento o limite a_pGU:mado e.:a:<teclslió 
dos poderes conferidos, os quai$ poderão amange(tocio e q~r àto, il'lot~ .os 
relativos ao sistema !ITTanceiro ou bencárk;). § 3°. - ~JJMdb-.Da~fq1~~~ .. 'SS 
procurações como mstrumen~cs .de ~~;~~ti,~- ,, . t-:,;~ 
indeterminado, devenooldíscri~inw-~-l)~.'i-~~~--~~? i-~. · ~-~ 
uso do nome da _ Fun'dação, al5?f'retarâ péssbá).~. · . , ·.. , ·'.tt 
responsabittdade pelos ato_s i;imlica~s felQ suti~~- i,_ 
da Fundação perante os .oi:gâ~tP.i::CQ.S.;~.. .~~ 
atividades caberá ao Preld~tê' ~ ~r~IJ~ , 
especialmente CQnstituldo por- l\l.~J. · ~ - ' 
Executivo. At:tí90 :56 - Pqder.á reçe"' •. _ . 
contra a Fundação. o Presidente da ~to 
representação para fl'restar depoimento p~I o\'.i ':p"~mtà-tfttl.. 
TITULO IX - DO VELAMENTO PELO MINIS'l"SR!O ·, , -. bffi:;i'l.ÓÜ#I.L Artl~ 
57 - A Fundação e seus agentes têm por dever e obrigagãp,m'ànter perf.éità simo11ia 
com o Ministério Público do Estado de São Pâ!J)o -~, ~~ ~.role 
desenvoltura na função legal de velar. pela_ Fui,~-.·. , . P.1;1~. ,9:V. ll llti! 1~00 .. ·• qtso as 
ativ_idades fundacionais~ se estendam.-ª outr()s._w~~~ ~'.f'.~ ... , "-_-? ~-, · e 
obngação estender-se-j:l, ·em cada uma das ui:.f~ '~ i· ~ ~o. 
Público local. Artigo 58'- Ao Ministérip PCibúco é ~~~);1~. ~~~1 ~. rf~l~~~ çç,. 
Conse~ho Curador da _f~ndação, r,;om -dítelt1'.,G\::iiÇb:~~ , 1~~;-:~;· ~ , , 
cond:çoes em que tal d1re1to se reconheoeraos l~r;)ntes _ ~:~~~-~ · 
comunicado da ocorrência dos eventos. cem antecedênc\$- 11tti:i~•l11:~fô'f a~~ 
e oito horas. Artigo 59 - As atas circunst;anel,n:!as d'~ ret:l'liges\ ~ ~'\) 
Curador serão arquivadas no Cartório de .Registro de Tlfu1~ épciel.11'!1i;m~ tiitjfr-Q 
prévia anuência do Ministério Pú.0lico do EstldQ détS~~-,~Sl:1µl'llÍ111:iua)g w 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Artig? GQ -. ~ ~,# ~~~ dtl!') 
estatuídos -órgãos de governo, da adft'lirí.rstt~ ~~-~~~~-~-J:tJM~· 
extingue-se. respeitado o disposto. no mtigó {!;j. _- 'ê-,'fi~~ .. . -;):atê ..•. 1~'. l't' .. _,. ,petw 
terminação do prazo in~tituldo; li - peta r~n~ric~-dii l'ff~~~~dit"'ll~\' : , :~~~ 
por ato do Conselho Curador; lV - pela om1ssãç:, c~~Jtit:ml ,, · · ; \l;.:~-
morte do mandatário; VI - pela interdll,;ão,jvôrc:l'al <?1,í,·~ffcf4~~-'ttf . ían~Jfó'!. 
mandatário para receber poderes. ArtitJo, .St - @_ t~tiq~~ ~'i!""=i~~', 
órgãos de g?v~:ºº· de,admin~straçao e $ ~ .ç~•,;fi)Mj~ resp~ 
pessoal, ·solidana e subst.fianamente pela~ Gb>i~J~ s~;~él11iÕ~~i ,de~~ 
que resultantes de atos r-egulare$ _ qe gestao.,n_ em,s.· ia, ern,fli~'s!se ~tg'uma-, pelas 
obngações dos mE!smbs cornponêrífes: ~-ã~·:- ô ~~'9~:d~_~S~hi:r. 
Curador ou da DiFetoría Exec\.ltiva. ou do Corrsa1h4'í ~l$Cc1td'iff.'~~-tetgqntltt · 

. . ' ~ . 
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integral, ilimitada, isolada e pesS'OalrneJ1t& paf.ltçom ~a, e.pat'a ctrnt:furoêiros : t ,• 
pelas deliberações e atos praticados com vii:>l~~tr~ EíMMO~ (!a,f~í; !!·- ~r. 
exacerbar no exercício de funç6es d_o ;.esj!lelltj;ro car,91:1, pometen~ é)(CI')~ de- _·J\A 
mandato; Ili - por proceder·com·dolo ou fra14(Je,~1V'~.pdr.wso.,joda)tjç!o'$-ên~..üé· \ 
se dela 'abusar. Artigo 6.3 - Este Est~tl) :ê~r,ài~ li/gôr a~;. ~a•.i;;,t(j , 
autorizado ou aprovado pelo Ministério Público ·do Ê~ de- São flàoló '{Baar -_ i:l 
inscrito no Cartório de l{egistro Civil das- PeSSQas·.,tÚ,ti't!ÍJ,às. § 1°. - - àó 
Conselho Curador e à Diretoria Esice-cuti\ta da $\i}l~; em ~n& CO!J}Úi'i'ta, po 
convocação e sob a p~sidência dó:· titl:llat ;d& -~ rià ·pmmei;o _ ó~~~ · . · _, 
emendar, alterar ou ref9rrnar e~e Estatato. de$ qu~ •ai;, trffl(!í~~ _, . 9 
contrariem os propósitos fundacionais-e sejàm ~liberadas porZts (dôit;st~r~}dos: 
colegiados modificadores, para gerir e répta$emlàr é! Fuõlfagãp, 'Oi'.'J;sêfi$tlbs ~ 
disposto no artigo 67, inciso Ili do Códig" Ciil.t §2"; .,-As m:tltlíflea'9ô$est~~ 
estarão sujeitas ao referendo do Ministério 'Pijtjfiçp dp,tstado .dê•S~f-)aufo ·(Bau~. 
podendo ser originárias de propostas do ~ll.o,-~Ol', dS'OirêtOl'ia ~ 
ou do Conselho Fiscal da1entidç1de ou airrdr;I d~rites ,,1~. ~~-iíl!I--

,,,#/.)/,5i:;,atf,,;:{vdWJ -L,__ . 
CláÚÍffi!ÍAparécída de'roledo Soares Cintra 

Secretária 

~ ~• T.t.CE:.J-ÀQ OE f«JYAS E OE p 
~ ~ \ ., '' • ..: • . · "' -:~'•"7. b-l,~ -~~!~i1r,&!:/fl:_RAS ã ltrUL03 

· , • . ., ___ ,,,!~IIIQJlt,,.",nftfo ~ ,., ~rh!i j14;...,,~ 

RmeticD ,or S!J!flfffli•i - --- --~---~·--,---..,.. 
!.1!!!.4!!.~111aiua •JVLJARIN?;r'~~%t~~~ .. ,,., .... flrm -~~:: . ~z 
~'""~";iw:õü"i:~,;:~~~71~~ ::::~~i~ · J ,mn4 ,UtMifif um ··fSCREVEHTf. • ,<"/. 
hlH per firs.: if l,~2 _ • s • , ti 

•➔ •• 1',:V;,,.~<J\,.t,J,'.t~•t~-~~~~~6!:~- ~ ~ . 
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ANEXO li - PROSPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA 

1-ldentificação: 

Organização da Sociedade Civil: Fundação Toledo CNPJ 05106014/0001-08 

Nome do Responsável pela OSC: Ana Maria Leite Toledo 

' Técnico Responsável: Cassia Aparecida Tosim 

Endereço: Cussy Junior, 13-30 - Centro 
Bauru/SP -CEP: 17015-022 
Telefone: (14) 3234-1642 E-mail: fundato@fundato.org.br 
Funcionamento: 2ª a 6ª Feiras da 8hs às 17hs 

A FUNDAÇÃO TOLEDO, constituída em 23/12/1966 é uma entidade jurídica sem fins 
lucrativos, com sede própria e duração indeterminada no foro de Bauru. Tem por finalidade 
apoiar projetos e programas sociais, culturais e educacionais, visando à inclusão da população 
menos favorecida contribuindo na construção e no exercício da cidadania. 

Atualmente é mantenedora de sete unidades, conhecidos como: INSTITUTO CITE- SANTA 
CANDIDA e CITE- BELA VISTA (Centro de Interação Social), INSTITUTO CARE- (Centro de 
Atendimento a Rede Especial), INSTITUTO NAF FERRADURA MIRIM (Núcleo de Apoio Sócio 
Familiar) e NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS. 

A Fundação Toledo executa serviços e programas no âmbito da proteção social básica e 
especial, cofinanciados com recursos do Fundo Municipal da Assistência Social, Fundo 
Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescentes, além de recursos próprios que garantem a 
manutenção, pagamento de pessoal e toda a estrutura para funcionamento. 

No âmbito da proteção social básica encontra-se o Instituto CITE - Centro de Interação Social 
localizado no Parque Santa Cândida e Bela Vista, ambos com espaço cedidos para 
funcionamento das atividades, dispondo de cozinha, refeitório, salas e sanitários, contendo 
ainda, no Santa Cândida sala de brinquedoteca, sala de equipe técnica, sala para supervisora, 
sala de dança, sala de judô, sala de aula, sala de psicologia para atendimento individual, 03 
salas multiuso para atendimento grupal, sala de informática, 03 salas para atividades 
socioeducativas, 02 salas de vídeo, almoxarifado e 02 salas de depósito de materiais e ainda 
02 salas para desenvolvimento de cursos de geração de renda junto ao programa de inclusão 
produtiva. 

O Instituto NAF Ferradura Mirim atende famílias em situação de extrema vulnerabilidade 
social e financeira. Conta com infra- estrutura adequada composta com salas de atendimento 
possibilitando a busca pela autonomia, o protagonismo e a transformação da realidade das 

O ADM - Rua Cussy Junior, 13-30 • Centro • CEP: 17015-020 • Bauru/SP • F: (14) 3234-1642 • e-mail: fundato@fundato.org.br 

O CARE - Rua Júlio de Mesquita Filho, 7-33 • VI. Aeroporto • CEP: 17012-430 • Bauru/SP • F: (14) 3879-3650 • e-mail: facol@fundato.org.br 

- Rua Maceió, 8-30 • Jd. Brasil • CEP: 17011-201 • Bauru/SP • F: (14) 3879-3649 • e-mail: seid@fundato.org.br / pos@fundato.org.br 

O CITE - Rua Lózaro Cleto, 1-43 • Pq. Sta. Cândida• CEP: 17057-662 • Bauru/SP • F: (14) 3218-7846 • e-mail: cite@fundato.org.br 

- Rua Rui Barbosa, 17-51 • VI. S. João da Boa Vista • CEP: 17060-430 • Bauru/SP • F: (14) 3212-1838 • e-mail: cite02@fundato.org.br 
O NAF - Alameda Plutão, 3-46 • Pq. Sta. Edwirges • CEP: 17067-350 • Bauru/SP • F: (14) 3238-8100 • e-mail: naf@fundato.org.br 

- Rua Maria J. S. Santos, 1-09 • Pr. Arlindo L. Viana • CEP: 17031-604 • Bauru/SP • F: (14) 3204-7 622 • e-mail: naf02@fundato.org.br 

O NPJ - Rua Antônio S. Souto, 2-06 • VI. Pacífico • CEP: 17050-51 O • Bauru/SP • F: (14) 3238-6071 • e-mail: escritorioiuridico@fundato.org.br 
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famílias, através das ações individuais, coletivas e administrativas, com um trabalho 
transparente e horizontal visando o acesso as políticas públicas e a efetivação dos direitos dos 

usuários da Política de Assistência Social. 

No âmbito da proteção social especial desenvolve serviços de média e alta complexidade, 
dividindo-se em duas unidades, o CARE- Centro de Atendimento à Rede Especial funciona os 
Serviços de Proteção Social· Especial para pessoas· com deficiência, idosas e suas famílias, 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e Programá de Orientação da Rede de 
Proteção Social Especial. Também passará a desenvolver o projeto Flor & Ser, atendimento 
psicoterápico para crianças e adolescentes em situação de acolhimento, aprovado pelo Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente com a proposta de saúde. 

Junto a Defensoria Publica do Estado de São Paulo mantem convênio de prestação de serviço 
para o atendimento gratuito às pessoas encaminhadas com demandas jurídicas para ações na 
área civil e família. 

Para execução dos serviços prestados no âmbito da proteção social básica e especial conta 
com 74 funcionários, sendo 16 assistentes sociais, 01 coordenadora, 09 psicólogas, 02 
terapeuta ocupacional, 08 educadores sociais, 09 advogados, 08 auxiliares de limpeza, 05 
motoristas, 01 professor de educação física, 02 cozinheiras, 02 auxiliares de cozinha, 05 
cuidadores sociais, 02 auxiliares administrativos, 01 auxiliar financeiro, 01 assistente 
operacional, 01 auxiliar administrativo financeiro e 01 gerente geral. 

Destacando a equipe técnica contratada para gerenciamento, a coordenadora com formação 
em serviço social exerce a função de planejar, acompanhar, monitorar e avaliar todos os 
serviços da entidade, também executar em casos de ausências dos assistentes sociais 
exercendo as funções e prerrogativas estabelecidas por cada serviço da assistência social da 
Fundação Toledo. Outro em destaque se dá as documentações exigidas para adimplência da 
entidade nas três esferas de governo entre outras atividades desenvolvidas. 

Já o gerente geral é responsável pela execução do planejamento estratégico aprovado pela 
diretoria executiva no que se refere as questões financeiras, administrativas, prestações de 
contas, compras, contratação de pessoal e desligamento e toda dinâmica e logística para 
efetividade dos serviços financiados em todas as esferas de governo. Para andamento das suas 
funções este técnico conta com uma equipe de apoio especializada na demanda de sua 
responsabilidade. 

A Fundação Toledo mantem atendimento de segunda a sexta feira das 8h00 às 12h00 e das 
13h00 às 17h00 para todos os serviços. Já para o Serviço de Família Acolhedora atende 
ininterrupto, visto que as ações desenvolvidas requer a flexibilidade de horário além da 
dinâmica apresentada por sua especificidade. 

li- Identificação da parceria pretendida: _ 

Projeto: "Reforma dos banheiros para crianças e adolescentes usuários" 

O ADM - Rua Cussy Junior, 13-30 • Centro • CEP:. 17015-020 • Bauru/SP • F: (14) 3234-1642 • e-mail: fundato@fundato.org.br 
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Entre as transformações necessárias, destaca-se a importância dos banheiros 

adaptados. 

1 local inadequado à-permanência humana por conter agentes agressivos à saúde ou a 

integridade física. 

Esse olhar para as necessidades de todos já é uma realidade em espaços e 
eventos públicos, que já são instruídos, por leis recentes, a oferecerem recursos para o 
conforto e a segurança de pessoas com deficiência. 

Neste sentido os banheiros que hoje são utilizados no instituto não possuem 
portas adequadas com fechaduras, os lavatórios individuais estão inadequados para 
uso, os mesmos encontram-se· úmidos e com iluminação enfraquecida, o número de 
sanitário é de quantidade insuficiente devido ao número de crianças e adolescentes 
atendidos. No banheiro masculino não existe mictório . 

À medida que o perfil do ambiente se torna mais adequado, seguro e 
respeitando à dignidade humana, as atividades diárias junto às crianças e adolescentes 
se tornam mais seguras e principalmente mais acolhedoras. 

A adequação será benéfica, visto que, vislumbra uma melhoria significativa na 
estrutura de um dos espaços físicos do instituto visando um considerável aumento na 
capacidade futura de atendimento da demanda potencial existente, proporcionando 
ainda uma mudança positiva na execução de processos operacionais internos, 
atingindo novos patamares em termos de qualidade de serviços prestados aos 
usuários e suas respectivas famílias. 

IV-Indicadores: 

Indicadores de Resultado 
Ambiente mais salubre e saudável 

Melhor qualidade para o espaço físico 

Melhor atendimento junto as crianças e 
adolescentes 

~r~ 
Assistente Social 

Instrumental 

Pesquisa de avaliação 
Ficha de frequência 
observação 

Bauru, 11 de março de 2019. 

Jhf.vfly 
a ria Leite Toledo 

Presidente 
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ANEXO 111 - DESCRIÇÃO TECNICA DO PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Identificação da Entidade Proponente: 

Nome: Fundação Toledo 

CNPJ/MF e data de inscrição: 05106014/0001-08-17/09/2001. 

Endereço: Rua Cussy Junior nº 13-30 

Bairro: Centro 

Município: Bauru 

UF.: SP 

CEP.: 17.015-020 

Telefone: (14) 3234-1642 

E-mail: fundato@fundato.org.br 

Páginas da WEB (site): www.fundato.org.br 

1.2 Dados do Responsável Legal 

Nome: Ana Maria Leite Toledo 

RG.: 2.053.858-3 

CPF/MF: 969.298.048-00 

Nacionalidade: Brasileira 

Estado Civil: Divorciada 

Endereço: Rua Araújo Leite nº 2.3-32 Apto 132 

Bairro: Santa Tereza 

Município: Bauru 

UF: SP 

CEP: 17012-055 

Telefone: (14) 3223-2043 

E-mail: atoledo@fundato.org.br 

1.3 Descrição do Projeto 

O ADM • Rua Cussy Junior, 13-30 • Centro • CEP: 17015-020 • Bauru/SP • F: (14) 3234-1642 • e-mail: fundato@fundato.org.br 
O CARE - Rua Júlio de Mesquita Filho, 7-33 •VI.Aeroporto• CEP: 17012-430 • Bauru/SP • F: (14) 3879-3650 • e-mail: facol@fundato.org.br 

- Rua Maceió, 8-30 • Jd. Brasil • CEP: 17011-201 • Bauru/SP • F: (14) 3879-3649 • e-mail: seid@fundata.org.br / pos@fundato.org.br 
O CITE - Rua Lázaro Cleto, 1-43 • Pq. Sta. Cõndida • CEP: 17057-662 • Bauru/SP • F: (14) 3218-7846 • e-mail: cite@fundato.org.br 

- Rua Rui Barbosa, 17-51 • VI. S. João da Boa Vista • CEP: 17060-430 • Bauru/SP • F: (14) 3212-1838 • e-mail: cite02@fundato.org.br 

O NAF-Alameda Plutão, 3-46 • Pq. Sta. Edwirges • CEP: 17067-350 • Bauru/SP • F: (14) 3238-8100 • e-mail: naf@fundato.org.br 
- Rua Maria J. S. Santos, 1-09 • Pr. Arlindo L. Viana• CEP: 17031-604 • Bauru/SP • F: (14) 3204-7622 • e-mail: naf02@fundato.org.br 

O NPJ - Rua Antônio S. Souto, 2-06 • VI. Pacífico • CEP: 17050-51 O • Bauru/SP • F: (14) 3238-6071 • e-mail: escritorioiuridico@fundato.org.br 
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Valor total do Projeto:'R$ 59.501,81 

3. CAPACIDADE TÉCNICA- OPERACIONAL 

A Fundação Toledo, possui capacidade técnica operacional, dispõe de todos os 

materiais necessários para o atendimento junto a criança, adolescente e suas famílias, 

dentre eles mesa, cadeira, computador, geladeira, fogão, materiais pedagógicos e salas 

de atividades totalmente adequada e estruturada. Para execução das atividades conta 

com equipe técnica e de apoio, contratada através de recursos recebidos para 

execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Bauru, 11 de março de 2019 

~~ 
Cassia Ap. Tosim 
Assistente Social 
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Projeto: "Reforma dos banheiros para crianças e adolescentes usuários" 
Nome do Responsável legal: ANA MARIA LEITE TOLEDO 

1 - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
A FUNDAÇÃO TOLEDO, constituída em 23/12/1966 é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, com sede própria e duração 

indeterminada no foro de Bauru. Tem por finalidade apoiar projetos e programas sociais, culturais e educacionais, visando à inclusão da 
população menos favorecida contribuindo na-construção e no exercício da cidadania. 

Atualmente é mantenedora de seis unidades, conhecidos como: INSTITUTO CITE- SANTA CANDIDA e CITE- BELA VISTA (Centro de 
Interação Social), INSTITUTO CARE- (Centro de Atendimento a Rede Especial), INSTITUTO NAF FERRADURA' MIRIM (Núcleo de Apoio Sócio 
Familiar) e NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS. 

A Fundação Toledo executa serviços e programas no âmbito da proteção social básica e especial, cofinanciados com recursos do Fundo 
Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescentes, além de recursos próprios que garantem a 
manutenção, pagamento de pessoal e toda a estrutura para funcionamento. 

No âmbito da proteção social básica encontra-se o Instituto CITE - Centro de Interação Social localizado no Parque Santa Cândida e Bela 
Vista, ambos com espaço cedidos para funcionamento das atividades, dispondo de cozinha, refeitório, salas e sanitários, contendo ainda, no 
Santa Cândida sala de brinquedoteca, sala de equipe técnica, sala para supervisora, sala de dança, sala de judô, sala de aula, sala de psicologia 
para atendimento individual, 03 salas multi uso para atendimento grupal, sala de informática, 03 salas para atividades socioeducativas, 02 salas 
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0\ V'\1\ de vídeo, almoxarifado e 02 salas de depósito de materiais e ainda 02 salas para desenvolvimento de cursos de geração de renda junto ao 
_

1 
, programa de inclusão produtiva. 

"' 5 i \ O Instituto NAF Jaraguá e Ferradura Mirim atende famflias em situação de extrema vulnerabilidade social e financeira. Conta com 
g 5 infra- estrutura adequada composta com salas de atendimento possibilitando a busca pela autonomia, o prótagonismo e a transformação da 
n. u.. realidade das famílias, através das ações individuais, coletivas e administrativas, com um trabalho transparente e horizontal visando o acesso 

as políticas públicas e a efetivação dos direitos dos usuários da Política de Assistência Social. 

No âmbito da proteção social especial desenvolve serviços de média e alta complexidade, dividindo-se em duas unidades, o CARE
Centro de Atendimento à Rede Especial funciona os Serviços de Proteção SÓciai"Espedal para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, 
Serviço de Acolhimento em Famflia Acolhedora e Programa de Orientação da Rede de Proteção Social Especial. Também passará a desenvolver 
o projeto Flor & Ser, atendimento psicoterápico para crianças e adolescentes em situação de acolhimento, aprovado pelo Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente com a proposta de saúde. 

Junto a Defensoria Publica do Estado de São Paulo mantem convênio de prestação de serviço para o atendimento gratuito às pessoas 
encaminhadas com demandas jurídicas para ações na área civil e família. 

Para execução dos serviços prestados no âmbito da proteção social básica e especial conta com 73 funcionários, sendo 17 assistente 
sociais, 01 coordenadora, 07 psicólogas, 02 terapeuta ocupacional, 07 educadores sociais, 11 advogados, 07 auxiliares de limpezas, 04 
motoristas, 01 professor de educação física, 02 cozinheira, 03 auxiliares de cozinha, 05 cuidadores sociais, 02 auxiliares administrativos, 01 
auxiliar financeiro, 01 assistente operacional, 01 auxiliar administrativo financeiro e 01 gerente geral. 
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_Destacando a equipe técnica contratada para gerenciamento, a coordenadora com formação em· serviço social exerce a função de 
planejar, acompanhar, monitorar e avaliar todos os serviços da entidade, também executar em casos de ausências dos assistentes sociais 
exercendo as f4nções e prerrogativas estabelecidas por cada serviço da assistência social da Fundação Toledo. Outro em destaque se dá as 
documentações exigidas para adimplência da entidade nas três esferas de governo entre outras atividades desenvolvidas. 

Já o gerente geral é responsável pela execução do planejamento estratégico aprovado pela diretoria executiva no que se refere as 
questões financeiras, administrativas, prestações de contas, compras, contratação de pessoal e desligamento e toda dinâmica e logística para 
efetividade dos serviços financiados em todas as esferas de governo. Para andamento das suas funções este técnico conta com uma equipe de 
apoio especializada na demanda de SI.la responsabilidade. 

A Fundação Toledo mantem atendimento de segunda a sexta feira das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 para todos os serviços. Já 
para o Serviço de Família Acolhedora atende ininterrupto, visto que as ações desenvolvidas requer a flexibilidade de horário além da 
dinâmica apresentada por sua especificidade. 

Z - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

O Projeto tem por finalidade a reestruturação e a adequação dos banheiros do Instituto, visando um espaço adequado, seguro e de qualidade 
para as crianças e adolescentes e suas famílias. Fundamentando-se no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente onde se refere sobre a 
garantia dos direitos referente à saúde ao respeito e dignidade: 

Art. 42: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

FUNDATO- Rua: Cussy Junior 13-30- Centro- 17015-020 3234-1642- fundato@fundato.org.br 
UNIDADE ALTOS- CARE-Julio de Mesquita 7-33-VL Aeroporto-CEP: 17012-430- Bauru/SP- ( 14) 3879-3650- care@fundato.org.br 

UNIDADE JD. BRASIL-CARE-Rua: Maceió, 8-30-Jardim Brasil-17044-290-Bauru/SP- ( 14)3879-3649- seid@fundato.org.br 
UNIDADE STA. CÂNDIDA-CITE- Rua: Lázaro Cleto, 1-43 Pq. Santa Cândida- 17057-662- Bauru/SP ( 14) 3218-7846- cite@fundato.org.br 

UNIDADE BELA VISTA-CITE- Rua Rui Barbosa, 17-51-Bela Vista-17060-240-Bauru-SP (14) 3212-1838 
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À medida que o perfil do ambiente se torna mais adequado, seguro e respeitando à dignidade humana, as atividades diárias Junto às 
crianças e adolescentes se tornam mais seguras e principalmente mais acolhedoras. 

A adequação será benéfica, visto que, vislumbra uma melhoria significativa na estrutura de um dos espaços físicos do instituto visando 
um considerável aumento na capacidade futura de atendimento da demanda potencial existente, proporcionando ainda uma mudança positiva 
na execução de processos operacionais internos, atingindo novos patamares em termos de qualidade de serviços prestados aos usuários e suas 

respectivas famílias. 

3- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

3.1- Identificação da Proposta - Projeto: "Reforma dos banheiros para crianças e adolescentes usuários" 

Trata-se de projeto para adequação e reforma dos banheiros feminino e masculino utilizado pelas crianças e adolescentes atendidos no Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo os principais itens relacionados a retirada e substituição de revestimento e piso, troca de 
encanamento, vasos, válvulas, torneiras, registros e cubas, refazer a parte elétrica e troca de fiação e iluminaria com interruptores, pintura dos 
banheiros, troca de portas, aquisição e instalação de janelas de blindex, alvenaria em geral nos dois banheiros. 

3.2- Publico Alvo 

São atendidos usuários do serviço crianças e adolescentes com idade entre 6 a 14 anos, que possuem Cadastro Único e 
encaminhamento do CRAS Nove de Julho e estão inseridos no Instituto CITE Bela vista - Unidade Bela Vista. 

Considera-se público prioritário pessoas em situação de isolamento, vivência de violência ou negligencia, que estão fora da escola ou 
com defasagem superior a 2 anos, em situação de acolhimento, em cumprimento de MSE em meio aberto, egressos de medida 
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socioeducativas, situação de abuso ou exploração sexual, com medidas de proteção do ECA, crianças e adolescentes em situação de rua, 
portadores de deficiência e beneficiários do BPC. 

3.3- Objetivo Geral 
Proporcionar através das adequações e reformas das instalações dos banheiros um ambiente saudável, salubre e agradável visando 

melhor qualidade dos serviços prestados junto as crianças e adolescentes; 

Objetivos Específicos: 
• Possibilitar um ambiente de qualidade; 
• Favorecer questões relacionadas à saúde e o bem estar; 
• Proporcionar um espaço de acessibilidade ao público atendido; 
• Prestar atendimento de qualidade respeitando a dignidade humana. 

3.4- Meta de atendimento 
Através da adequação dos banheiros no prazo estabelecido para sua execução, manter o atendimento à 100 crianças e adolescentes e 

suas respectivas famílias inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

3.5- Período de Funcionamento 
Segunda Feira à Sexta Feira no horário das 8h00 às 17h00. 

3.6- Operacionalização 
No CITE- Bela Vista funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, espaço cedido pela 
Prefeitura Municipal de Bauru, através da SEBES- Secretaria do Bem Estar Social, embora não tenha documento comprobatório sobre a cessão 
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• 04 caixas de impermeabilizante 

• 200 tijolo baiano 

• 6 m de seca piso linear 
• 2 bancadas de lavatório em ardósia de 1,65 x 0,65m 

• 6 divisórias de banheiro em ardósia de 2m x 1+30m 
• 2 divisórias de mictório em ardósia de 0,80m x 0,50m 

• 1 divisórias de mictório em ardósia de lm x 0,50m 
• 2 Bandeira em ardósia de 0,40m x 2m 
• 4 Bandeira em ardósia de 0,30m x 2m 

• Mão de obra pedreiro 

Valor da etapa (Material e Mão de Obra)= R$ 28.127,86 

2- troca de encanamento, vasos, válvulas, torneiras, registros e cubas 

• 06 vasos, sendo 02 para deficientes com kit de instalação. 

• 04 cubas com kits de instalação; 
• 03 mictório com sifão integrado com kit de instalação; 
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• 02 bancada de pedra de lavatório de 1,65 x 0,65 

• 06 válvulas Hidra 
• 04 torneiras para lavatório de bancada com kit instalação; 

• 02 torneira de jardim de¾; 
• 02 registros com acabamento ¾; 
• 02 registro de gaveta com acabamento ½ 
• 08 barra de cano¾ com luvas, adaptadores, cotovelos, cola e curvas 
• 04 barra de cano 1 ½ - branco com luvas, adaptadores, cola, cotovelos e curvas 

• Mão de obra encanador 

Valor da etapa (Material e Mão de Obra) == R$ 13.818,40 

3- Troca e adequações de elétrica com substituição da fiação, iluminarias e interruptores 

• 06 luminárias de led 
• 300 mts de cabo flex 4,0mm 
• 02 interruptores· de 03 teclas 2x2 

• 06 caixas 2x2 
• 04 jogos completo de tomadas com espelho 2x2 

• 03 fita isolantes 
• Mão de obra eletricista 

Valor da etapa {Material e Mão de Obra)= R$ 3.344,35 

FUNDATO- Rua: Cussy Junior 13-30- Centro-17015-020 3234-1642-fundato@fundato.org.br 
UNIDADE ALTOS-CARE-Julio de Mesquita 7-33-VI. Aeroporto-CEP: 17012-430- Bauru/SP- ( 14) 3879-3650- care@fundato.org.br 

UNIDADE JD. BRASIL- CARE-Rua: Maceió, 8-30-Jardim Brasil-17044-290-Bauru/SP- ( 14)3879-3649- seid@fundato.org.br 
UNIDADE STA. CÂNDIDA-CITE-Rua: Lázaro Cleto, 1-43 Pq. Santa Cândlda-17057-662-Bauru/SP ( 14) 3218-7846-cite@fundato.org.br 

UNIDADE BELA VISTA-CITE- Rua Rui Barbosa, 17-51-:-Bela Vista -17060-240-Bauru-SP (14) 3212-1838 
UNIDADE NAF FERRADURA MIRIM - Rua Santa Francisca de Chantal n2. 5-15-Jd. Redentor- Bauru - CEP: 17032-271-Bauru/SP (14) 3204-7622 

UNIDADE FALCÃO: JURÍDICO- Rua: Antônio da Silva Souto, 2-06-Vila Pacífico-17050-510- Bauru/SP (14l 3238-6071- escritorioiuridico@ite.edu.bJ •·1· • .,.' 

9 
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- \0 \ 4- portas e janelas 

• 02 portas de alumínio de banheiro completa com dobradiças e maçanetas e fechaduras -lm x 1, 75 
~- ) • 02 portas de correr em madeira completa com dobradiças e maçanetas e fechaduras -lm x 2,10 

\ u ~} • 02 janelas basculantes em blindex completas com fechaduras e trincos de 2m x 0,60 o --' %: ~ • 02 grades de proteção para janelas basculantes de 2m x 0,60 

Valor da etapa (Material e Mão de Obra) = R$ 9.532,40 

5- pintura de dois banheiros 
• 01 latas de tinta 181 
• 08 barriq1s de textura acrílica 
• 03 litros verniz impregnante 
• 02 litro de massa 

• 10 lixa 
• 05 fitas crepe larga 
• 02 litros aguarras 
• 10 mts lona plástica 
• Mao de obra pintura / 

Valor da etapa (Material e Mão de Obra) = R$ 4.678,80 

FUNDATO- Rua: Cussy Junior 13-30- Centro-17015-020 3234-1642- fundato@fundato.org.br 
UNIDADE ALTOS- CARE-Julio de Mesquita 7-33-VI. Aeroporto- CEP: 17012-430· Bauru/SP- ( 14) 3879-3650- care@fundato.org.br 

UNIDADE JD. BRASIL- CARE-Rua: Maceió, 8-30-Jardim Brasil-17044-290-Bauru/SP· ( 14)3879-3649· seid@fundato.org.br 
UNIDADE STA. CÂNDIDA· CITE- Rua: Lázaro Cleto, 1-43 Pq. Santa Cândida- 17057-662· Bauru/SP { 14) 3218-7846- cite@fundato.org.br 

UNIDADE BELA VISTA-CITE· Rua Rui Barbosa, 17-51-Bela Vista -17060-240-Bauru-SP (14) 3212-1838 
UNIDADE NAF FERRADURA MIRIM - Rua Santa Francisca de Chantal n•. 5-15-Jd. Redentor· Bauru - CEP: 17032-271-Bauru/SP {14) 3204-7622 

UNIDADE FALCÃO: JURÍDICO- Rua: Antôni.~il~a Souto, 2-06-Vila Pacífico-17050-510- Bauru/S.~ ~)238-6071- escritorioiuridico@ite.edu.br 
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5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

5.1- DESPESAS DE CUSTEIO 
Fonte de Recurso: FMDCA 

Natureza da despesa 
Material 
Mão de obra 

Total obra 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
6.1 DESPESAS DE CUSTEIO 
6.2 Concedente 

Custo Mensal Custo Total 
37.501,81 37.501,81 
22.000,00 22.000,00 

59.501,81 59.501,81 

lªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela SªParcela GªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela l0ªParcela llªParcela 12ªParcela 
37.501,81 22.000,00 

7 - CRONOGRAMA DE PRESTA_ç_ÃO DE CONTAS 
Atividade 

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 

QUADRIMESTRE Quadrimestre 1 Quadrimestre 2 Quadrimestre 3 

Janeiro a abril 

Maio a Agosto 

FUNDATO- Rua: Cussy Junior 13-30- Centro- 17015-020 3234-1642- fundato@fundato.org.br 
UNIDADE ALTOS- CARE-Julio de Mesquita 7-33-VI. Aeroporto- CEP: 17012-430- Bauru/SP- ( 14) 3879-3650- care@fundato.org.br 

UNIDADE JD. BRASIL- CARE-Rua: Maceió, 8-30-Jardim Brasil-17044-290-Bauru/SP- ( 14)3879-3649- seid@fundato.org.br 
UNIDADE STA. CÂNDIDA- CITE - Rua: Lázaro Cleto, 1-43 Pq. Santa Cândida- 17057-662- Bauru/SP ( 14) 3218-7846- cite@fundato.org.br 

UNIDADE BELA VISTA-CITE- Rua Rui Barbosa, 17-51- Bela Vista -17060-240-Bauru-SP (14) 3212-1838 

ANUAL 

UNIDADE NAF FERRADURA MIRIM - Rua Santa Francisca de Chantal n2• S-15-Jd. Redentor - Bauru - CEP: 17032-271-Bauru/SP (14) 3204-7622 
UNIDADE FALCÃO: JURÍDICO - Rua: Antôni ) Silva Souto, 2-06-Vila Pacífico-17050-510- Bauru/!; )4) 3238-6071- escritoriojuridico@ite.edu.br 

• • 
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l~ l FUNDAÇÃO TOLEDO -
' ~ ln i Setembro a ,..._ 

C) \('I ! Dezembro 
(Y) j Anual ,__ 

°' ' . z V) 
• <( u :e o -' O cronograma de prestação de contas fica vinculado a data do repasse dos recursos a: o 

0.. LL 

Bauru 11 de março de 2019 

~~ 
Cass1a Ap. Tosim 
Assistente Social 

61rimfi/ 
Edemilson Arias Pinotti 

Gerente Geral 
Ana 

Presidente 

FUNDATO- Rua: Cussy Junior 13-30· Centro-17015-020 3234-1642- fundato@fundato.org.br 
UNIDADE ALTOS-CARE-Julio de Mesquita 7-33-VI. Aeroporto-CEP: 17012-430- Bauru/SP- ( 14) 3879-3650- care@fundato.org.br 

UNIDADE JD. BRASIL· CARE•Rua: Maceió, 8-30 -Jardim Brasil-17044-290-Bauru/SP- ( 14)3879-3649· seid@fundato.org.br 
UNIDADE STA. CÂNDIDA- CITE- Rua: Lázaro Cleto, 1-43 Pq. Santa Cândida- 17057-662- Bauru/SP ( 14) 3218-7846- cite@fundato.org.br 

UNIDADE BELA VISTA-CITE· Rua Rui Barbosa, 17-51- Bela Vista -17060-240-Bauru-SP (14) 3212-1838 
UNIDADE NAF FERRADURA MIRIM - Rua Santa Francisca de Chantal n2• 5-15-Jd. Redentor- Bauru -CEP: 17032-271-Bauru/SP (14) 3204-7622 

UNIDADE FALCÃO: JURÍDICO-Rua: Antôn.a ~llva Souto, 2-06-Vila Pacffico-17050-510- Bauru/S.14) 3~38-6071- escritoriojuridico@ite.edu.br 
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www.fundato.org.br 

Anexo - Orçamento 

• 

O ADM - Rua Cussy Junior, 13-30 • Centro • CEP: 17015-020 • Bauru/SP • F: (14) 3234-1642 • e-mail: fundato@lundato.org.br 
O CARE - Rua Júlio de Mesquita Filho, 7-33 • VI. Aeroporto • CEP: 17012-430 • Bauru/SP • F: (14) 3879-3650 • e-mail: facol@fundato.org.br 

- Rua Maceió, 8-30 • Jd. Brasil • CEP: 17011-201 • Bauru/SP • F: (14) 3879-3649 • e-mail: seid@fundato.org.br / pos@lundato.org.br 
O CITE- Rua Lázaro Cleto, 1-43 • Pq. Sta. Côndida • CEP: 17057-662 • Bauru/SP • F: (14) 3218-7846 • e-mail: cite@lundato.org.br 

- Rua Rui Barbosa, 17-51 • VI. S. João da Boa Vista • CEP: 17060-430 • Bauru/SP • F: (14) 3212-1838 • e-mail: cite02@fundato.org.br 
O NAF -Alameda Plutão, 3-46 • Pq. Sta. Edwirges • CEP: 17067-350 • Bauru/SP • F: {14) 3238-8100 • e-mail: naf@fundato.org.br 

- Rua Maria J. S. Santos, 1-09 • Pr. Arlindo L. Viana • CEP: 17031-604 • Bauru/SP • F: (14) 3204-7622 • e-mail: naf02@fundato.org.br 
O NPJ - Rua Antônio S. Souto, 2-06 •VI.Pacífico• CEP: 17050-510 • Bauru/SP • F: (14) 3238-6071 • e-mail: escritoriojuridico@fundato.org.br 

j 
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FOLHAS 5 k1 Q =.:.J 

À FUNDAÇÃO TOLEDO 

REFORMA DE 02 - BANHEIROS 

ETAPA 01- SERVIÇO-DE RETIRADA DE PAREDES, ADEQUAÇÃO DE PISO E NIVELAME
NTO PARA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS, PEDRAS DE ARTOSIAS E PISO FRIO 

MATERIAL E MÃO DE OBRA R$ 28.127,86· 

ETAPA 02 - TROCA DE ENCANAMENTO, VASOS, VÁLVULAS, TORNEIRAS, REGISTRO 

E CUBAS 

MATERIAL E MÃO DE OBRA R$ 13.818,40 

ETAPA 03 - TROCA E ADEQUAÇÃO DE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, 

ILUMINAÇÃO E INTERRUPTORES 

MATERIAL E MÃO DE OBRA 

ETAPA 04 - PORTAS, JANELAS E GRADES 

MATERIAL E MÃO DE OBRA 

ETAPA 05 - PINTURAS 
Manutenção em janelas e roldanas 

MATERIAL E MÃO DE OBRA 

Todos os serviços estão incluído Material e Mão de Obra. 

Pagamento a Vista no total----> R$ 59.501,81 

C J 19.814.747/0001-01- MEi 
Inscrição Municipal 539181 

R$ 3.344,35 

R$ 9.532,40 

R$ 4.678,80 
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À FUNDAÇÃO TOLEDO 

REFORMA DE 02 • BANHEIROS 

ETAPA 01- SERVIÇO DE RETIRADA DE PAREDES, ADEQUAÇÃO DE PISO E NIVELAM E· 

NTO PARA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS, PEDRAS DE ARTOSIAS E PISO FRIO 

MATERIAL E MÃO DE OBRA R$ 29.000,00 

ETAPA 02 · TROCA DE ENCANAMENTO, VASOS, VÁLVULAS, TORNEIRAS, REGISTRO 
E CUBAS 

MATERIAL E MÃO DE OBRA R$ l4,000,00 

ETAPA 03 - TROCA E ADEQUAÇÃO DE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, 

ILUMINAÇÃO E INTERRUPTORES 

.MATERIAL E MÃO DE OBRA 

ETAPA 04 · PORTAS, JANELAS E GRADES 

MATERIAL E MÃO DE OBRA 

ETAPA 05 · PINTURAS 
Manutenção em janelas e roldanas 

MATERIAL E MÃO DE OBRA 

Todos os serviços estão incluído Material e Mão de Obra. 

! Pagamento a Vista no total•···> R$ 60.800,00 

Joao Vitor da Silva 

14-99696-4902 

CNPJ 15.407.626/0001-94 - MEi 
Inscrição Municipal 525409 

R$ 3.400,00 

R$ 9.650,00 

R$ 4.750,00 
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À FUNDAÇÃO TOLEDO 

REFORMA DE 02 • BANHEIROS 

ETAPA 01 • SERVIÇO DE RETIRADA DE PAREDES, ADEQUAÇÃO DE PISO E NIV.ELAME· 
NTO PARA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS,.PEDRAS DE ARTOSIAS"E PISO FRIO . 

MATERIAL E MÃO DE OBRA R$ 32.000,00 

ETAPA 02 - TROCA DE ENCANAMENTO, VASOS, VÁLVULAS, TORNEIRAS, REGISTRO 
E CUBAS 

MATERIAL E MÃO DE OBRA R$ 15.000,00 

ETAPA 03- TROCA E ADEQUAÇÃO DE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO, 

ILUMINAÇÃO E INTERRUPTORES 

MATERIAL E MÃO DE OBRA 

ETAPA 04 • PORTAS, JANELAS E GRADES 

MATERIAL E MÃO DE OBRA 

ETAPA 05 • PINTURAS 
Manutenção em janelas e roldanas 

MATERIAL E MÃO DE OBRA 

Todos os serviços estão incluído Material e Mão de Obra. 

!Pagamento a Vista no total•·--> R$ 66.500,00 

Regiane de Souza CNPJ 28.485.809/0001-70 • MEi 
Inscrição Municipal 568812 

14-99719-3580 • DISLEY 

R$ 3.500,00 

R$ 10.500,00 

R$ 5.500,00 



, _j 

PROC. N2 g · ~ 
FOLHAS _ ___ 2 ~-2-=-__i -

·casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
<<Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível>> Madre Maria Teodora Vo,.,lro;.=n ___ ...,...__, 

111 OflCIÃLÔE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 
Rua Júlio de Mes~ Filho, nll 10-31 /'Sala 08 

lLMO SR JOSÉ ALEXANDRE DIAS CANHEO PROlJ<Clll.Afl-f.fflLMAOO 
Sobon.\J 1 ., 

PRTMEIRO OFICIAL DE REGlSTRO DE TÍTULOS E DOCUMEN E CIVIL DE P SSOA 

JURÍDICA DE BAURU 

A Casa da Criança .. Madre Maria Teodora Voiron~, com sede n ta cida • 

devidamente registradá sob o nº 725, no Livro de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, atravé ele seu 

presidente, abaixo assinado. vem mui respeitosamente requerer a Vossa Senhoria se dil9'<i""u 

o\ 

• de mandar averbar junto ao mencionado registro, a ata da Assembléia Ordinária, realizada no dia 26 

de março de 20 f 8, conforme prevê a legislação em vigor. 

• 

Termos em que 

Bauru, 27 de março de 2018. 

P. Deferimento 

;vo,~~ 

Presidente 

CNPJ: 51.524.387/0001-16 R. Felicíssimo Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugênia Tel. 3234.6600 -17054-015 
Bauru SP 
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onstruç!o e do Mobiliário 
nto. convoca todos os 
!Ido fabril de Agudos do 
to. para a ASSEMBLÉIA 
,a 16 do março de 2018. 
4h20min, nBli trocas de 
ador, tocai da assembleia 
tondon Km 323, Aguóos
dta: 

do Rol Refvlndlcaçlo, 
t or da chapas • fibra, 
·1pntSa Duratu S/A.: 
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'Jaa cliu1uloe coletlvff 
•Pllnidameni. com os 
ivos da e.t-sJOr1a, ct. 
1/Emprasa e/ou atrav" 
>fttn como, HUI rumos, 
greve. 
, Sindicato. para agir na 
r acordo ou coovonçlo 
ssldad• o compeuoi. 
tnal do Trabalho, bem 

mitar permanvnte att o 
ações que 18 fizerem 

:tltulo de Contlibulçl o 
' ordo re:ilizado junto ao 

·quqrum· a A~,embléia 
minutos apôs. com os 

) ;ide, rotativamente aos 

1)18 
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~ 1 e OflÓÂL0É-=R-..:E~G-,s .... r-R·o--c-,v-,-L 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 
Rua Júlio de Mesquita Fi!ho, ne 10-31 / Sala 08 

PROTOCOLA[2p iJAJ,ÇRQ.fflMAOO 
SobontO 1 1 ·1 ~ ~ 

BAURU, quarta-feira, 14 de março 

EDITALDECONVOCACÃQ 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

A Casa da Criança Madre Maria Teodora 
Volron, convoca seus associados para 
Assemblela Ordlnârla para eleição dos 
Conselhos Deliberativo. Ascal, e Diretoria 
Executiva. a realiZar-e no dia 26/03/2018, às 
19 horas. na sede da entidade, sito a Rua 
FellclsslmoAntonio Pereira 20-30, Bauru/SP 

Pltel'l!ITUIIA MUNICIPAL OI! C-A81t UA 
PAULIITA 

TEIIMO OI! HOMOLOCl'AÇÃO 
P•lo pt•••n•• o na m•1t,or forma de 
d l relto. conalderando••• • regutertdad• do 
ur•••nte proc•••o. • o r,a r «cer f ln•• de 
Ptoc1.uadorla Jut ldl c a . HOMOLOGO O 
PARE:Cl!R DA COMISSÃO JULGADORA OI! 
L ICITAÇÕES. NO C HAMAMl!l'OTO PO8LICO 
N • 001/20 18. PARA OUE. SUR TA S EUS 
REGULARES EFEITOS OE DIREITO. 

Ca l;rt\Ha Paulrs••~ 08 d• Março de 2011. 
• Joe• M•drle•• Rvd• PllbO 

Pre feito Munlcloet 3234-1000 
98209-0001 Whatsapp 

www.dasslfone.com.br 
R. Bandeirantes, 8-27 • Centro 

3203-3000 
3011-5046 

R. Dr. Bernardino Tranchesi, 1-29 
altura qcl 1 s da Av. Cruzeirodo Sul 

21·06-0888 
0800 703 0808 
R. Vlrgflio Malta, 10-52 - Centro 

3104-3144 
R. Xingu, 4-44 - Hlglenópolls 

d 
t 
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SEMENTES 
& MUDAS 

Dtte11t11p,c:/ mJi1tl■a G 'a b r i e I l 
IC. c;ufflo 3018·1 L 99764-2065/3018-4449 

1'bma de Coacertiaa 
,,,... 

&Alambl'lldóslnsàlados J I a e l1~~;i 3016-6932/99618-8~ 3019-3672199888-I~ 

FORTTEIJ\S k e 1 1 y I o I r • 
a-1inleAllltlbrllb 
lnstaladoJ F; 3236-lSS 1 f'.99?68-J óSO 

n•1t1 

INFORMATICA -~lffllJJtUU/Manl Lu11 ªº'"- 31 anos 
i 20 Asslst.Tfuiu 30l6-049'l1Wll 2•3499 f': 1-4 99840-70~2 
,11.no local 99776-6~~ 99664•34911 ,..,. -

DIVERSOS 

-- -------·· 
S6':!l/j1111JS8unt lllnNI 
~ alarml".aulonlalÍ2a
~ dc portao 30 l 6-2~ 

ALUMÍNIO 
"feia ffllllJClUiltJl"ll, POrtJI. 
:oncla. box. f . 301 ff.~ 

AATTOLOOS 
9!>62145-13/ 3212~ 

l\lacadlo Vidro Dos 
)91023781t 320343l2,, 

Bo, Vidro LiqllldáJk 
' " 3011-51!83 portal~, 

< FAI.ECIMENTO •7 
3 de 

1 da Silva : 
•cebfdo por ocasião 
.onvu:la paremes e 
1ue será celebrada 
,s 19h na 1areJ1 Slo 
; esse ato de fé 1· 
,tecipadamente 

·cc. '"11. 

111.,.. 15-51.llull.SP 

3233-3030 
3222-7070 
·.-aria • Cflllnl~ 

) 

LLO 
8 

velado no SALÃO 
J/03/2018 às 1 Oh; 
:euru. 

Ma1u1em nlauate Meli111 j1po■t11 f: 
99766-4008 Chris 99616-6736 m,. -· Mfflil para etcril6rlo. 
Fone: 3232-4954 hfttitll1111CHtoretM1 
______ .,,:,;.:-= çlara 99616--0897 

,,_ 
MENSJ\GENS Rrla11 Foae~ 

30!6-0707.19985()..1822 ,.,..,. 
Udneestas3"6-1823 R e l . a 11 

91J7766~10S-31~ 99764-4143/98 l (p~89 -T••h loira·. l.f: 
99838.0238 -9'864-116'14 KarH Yas«nln iaorcna 

morena clara. f: 98802-9057 
-------=-= -

RETIF~AHA-~ 
00 MIJNICIPIO DE ..W., - P\JIUCAQf. NO JORHAL 
CIIYIDI! OE IINJRIJ-eEQAo ~ DIA 17 
oe MARÇO oe 201a -PG a -18CIO COMO 11TULO 
MUNICIPIO OE .JAHU - PUIILIC/IÇAo - PfteOÃO 
PRESENCIAL - ·PROCE880 11• 1810-P0/2011 -
MOOELO:P!WIIIIOP,--,tf'fl0il/2D18. 
ON0E SE l&. .• -ENCERIWJIElffl): 03 ..... 2018, • 
09:00 horas, Edllal dllponMII a ..... tia ,.da PNl';IO W 
2018, .• 
LEIA-sE: ... - ENCERRAMENTO. 0$da ... da ll0l8, • 
09:00 horu, Ecllel dlll>O<úY91 a ~ da 20 dll "W9D da 
2018 .... 
ONDE SE~; .-Jahu, 15 da março de 20111, 
LEIA-sE: .. .J11hu. 19delMIÇOda-20l8 

Jehtl. 19 de ""'90 de 2018. 
SILVIAIELEMA IOIIQI 

SECRETÁRIA OE ECONOMIA E FINANÇAS 

EWTA1.DECO~ 
ASSEMBLEIA GERAL 

A Cna da Criança Madre Maria TtlOdora 
Volron, convoca seus associados para 
Assembleia Ordlnérla para elelçto doa 
Conselhos Deliberativo, Fiscal, • Diretoria 
Executiva, a realizar-se no dia 26/03/2018, u 
19 horas. na sede da entidada, eito a Rua 
FellclssimoAntonlo Perelra.20-30. BaunúSP 

BAURU KENNEL CLUBE 
EDITAL OE CONVOCAÇÃO 

O Conselho ~t!Yo do BKC, CNPJ: 
4õ.1S7A7SI0001-97, no uso de suas 
atribulç~ legais confonne estatuto 
soc:,a l: 
CONVOCA; 
An embléla Geral ExtrilOl'dlnárla, a 
tteaiiz.,r na sede doelube r,a Ruo Primeiro 
d<e Agosto, 3·5", E.sc::rildrio Piso Superior, 
ao dia 09/04/2018(N9Uflda-r.lrll), às 17 
horas l!m 1• e~ • em 2• 
convoc,-çlo 17 horas• ~ minutos; trlnt41 
minuto. •PÓS • ~ conll'OC•c-lo 

llldllomMIUDOI 
A.OlllUCffAçAo 

PIIEWtO~N'0,"2018 
EDlfAL lfl Mll:ID1I 
Pfl0CE980 N'aMII 
T.-o:MENOR 1'111:ÇOPOR IT8tl 
OU'I0:~•01l•IV-..O'l,o~11111• 
s...._...,e11s.r.. ... 11t&ENOA 
PNUll!JITAll 3GO.OJ73. 1111nW ... • e,;w~dl> 
,-1-TlllllOClt~ 
om °" ~OA~OlOCtl!J1a. 
HOIWIIODElllbo~·SESSÃO;Oll!OO. 
LOCAL MREAUZAÇÃOMSEssA0: DEMITN.181l'O DE 
OOllflflASE I.OTl,QÕES.11011:1:ad11,.~ ~_,•-e..-CEP 17.1:aG«IO-AQIIQata-SP. 
DaAIIECll,IEHTOS E~ DEPARTAMENTO D! 
OClll'RA&EtmM;ÕES.~,.,..._0lldllllllltlo 
-•-Qla-CB't1.uoca-.-.-•-r11111111e IIIIX14t••-e-t• • e ª· rc-

---.-..., 11•-,ioom1111. 
M.TMRIIIWll-=oaYA 

....-OIUCIPALIIEMIIIDOI 

IIUNICPAL OE IIACATUIIA 
UCl1' ACÃO N' 001-»18 

Tendo 1111 vlllll que o OCljllD 1111 8IQlma PQl1IOI Cio tdltll 

fal Cl)f'llglOo, • que -- m6doa que nlo -
oonwrnpledol no lem!O de RMtrifteíe, lc.l ,_,,.. • 
abertura doa ....-O,-Cio ~lo~ tf'001f2018 
pe,eodôe2&03/2018às9ha. 
O ICIIII CXlfTlgldO pode • bal)ado no • 
l"'IMl/1IIYIW11bt., qoy.br ou Ili --- da ctnw1I 
dtMtcetul>e. 

Jo6o5'9) Plmenlel 
~ -de ComlNlo clt l 

PREFEITURA IIUHICN'ALDE AREALYA 
PREGÃO PRESl:NCW.1# 005/2018 • HOMOl 
EJec,,,~llam!lo 
Pmtilo~dt~. ElladodtSãoPaAII 
TEMlO em v.ia o IIIUlal» olllldo no Pl'lglo 
oosm>1a. Cl40 objeio • o Rag,illO • 1111? 

f 

dl CellaslláMCllS IWl.ldoCOllbllll 
dala de 16/03l201&_com. a pr-,ça 
da Equ,pe da Ap010 detta mu 

GO Ullfo o procedt!n,n10 e r,ça _.,.,,...~. 
sa lJI.ISSES FUfUANETO E CJA l 

um ..:or 10111 do RS5ll 205 00. IJC( 
pgr-.i,n . 

.AMIYl.11dt,na,ço2011 
OR. ELIC)fil 8AHUTH 

l'Mlllo....,,lolllll 
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PROC. N2 1 ;>o fê,p ~ 
FOLH~S . ~-fé =-= 

Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
«Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta posslvel» Madre Maria Teodora Voiron 

Cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária para eleição e posse dQ Conselho Delib 

~~~i' - ::>zj 1 U<(_ 
om ... 1 
r:r:w"'Ll,oi 

. t-0~0"' 

Conselho Fiscal e Diretoria Executiva 
t1vo, G:3'!.§:, 

,,..J ~_gf~, 
~ ex: J!I r:i.l. 

Ata da Assembléia Geral Ordinária.para a eleição e posse do Conselho Deliberativo, o ho F1sc ~ ~iõ.-' 
e Diretoria Executiva. Aos vinte e seis dias do m~s de março de dois mil e d ito, dezenov -'c5:1~' 
horas, na sede da Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, situada à Rua elic!ssi o Antõni :~-g~C, 
Pereira, 20-30, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, reuniram-se sócios convocado l5 ~~ ~ 1 

através de edital publicado no Jornal da Cidade nos dias catone e vinte d março e dois mil ~ l!5 J a. 

dezoito na fonna do artigo nono do estatuto, para eleger o novo Conselho iberati o, o Conselhõ 
Fiscal e a Diretoria Executiva da entidade. Foi escolhida para presidir os a os o tifülar do 
Conselho Deliberativo Achiles Paulo Pivotto que agrad~ceu a presença e abri s são, secretariada 
por mim, Brígida Maria do Espírito Santo Sganzella, que havendo quórum e co lamação de tod95 
os presentes, foram confirrnadamente eleitos os membros do Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal e os respectivos Suplentes, confonne segqe:Conselho Deliberativo: Presidente:· Sílvia 
Calirnan: Vice-Presidente:Taís Maria Dias de Camargo; Primeira Secretária: Dirce Cristina Godoy 
Arone: Segunda Secretária: Jupielma de Lima Padial; e os demais membros Titulares: Gisele Janaina 
Blasioli; Célia Fernandes Bittencourt; Márcia Luz Teixeira e as seguintes Suplentes: Rosa Maria 
Molina Molina, Maria Aparecida Ferreira do Espírito Santo, Vera Lúcia RositoPivotto, Marta Lúcia 
Maluf Travain; Mércia Lacerda Prado Mantovani. Conselho Fiscal: como titulares: Ivone Fiori 
Paschoalotto; Irlanda Garcia: Bµlhões; Arlete Carboni Palhares; como Suplentes: Magali SebastJaná 
Godoy Bittencourt; Janett; Aparecida Gaspar Moreira Viegas; Antonia Valquíria Blecha Pereira. A 
seguir, por vo!llção unânime dos membros presentes, foi eleita a nova Diretoria Executiva com 
mandato de dois anos, a iniciar-se em primeiro de abril de dois mil e dezoito e a findar-se no dia 
trinta e um de março de d<iis mil e vinte. Eleita a Diretoria .Executiva; ficou assim constituída: 
Presidente: Ednilsa Martins de Oliveira Daré; Vice-Presidente: Brígida Maria do Espirito Santo 
Sganzella; 1• Secretária: Sonia· Aparecida Mioni Semi; 2ª Secretária: Gessi Paes da Silva; I° 
Tesoureiro: Achiles Paulo Pivotto; 2ª Tesoureira: Sílvia Maria Arruda Cordeiro. Desta forma, 
ficou ratificada a posse e exercício das pessoas acima mencionadas, a.partir do dia·primeiro de abril 
de dois mil e dezoito, Nada mais havendo a tratar, eu, Brígida Maria do Espírito Santo Sganzella 
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada pelos presentes que registraram presença no li\To 
específico para esse fim, folha(S), vai por mim assinada, e pelo presidente dessa assembléia. ijauru, 
vinte e seis de março de dois mil e dezoito. (a) Brigida Maria do Espírito Santo Sganzella, e Achiles 
Paulo Pivotto . 

:15' ~ " • 

• :l'IA!'-.'IJUll.O.~llU~,tM 

CNPJ, 51.524.387/0001-16 R. Felicíssimo Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugênia Tel. 3234.6600-17054-0ÍS 
Bauru SP 
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: PROC. N2 

FOLHAS 

Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
<<Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre Maria Teodora Voiron 

Diretoria Executiva 
Prt"',Jlle"nte: 
J'-:fimc. füJnil.~ !'.lartms: de Oliwua fJaré 
!W: 19 .3 1 O. 173 SSPt~'P dara expcdiçâ<.>: l Hl'.!>85 C'PF· OS?.812. 9&~-03 
Emlcre·ço· /1.-..·. ílúU?,rtviWm;J. ";"2 RM. P-.úneirns CEP; 170.lS·~!J Bauruisp 
Te!· 32084-137 - 9969J8-1'1 
Prolhisl.o: rx, lar 
EsL Chil: Casada Regime de Casrunenh1: (\. ... nnmhilú Par,.:int de Bcus 
E:-::1..\ilarldode. Supetior 
ritmç-<10: Sanlino P-.fartms de Oliveírn t Mmia Aparecida de Oliveiro 
l),~n :,;""ç_· 161{JS!J96" l.oc,,J; TnquantulmlSP 
\'lcl'."-Presltleure: 
N,Jme: Brigi.<ln Maria d(~ Espuit~1 Sanh" Sgan1.el.!a 
RG: ó. l:!.'-.509 SSP'SP dat:1 •XJ>ediçíl<>: OJ/09/J 998 ('Pf:796 8J5 768,34 
fü1dcréço· Av. N,s..-.1 Senht'ra de Fruima '7.35 Aph) 51 Jd F ...... 12toril BanniJSP 
Te!: J2Z:>.0.'7(1 CEP P045..(),I0 
Prt.,11~~~ ..... A~1-tenle Social 3JX'l.Sentada 
i;:.<i'lt Civil: Ca.-.ada Regjme de ca. ... arnento: n,nmnhilo Universal de Ben~ 
E.,;cf.llruidade: Superior 
Fi~:tçào· AnU•nio Femiira d,:i Espiri1c, Sautv/ Alllra Ferrein1 d'-,'I Espiril.U Sanlú 
f)ma Na.si: - 1 l.10S 1195J LocnJ: l'imtininga,1SP 
P. Secteb\ri:,: 
~ .. m,c: S<1r1hl •\parecida MiütúSerui 
RO: 'J.510 7 lq,_1 SSP'SP t!mu expediçllo: OS/úl/08 CPF: 834.816.218-68 
Ende1e1.;o: Rua Sàn Gonçak\ 10-7-1 apro 9:! CRP: 17012~170 Baum/$.P 
1 cl 3'23 LJ.1..;,S 
Pn,f~1.t., Bru1cària Aposeruuda 
Est. Cl\·H: C~da Regime de C"n.'ffi111enh'"J" Com1Utiu.t"1 Pru-ciaf de Bem• 
fa:colarid:.Kie: Snpenor · 
Filfa:ç31t .Tose Miom I C1ariéc Pn,~JodniMio1tj 
D~hl Na.-=t:.: :7'lltl95"l' Local. fü1t11cat11ISP 
2• St-rr"lflrla: 
:.;t.;me· Gr:ss1 Pac?ll' da Silva 
!V): 9.282.988 SSPISP·urua rxpedi,oo: 1!Jt).l/97 CPF. 827.620.318-34 
Enc!ew1·,,: Ruu Alli:e.Jo RUI?. 14-17 Jd El,1ori] 1 CEP: 17014-350 Bauru/SP 
Tel· .n::.\-19;J 
Prufit>~o: D0 lar 
E.~1. Cl\il: Cao:ada Regime de Ca.'¾1rm:ntff c. .. ,nrunháo Pru-cial de Bens 
Esc0lnridadc: :' Grau 
Filiaç~o- EdetnHr Francisco Paes, Paulo Pacs 
Dnta Nrtsc.: .:~•OJ.'1957 l.l,cul: AvaífSP 
I t> fe-sourelro: 
:-;Clmc-: AchíJcs Pauk, Pivofto 
RG: ,.9:9.s~, · 5 SSP'SI' d3t:I expaliç,k>: 1 lll l/2006 r'PF: 1),1, 123.908-~l 

12 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOAJURÍDICA DE BAURU 
Rua Júlio de Mesqulta.FUho, n9 10-31 / Sala:08 

PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

SobonÜ 11 

Endercn,· H.nn Bnnofomen de Gusmão 2~50 apto 6:!Jd América C'EP: 17017•336 Bm.mi!SP 
'Te!· ~::!:'%1 (~7: 
P11 ,lí-:~í~• Engentu:ih1 Crvil 
h<;t. Civil Ca;.;:tdt"I Rcg.íme di.: Cas.amenh"': (\1m1mh& . .' t!niYernal de Bens 
E.:t\,Janda1lc· Supetior 
Filir1~n0. Vklóri,•P1v1..,u.o:l\fnria fm1ruuPiv,nt~l 
D-'11::i Na.;:c.:OS'r1-:· 16 iA'l,:al: Po1írcndnb:1fSP 
11: T('\011rc-irn: 
·-:l'mt: ~11\·ia \fana ,\m1d~1 \"'(lf'deirn 
W ;· , So 1 '.Ju SSP, SP ,lata c,11oou;Ú\1' o;•IJ')-".:011 CPF: 15R309, 138-60 
J:ndl'n.'Ç11· Rm1 Al!!l'"'rtio .-\JYt:>S.. Z5.6n. ap. 82 Allos da ('idade CEP: l íOl.:.-\160 BaurutSP 
Tel: 3~1:J7lt1~ 
Pn· fi..;,:;;_f,1· 11t"'r1-'fi.111i~ra 

u.1 l''l\·iL \'rnv:1 Rcdmt <l~ t~a..:;unenh": Connmhào l;niversal de Bem, 
E~t1:ibrid111.h: :: l'ir-~1 
Film1ya,,· ('a.rios rrnm.\1 de AnU1..lo: I-íeunia De Mardti 
Data ~a~~ : l 1/fl':':1 <J 16 LL•.:al. lg.irni;u d1." Tictêl~W 

CNPJ: 51.524.387/0001-16 R. Felicíssimo Antonio Pereira 20-30Jd. Eugênia Tel. 3234.6600-17054-0~5 
Bauru SP 
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FOLHAS 5 J:O --
Câ Sa da Criança "Madre Maria Teodora!voiron» --
«façamos o maior bem que pudermos de mane,ra mais oculta possível» Madre Maria Teodora \loiron 

Conselho Deliberativo 
Presidente: 
N.-,me: Silvfa C'ulmum 
R(i:7 C,08.3.lil-S data <Kpc<li,i>o:1411l4t2ólO CPF 034.894.988-0l 
E11dere9-,:A V- Ji.'\$é Vi~ente Aiefh., "'I'_ 70 Re~. Tívolí - CEP 17053, 082 Baiuu'SP 
Tcl:12.:tl - 969!1 (: 991:,-: J -7ó6 I Profis.1::80: Uancârm-Aposentndn Est. Civil: Sultoíra 
Eflú1lrui.1..hJde· Superior 
F1Unçàri: Augu...iinho Mario Calinuni e Alair de Lima Ca:liman 
Dr~u Nnsc.: ll9.'úºi! 961 Local: Admmu,tina I SP 
\'ke Presidente: 
Nome: Tat~ Maria Dias de Cammg.~, 
R0 13 555 6s,; SSP:SP data e:<pediçd,,: CPF: 12!.590.668.42 
En1lertç(1· ..\.v J0sé \'ü:crue AieUo 7-70 cEf>· lí053-900 Raun1iSP 
TC'l; J;;,i. JJ158 
Pnitissât'.\: profo~'fa 
Est Cívil· i:a..,,gda Regime de Ça::amcnto: ComunhOO parcial de bens 
fai:\,IJ.rid'11.le. superior 
Filía~·ao· Anadirl.-adtine Oins t C.'aiú 1,elio Oías 
D.uaNasc.: 16.02'197(1 J.,._,c,tl: Ulimpia' SP 
l • Secn-~ria: 
Nome· Dircc Cri.<Uina Godoy An."lftc 
RG: S,087.234-(11 SSPISP data expe.Üçá<.,: 29105/02 Cl'F: 096.1~7.' 18-01 
Endereç,,. Rna Leandro do• S. Manln, 2-Wlardun 1'.stonl V CEP: J7QJ7-90() Bauru/SI' 
Tet 3223.3685 
Pmtissão: J)c, lar 
Est Chi!; Cwmda Regime do Casamento: Comunhão Univen;a! de llcru! · 
E~Lcilarit.lodt: S11perior 
riliaçáo: C.:!íla llmmfl\> Godny i Zuilde C<>doy 
D,lla Nast:.: :JJfOJ/1955 Local; Banru/SP 
2" St-crt•hirln; 
Núme: Jupiclm.a de l..ima Pooial 
JW: 8.831 26:-8 SSP!SP daJa expediçilo: '.!310lí/94 CPF: 250.994.25S-10 
Eudcre1·0 Rua l';u»gonia 10-65 Vila lndependência CEI': 1.7054--020 BauruiSP 
Te!: 3Z36193: 
Profis.::àt) Profc.s~,ra J apiJiema!a 
b1 l'i\11: C'rumda Regime de C'!"'1mento: CM!lll1hão Universal de Jlens 
[s..:,.'iari\htJc. supcri,.,r 
Filfai;u ... ,: .-\nronio AIYes de- Lima ~ Jad Dias de I.ima 
Dil.l.a Ka..:i~. · t 7 ~ 1 l 953 Locnt Parnnavaí/PR 

Titulares 
111 TltnJar: 
?-iom~: Gtsele Jm1airm Blask•ii 
RG: :5 098,3-1:!.-4 SSP~P du1a c:-..1)edlçã.,: Jú'08109 CPF: 270.632. :'78-20 
Endcrc,;i"\ rua VirgilhJ ~falr.a J 7-8~ Vila Mesquita CEP: 17014-440 Bnuru:~p 
Tcl ~~2315.18 
Proti~v: Fisll.."\J.crnpeuta 
!:"!1 Ct\·il· Div\.'rdad.i Rt:gune de Casarncntt": 
E~i'.:11 l~rida.hr Supr-n,:ir 
l"ilínç-t.1(1· Rena1t1 \\1adennrnln.~1.'li e Benedita Sucli Ronínil3Iasfoli 
Duta°Yasl'..: Ol,1(\.\ 11978 L0cül: AraçatuUa 
2l 'Illllhlf: 
~ume: t.. 'élin Femaudos Biue111:()11J.1 
RG 5.-W9 t.49 ~)SPI.SP data expcd1i;f10: 14109.1197 9 CPF: :215.~.24.088-úO 
Endereço· Rua f· de ~1.rio 8~56 Bcln Visla CEP: I 71Jfj0~6?rí Bauru/SP 
Te!: 3:!113942 
f'n-11i,;f.ltt\: D,:, Lar 
f:..;1. \.:nil: C'a-1;ada 
E.~t"olaritla<le: Z· Gmu 

l·teg.imu de Casamento: ComunhOO Urü\~al de Bens 

film(;ílo· 1-ültlriu, Fcmande:-: e t\dírmk.ir Ladv Salv,ldoo Fernandes 
Dala Na,;~.· :;S,\13/1952 Ll1Cal: Bnun1!'SP · 

3' TJtular: 
Nome. Mürd.a Luz. Tt:ixcira 

111 OFICIAL 01:REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍOICA DE BAURU 
~ua Júlio de Mes~ Filho, nt 10-31 / Salá 08 

~:~ffir~eCR91LMAOO 

CNPJ: 51.524.387/0001-16 R. Feliclssirno Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugêma Te!. 32?.4.6600-17.054-015 
Bauru SP 
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1 PROC. N2 : / 30/ ~~~ 
1 FOLHAS '5 :::t- 1. j 

Casa da Criança "Madre Maria Teodora \Tóiroh"____ · 
<<Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível>> Madre Maria Teodora Voiron 

RCM.71\9.-.;; 1-J tla!a expediçã,,:0510112010 CPF: 489.3-7~.238-72 
Endercç<.r Rua Juh,,mmi.ngi,m. 8-47 VihJ N\,va Santa qara CEP. 17042-050 Bauru/SP 

Suplen_tes 

l'el: 323-1 902, Profissllo- ll:mtarin aposenrada E>1. Ci\íl: oolreim p

1
-

2
-

0
-F-I_C_IA_l_D_E_R_E_G_IS_T_R_O_C_I_V_l...,l 

Esc-olaridOOe: Supm.or ( ., 
filin,;lkr Mario Tcixeirn e Maria c,-,ncc,,íl., Luz TeL'<lrirn DE PESSOA JUR DICA DE BAU"U 
O-dia Nasc.: WQ6• J 949 Local: Piquerc/5'1" Rua JúQo de Mesquita Alho, nt 10-31 / Sala 08 

' PROTOCOLADO E MICROFILMADO 
Sobon•Ü 1 11 Snplrntr: 

Ni:..1111e: Roi-:a !\1uria !'Yfolina Molina 
IU,: <J07r,"5n datn expedi1ilo: 26,t l/2014 CPF: ~3675106870, 
Endere\"iJ: Rua f:.ngcnhein.1 Alphen.J~,dc Rib~ Santpai(l 2--25 opt J 101 
Te/: 14 9Ytí:!9-1íO IPr,,fissoo:Professom Est. Civil: Solteira 
Efl:t.:oluridade: Superior 

CEP: 170l2631Baunusr 

Filiação: Antonio Molina &,ritmo Rosa Maria Molina Tcruel 
D»tn Nnsc.: 16/09/1989 Locat Almeria 'lispunlla 
l ª Snplenre: 
Nl.,me: Maria Aparecida Ferrefrado Espiriroc Santo 
RG:-1,953.957- 7 Jataexpe,ü,,"ã):~lll9120!1 CPF'. 708563118-0-l 
Enclore1,,· Rua Albino Tnmbam4-.\0 A-pt,., 92. CF.P: 17012-470 BmlIU/SP 
Tel:301 l l 996 · Pr<,fissllo_. A.<Sisteote Soda! /lq)osentada F.st.. Civil: divurcinda 
f;,;c·(1.laridsde· .~"Uperfor 
Filiai;ãa,: Anttmfo Ferreira _do EspirihJ SaJUo I Alzira Ferreira do Espírito Sanb.."> 
Data Na.se.: fi6/11511949 Local: Píratirungal SP 
3' Suplrutr: 
1':'ünte. Vera Lúde Rosú.t-1Pivotto 
RG: -l.6 l'l..357-9. SSP.'SP data c"J'Cdiç,1->: 1ó/06'\l5 CPF: 688.131.398-53 
En<lere1,.,.: Rua 8:.UTCl!ornen de Gusmno :?-50 apt0 62 Jd América CEP: 1?017-336 Buurn,•SP 
Te-1: 3~·:.4 'vii:! 
Pri1fi.s~\1· Ap,:,senrada 
li~ C'i\til: L'asudn Rugime <le C'asarnento: Cornunltào Universal de Bens 
L..;,.;0Iaridatle: ~npcrfor 
Fíhaçâ1J: Luiz R.t,~110 'Irene Roslind1..,Roaito 
n,uu Nast.~.: ú7,0'71 l ?5tJ Lcica1: Sâo Paulo/SP 
.. p Supfl'íltt>: 
h\1me: Mrut~ Lúdu MalnfTrnvain 
RG: 3.5~9.4.'3-l SSPISP dmu expediçã<>: 30IJ 1/90 CPF: 2 IJ.745 IS!i-n 
Endereço: Rua Monsenh,.- Clam. 16-16 Jd. Estoiil CEP: 170 l~-360 BaurniSP 
Tol: 3:!27.3IS.l 
PmflllS!k>:Dolar 
Est. Civ,l: Cusmla Regmw de Ca,,-ament,>: Comtlldtllo LlruveraaJ de Be!ts 
E~\'.1.ilmida:Jc: Superior 
rilia.;llo. Fand Abráo M,tluf I Flauzina Nupolliruto Malní 
Data t.:as,.: 0610&'19-16 Locnl; Sao Jose 00 Rio PretolSP 
.51 Suplrnk: 
~í.'me: Mé.rdu L,ai:erdu Prac.h, Mantovruri 
RO. -1.872. 710 SSPISPdautexpcdiçilo: IJ5/ll)l"17 CP!-": 24U17.4 l8-19 
Endereço: ,\l. Otin·lo Pí1~1eiro Bri.sola, 7-17 CEI': 1701~.(159 Bnurn/SP 
Tel. 38>9.1\1\,-1 
Pn,Jissío: Díretç1ra de· E:-cofa AJX'lscntada 
l~~r C1,il: Casada Rc~!mc de Casarnenlt1: Comunhão Uni\'mnl de Bens 
EsL·ohtntlale: Snpel"lor 
Filiaçíl(' Gehricf dé L.11.·c.-rJa Prado I Filomena Mruuovmtl 
fJrua Na.~c .. 04.'09d 9-iS Local: Ma..:arubaíSP 
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FOLHAS 

Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron1
' 

«:Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível>> Madre Maria Teodora Voiron 

Conselho fiscal 
111 ·ntular: 
~t,mt: Jv,,ne Fh..'ri Paschf,aJt.,U.ô 

·12 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU . 
Rua Júlio de Mesqultà Filho, ne 10-31 / Sala 08 

PROTOCOLADO E MICROFllMADO 

RG: 5.635 .,~s S$PISPdntu expodiçi!,.,: 02112/83 CPF: 120.254.6:!8-59 LS~o~b_;!o~•!,:' !,l..,l,,...alUL...iZ....Ml---"11/ 
Emlereço: Rua Carlos Dnuuond de Andrade, 3-165 Jd. Shangri-lú CE!': 17054-635 Bauru/SP 
Tel ."G.36.-1506 
PrufJSlm11· Empresúria 
E?-í {'1vil. 0,1satlu Regime de Cusantcntv: Connmhão de Bens 
E..:i:,,turi1lade: Huporior inromple1,, 
Fili.:Jçáo: Josefina Bati!\1a Fít.lri 
Dula Nil'-t ,: :V09, l 95: f.(lcal: (\"1$JIKmlITin"SP 
2''T11uillr: 
;,,li.mie. lrlmdn G1lrcia BuJfJÕ.eS 
RG: !3.5Ql.08S-.l S~P,SPdnr.n exvedi1•11J: 1310712013 CPF: 09,6.0úS.:'45-53 
Endereço: Rua .<\lmm., Rahal J•-28 Jct. Panorama C'EP: 17044-260 Baumi!>'P 
Tel· 3224. ll--:'5 
Prufisa,C1: Bnndtria Api:,sentada 
E:--1_ C"ivil: ()t°'udn ReJz.ime de Cm.mnemo: Comunháo Pan.-iaJ de Bens 
E.:.,;,,laridOOc: z: Grau 
Fúia,._;ào: Euti:Nir11.1 úarcin de Amí1jo / Alzemira Can1poo.d~ Annljo 
D,ua Nn.._.\,.: 1 ... :1111~50 L1Kal: Capela/SE . 
3 6 Tiiuh1r: 
J\:únt.e: A1lett Carbo11i Pn!lrnre.s 
RG:'J.8~~7 1 t,2<l SSPfSP tl._11:i expcdiçtt~,: 20/03f.~úO':' CPF:015. lJJ.~SS-41 
EudCtf\.'\.1: R~ Caetano íleml Munhoz 1 ~ 1)4 Jd. Es:1~-iril Cí."md E.litoril V CEP: l 70 l 'L ,;75 Baurn!SP 
Tei. 996~75553 
Profi~~· .J\.dJniJrL,;iratiw 
Est Cívil: Cu.~da Regime de Casamento: Conrun]u'k"I Universal ~e Bens 
Es,o1nrhh1Clf: :1:)'upcrior 
Fil1l!Çül.)' ~ht:ola CttrOOrü : Irene Sé Carb-,.1ni 
n111n 1\~1.·. i 7.'0SJJ 959 L,,,al: Bauru/SP 

1 " Su plt,utc: 
:N°l"nte· ~1agal:i Seiiastim1a Gcid0y Bittenc,,m1 

Suplentes 

RG: 6.M8.6-12 SSl"SPdar.ac.,pooíção: 23/091199: CPF, 603.805.278-M 
Emlere,,, Rua Orland,, car.i,, ... ,. 1-4<l Jd. Estoril CPJ': 17016-020 B:ruru/SP 
Tel: 32~4.ll.J•I 
Proftssil\'.\. Do lar 
fa,1 Civti: CaAA.da Regimt!! de Ca.wnento: Commlhão Univemnl de Bens 
E~whm<ladc: Snperfor 
Filia,,10· 7111hle tl<>doy / Odila Brnndilô Godí>y 
I)m3 ~aft"': ~·OJ1 l95J L~,.i.:al: B::inra'SP 
2" Suplente: 
""l11mc, Jw1e1,e Aparedt.ln Cfa.,;,par tvft.'reirn Viegas 
RI.'.! l-L0$(1.3D~1 1SgP1SP 1lilln e,;pcd.iÇll(). CPF: U5L364.'77S~30 
i:nJereç .. , R VtJreador Leandr1.1 Jco5 Srullt.\S Martins. :.-:.~o. Jd E.~toril 5 - Sanrn/!;P 
TcJ: .''.?>l'l-9895' 99>~4-7-17~ 
rn., füsih. ,: Pedagoga 
F.:;:1 í"'1\11: ('as-aJn-Comunlü\.1 ~m:ial de He.n . ..: 
E:-".t"larhhn.fo. J\,)~ g.r-cklllll~·ao 
t' i!iaçih.\: Raul Ga..91.1r e ~fana Fac~~, (h1sp»r 

D:11u N\lS\." '.;'J'fi(j.ijY6.1 Lôi;al, Pm;aemlnl/SP 
Jº Sllfllentr: 
'l~,111c. Amonia\'akp1itfallleclm Percim 
RG· ln 9-1,.035 SSPISP data O"JledÍçí\o: l)r/0111"' CPF· 245 958.-1-18-24 
Eudereço~ Ru.1 Alfh .. '\to F..-'t1tâ~1. :::.~67 CEP 17017-2,10 Baum!SP 
T \!l: 32:?~ J56-t 
Pwlissã{'I.: Do lnr 
1:".':,1. Civil: Casa~1n Regime de Cnsamenlo: n,mtmltn(l de Bens 
Es,:;l,Jmidade: Superior im.,'lfllpletc, 
Fihaçao, Amç, Hle"ha · Olga Pereü11 Bledu1 
l)m,'l Na'-'.· · 1)7 h7'I 946 Local: C'ósmópolis- SP 
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PROC. N2 · J;o .. 
. FOLHAS~--.:,::..::........:c:._: 

Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
<<Façamos o maior bem que pudermos cte man~ira mais oCIJlta po~sivet>> Madr·~lad.t.Ie,llàllca:.\l:aiJ:c10.-----

1•0fiààlde Regist:CiYilde "'5s<la.hJrídlca de BàUIII 
RvaJullodoWsq~ Filho, n-10-31, Sala (li! 

ESTATUTO DA . "'ôns'!"i'& 
Sobon" ... 

CASA DA CRIANÇA MADRE. MARIA TEOD9RA VOIRON 

·. CAPIT(JLO 1 

DA INSTITUIÇÃO, SEUS FINS E SEDE 

Artigo 1° - Sob a denominação de "CASA . DA CRIANÇA MADRE M RIA EODORA 
VOIRON", fica fundada uma· sociedade Ci'ilil sem fins lucrativ<>S e sem tempo d t!;!º". Ínàdo, com 

sede e foro na cidade de Bauru, Estado de $ão paulo à Rua.Felicis.simo Antonio' Pereira 11• 20-
30, Jardim Eugênia com a finalidade de planejar e executar programas de proteção e sócio 
educativos destinados à criança e ao adoles·cente, · integrando0os à família e à comunidade. 

Parágrafo 1° - A sociedade no cumprimento de suas finalidades estatutárias prestará serviços 

gratuitos e permanentes sem ·d1scrimin1;'1çãó de client~la. não fazendo distinçãcynenhunia- de 
raça, cor, condição social, credo, oriehtaçÍi"o política ou religiosa. 

Paragrafo 2º - A sociedade não se constituirá em patrimônio exçlusiito .de um grupo 
determinado de individuas, familias, entidades de cla.sse. ou de outra sociedade. sem caráter 

beneficente de assistência social. 

Artigo 2° - A sociedade terá um regimento interno, que. aprovado pela assemblêií:1. <9efal, 
disciplinará seu funcionamento. 

Artigo 3° - A fim de cumprir suas finalidades, a ·sociedade se organizará em tantas unidades 
de prestação de serviço, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão p·e10 Regin:,ento' 

Interno aludido no artigo 2°. 

CAPITÚLO li 

DOS SÓCIOS 

Artigo 4° - o quadro social da_ instituição será integrádq por qualquer pessoa, empres;i ou 
entidade idônea que se interesse pelo seus objetivos .. · 

CNPJ: 51.524.387/0001·16 . R. Felicíssimo Antonio Pereira 20·30 Jd. Eugênia Tel. 3234.6600 
Bauru SP 
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FOLHAS 

Casa da Criança ".Madre Maria Teodora Voiron" 
<<Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível>> Ma'dre Mar~a Teodora Voiron 

Parágrafo único - Serão admitidos como sócios os candidatos que, me~iante proposta 
apresentada por sócio regular, tiver sua in.scrição aprovada pela Diretoria 'Executiva, sén_do·a 
qualidade de associado, intransmissível .. 

Artigo 5º - Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariarnente, pelas obrigações soei is, 
e serão distribuídos pelas· seguintes categorias. 

a) Fundadores: Aquelas pessoas que comparecerem as reuniões preparativas dà .institu· 
assinaram a ata de sua fundação. 

b) Contribuintes: aqueles que contribuem mensal, semestr.il ou anualmente, com i 
' ' ,, . '' . . . '. ,,. . 

em dinheiro; · · · · 

c) Beneméritos: os que prestarem serviços relevantes a instituição,. comó vai htár/ . , ou 
concorrerem a favor dela com quantia vultosa, ou doação de bem de grande valor; 

d) Honorários: as pessoas. eminentes de qualquer forma ligada a instituição·, 
Conselho Deliberativo resolver distinguir com este título. 

CAPÍTULO Ili· 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

Artigo 6º - São direitos e-obrigações dos sócios em geral: _ 

a) Comparecer as reuniões e participar dos debates 

1'0ficial de Rég/s!. Cíwdel'e!!oabidlca dellaml · 
-~Juilodo Me,qulta_Fllfw\ ,,.1041, saio 08 

Pi-•~. 
Scbon" O O "82 2 6 

b) Colaborar para que a instituição alcance seus objetivos, apresentando idéias, sugestões e 
• temas cuja discussão sena benéfica ao seu desenvolvimento e àperfel_çoamento.' 

c) Pagar pontualmente suas contribuições; 

d) Votar e ser votado para os cargos de administração, observados os princípios. 

e) Requerer ao presidente do Conselho Deliberativo a convocação de Assembléia Geral 
extraordinária, justificando convenientemente ô pedido; 

f) Participar dos Departamentos ou Comissões de Trabalho eventualmente criados, quando 
escolhidos pela Diretoria Executiva, 

CNPJ: Sl.524.387/0001-16 R. Felicíssimo Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugênia 
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CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 7° - São órgãos administrativos da instituição:. 

a} Assembléia Geral; 

b) Conselho Deliberativo: 

c) Conselho Fiscal; 

d) Diretoria Executiva; 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

1'0fidal de~ CM1 de .PesloaJulfdlcà de 8aUfU 
• RuiJullo<le~FIÍfio, n"lo.31, S.., 08 

~•Mial)lllmodo 

. Sobont O ') 8 2 2· 

o~ 

. . 

Artigo 8° - Assembléia G_eral será constituída_ por todas as categorias de sócios, que a éla 
poderão comparecer e debater os assuntos da pauto, bem como votar para aprová-los ou·_ 
rejeitá-los. · 

Parágrafo único - Para participar das asserilbléiçis,·os :,ócios deverão ter sidos admitidos pelo 
menos 6 (seis) meses antes da data da convoéaçáo, e estarem quites · com os cofres da 
instituição. 

Artigo 9° - A convocação das Assembléias deverá seffeita porpublicação em Ull) dos jornais 
da cidade, devendo mediar entre a data da primeira-inserção e a da realização da Assembléia, 
o prazo mínimo· de 8 (oito) dias, para a Primeira Convocação e de 5 (cinco) dias .para as 
posteriores. 

• Artigo 10º - A Assembléia Geral poderá ser convocada por 1/3 (um terço) do _Conselho 
Deliberativo, 1/3 (um terço) dos membros da. Diretoria Executiva, ou por um grupo de, pelo 
menos, 1/5 (um quinto) dos· sócios regulares ou· prestadóres de serviço relevarités a instituição. 

Artigo 11º - A Assembléia Geral, órgão soberano, compet_e: 

a) · Examinar o relatório da Diretoria Executiva, aprovando, ou não, suas contas, dépois destas
haverem sido devidamente examinadas pelo Conselho Deliberàtivo,. e e1;1te entender 
necessário exame excepcional; 
b) Eleger o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal; 

c) Proceder à reforma destes estatutos; · · 
d} Resolver sobre a proposta de fusão, incorporação e dissolução :da Instituição, e a quem 
destinará seu patrimônio, atendidas às condições do artigo 37; 
e) Autorizar a alienação de bens imóveis é a aquisição de quaisquer bens quando s.e tratar de 
doação onerada com encargo; 

CNPJ: Sl.524.387/0001-16 R. Feliclssimo Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugênia 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
<.<Façarnos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível>> Madre Maria eodora' Voiron 

f) Aplicar a plena de exclusão do· sócio que: 
causar dano moral um material à associação; 
não comparecer às reuniões da associação com regúlaridade; 

1'0fióaldellegist Cm! de f'soa.luridica de BalJru 
· Rua Jol!o dt Me,cjuaa FIiho, "'10-31, 5111 oe 

bon" <rQ~m• 
servir-se da associação para fins políticos, ou estranhos aos seus objetivos. 

Artigo 12º - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á uma. vez porano. de preferêncj r8t,< 
segunda quinzena do mês de março, pará os fins.determinados no item ''ti' dó artigo 11, áv 
convocada pelo Presidenté do Conselh.o .Deliberativo. · 

Artigo 13°-A Assembléia Geral Extraorctinári~ será convocada para os objetivos c 
dos itens "à', "é', "d' e"e', do mesino artigo 11. 

Artigo 14° - As Assembléias Gerais serão sempre presididas e secretariadas · or ócios 
regulares, eleitos na ocasião. Suas deliberações serão tomadas por procés~o es _ 1 ·1do nÍ:. 
ocasião e quando convocada para os fins·previstos·no it~ile("é'e."d'do artigo 11,.se exi · · · o voto 
concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes a Assembléia convocada p_ara. esse fim et'n 
Primeira Convocação com a maioria dos sócios, e· não menos de 1/3 nas seguintes. 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Artigo 15°-0 Conselho Deliberativo compor-se-á de 7 (Sete) membros-, escôllíidos· entre os 
sócios regulares. 

Artigo 16º- Quando da eleição dos titulares· do Conselho; eleger-se-ão, também, 5 (cinco) 
suplentes, que serão os substitutos eventuais daqueles. 

Artigo 17º-Compete ao Conselho Deliberativo: 

a) Debater, examinar, opinar e resolver todos_ ós assuntos relàcionados com a instituiçãq, 
exceto os específicos, e de competência exclusiva de oútros órgãos, .dando. cori°hE!Cirtlento dÍ · 
que for decidido à Diretoria Executiva, a fim de que sejam çolocadàs em .prática as 
providências julgadas convenientes; . 
b) Eleger os membros da Diretoria Executiva ou destituí~los quando houver justp e- grave 
motivo; 
c) Examinar e opinar sobre as contas da Diretoria Executiva; 
d) Conferir os títulos de sócios honorários previstos no item "d'db artigo 5°; 
e) Interpretar o presente estatuto e deliberar sobre os casos omissos; 
f) Examinar as representações que lhe foram encaminhadas pelos sócios_; 
g) Convocar Assembléia Geral Extraordinária na forma estabelecida pelo artigo 10. 

Artigo 18º-0 Conselho Deliberativo reunir-se-á: 

a) Ordinariamente, a ·cada 6 (SEIS) meses, para deliberar sobre os assuntos de rotina 
porventura existentes em pauta e, a cada dois anos, para a eleição da Diretori.a p:xe.cutiva; 

CNPJ: 51.524.387/0001-16 R. Feí1císsimo Antonio Pereira 20-30 .Jd.-Eugênia Tel. ~234.6600 ._ -17054-015 
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b) Extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou peja'. m,aioria· de s U$ 

membros. 

Artigo 19º - O Conselho Deliberativo terá uma diretoria composta de ·um Presidente, um V 
Presidente, um Primeiro-Secretário e um· Segundó-Secretário, escolhldos por eJeiçâo entr 
seus próprios membrós. 

Artigo 20º - O Conselho Deliberativo terá mandato de dóis anos, com direito. a um 
reeleição de qualquer de seus membros, para o mesmo ou outro cargo. 

Artigo 21° - Perderá o mandato o Consellleiro que faltara 3 (três) reuniões consecú vas 
satisfatória justificativa. 

• DO CONSELHO FISCAL 

1°0flcialde Regist 
RvaJ!Jll9 

m 

Artigo 22° - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros, e seus respectivos. 
suplentes, escolhidos entre os sócios .regulates;:ria mesma -Assembléia Geral em· que foram 
escolhidos os membros do Conselho Deliberativo, com rnándato d$ 2 (dois) anos, cóincidindo 
com os dos.Conselheiros. 

Parágrafo único - em caso de vacância, o mandato ·se!ti assumido pejo_ respectivo suplente, 
até seu término. 

Artigo 23º - Compete ao Conselho ,Fiscal _ e seus respectivos suplentes verificar a 
contabilidade da lnstituiçâo, notadamente a situação econômico-financeira; oferecendo parecer · 
circunstanciado relativàmente a cada ano . 

•. DA DIRETORIA EXECUTIVA 
Artigo 24º ~ A Diretoria Executiva será composta de um Presidente, um Vic&-Presidente, um 
Primeiro-Secretário e um Segun.do-Secretário; escolhidos por eleição entre os ·se.us próprios 
membros. 

Artigo 25º - Nenhum cargo de direção será vitalício e o mandato da Diretoria l:'xecutrva será 
de 2 (dois) anos, a contar de 1º de Abril, assegurada a reeleição total ou patéial de seus 
membros, inclusive para· outros cargos, uma única vez. O· Conselho deliberativo, logo que' 
escolhido, elegerá imediatamente os membros·da Diretoria, de modo a permitir a posse em 1º 
de abril.· 

Artigo 26º - Compete a Diretoria Executiva: 

a) Administrar a lnstitüição e promover a realização de seus fins; 
b) Aprovar ou rejeitar a admissão de sócios; 
c) Criar departamentos ou comissões; visando o melhor desenvolvimehto· dà jnstif1,liçao; 

CNPJ: 5L524.387/0001-16 ·K Felicíssimo·Antonio Per_eira-20-30 Jd. Eugênia· Tel, 3234.6600 ~17054-0iS ~ 
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Casa da Críança "Madre Maria Teo ora Voiron" 
<<Façamos o maior bêm que pudermos·de-man:eira mais oculta ~ôssível>; Mâdre Ma.ria Teód~ta Voir.on 

d) Prover os cargos técnicos e administrativos; 
e) Cumprir as determinações do ConseihO Deliberativo a respeitó de àssuntos ligados à 
administração da Instituição;· 

Artigo 27º- A Diretoria Executiva ~eunir-se-á tantas vezes for necessário, a critério de 
Presidente, mas pelo menos uma vez a cada q3 meses, sendo indispensável à preseri 

pelo menos, 4 (quatro) membros para qualquer delibera_ção. l'Ofidàldel!egisi.Ovilâe llel!auru . 
. RuúiliodeMesqulta'!,."j~~~ 

l'iot«t,;ado. Mlf,<~fdo Artigo 28º-Compete ao Presidente: 

a) Presidir as reuniões da Diretoria Executiva; Sobo!f '() O 8 
b) Convocar a Assembléia Geral, na forma .estabelecida pelo artigo 10°, depois d 

pela Diretoria; . . . . 
c) Representar a Instituição ativa e passivamente, em Juízo óu fora dele; 
d) Apresentar áo Conselho Deliberativo· relatório anual das atividades da. lnstitLiiçãó; 
e) Assinar com o primeiro tesoureiro todos os doçuinentos necessários ao normal 
desempenho das atividades financeiras da entidade. 
f) Decidir, com seu voto, os casos de empate nas deliberações da Diretoria. 

Artigo 29º - Compete aô Vice-Presidente substitl.Air o Presidente nas suas faltas e. 
impedimentos e colaborar com ele em suas funções. , 

Artigo 30° - Compete ao . Primeiro Secretário ·superjntender os serviços· da Secretária,. 
mantendo em perfeita ordem o arquivo e secretariar as reuniões da Diretoria.Execuihia. 

Artigo 31º - Compete ao Segundo Secretárlo substituir o Primeiro nas suas faltas e 
impedimentos, colaborar com este e exeréer as atribuiçqes süpletivas que 'lhe forem confiadas. 
pela Diretoria. 

Artigo 32º-Compete ao Primeiro Tesoureiro: 

a) Ter sob sua guarda a respon·sabitidade os valores da li;rstitulção, providenci~ndo o !léu. 
depósito em contas bancárias em nome·da Instituição; 
b) Assinar, conjuntamente com o Presidente, cheqúes e outros documentos; 
c) Dirigir e controlar a arrecadação da rendà social, assinar ·com o presjdente todos os 
documentos relativos à movimentação de valores,, e manter em dia a escrituração da receita e 
despesa. · 
d) Apresentar à Diretoria os relatórios e balancetes mensais, bem como ·o relatório e balaço 
anual, estes últimos devendo ser submetidos à_ apreciàçãÓ do Conselho fiscal· e Conselho 
Deliberativo; 

e) Prestar, quando solicitado pela Diretoria, Cons.elho. Fiscal e ·conselho- Deliberativo, 
informações relativas a seus_ cargo e atribuições. 

Artigo 33º - Comete ao :Segundo Tesoureiro substituir o Primeiro nas suas faltas e, 
impedimentos e colaborar com este nas atribuições da Tesouraria. 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voironu 
<<façamos' o maior bem. que pudermos de rnaneir.a mais oculta possível>> Madr~ Maria Teodora V~irqn 

. CAPÍTULO V 1' Oficial de Regist; Gvi1 ~ Pessoa .luridica dê éàiiu 
RvoluliodeMesquit,Fllho, not0-31, SalaOB : -·~ 

Sobon'. 9 0_82 2 6. 
DO EXERCÍCIO GRATUITO DOS CARGOS E 
RECURSOS 

DA. APLICAÇA 

Artigo 34° - Todos os· cargos dos órgãos administrativos da Instituição, sejarri da Oi a 
Executiva, Conselho Deliberativo,.· Conselho Fiscal, , departarrien'tôs bu' comíssõe se ão 
gratuitamente exercidos pelos seus membros. dirigentes que, assim, não farãó jus a enh ma. · 
espécie de remuneração a qualquer titulo, riem m_esmo gratificação, ajuda de custo, ro la ore 
ou outra forma de estipêndio, sendo proibida, ainda, a distrlbuiçãô de lucros,. bani caçõ ou 
vantagens a dirigentes. mantenedores ou associados; ·sob. nenhuma form,3 ou ·prete 

Artigo 35º - Todas as subvenções, doações, -renda .e recursos, qUalquer. que -séj a 
inclusive os• advindos dos poder públicos serão aplicàdos .integrafnil;lnte em prdl Q8· o . edade, 
dentro do municipio. sede, vedada a distribuição de resultados, dividendos, bon 1cações, 
participação a qualquer título ou parcela de patrimônio para quaiquer fim que não sejà no 
desenvolvimento de objetivos institucionais e estatutários ·a que estejam vin:cvlados. 

CAPÍTULO VI 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
Artigo 36° - ·o Patrimônio social será constit1,1ido de bens, ,moveis, e móveis, veículos e 
semoventes, ações, apólices ·de dívic;ta· pública, contribuição dos .sócios e de terceiros, renélàs, 
donativos,legados, subvenções oficiais ou qualquer tipo de auxílio recebido. 

Parágrafo único: As reridas e recursos e eventual resultado. óperacionaL.serão aplrcados 
integralmente no território nacional e na mariutl;lnção e ~esenvolvimento de seus objetivos 
institucionais. 

Artigo 37° - No caso de dissolução da sociedad!':I os seus bens remanescentes serão 
destinados a outra sociedade assistencial congênere, com personalidade jurídica, sede é 
atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de órigém, 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Soda!, ou, então; inexistindo ·sociedade com 
tais características, à entidade pública certa e determinada, ou ainda devolução a Fa:zencta do 
Estado, do Distrito Federal ou da Uriião, conforme dor decidido pela própria d_eliberaçao. 
extintiva. · 

CNPJ: Sl.S24.387/0001-16 R. Felicíssimo Antonio Pereira 20-30 Jd: Eugênia Tet 3234.6600 -17054-QlS ~ 
· Bauru SP . 
. ~ rt'J,,l,I,,· 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
<<Façamos o maior bem que pudermos .de maneira m~iS oculta.possível>> Madre Maria ·Teodora Voiron 

CAPÍTUL-0 VU 

DISPOSIÇÕES GERAIS E_TRANSITÓRIAs . 

Artigo 38º - Os presentes estatutos poderão ser reformados, total ou parcial 
qualquer tempo, em Assembléia Geral Extraordinária, convocada E!speciálme~e par 
de acordo com a letra "c" do artigo 11, por decisiio ·tomada pela maioria do 
presentes na Assembléia: · · 

Artigo 39° - A dissolução;- fusão ou inéorporaçiio da. instituiç&ó· poclerá ser deê · a pela 
çieliberação da maioria dos membros presentes na Assembiéia Geral Extraordinária convocada . 
especialmente para esse fim, de acordo com a letra·"d" do artigo 11. 

Artigo 40º - Serão eleitos, com .mandato provisório até 31 de março de 1988; membros 
fundadores para os cargo:;; dos diversos órgãos administrativos da. lnstituiç~b possibilitando 
assim, possa ela entrar, desde já, em·ativida.J;tes, especialmente para-fins de ser providenciado 
o seu registro público, para adquirir a necessária personalidade jurídica. Essa eleição,. de 
caráter excepcional, será por aclamação .. · · · · · 

Artigo 41° - O Conselho Deliber.:ltivo elaborará, dentro de 90. (noventa) dia após a data da 
aprovação dos presentes e5!atutos, o Regimento liíterno· da Instituição. · 

Brígida Maria~ Santo SganzeUa 

Presidente 

.lt~_ 
Me~erda Prado Mantovani 

1ª Secretária 

. _,.,.,..,... .. 
ó~ 

/l c;t,i 
.. ~..-

/4-~..S----._,-ú"-· ·J 
Luciana Arruda.Corde· o Dai Médico 

Advoiiàdo · · · 

OAB213 920 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
<<Façamus o maior bem q.~e puúermos de.:man~i~u nmi~· ocullu_po·ssi-vel>> Maç:lre, Maria T~Çora ~oiron 

. 1° ôlkiai de l!égiil.Olil aé Pésoa Jvtfdka de~ 
Rua'Íu!io ... ~ ~lho, n>'91,- 08 

. ~~"!!r/.Ãlkílldo 

ILMO SR. JOSÉ ALEXANDRK DÍASCANHEO tion' 0 0 82 2 6 . 
PRfMEIRO OFICIAL DE REGISTRO fot TITl/LOS Ê DOCUMENTOS É ·c1VIL D 
PESSOA JURÍDICA OE BAURU . . . .. . ---. 

PROC. N~'..,,.... ....... '-=~íHi~M.-"'-1 
FOLHAS 

. A Casa da Criança "Ma,dre Maria Teodora 

com sede nesta cjdade, devidamente registrada sob o nº. 725~ dp Li;vro 

de Registro Civil das· Pessoas Jurídicas, através· de_ seu presidente, 

abaixo assinado, vem mui respeitosarnehte requerer a V()ssa. Se.nhoria 

se digne no senti_do de mandarretificar junto ao mencionado ·registro, .. 

que constou por equivoco o nome da entidade errado, sendo o co_rreto 

CASA DA CRJA.NÇA "MADRE MARIA TEODORA, vom,óN", 
como consta na inscrição do CNP}que vái anexo. 

• Termos em que 

Bauru, 21 de janeiro de 2013. 

P. Deferimento 



Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta passivei" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:5 l.524.387/0001-16 

I - Identificação: 

Inscrição Municipal: 32369 
Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de I 1/03/1994 

PROC. N2 

FOLHAS 

ANEXO II - PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA 

' 

:J o ~ ---M--~--••-•-

A Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, CNPJ: 51.524.387/0001-16, sito à Rua 
_ Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30- Jd. Eugênia - CEP: 17054-015 - Bauru/SP, fone: (14)3234-6600), email: 

ccvoiron@hotmail.com, é uma associação da sociedade civil sem fins .lucrativos, tem como finalidade em seu 
Estatuto Social planejar e executar programas de proteção e ·sócioeducativos ·destinados· à criança e ao 
adolescente, integrando-os a família e a comunidade e missão de desenvolver ações socioeducativas que 
viabilizem o ensino, proteção, qualidade de vida da· criança e db adolescente e sua integração na família e 

,~iedade: A Casa da Criança fundada em 1986, instalada em sede própria, cujo espaço fisico possui 07 salas 
a atendimento às crianças e adolescentes, O 1 sala de diretoria, O 1 sala de coordenação, O 1 sala de 

psicologia, 01 sala de serviço social, 01 sala para almoxarifado, cozinha, refeitório, parque, campo de futebol, 
tanque de areia, lavanderia e 1 O banheiros para crianças e adolescentes, 02 banheiros com acessibilidade e 02 
banheiros para funcionários e 02 banheiros para usuários. Atualmente, desenvolve dois serviços sendo de 
Educação Infantil de 03 a 06 anos com meta de atendimento de 50 crianças e Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a-15 anos de idade com meta de atendimento de 
100. Para execução das atividades e objetivos propostos para o Serviço de Convivência a equipe supera a 
equipe especificada pelo padrão normativo da SEBES formada: por 03 educadores sociais, O 1 psicólogo, O 1 
assistente social, O 1 cozinheira, O 1 auxiliar de cozinha, O 1 servente de limpeza, O 1 serviços gerais. As fontes 
de recursos financeiros são provenientes do Termo de Colaboração com a SEBES, com a Secretaria da 
Educação e recursos próprios ( doações e eventos promovidos pela diretoria voluntária). Quanto aos recursos 
materiais encontram-se especificados no Livro de Patrimônio _da OSC. 

II - Identificação da parceria pretendida: 

O presente projeto "Arte da Vida" proporcionara utilizar a linguagem do circo como alternativa 
esocioeducativa para alcançar os meandros educacionais e sociais, buscando o desenvolvimento integral, 

formação, inclusão e transformação social, direcionado à crianças e adolescentes. 
O Circo é a arte mais antiga e nos últimos tempos, essa atividade milenar de alto valor sociocultural está 

vivendo um aumento significativo de interesse popular e traz consigo valores fundamentais para a vida em 
comunidade e para o desenvolvimento pessoal. As crianças e adolescentes têm sido atraídos por este 
mundo, com a possibilidade de vivenciar a experiência de ser um artista circense e os resultados obtidos em 
termos de superação, auto-estima, disciplina, cooperação, criatividade e sociabilidade são tão perceptíveis 
quanto o desenvolvimento da coordenação motora e expressão corporal. 

Durante o processo de ensino e aprendizagem os usuários deverão vivenciar atividades circenses 
possibilitando desenvolvimento fisico, social, emocional, cultural e educacional através de oficinas e 
técnicas das diversas modalidades circenses como: malabarismo, equilibrismo, acrobacias de solo, números 
aéreos, entre outras, que possibilitará desenvolvimento em três aspectos: 
Aspectos Físicos: Coordenação motora, propriocepção, resistência fisica, força muscular e flexibilidade. 
Aspectos Mentais: Concentração, criatividade, olhar critico, confiança e disciplina. 

Rua Felicíssimo Antonio-Pereira, 20-30-Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP íiY 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAlL: ccvoiron@homip.l.com ~ '1./ 
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PROC. N2 

FOLHAS 

Utilidade Publica Estadual: Lei n° 8.569 de 11/03/1994 

Aspectos Sociais: Sociabilização, desinibição, coletividade e respeito. 
Esta divisão foi pensada para entender os beneficios que uma aula de circo pode oferecer, pois neste 

contexto, diferencia-se das demais, estimulando a formação profissionalizante/de alto rendimento, evolução 
técnica, fisica, emocional e pessoal através de oficinas técnicas das diversas modalidades circenses. 

As oficinas serão ministradas na OSC, em 04 aulas semanais direcionadas às crianças e adolescentes de 
06 a 15 anos em contraturno escolar inseridos no SCFV da Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, 
sendo 02 aulas no período da tarde e 02 aulas no período da manhã, proporcionando acesso a todos os 
usuários atendidos. 

O Projeto "Arte da Vida", através da execução de oficinas circenses, possui como meta atender 100 
crianças e adolescentes inseridos no SCFV na Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron durante o 

•· biênio 2019-2020 que residem do território do Cras Ferraz. As oficinas visam:Contribuir com o 
desenvolvimento das potencialidades, habilidades e talentos dos usuários, aumentando o universo 
informacional; Favorecer o desenvolvimento da auto estima, disciplina, cooperação, criatividade, 
sociabilidade e desenvolvimento motor e corporal; Aprimorar condicionamento fisico e nível de socialização 

/ em atividades lúdicas e artisticas ePerrnitir o aumento da participação em ações que contribuam com a 
construção da cidadania. 

III - Diagnostico da realidade: 

Considerando que o SCFV da Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, possui como objetivo 
essencial a complementação do trabalho social com as familias e seus membros, em 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, pode-se afirmar que a proposta de execução do Projeto Arte da Vida encontra-se em consonância com o 
objetivo do SCFV, uma vez que a população usuária atendida pertence a famílias vulneráveis, com escasso 
.sso à cultura, lazer, esporte, atividades lúdicas ou recreativas que contribuem com o desenvolvimento 
iiifanto-juvenil, inserção social e comunitária e desenvolvimento de autonomia e pertencimento. 

Diante avaliação social efetuada na OSC no período de matrícula para 2019, pode-se constatar que a maioria 
das famílias é composta por 04 membros, residem em casa própria, são beneficiária do Programa de 
Transferência de Renda do Governo Federal Bolsa Familia, não possuem vínculo empregatício, exercendo 

'-atividades laborativas autônomas com renda mensal variável e renda per capta entre R$ 400,00 a R$ 500,00 
(quatrocentos a quinhentos reais). Sendo assim, conclui-se que as oficinas de circo potencializarão o 
desenvolvimento humano, bem como as habilidades de superação das dificuldades enfrentadas diariamente 
pelas crianças, adolescentes e suas famílias, minimizando a exclusão social, comunitária e familiar e 
contribuindo com a formação de seres autônomos, conscientes e críticos. 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia - CEP: 17054-015 - Bauru/SP ~ 
Fone: ( 14) 3234-6600 -EMAIL: ccvoiron@homail.com U _ :
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" !~ 

"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível" - Madre Maria Teodora Voiron 
CNPJ:51.524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

ANEXO ID- DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
...-P-R-OC ___ N_2_1 ~9'-o=-m--= 

FOLHAS__ l5 8 j _.=----
1.1.Identificação da Entidade Proponente: 

Nome: CASA DA CRIANÇA "MADRE MARIA TEODORA VOIRON" 

CNPJ: 51.524.387/0001-16- 09-02-1987 

Endereço: Rua Felicíssimo Antônio Pereira, 20-30 
A_ irro: Jd. Eugênia 
"IÍunicípio: Bauru 
UF: São Paulo 
CEP:17054-015 
Telefone: (14) 3234-6600 
E~mail:ccvoiron@hotmail.com 
Página na WEB: xxxxxx 

1.2.Dados do Representante Legal: 

Nome: Ednilsa Martins de Oliveira Daré 

RG: 19.310.473/SSP/SP 

CPF:087.812.988-03 

N acionalidadc: Brasileira 

~tado Civil: Casada 

Tndereço:A venida Bougavillias, 2-72 

Bairro:Residencial Paineiras 

Município: Bauru 

UF: São Paulo 

CEP: 17018-280 

Telefone: (14) 3208-4437 

Email: edinilsadare@hotmail.com 

1.3.Descrição do Projeto: 

Título do projeto: Arte da Vida 

Local da Execução: Dependências da OSC: Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 -Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com ,áJ, . -tJ: r 5 



Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:5 l .524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

Prazo de execução: Biênio 2019-2020 

PROC. N2 1 ~ 
L.:F..:::.O::::..LH::,:AS~=='f5:=_ ::::::8 ~ .. -

Objetivos: Promover o acesso das crianças e adolescentes à atividade circense e sua relevante importância na 

ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como ao 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos, propiciando autonomia, estimulo a pró ativi(ll\de, 

formação cidadã e reinserção social e comunitária. 

Ações-Metodologia: 

O presente projeto será executado durante o biênio 2019-2020. 
O desenvolvimento das oficinas realizar-se-á com a aplicação das atividades lúdicas circenses, 

?"piorando os valores culturais e artísticos sob uma tenda imaginária, integrando técnicas populares circenses a .ia visão holística do desenvolvimento humano que vão além dos exercícios de acrobacias, enfatizando a 
convivência com a diversidade, respeito, tolerância, partícipação, transformação, respeito, autonomia, 
organização, acolhimento, disciplina, construção de regras e superação de limites. 

As turmas serão formadas por até 25 crianças, sendo 02 turmas no período da manhã e 0;2 turmas no 
pe;ríodo da tarde, uma vez por semana, envolvendo as segnintes técnicas: 

• Construção de técnicas de malabarismo (bolinhas, aros e claves) 
• Equilibrismo ( rola rola, perna de pau, corda bamba) 
• Acrobacia de solo (rolamentos, parada e pirâmide humana) 
• Palhaço (Criação de personagens e esquetes para apresentação -redução da timidez, improviso e 

criatividade) 
• Aéreo (tecido e trapézio) 
• Apresentações à comunidade e familares 

Indicadores de Resultado: 

• Indicadores Instrumentais 

Participação e frequência • Observação pela equipe na execução das oficinas 

• Lista de frequência 

Satisfação • Pesquisa com usuários e suas famílias 

Impactos sociais - Metas • Avaliação com profissional oficineiro, equipe e fumiliares 

• Depoimentos 

• Elaboração de relatórios semestrais da equipe técnica e 

profissional oficineiro 

Público Alvo: Crianças e adolescentes entre 06 a 15 anos, de ambos os sexos, regularmente inseridas no SCFV 

da Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, que residem do território de abrangência do Cras Ferraz. 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia - CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 



Casa da Criança "Madre Maria' Teodora Voiron" 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possfvel" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNP J:51.524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06(12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

2. INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRAPARTIDA (se houver) 

Valor da Contrapartida:/ojó'.""··:--_ PROC. N2 1óo 
Valor total do projeto:~$ 21.150,00 FOLHAS_--'-'::.,;5""g'='-~::a..>o"---

'-

3. CAPACIDADE TÉCNICO- OPERACIONAL 

O espaço fisico da Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, é composto por 07 salas Pfª 

atendimento às crianças e adolescentes, 01 sala de diretoria, 01 sala multidisciplinar, 01 sala de atendimehto 

particularizado, O 1 almoxarifado, cozinha, refeitório, parque, campo de futebol, tanque de areia, pátio cobe}o, 

•✓anderia e 10 banheiros para crianças e adolescentes, 02 banheiros com acessibilidade, 02 banheiros Pf3 

funcionários e 02 banheiros para usuários. Para execução das atividades e objetivos propostos para o Serviço de 

Convivência a equipe supera a equipe especificada pelo padrão nqrmativo da SEBES formada: por 03 

educadores sociais, 01 psicólogo, 01 assistente social, 01 cozinheira, 01 auxiliar de cozinha, 01 servente.de 

limpeza, 01 serviços gerais. No que sé refere a mobiliário, estão devidamente registrados em livro de patrimôitlo 

na OSC e serão disponibilizados para a execução das oficinas se necessário. 1 
Diante espaço físico e equipe se faz necessário somente a contratação do oficineiro para ministr as 

oficinas de circo. 

• 
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

A execução do Projeto "Arte da Vida" se faz de suma importância para a OSC e sua população usuá{i.a, 

uma vez que a oficina de circo foi solicitada por vários anos pelas crianças e adolescentes , o que condiz 

com os objetivos da equipe técnica e do SCFV, proporcionando inserção e reinserção social e 

comunitária aos mesmos, como também o desenvolvimento das habilidades, capacidades e 

competências. 

Bauru, 11 de março de 2019 

,ta~ 
~J)~~ 

Representante Legal QjJi;i;~~ ' 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" ~ 
"Façamos o maior bem que pudennos de maneira mais oculta posslvel" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:51.524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

-----------------------ti'-RE*~N9::::=J:::el::.2al.M~,,/.--l 
_.l 

ANEXO N -PLANO DE TRABALHO 

Proponente: Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ/MF: 5i.524.387/0001-16 

Projeto: Arte da Vida 

Exercício: Biênio 2019-2020 

Nome do Responsável Legal: Edinilsa Martins de Oliveira Daré .,_ 
1 - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CNIL: 

FOLHAS 

A Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, CNPJ: 51.524.387/0001-16, sito à Rua 

Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jd. Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP, fone: (14)3234-6600), email: 

ccvoiron@hotmail.com, é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, tem como finalidade em seu 

Estatuto Social planejar e executar programas de proteção e sócioeducativos destinados à criança e ao· 

adolescente, integrando-os a família e a comunidade e missão de desenvolver ações socioeducativas que 

viabilizem o ensino, proteção, qualidade de vida da criança e do adolescente e sua integração na família e 

sociedade. A Casa da Criança fundada em 1986, instalada em sede própria, cujo espaço fisico possui 07 salas 

para atendimento às crianças e adolescentes, 01 sala de diretoria, 01 sala de coordenação, 01 sala de 

psicologia, O 1 sala de serviço social, O 1 sala para almoxarifado, cozinha, refeitório, parque, campo de futebol, 

• .nque de areia, lavanderia e 10 banheiros para crianças e adolescentes, 02 banheiros com acessibilidade e 02 

banheiros para funcionários e 02 banheiros para usuários. Atualmente, desenvolve dois serviços sendo de 

Educação Infantil de 03 a 06 anos com meta ~e atendimento de 50 crianças e Serviço de Convivência e 

.. Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de idade com meta de atendimento de 

100. Para execução das atividades e objetivos propostos para o Serviço de Convivência a equipe supera a 

equipe especificada pelo padrão normativo da SEBES formada: por 03 educadores sociais, O 1 psicólogo, O 1 

assistente social, O 1 cozinheira, O 1 auxiliar de cozinha, O 1 servente de limpeza, O 1 serviços gerais. As fontes 

de recursos financeiros são provenientes do Termo de Colaboração com a SEBES, com a Secretaria da 

Educação e recursos próprios ( doações e eventos promovidos pela diretoria voluntária). Quanto aos recursos 

materiais encontram-se especificados no Livro de Patrimônio da OSC. 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30-Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com -tJ. 4· 

8 



1 <rfo 

Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" -J; 
"Façamos o maior bem q11e p11dennos de maneira mais oc11lta possível" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:51.524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569de11/03/1994 

2 - DIAGNOSTICO DA REALIDADE: 

PROC.N2_:.J..;.~~p::;.i;.,..r. 

FOLHAS 2 & ~= .• 
Considerando que o SCFV da Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, possui como objetivo 

essencial a complementação do trabalho social com as famílias e seus membros, em 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 enfrentarnento das vulnerabilidades 
sociais, pode-se afirmar que a proposta de execução do Projeto Arte da Vida encontra-se em consonância com o 
objetivo do SCFV, uma vez que a população usuária atendida pertence a famílias vulneráveis, com escasso 
acesso à cultura, lazer, esporte, atividades lúdicas ou recreativas que contribuem com o desenvolvimento 
infanto-juvenil, inserção social e comunitária e desenvolvimento de autonomia e pertencimento. 

Diante avaliação social efetuada na OSC no período de matrícula para 2019, pode-se constatar que a maioria 
~as famílias é composta por 04 membros, residem em casa própria, são beneficiária do Programa de 
• ·ansferência de Renda do Governo Federal Bolsa Família, não possuem vínculo empregatício, exercendo 

· afividades Iaborativas autônomas com renda mensal variável e renda per capta entre R$ 400,00 a R$ 500,00 
(quatrocentos a quinhentos reais). Sendo assim, conclui-se que as oficinas de circo potencializarão o 
desenvolvimento humano, bem como as habilidades de superação das dificuldades enfrentadas diariamente 
pelas crianças, adolescentes e suas famílias, minimizando a exclusão social, comunitária e familiar e 
contribuindo com a formação de seres autônomos, conscientes e críticos e assim cumprir o objeto da proposta 
em formalizar Termo de Fomento com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a fim de 
proporcionar oficina de circo para as crianças e adolescentes de 06 a 15 anos regularmente inscritas no SCFV da 
Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron. 

3- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: 

3.1 - Identificação da Proposta: 

O presente projeto "Arte da Vida" proporcionara utilizar a linguagem do circo como alternativa 

socioeducativa para alcançar os meandros educacionais e sociais, buscando o desenvolvimento integral, 

• formação, inclusão e transformação social, direcionado à crianças e adolescentes. 
O Circo é a arte mais antiga e nos últimos tempos, essa atividade milenar de alto valor sociocultural está 

vivendo um aumento significativo de interesse popular e traz consigo valores fundamentais para a vida em 

comunidade e para o desenvolvimento pessoal. As crianças e adolescentes têm sido atraídos por este 
mundo, com a possibilidade de vivenciar a experiência de ser um artista circense e os resultados obtidos em 

termos de superação, auto-estima, disciplina, cooperação, criatividade e sociabilidade são tão perceptíveis 
quanto o desenvolvimento da coordenação motora e expressão corporal. 

Durante o processo de ensino e aprendizagem os usuários deverão vivenciar atividades circenses 

possibilitando desenvolvimento físico, social, emocional,- cultural e educacional através de oficinas e 
técnicas das diversas modalidades circenses como: malabarismo, equilibrismo, acrobacias de solo, números 
aéreos, entre outras, que possibilitará desenvolvimento em três aspectos: 
Aspectos Físicos: Coordenação motora, propriocepção, resistência física, força muscular e flexibilidade. 
Aspectos Mentais: Concentração, criatividade, olhar critico, confiança e disciplina. 
Aspectos Sociais: Sociabilização, desinibição, coletividade e respeito. 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30-Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" ::'.:}; 

"Façamos o maior hem que pudermos de maneira mais oculta posslvel" - Madre Maria Teodora Voiron 
CNPJ:51.524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/19,i8~8~----,,:;;:~~~"';~ 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/19'1, 

C.N2 
FOLHAS 

Esta divisão foi pensada para entender os beneficios que uma aula de circo pode oferecer, pois neste 
contexto, diferencia-se das demais, estimulando a formação profissionalizante/de alto rendimento, evolução 
técnica, fisica, emocional e pessoal através de oficinas técnicas das diversas modalidades circenses. 

As oficinas serão ministradas na OSC, em 04 aulas semanais direcionadas às crianças e adolescentes de 
06 a 15 anos em contraturno escolar inseridos no SCFV da Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, 
sendo 02 aulas no período da tarde e 02 aulas no período da manhã, proporcionando acesso a todos os 
usuários atendidos. 

O Projeto "Arte da Vida", através da execução de oficinas circenses, possui como meta atender 100 
crianças e adolescentes inseridos no SCFV na Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron durante o 
biênio 2019-2020 que residem do território do Cras Ferraz. As oficinas visam: Contribuir com o 
desenvolvimento das potencialidades, habilidades e talentos dos usuários, aumentando o universo 
informacional; Favorecer o desenvolvimento da auto estima, disciplina, cooperação, criatividade, 
sociabilidade e desenvolvimento motor e corporal; Aprimorar condicionamento fisico e nível de socialização 
em atividades lúdicas e artísticas e Permitir o aumento da participação em ações que contribuam com a 
construção da cidadania. 

3.2-Público Alvo: 

Crianças e adolescentes de ambos os sexos entre 06 a 15 anos, regularmente inseridos no SCFV da Casa 

a Criança Madre Maria Teodora Voiron, provenientes do território de abrangência do CRAS Ferraz. 

3.3-0bjetivo: 

Objetivos: Promover o acesso das crianças e adolescentes à atividade circense e sua relevante importância na 

ampliação do universo informacional, artistico e cultural das crianças e adolescentes, bem como ao 

.senvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos, propiciando autonomia, estímulo a pró atividade, 

,ormação cidadã e reinserção social e comunitária. 

3.4-Meta de Atendimento: 

O Projeto "Arte da Vida", através da execução de oficinas circenses, possui como meta atender 100 
crianças e adolescentes inseridos no SCFV na Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron durante o 
biênio 2019-2020 que residem do território do Cras Ferraz. As oficinas visam: Contribuir com o 
desenvolvimento das potencialidades, habilidades e talentos dos usuários, aumentando o universo 
informacional; Favorecer o desenvolvimento da auto estima, disciplina, cooperação, criatividade, 
sociabilidade e desenvolvimento motor e corporal; Aprimorar condicionamento fisico e nível de socialização 
em atividades lúdicas e artisticas e Permitir o aumento da participação em ações que contribuam com a 
construção da cidadania. 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30- Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP CD. 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com tf. io 



Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possfvel" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:51.524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988------:--::;::::~7-:;.:~-/· 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 PROC. NU ';}Q ~L ~ 

FOLHAS 

3.5-Período de Funcionamento: 

A partir do repasse dos recursos financeiros: 12 meses de execução, previsto para maio de 2019 à abril 

2020 de segunda a sexta feira. 

3.6-0peracionalização: 

O presente projeto será executado durante o biênio 2019-2020. 
O desenvolvimento das oficinas realizar-se-á com a aplicação das atividades lúdicas circenses, 

explorando os valores culturais e artísticos sob uma tenda imaginária, integrando técnicas populares circenses a 
uma visão holística do desenvolvimento humano que vão além dos exercícios de acrobacias, enfatizando a 
convivência com a diversidade, respeito, tolerância, participação, transformação, respeito, autonomia, 

-~anização, acolhimento, disciplina, construção de regras e superação de limites. 
• __ . As turmas serão formadas por até 25 crianças, sendo 02 turmas no período da manhã e 02 turmas no 
período da tarde, uma vez por semana, envolvendo as seguintes técnicas: 

• Construção de técnicas de malabarismo (bolinhas, aros e claves) 
• Equilibrismo ( rola rola, perna de pau, corda bamba) 
• Acrobacia de solo (rolamentos, parada e pirâmide humana) 
• Palhaço (Criação de personagens e esquetes para apresentação -redução da timidez, improviso e 

criatividade) 
• Aéreo (tecido e trapézio) 
• Apresentações à comunidade e farnilares 

3.7-Descrição das Atividades: 
As Oficinas serão desenvolvidas semanahnente em contraturno escolar através de atividades lúdica, 

culturais, esportivas, sociais e educacionais, conforme cronograma da execução das atividades sendo: 

1 º. Semestre: 
.,resentação histórico do circo 

tunstrução de técnicas de malabares - 02 meses 
Aéreos: 02 meses 
Equilíbrio sobre cilindro - Rola Rola- 01 mês 
Acrobacia de solo - 01 mês 
Apresentação de Espetáculo Circense 

2°. Semestre 
Corda Bamba - 2 meses 
Equilíbrio Perna de Pau- 01 mês 
Criação de Personagens e Esquetes - OI mês 
Apresentação de Espetáculo Circense 

3.8-Impacto Social Esperado: 
Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30- Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP c;j}--' 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
"Façamos o maior bem que pudennos de maneira mais oculta possível" - Madre Maria Teodora Volron 

CNPJ:51.524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/198 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

PROC.N2,_...i...:.;,;.:::~::::::a:::l.,,,,G,,j 

FOLHAS ---~" .~ . , 

Melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes inseridas na Casa da Criança Madre Maria Teodora 
Voiron; 

Redução e Prevenção de situações de isolamento social e comunitário; 

Superação de limites, desenvolvendo habilidades,capacidades e competências 

Favorecimento ao desenvolvimento da proatividade e pertencimento como cidadão de direitos e deveres 

,~-Indicadores que aferirão as metas: 

Indicadores Instrumentais 

Participação e frequência • Observação pela equipe na execução das oficinas 

• Lista de frequência 

Satisfação • Pesquisa com usuários e suas famílias 

Impactos sociais - Metas • Avaliação com profissional oficineiro, equipe e familiares 

• Depoimentos 

• Elaboração de relatórios semestrais da equipe técnica e 

profissional oficineiro 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30-Jardim Eugênia-CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com q~ 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 

ir!, ~, _ os O'maior bem que pudermos tle maneira mais oculta possfvel" - Madre Maria Teodora Voiron 
■ ■ ~ I CNPJ:51.524.387/0001-16 

C) l Inscrição Municipal: 32369 
... ...-. C'll IS') Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06112/1988 

LC"I Utilidade Pulblica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

4-CRONOG 

~ . -~ u :e 
i õ ....__u 

RAZO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES PRAZO DAS ATIVJDADES/MES -2019/2020 
5 6 7 8 9 ]O 11 12 01 02 

Aquisição de material X X 

Apresentação histórico do Circo X X X X 

Cons!rução de técnicas de malabares X X X X 

Aéreos X X X X 

Equilibrio sobre cilindro X X X 

Acrobacias X X -x 
Corda Bamba X X X 

Perna de Pau X X 

Palhaço X X 

Espetáculo X 
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~ -f\ Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" , ,s o maior bem que pudermos de maneira mais 9cu/ta possível" - Madre Maria Teodora Voiron 

•11tt• 
i•MMllll!M,UUl,ltODOMVOIRffl" 

01 

CNPJ:51.524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369' 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

ÇÃO IDOS RECURSOS 

5.1. - RECURSOsmmlr OS: 

Fonte de Recurso: Fonte de Recurso Próorio 
QT Formação Cargo 

Profission 
ai 

Total 

Fonte de Recurso Extras 
QT Formação Cargo 

Profission 
ai 

TOTAL 

CIH Regi Salário Encargos Sociais e Trabalhistas 
me FGTS IRRF PIS INSS Benef 13° Resci 
Tra ícios 1/12 são/M 
balh VAL ulta 
ista E FGTS 

1'RA 
NSP. 

CIH Regi Salário Encargos Sociais e Trabalhistas 
me FGTS IRRF PIS INSS Benef 13° Resci 
Tra ícios 1/12 são/M 
balh VAL ulta 
ista E FGTS 

TRA 
NSP. 

1 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia - CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com .... .) 

Féri 
as 
1/3 

Féri 
as 
1/3 

Demais TOTAL 
Encarg Tollal ANUAL 
osINSS 
/FGTS 
ePIS 

0,00 

Demais TOTAL 
Encarg Tollal ANUAL 
osINSS 
/FGTS 
ePIS 

0,00 0,00 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 

10s o maior bem que pudermos de maneira mais 9culta possível" - Madre Maria Teodora Volron 

10- CNPJ:51.524.387/0001-16 a ~ Inscrição Municipal: 32369 
,-MAllll\'IEDOOMVOfftDN• '° (,e) Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12fl988 - Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

"' 

5.2- DESPESA o 

2: ~ 
g :5 

,iSTEIO 
Fonte de Reco . .,_,. CA 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo, Total 
Aquisição de materiais de consumo para 

execução das oficinas: 0,00 R$ 5.590,00 
03 conjuntos de,pema de pau 

50 bolinhas de malabares 
06 rola rola 

15 claves 
20 aros de malabares 
Liganete 30 metros 

02 colchões para acrobacias 40 cm - 2m x 1,50 
Recursos Humanos - Oficineiro /Arte Educador R$ 55,00 hora aula x 4 aulas R$ 880,00 x 12 meses 

Forma de Contratção: MEI semanais = R$ 220,00 R$ 10.560,00 
Mensal: R$880,00 

Aquisição de materiais de consumo para R$ 2.500,00 para 02 apresentações) R$ 5.000,00 
apresentação dos Espetáculos 02 meses) 

(materiais de escritório, materiais de papelaria, 
fantasias, brindes e souvenirs de circo, tecidos, 
materiais de armarinhos, lanches ( refrigerante, 

oipoca, algodão doce, cachorro-quente) 

I( 
\ -

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
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6.l-REC 11 Z..j 
Concedente o,: o 

0.. LL 

!ªParcela 2ªi-arce,. 
880,00 880,00 

Concedente 
!ªParcela 2ªParcela 
5.500,00 

. 

Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
!nos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» - Madre Maria Teodora Volron 

CNPJ:5 l.524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369' 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

MANOS 

3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela l0ªParcela ·u ªParcela 12ªParcela 
880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 

- - - y - - ------- -
3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela l0ªParcela llªParcela 12ªParcela 

2.500,00 2.500,00 

7 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇAO DE CONTAS 

Atividade Trimestre maio setembro Janeiro 
Maio a Agosto 10/09/2019 

Setembro a 10/01/2020 
Dezembro 
Janeiro a Abril 10/05/2020 

Anual 10/05/2020 

Bauru, 11 de março de 2019 

~ 1 D ~,, A~~~.,.~~~✓ -
Representante leg~ ~ 1 Técnico Responsável 

\.~ ,;jl>"" 
~ 
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CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORREA 
·Ruà-~o Gonçal~, 7.54 crP 17Ô12°17i:l°Sau,u -SP- fo-ne ·l.4:!223°:!13:lc 

CNPJ 45:029.857/0001-72 Util. Pública Federal i'7il'2/98 f 

f°pRoc. NR 7 9.Q ( WLLí 
· ~2.::.LH.;;...AS==-=-~--~ b ___ . 

ATA DA ASSEMBl.ÉIA GERAl ORDINÂRlA PARA ELEIÇÃO DA llllRElORIA E 
CONSELHO fJSCAL PA €RECHE BER(;:ÁfUO D!l, LEOCÃDIO C~RRt;A PARA O PERÍODO 
DE 01.01.20;9 A 31.12.2021. 

Aus dez· d_e dezembro de ,dois in n· e. de'.zoito .r,e.untratn-sé--0s DlretQr.es"/'iSSOélados .e Conseltieifos (!a 

CRECME BERÇ'·ÁRIO ·oR. [EQCÁDld CORRE.A, em As_semble\a Geral Ordináda; reguli!rmente 

convocada, de1acordo·c1Jm o estatuto, reaiizada em sua sede à R(!a'Sii,o GO_óçalo 7-54, nesta-tidade 
de Bauru, Estado de São fiaolo, para a ELEIÇÃO DA ôlllETORIA E DO 'CONSElHO FISCAL (IUe 

administrará a entidade no período de primeiro de janeiro·de élois mile dezénove-a trint. e um de 

dezembro de dois mil e vinte e um às treze horas e trinta minutos iniciou-se a r-eurliifü, A 
presidente er(l exercício Sra. Maria Concei~ão Lopes .Colomblrii. assumiu á PreSi!'lêricia da 

Assembleia,. convidahd'o a Sr~. A_rrtonia Gusmon Picalo para ·secretar.iar as •trabalhos. Após 

verificar a existência de q_uorun\ iniciou-se a i\ssernblei;i, Foi <1ptesén~da uma chapa única· P,a(a a 

votação, que após a apresemação, foi·aclamada por unanimidade·-pelos presentês. fitiando assim 

constituí.dá a nova diretoria: PRESIDENn,: Mária Conceiçãb Lo·pe~ Coloi:ntiini - V.lCE' PRESIDENTE: 

Adelia Lavorato Ptado- ;L<J TESOUREIRO: Ricardo licriptore - 2!1 TESOUREIRO: Róserida Rodrlg.µes 

de Souza - 1•.SECRHARIA: Antonil) Gusmon Pitulo - 2 ª,SECRE:'fARIO: Pa_ulo Rettato Fidelis 
Costa - DIRETOR DE PATRIMONIO: Jair Aparecido de Lima CONSELHO FlSCAL :. Apparedda 

Andrade Certez.Lufdes Máximfno.de Melb; V,tndyr Ba:,reitos.Fernande:s, StJPLÉN'ffS: Petjro Dirmar 

Pezzato Sergi0 Libório. Após a eleição foi -dado .imsse ao& .eleitos, <is q1.1,ais. ass4niiu o~ ç~rgos, 
porém o exercício dp rnandãtq rnidará em ptir'ne[ro de janeiro de do(~ mil e dezenove. Declarada a 

Assembleia dissolvida, foi encerrada com o agr;idecimento peia presença dé todos, E por refletir a 

verdade dos fatos, vai a presente ata por todo.s, no !lnaJ assínaqa·. Bauru!SP), 10 de dezembro de 

2018, A PRESENTE É CÓPIA flEL DA ATA LAVR/,OA NO LIV~-f__'· .--- ---~--

~_,.r[t,½""-lJ, ·. 

t\iWÃGDiNGTAIEl)f; . 
W.C,!i.~ l-:,'9l0 c,«Sfl{O -, r,i;o,iN< 
~ d:J~ ~O,~, 1!e1}-..-Q'.'

~\'k..lDÔSOtlei 

IÍ,<>10heco li'!' SE!fiJi.4't~ , 
(i,il0~3~) l!ilf!l~./llttll:AQ 
=--~-.---=:-=:= 

b ri:e;l:ea.iatv.l 
Bt.aIDJ, r· de:~;-~ 
~Jml,.'>}gJ~j't. 

' 

\ 

\ 

ckj 



.Ri.ti\ RIO sRANc:O, lhl.6--CENTRô
ctit N'• 11.0l4!Ó}!/-.fó~: \14J 30to.i04U 

Ll'.IS W\ll,(1Q QUNJ'.O-PF.SSOA 
tlFltUL 

CiERTlFJC.A 

'QuO'b pt'e!<ente título. foi P~OTOCO!.IZADO "" 
l,i"O À ~9b n' 65:t70 MICROF(L!'hAT;)Ç) :<ob o · 
mesmo tl!imor&. AVER.J3ADO EM ,FRENTE AO 
l(~"Ql~"l'RO- ri• Ul! di>, Li-e,ro ,!,-'l'J em 17 d• 
deie~f?ro ~e ?'O-l·~~ () I"eferiift,,-é ·ri::ritnde e-.dO!J rc. : 

EDISOl\LAUGUSTO GÓNÇALVE.<; 
Escrevimte AutL,fiJ".ado 

.SINOROO: 3.18 
.T. JUST.. 4,1; 
'1$S; l.l8 

TOTAL; 1.91.t>I 
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CRECHE BER ÁRIOD 

QUALlFICAÇÃODQS MEMBROS DA DIRETO.RIA 
CRÉCHE i3ERÇÁRIO OR. LEOÇADIO CORREA 

PERIODO .O!Ull/01/2019 A '.l Ul2/20'i!L 

PRESIDENTE 
MAIUACONCEIÇÃQLOPES'ê:ot:OM'.BINI 
Data tl<:-nnsdmento: 17/05/19:5,5 
CPF: 708.J?P,Sl&-87 R().: }.l~l.3Q2 
Rua: Nicolau de As~s 4-49 apt-64 Cêp 17043--370 
Filiação.: Wnldomiró Lopes e Yolanda·C.-oiombini-Lope.s 
Brnsileirn. divorciada, bancada aposentada 

VICE•PRESlDENTE 
ADEUA.LAVO)lATO PRADO 
Data de nascimento; ÚS/O:í/1939 
CPr\ 141.366,818'-611 Rµ.:.11;53).;\'3!} 
Rua: R.odrigo Romeiro 3-80 Cep 1401?-~20 Cep 17013-~SO 
Filiação: LUii Levôratd e. Brigfda Banho·z Levorato 
Bra.sílt:ira.câsad.i.empresária aposentada 

J • TESOUREIRO 
RICARDO SC\il PTCJRE 
Bata dC' nascimento: 1"3/(f2/·l 954 
CPE: 015. 404'.0JS-07 R():.6.376,6Cl1 
Praça Rodrigues L\brcu 3 .. 84 ap(.901 ½-êP. 17015.,.240 
Filiação: Vicente saripto(C C Eunke 'i>et.ein :scrip11.1re 
Brasileim,sollciro,rlmcion:l.i"io publieo .. aposentado 

2" TESOUR!l!RO 
ROSENDA RÓDRT@UES DE SOUZA 
Data de na&dmcnto: 15/02,-1960 
CP-F: ú29.787.558°22RG: 11.:125.491 
Roa: Rua Bahia 3-27 CEP .l.",'.013-640 
Filiação: Arlindo Rodri,gues de Souza e.Maria lvonc f\m.seca .4e Sotiz~ 
l3ra.<;,·ilcira, solteira~ diretota.de escola,:a-p_ç,~eqiaçla 

!" SECRETARfA 
ANTON1A GUSMON PiCULO 
Data.de nascimento; 13106/1959 
Cllt 158.181.648-02 RG: 1).85-5.;2_61-2. . 
Rua: Sérvio Túlio:.Co~be 3-.33.0ep 17012·632 
Filinçffo: José Antônio Gonçalo 'Filhu ,e Ja<.inta ~ávilà pepba QUSmêm 
8h1sileira.e.a5iada,empre-sµrfa 

2' SECRETARIO 
PAULO RENATO FIDEI:.I.S COSTA 
Data de nàscinrento, 081'10/i974 
CPF: l80.971.!l28,37'RG 24346Ç74-&SP/S.!' . . 
R-ua:;Antonio Garcia, 6~9 Vila.Sanra-Tcté't.a Cép 17012-050 
Filfa.t.:40: JQse Róbertó-'Muniz Costa e:.Rosemari Hdeiis:M1,1nlz Costa 
.Bro.sil~irti.casudO. administca:dor 

FOLHAS 



DlRETúR DE'PAtRIMON10 
Jt.JR APAREC!Db.DE'l'..IMA 
Data d~. nnsc\Jll"cnto: 03/12:fl 944 
CPF, QZS.56l .11W87RlJ; 3,8:l&.537,5 
Rua': Mana José 9-15 Cep 17ill'í-16ff 
Filiat..l.o: Moiscs ·Lrjte' de Uma e Ma.ria de Sou~íl· Lima 
Brcl,sjleiru,~sado, apo_si~tllc,I~. 

CONSEUJO FlS.éAL 

1, 
APPA!<ECIDI\.AÍ'ID.RADBCOii.'rE!Z 
Data ite na~chnen;o:'l.6,l)Sff9~6 
Cl'f: 137,114.47.8,, ló R(l.: 4.768,0ZS 
Rua: (;;aP,lliio Gomes Du•rte l!IJ-1, {'Jcp i 7Jl43,041 
Filia~ã6;•allliso ·soares l\\ndr~\> lúUn'Mafià:·d°'A.n~~~e 
Orasilcira-1~sadu,proíe.s:sonJ. .3pQstn~4â 

2: 
\/ANDYR BARREIRO.~· FERNM-IDIJS 
Data de nascimento: lOl(Wt929 
ÇPF: .'06 7 :?20.96&-54 · R.G: 17'187.im 
Rúu: Quinié de Ntivembro 1cs6· 'Cep.1.70,15°040 
Filiação: João OatiS'ta Barre,iros f! 'Irene de, O]ivejra ij,arn~')fO.$. 
Br~sileira:viÚ'.\'.il,PJ:o;fepsora apose_macla 

SUPLENTES DO GONSI!Lf!O FiSCAL 

l. 
PEDRO D!RMAR PEZ~TO 
'Ç)ata oe ~1nsd:mel)m'.·.2010411_930-
CP.Fr l52.S09.9:iif-!)cl RG'Z.677.4~4 
Rua: AzaTÍ1!S Leite 10;~8 opr):24- C\lp -POl1i-+!<! 
Hliação:P,ntonip P,ezzqtto e EdWirges P$fiilttó 
prà:.ikiro',vi~vo,profOSStir àpo~tádO 

.., ~-
SÉ\RGIO LlllÓR10 
.mu~.d.e ~-••cime~to ,.OMl41-i937 
CP'F, 112.12U~&-2ó. J.t&. 217.~.4~~ 
Rua: Josii Ferroira Marques 12,7,' 'Ç~.1?912':)!(JO· 
Filiação: João l,fl,oriQ db. :RptM C'~o'.seí~~ Damião 
,Bd1~~Je'ifo,ca~acjo►autôn0ti10' 
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PROC. N9 -3 o 
"CRECHE BERÇÁRIO. .DR..LEOCÁiJIO éo'RRU"' FOLHAS --,l;:-----t:::::>2:71 ==.,._-__ ,,-_ .... _,, . .,, -

ÇJ,iJ\1'. 4S:02!1;857ZO.ll01'1'2 U'JlLlD'l\D~lÍ;lllj.,tcA ~ERAL Wil:í21!1B'CNM\ 11~9]99 

CAPrn;LQ I- DA .DENOMINAÇÁO, $.EJ.)E, DURAÇÃO E FINALffl;.\Qi)l 

Ar.t: l - A Creche Ber~úo Dt, Leocádio Correa, cdnstituídà·em 03 de dezembro de !9.64; é 
uma associa$ãó· :civil ,apolil:iç;i; sem fins lucrativó5; :il.11, Clil'ÍIW)" ,t1twfrçpi•co,, com dura~b 
'indeterminada. tendo. ~de e foro á R\la S-ao:&n~o •. 1-54,.na~it!ade de Bll.'Un:(. E:stado de S~ 
P-aulo, de'llidamente registrada sob ó fuÜl~ , is .:f'o)ha~ <)3, .do: ilir-0 A-,,1, do Cij.rtõ.fió' de 
:Registro Cívil das Pessoas J'ütidkas .d;\ i•, .Cil\Cllnsllriçào da .Comllr~ d:,:, Baun;, .sujas 
aiividades •pássà •a ~er regida·pe!çrpre~ente:Estatuto. 

Art 2 ~-/',._ associaçífo· tem pét finalidade fími:!!lr I'; manter obras de füfir\a pemiane11m W~$t1ll' 
serYÍÇOS e programas :i!ratuitps !Jlj; árel\ de· 11ssi:,têntiiá :SóGiài, de. :Ca,âter JjenefiÇ.l}nte, dir 
natureza educacioo!).),. culrn,aJ.e·ªs$i~tencial, ,direcionados ao atMdiµt~11tp; .orientaçào, Junparó, 
e proteção -~ faroma, ~· ~~idade, à. lnfünclã, 4 .a!!t!ffl~C~Cil!: 11 à ielhiée, vfaando. 
precipuairtente _ll_.promoçã_o _da· criatúrà'hUUJallà,, sem dí:,tin@Q:dtiw!fll~,,,)5(:l~: !.~l.:í,1!1.?]_. • 
raça_ credo ,pol1tico ou rehgfüso e .. rtacle:na!rdade; : '. : .. · :·. ,/· -'· :_: ·:; '. ;,. 

• • •➔ -: ·.-- ·- • • •• •• •• s;.: 

CAPÍTULO ll:- DO .Q,t/Al>RO'SOCIAL 

Seção· l- Dos Associados -•·-· , · _.,,.__,,,,., __ ...i 
Art 3 - O quadro associa,tt\ió será. CQll!pQ$fO' de ·ilitTJitado llÚ!lleró de. âS:SOciadqs, maiores de 
1 & (dezoito} anos, reeonheçidal1}en~, espmtás e ,que es!~itt!) hilegrados, nas. aiividàde:s 
assistericiais·da -entidade .. 

Art 4 - Para ser admitidq cot!io associadg, o,.clllldídato devetâ ter\iié.il nowe prappsto pvnJtatm 
membro do qp)tdro soj:iq! .<W plel!Q gozo de seus direito.s. · 
Par.ágr;Jfo tínic_o - A.adí,n,.issão: só se-.cónó'étizatâ depois: de aprovada a proJlosta<fe, ildmísiião 
pela Diretoria. · · 

. Seçã·o· ·rr- Dos éfireitos-e-•:l!,\Wei:es:4o associado 
Art 5 - Constituem os direitos doassóciado, 

I - votar ll ser votado para os éargós>élet;i:vos:da Dfret(il;Ía\e•!'!9 ~nselho fiscal; '1 
U - propor a adtnissão·-de-rtov.os 'àSSPêi'ad,as para o :quJldro da entidade; !;.. 

rn- participlir; discutír e vo.tar a~suntos subweiidos-à.delllier~o·:da.As'sembieia-Oi:;~llk J 
1V - rec?rter à Assemblei~ Geral :so[,re-assuntos qüe -e'l1vefv.attt sua r.esponi;ijbilidade j)éssoál /l 
ou que v1seJ11 o bem da entidade. / .L, 
Art ó- Constituem os.deveres .do ~ociado: 

I - freqüentar rt!gllfafll1·eQte- as_ wuniões ~e· esfüdós doütrinârii,i;, e pr~!jl:t'-lh~ seu concurso 
moral ·e materi11,l; 
II - participar ativàm'eiite das atividacttii,.,da :entidade; dii)pondó,se a aêéittú' as tarefas,para: as· 

quais venha a ser convidad0~ i;úll'lp,inda-a$ com :empenhó e·boifvômade; 
III - dar cumprimett\0 ao- presente .Estatuto e- .âós t.egü.lâlnentos e instruções ,qµe- .deh: 
decottam. · 
IV - compar.ecer às assembléias •,gerals e acatar iu~ resóluçges; . " 
V·- acatar as deliberai;.ões dos órgãos di~tjvos; j:., 

V1 - pagar p<>ntua:lrm:mte as mensalidades, ·livremente aéeitas e a,dmi'nistrl;ifivamerifil · · 
estipuladas; . , 
VII - pa,rticipar das promoções q_oe. ·objetivem angariqr recursos frila,iceiriis- .destinitdos à· . · · 
manuten_ção dos programas sociars e a~.sis.teI,1ciais .de caráter' cô1etiVo ~ir eomqnit.ârio .de que, '~J 
participe a cre1:he, 




