
Projeto de Lei nº 62/19, que autoriza o Executivo a 
doar bens móveis de propriedade da Prefeitura do 
Muriicípio de Bauru ao LAR ESCOLA SANTA LUZIA 
PARA CEGOS. 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 285/19 
P. 39.689/19 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a V 
Executivo a doar bens móveis de pro · e do Munic 
CEGOS. 

Atencio s Saudações, 

CLOD 

Excelentfssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Bauru, 16 de agosto de 2.019. 

Câlllaí? Mu 1icipal de B;iuru 
Diretoria de -\paio Leglsladvo 
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o LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA 

A 
D.A.L. 
P/ leitura no Expediente 
áa se~.5:io Ordinária de 

dia -~-~_L_j_,,.'r--J 
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o 

Anexos: Cópia do Decreto Municipal nº 9.062/01, Oficio nº 011/19, Plano Trabalho, E e Balanço 
patrimonial do Lar Santa Luzia para Cegos, Minuta do termo de doação e Relaç 
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1 PROC. N• JlC/,s 
FOLHAS i4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 62/19 
Autoriza o Executivo a doar bens 
móveis de propriedade do 
Município de Bauru ao LAR 
ESCOLA SANTA LUZIA PARA 
CEGOS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 5 1 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS os bens abaixo 
relacionados: 

BENS CLASSIFICADOS COMO ANTIECONÔMICOS 

Pat. ;- - VMnl ; 

82990 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 

82993 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 

83003 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 

83006 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 

83010 CONJUNTO ESCOLAR T IPO TRAPÉZIO R$ 14,23 

830 16 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 
Total R$ 85,38 

Os bens descritos no art. 1º são classi ficados como antieconômicos, nos termos do Decreto Municipal nº 
9.062, de 17 de setembro de 2.001 , por estarem obsoletos para o uso do Município e estão avaliados em R$ 
85,38 (oitenta e c inco reais e trinta e oito centavos). 

Fica a Donatária autorizada a retirar e tomar posse dos bens móveis que se encontram sob a responsabilidade 
da Divisão de Materiais da Secretaria Municipal da Educação, a partir da publicação desta Lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, .. . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores: 

ESTADO DE SÃO PAULO 

-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS-
16, agosto, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de Lei que 
autoriza o Poder Executivo a doar bens móveis classificados como antieconômicos para o Lar Escola Santa Luzia para Cegos . 

Os bens que se pretende doar foram classificados como antieconômicos, de acordo com o parãgrafo único do 
art. 2° do Decreto Municipal nº 9.062, 17 de setembro de 2.001, uma vez que estão obsoletos para sua utilização pelo Município 
de Bauru. 

A Donatária é uma sociedade civil, de natureza beneficente e de assistência social que desenvolve excelente 
trabalho em nosso Município através de Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal da Educação, visando 
desenvolver atividades de socialização e desenvolvimento de habilidades dos deficientes sociais. 

Assim, a donatária enquadra-se na hipótese prevista no§ 4°, do art. 6° do Decreto Municipal nº 9.062, 17 de 
setembro de 2.001, que permite a doação de material, mediante dispensa de prévia licitação, quando para o atendimento ao 
interesse social. 

Aliás, os móveis doados serão utilizados pelos de-fiei tes v uais nas escolas municipais em que a entidade 
desenvolve seus projetos. 

Casa. 

do p ojeto em questão. 

Atenciosas sa ações, 

-----------------
m, Z,(. 1. 

2 



• 

• 

• 

P. 20294/01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 9062. DE 17 DE SETEMBRO DE 2001 
Regulamenta, no âmbito da Administração Pública 
Municipal, o reaproveitamento, a movimentação, a 
alienação e outras formas de desfazimento de material, 
nos termos do art. 5°, VIII da Lei Orgânica. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso das atribuições legais conferidas pelo 
artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

Art. 1° -

Art. 2° -

Parágrafo único -

Art. 3° -

Ref. Dec. 9062/01 

DECRETA 

O reaproveitamento, a movimentação e a alienação de material, bem como outras formas 
de seu desfazimento, no âmbito da Administração Pública Municipal, são regulados pelas 
disposições deste decreto, nos termos do que dispõe o art. 5°, VIII da LOMB. 

Para fins deste decreto, considera-se: 

I - material - designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, 
acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de 
emprego nas atividades dos órgãos e entidades públicas municipais; 
II - transferência - modalidade de movimentação de material, com troca de 
responsabilidade, de uma unidade organizacional para outra, dentro do mesmo órgão ou 
entidade; 
Ili - cessão - modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência 
gratuita de posse e troca de responsabilidade, entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública Municipal direta ou indireta, do Poder Executivo ou entre este e outros, 
integrantes de qualquer dos demais Poderes existentes no Município; 
IV - alienação - operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante 
venda, pennuta ou doação; 
V - outras formas de desfazimento - renúncia ao direito de propriedade do material, 
mediante inutilização ou abandono. 

O material considerado genericamente inservível, para a repartição, órgão ou entidade que 
detém sua posse ou propriedade, deve ser classificado como: 
a) ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado; 
b) recuperável - quando sua recuperação for possível e orçar no máximo a trinta por cento 
de seu valor de mercado; 
c) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em 
virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 
d) irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido 
à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua 
recuperação. 

O material classificado como ocioso ou recuperável será encaminhado à Divisão de 
Patrimônio e cedido a outros órgãos que dele necessitem. 
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§ lº -

§ 2º -

Art. 4° -

Art. 5° -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A cessão será efetivada mediante Termo de Cessão, do qual constarão as indicações de 
transferência de carga patrimonial, da unidade cedente para a cessionária, e o valor de 
aquisição ou custo de produção. 

Quando envolver entidade autárquica ou integrante dos Poderes Legislativo e Judiciário, a 
operação só poderá efetivar-se mediante doação. 

Os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal enviarão anualmente à 
Divisão de Patrimônio, a relação do material classificado como ocioso, recuperável ou 
antieconômico e posto à disposição para cessão ou alienação . 

Nos casos de alienação, a avaliação do material deverá ser feita de conformidade com os 
preços atualizados e praticados no mercado. 

Parágrafo único - Decorridos mais de sessenta dias da avaliação, o material deverã ter os seus valores 
automaticamente atualizados, tomando-se por base o fator de correção aplicável às 
demonstrações contábeis e considerando-se o período decorrido entre a avaliação e a 
conclusão do processo de alienação. 

Art. 6° - A venda efetuar-se-á mediante concorrência, leilão ou convite, nas seguintes condições: 

§ lº -

§ 2º -

§ 3º -

§ 4º -

Ref. Dec. 9062/01 

I - por concorrência, em que será dada maior amplitude à convocação, para material 
avaliado, isolada ou globalmente, em quantia superior a R$ 80.000,00; 
II - por leilão, processado por leiloeiro oficial ou servidor designado pela Administração, 
observada a legislação pertinente, para material avaliado, isolada ou globalmente, em 
quantia não superior a R$ 80.000,00; 
III - por convite, dirigido a pelo menos três pessoas jurídicas, do ramo pertinente ao 
objeto da licitação. ou pessoas tisicas, que não mantenham vínculo com o serviço público 
municipal, para material avaliado. isolada ou globalmente, em quantia não superior a R$ 
8.000,00 . 

A Administração poderá optar pelo leilão, nos casos em que couber o convite, e, em 
qualquer caso, pela concorrência. 

O material deverá ser distribuído em lotes de: 

a) um objeto, quando se tratar de veículos, ou material, cuja avaliação global seja superior 
à quantia de R$ 8.000,00; 
b) vários objetos, preferencialmente homogêneos, quando a soma da avaliação de seus 
componentes for igual ou inferior a R$ 8.000,00. 

Os valores estabelecidos neste artigo serão revistos, periodicamente, e fixados em 
Portaria, pelo Secretário da Administração. 

A alienação de material, mediante dispensa de prévia licitação, somente poderá ser 
autorizada quando se revestir de justificado interesse público ou, em caso de doação, 
quando para atendimento ao interesse social, observados os critérios definidos em lei. 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Art. 7º - A publicidade para os certames licitatórios será assegurada com a publicação de resumo 
do edital no Diário Oficial do Município, da seguinte forma: 
I - na concorrência três vezes no núnimo, com intervalo de sete dias; 
II - no leilão duas vezes no mínimo, com intervalo de cinco dias; 
III - no convite uma única vez. 

Parágrafo único - A Administração poderã utilizar outros meios de divulgação para ampliar a ãrea de 
competição, desde que economicamente viável, em cada processo. 

Art. 8° -

Art. 9° -

Art.10-

Art. 11 

Art. 12 -

Art. 13 -

Art. 14-

§ lº -

§ 2º -

§ 3º -

Ref. Dec. 9062/01 

Art. 15 -

Os prazos para a realização dos certames, contados da primeira publicação no Diário 
Oficial do Município, serão, no mínimo, de: 
I - trinta dias para a concorrência; 
II - quinze dias para o leilão; e 
III - três dias úteis para o convite. 

Quando não acudirem interessados à licitação, a Administração deverâ reexaminar todo o 
procedimento, com objetivo de detectar as razões do desinteresse, especialmente no 
tocante às avaliações e à divulgação, podendo adotar outras formas, nas tentativas 
subseqüentes para alienação do material, em função do que for apurado sobre as 
condições do certame anterior. 

Qualquer licitante poderâ oferecer cotação para um, vários ou todos os lotes. 

O resultado financeiro obtido por meio de alienação deverá ser recolhido aos cofres 
municipais, observada a legislação pertinente. 

A permuta com particulares poderá ser realizada sem limitação de valor, desde que as 
avaliações dos lotes sejam coincidentes e haja interesse público. 

No interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, o material 
disponível a ser permutado poderá entrar como parte do pagamento de outro a ser 
adquirido, condição que deverâ constar do edital de licitação ou do convite. 

Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de material classificado 
como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua descarga patrimonial e sua 
inutilização ou abandono, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, 
porventura existentes, que serão incorporados ao patrimônio. 

A inutilização consiste na destruição total ou parcial de material que ofereça ameaça vital 
para pessoas, risco de prejuízo ecológico ou inconveniente, de qualquer natureza, para a 
Administração Pública Municipal. 

A inutilização, sempre que necessário, será feita mediante audiência dos setores 
especializados, de forma a ter sua eficácia assegurada. 

Os símbolos nacionais, armas, munições e materiais pirotécnicos serão inutilizados em 
conformidade com a legislação específica. 

São motivos para a inutilização de material, dentre outros: 
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Art.16-

Art.17-

Art.18-

Art.19-

Art. 20 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

I - a sua contaminação por agentes patológicos, sem possibilidade de recuperação por 
assepsia; 
II - a sua infestação por insetos nocivos, com risco para outro material; 
III - a sua natureza tóxica ou venenosa; 
IV - a sua contaminação por radioatividade; 
V - o perigo irremovível de sua utilização fraudulenta por terceiros. 

A inutilização e o abandono de material serão documentados mediante Termos de 
Inutilização ou de Justificativa de Abandono, os quais integrarão o respectivo processo de 
desfazimento. 

As avaliações, classificação e formação de lotes, previstas neste decreto, bem assim os 
demais procedimentos que integram o processo de alienação de material, serão efetuados 
por comissões especiais, designadas pelo Prefeito Municipal e composta de no mínimo, 
três servidores. 

A Administração poderá. em casos especiais, contratar, por prazo determinado, serviço de 
empresa ou profissional especializado para assessorar a comissão especial quando se 
tratar de material de grande complexidade, vulto, valor estratégico ou cujo manuseio 
possa oferecer risco a pessoas, instalações ou ao meio ambiente. 

A Secretaria Municipal da Administração baixará as instruções complementares que se 
fizerem necessárias à aplicação deste decreto. 

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Bauru, 17 de setembro de 200 l. 

NILSON COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

LUIZ PEGORARO 
SECRET ÁRJO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LUIS ANTONIO GlANNINl DE FREITAS 
SECRET ÁRJO DA ADMINISTRAÇÃO 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

DENISE A. REGINA TAVARES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Bauru, 13 de Março de 2019. OF.Nº 011/2019 

Exma.Sra. 
Isabel Cristina Miziara 
Secretária Municipal da Educação. 

Prezada-Senhora: 

O Lar Escola "Santa Luzia" Para Cegos de Bauru, tem por finalidade 

prestar apoio e orientação a PDV (Pessoa com Deficiência Visual), oferecendo 

atividades que possibilitem desenvolver suas potencialidades e habilidades, como 

treinamento da atividade de vida diária, ações pedagógicas sócio-educativas, 

orientação e mobilidade, troca de vivências no grupo de Terapia Psicológica, 

atendimento social individual e em grupo conforme necessidade, Curso de Informática, 

Aulas de Música (Coral), cultura e lazer, buscando sua autonomia, melhor qualidade de 

vida e a inclusão social. 

O ·presente oficio tem por finalidade solicitar a doação de mesas -e 

· cadeiras para crianças, pois iremos atender esse público também. 

Vale ressaltar que as mesas e cadeiras que temos na Entidade são para 

adultos, ficando complicado utilizar para o público infantil. 

Desde já agradecemos a atenção dispensada e aguardamos uma 

resposta. 

Atenciosamente, 

ÍLCE REGINA CAPASSO CANAVESI ' 
- PRESIDENTE -
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PLANó DE"TRABALHO 

ÀDITIV01º DE JUNHO À 31.DE DEZEMBRO DE2ó19 

REF. PROCESSO H° 49.51412017 
DISPENSA- CHAMAMENTO PÜBUCO N" l\iO 333/2017 
EE>ITAL.M° Nó49/2017 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

1,1- Nome: Lar (;scota·"Santa l,,.µzia .. Pana CfHlos. 

E-mail; larsantah.JZia@tiotmail.oom 
Facebook: -Santal;.uiia 
1 • .2- Nome do.respor'lsá\lel pêJa lnsttturção: 
Nil~ Regiha Capa$$0-Canavesi. 
CPF: 004.81-0.698-44RG. 12.172.065-2- Ca~Q: _Presidente-
End~@ç_o Re$ídencial: At<!r,i!')dadas Miltôniasnº 1.:.97 
Telefone,R~nóial: (14) 3239-91.,0tf Te~ ~lular: (14) 9910949-72 
Baiiro:·Par.qu~Vl$fil Alegre -'.CEP: 1-7,020-Q11 
1 ;3 - Mandato da atual Diretoria: 15 de janeiro de 2019 e encerrado com a poSSE! de nova 
Oire'toria eirt2021. 
1,4- Nome daCoordenidora: Leila Lizdl,'I Silva R<>màni Junqueira-Fone: 32361977. 
1;5 -CONSTITUIÇÃO DA EMTIDADÉ, CONFORME;: ESTATUTO: 
Constib,liçãó da·~titfadeConforme Estatuto;é.uma sotiedade civil de direito privado que 
não possui fins eq:mômrcos, e duração por temsi9 inde~miin~do. 
1.6 -Dàta da FUndação: 24 de Abril de 1969. 

2:-:0ESCRIÇÂÔ DÁ ~EALIDAOE DO·OBJETQ 
2,>f.:, lde~ção :cio.Objétô: Atetldimeoto·Especializado na área d$ Deficiência Vis.uai. 
2.2° Justificativa e f~mação l.egal: 

A proposta.pe.dagégi~ do l,.;:.l'r E~ "Sa~ 4uzi<!" .~111 Cegps, ~ pl'ElStar ~ e 
orie11ta. ça. o- a .pe$Q~ <;.om d.eficiência visJJàl, ofereçéri® am,i.dades~.. . ue ~íbifdem 
desé"nvolvel' súas nnfooeialittades e·hâbilida&is ara ua ,,...,._º . · - · · ~ 

,,... . . . . i'; p s .. ·•v·- na . eom ~-
péd~ieas., sóci~u~as. a~~º ortlille, irifõr#lati~, ades. m~nuais, orie~o 
e mObdidàde, çulttira,. lazer, troca.de V1VênC1Ss:-em.grupo..aténdimento social, buscando sua 
~ia, ~or~ualic!ade de vida e a inclusMsbcial. . . 

o laf Esc.918 "Sar,ta Luzi~.,. Para ~ constrói_ se~ Projeto ~lítl~ Pedagógico 
yncl9lta40 ~ .... '!~~~~a$ necessidades básieas. edui:actonars do ~~rtte VISl.lal :e sua 
, usãt>na~. 

A ntanuten_s;ão das atividades provétn -do Termo de Colaboração firmada com a 
Seéretaria Mimicipal de Eduéação. · · · 

1 
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FOLHAS 121 

Fundámentacâo Llylal 

Constituição Federal.dê 1i188; 
Lei N°' 7.85~89 - Política Nijtjb~al pa~ a, Integração da P-l;!SSOa Poffi:ldora dé Deficiência, 
que .consolidá :as nortttaS' de prcttêÇâo e dá :0utras providências, e o OecretO N" 3.298/99 

q~ regulamermi a: citada l.l!i; 
Lei Nº ~069/90 ~ ~taruto da. Oriânça ê do.:Adolescénte; 
Lei.Rº 9,3Q4~7 l.éi (le!)i~ é ~da Educaçao Nacional; 
Parâinétros Curnculares,Nacionais (PCNs) MEC, 1991; 
Lel Nº 10.172/01 - Piano Nacional de Educ.1ção; 
Diretrizes Nacionais de Educaçâó Infantil - CES. N 01 de 07/04199; 
Parecer 111200- Diretiizàs de EJA • CEB; 
O(ffanizaçãq das l\4ações Úrti!fas - ONU ° Convenção sobre . .os direitos das Pessoas oom 
Dêficiêriçi\ii. -2006; 
Oecreto N" · it571/2008 - Política · Nacionai da EducaçéO Especial da perspectiva da 
Educaçao Inc:Iusiva; 
R~llfçâq N°04,d.e 02 de Outubro4e 2()09; 
Nota Técnica - SEESPIGAB/ N" 091201 O; 
Pa~r CNE;/f:~B:'.Nº 13, 

2.3-Çf!pacld~é:® Atenc!imentQ: Atend~r65 usuá,~. 

2.#ortrla de:Atei1dirflen1o: . 
Ateridimêl'ltt) Espe.cíàlizacJo na áreada Oeficiêneia Visual. 

~.s;, Critérios de EléQibilidáde p.ira Atendimento: 
f'àss()à ci:>Rl E)i;ifieiêneiaVisual, mediante laudo ttíédiCI;). 

i.s. Carackm.zação da Clientela: 

O petfil ·.ctos usuári_os atendido$. em sua maioria é.de pe.$S®S C()m :deficiência vi$llal, 
com a faixa etária entre 6 a 70 anos de idade de ambos t>s sexos. A situacão 
sodoe.conõmica é de apasentad~ por invalidez e beneficiários do BPC(Bénefiéio de 
Prestação Con~nuadà). 

2.7-.Experiêri(:ãa mt·~liZ';ação do objeto da parceria: 

O Lar Escbta Sárítà Luziá Para cegos, mantém tétlno de oolaboração com a 
Secretaria Municipat di'i l;dµ~Ção a v~ti~ anos, pois através dêsSa pt:,r()el'\â é po$$1vel 
de$E!i'lvolver a$: potell(lialic;(a4es é tiàbilidades-d. ~oá~-CÓ!l'l ~11Cia VISUal, através 
das .• ~c;ões pedag61Jica~, ~u~s; ~~es de Yl!:I~ diária, _orientação . e 
!f!<>P~lidàd.&. trl>ca. de vivência$ oo gru~ de .te~pia. psicqfóg1ca, atendimento social 
1ndiliíd~I e. ,em Ql'PPQ" ·~rme .. neeessidade, 1nforr'fiática, .®lfura, lazer buscahda sua 
autonomiá; melhor qualidade de vida e a sua inclusão social. 

·ts-vaiQr Global: !1$ ltl-0#,10. 
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,.ê 
~ ,e. DEFINIÇAO DE.METAS -= 

"' 3.1 - Plano de Aoão: 

5 ~ Nº METAS AÇCES 
.. ·esTRATEGIAS ENVOL VI0.05 REÇl,IRSOS PRAZO .DE. 

~ o 
Pro111q11er 9 1- Eoli:§visti QSiiD y§uâriÓ e 

EXECUÇÃO 
a. ... 1 1~Acolhimerrto Pslépssoelàl, ·. 1. A!!si§tenm §oQiª' g 

dtll,envôM.in.ento das a fim de:~ptt~r a hlst6nà tammsi corno: · P11jç6l0Ja!i! 
Próprio Junho é 

Dezembro. do 
-Pe.ssoas éQm de-vlc;la-.dtt usuãii_o1 oferecér 
Oeflcl~'nêia Visual, apolo famill.ar e o~rtunldatie *l:,e)lantamento histórico * PJ11n() lndiyidual 4e ànode'20l9. · 

at~Yésdó para o flelJ resgâte usuâr"io; ·· Atendlrrierito com parecer 
. .apréndiµdp do emoçlc;,nal e dà:sua auto . • Orieruaç{les sQbr!t 

t~cnlco; 
m~todo Braille, estlm~: · 
inforrilâtl~. artes 

segurança de móbilíâl'ios, *Eni::ontrp familiar, pára 

mahuals & em todas -Realj:ar·avaliação - t~~:nlcas d11 IQCOmoçGo e derm!11•tração (las 
as âreàs cio · · · · pedagógica lnlclalpara autonomia no.àmbíente atividades e fiabl!Ídàdes 

conhecimento, inserir 9 (!luno nas externo ll domfc.ifiar, deseo'JQlvida .com os 

buscando. sua E!futidadés; • Oferecer apelo e confiE!l'.IÇa 
usuéclos, troca de 

· aLifonomia,qualldade 
expetiências e-dinãmicas 

de ·vld.a e a lntlusilo • .Desenvolver-materiais _ para a famflla ao' Inserir o de1nle,gra9Ao; 

soci11I, com ati'.iidadea ada)lt$doj d" acordo com a deflclente l'lf!-El'ltida.de, como 

• d.e coJ1SclEintlzaçGo dá n\9'ÇelÍS.ida_çtif. lndlvldual. de · também garar,Jiros d[re.1t9s e · 

comunidade em câda'.llt'II, fayorecendo:ci. , deveres,· respeitando-·âs-

relação a pel!soa e9m -ensin9.l3~ill~, cQnf~cqã.o normas -da Entíçiaóe P~lll 

deficiência· visual. cera Braille e ji>g0S; construilmos · um eló. er:itre 
entidade ecfaníflia. 

• J).es~nvo1vi1r habilidade -~til Iniciar atendimento de ·fàdagoga , 
.2 -formaoomptei'l'lentar 

e a. es~ta .em lil'lta -AvaliaçAo Pm!liRÔRlca: 
.. 

• . . l .. . 

ou- suplemeritar a 1!'SSin!,!nCÍ0--1?8U prl>prio nome- ._ - . . . . , '* Ã911aliayão Ínlclaf é 
Qdentidâde}' Allal1ar a. causa•<la 

crianças c.om · ' deftciêt'lcia vl~U~i•os conceitos · ré/alizaé:la com a áplicação . 
PróRrío-

deficiência VÍ!IIJSi •·Avallàçã.0 dotni<llltar e e-história devida !lo Individuo. 
.de•atividades.utlúzani:lo 

matricutadas em Jnaferiafs ped11ql5gicos que : 

3 
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ela ... 00fflunS do 
ensino regular 
~ndo-lhea 
condições de aceno, 
parttcipaçloe 
aprendizado. 

LAI gçgy :1Mrê IIZIA" PMA ÇIIQI 
MMálMONPIIANÇAN't141 •Glll'11114--AL10e~CDDl-fllONlmJ.17'111'at'.IDI .. 
UNIDADE 11: IN. CAITILO 11W1CO. 14-11 • CIP 1l'OIMII • VI.. PAUL8tA • PONI (14) mt-1tff 

CNPJ!41•.m.1Dt-1l•IAUllU••-I-11M.:aw t 1 ,,..,.. 1lc• 

comunitéria; 

-Habilidade da alfabetização 
Braille, percepção tétil e 
habilidades manuais; 

-Domínios executados com 
os dedos; 

* Verificar as habilidades e 
Umitaçõea do c;teficlente e 
lneeri-lo nas atividades 
compatível com a aua 
neçeaidp; 

·• F-1ee prepa~• Braille; 

*Qferecer ~dada de 
·1oca11zaçto .eaplClal e corporal 
e m•ri•I• Welt • concretos;. 

•Trabalhar conteúdos 

-Preparar os-usu6riQS para
retomar os eituçtoa no 
ensino fundamental, m6dJo, 
superior e técnico; 

:1 eepeclficoe para prestar o 
-lnclutlo Digital e ENEM e vettibular; 
aprendizagem em conjunto · 

visam obtef-respostas -
guantitativa1 e q~ltatlvaa 
d11 1uae habilidade, e o 
que ae pretende adquirir. 

• EVA, tampinhas de 
garrafa, bu_rjcas; folha 
pfjetlc;a, (:Ola quente, coi. 
TékBond,papel, caneta e 
16pts, reglete e pc;,nçlo; 

• Jarra com ~ua, roupas, 
cadarço, 

com o Braille; 1 *Ler e ter aceaao 
conhecimento; 

• garrafa pet, garrafa com 
vtrtos tipos de tampa, 

ao I ifper, etiquetas adeaivas, 

-Proporcionar aos usu6rioa 
atrav6s do trabalho na *Realizar visitaçlo em 
éOZlnha, conceitQs baicos dlf.,..ntes .l~area como: 
ct. medida, vleando o Faculdades, locala que 
lntereSH de cada um em ofereçam curtQ técnico; 
apreender a cozinhar • fazer • . . 
o que- gotta, atravH de . Utilizar ferramentas 

abrir e fechar porta, 
alinhavar e desalinhavar; 

• objetoe de 
variados com 
fonna,. e 

tamanhos 
textura. 

tamanhós 
livros dlferentee, 

pedagógicoa, lixa; 
receitas trabalhadas em 01, . difenmcíád"" como forma de 
de aula; mais· urna•-~~ onde . • Petq_~ila intôm$, 

Próprio 

Próprio 

Próprio 

P1Jbllco 

-Oferecer a pe1SOa com. 
deficiência vieual 
conhecimento do seu corpo. 
em relação ao m$10, com 

os -alunoe-eerlo ·ca~ de Scanner para deflciênte . 
fazer .uma leitura,do mund,o, visual; lmpl"Q80ra comum I Próprio 
aprender-• '9r e eacnwer. e Braille; sulfite pape~ 
contar e dnenVOlver noções Qflm-'llr& 120, càrtl.lCl'to 
espaciais com o àuxillo do de· tinta, -tesoura.furador 

• • 

Junho à 
Dezembro do 
.ano de 2019. 
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-atividades -que dése_nvolv•m· computa®r; de -EVA, furaçlor de papel;. 
rt.QOJlo. ~pacial, ritmo, , . . . 
alncri;lnla habilld~ "Trabalhar e fazer a compra 

·' _grsm~or e pa11ta , 
elástica: 1 Próprio 

motoras e fisil:as e cooceRos no supermer:cado, dos 
corporais oferecidos pela in9.redientes utilizados na 
dança; . receita, Cbs~ando os r<itulos 
· · e emtual•n• el'li erau1e • 

. ~Orientação.e Mobilfdade • tr~ainanaoa autor'lQmia' em 
uso da .béngf!l.a; adml11l11tran;,:seu própr!Q 

· din&eiro; 
• Oeserwoiver e Ç!!p-acitar .. 
atrav,a das habilldades •oe!lenvolver a et1®lha da 
mariuals; : m015!Qa, coreografia, 111naaibs, 

. . . . . . adaptaçõe& nQa movimentos 
• Proporçlonar o aprendizado co,p/:>riiiil, l'écelnlieclmento do 
e autonomia através dos lilmbíenté! e pe~pçâo dos 
melos de comunicação mpvítnentos ®rporals por 
digítal; me!p do:to.que; 

-Realizar .i~vidades c4lt~rais *Oferecér,ao u•uério 
·•• {Teatro, Coral e · .Jardim · ·orientações sobre a~ técnicas 

Sot~lll9Q) que envolvam. a : dó -uai> da Bengala; bu.tcan(!o 
famlUa é cqrqunldade; sua autonomia na loc;omOção 

nà rua/transporte. 1.1rbano & 
i:igrrµ,reio; · -Ofe~r a Audlodescrição 

-dos' teJCtos ,uti.llzàdo11 · em saia· 

• -Computador . , fotie d.e 
o4-Yldo;. matetlals. 
1'$dagój1icos e vóluntárlo; 

* ~U!Sli n,ceit@. 
ímpreslidr.a Braille, 
ccímpµtador, reglete e 
púlção;.cozlnha,Jogão e 
àlftnentos; . 

" Plin drive,, computador, 
rãdlo,: caixa de ·11om, · 
liestuárió e acessórios e 
voluntários; 

".Bengala, Fisioterapeuta; 
transporte l,ltbano; 

-~· aula,- · livros; revistas, 
nove!à~ . ou conte(!~os 
solicitados .pelos usuáíios; 

--P~pilrclonar".e:urso li"ásleç, em· 

matdtial di,. palhinha é fiol · sinteti<:a e fio plástico; 
re~aqraçãod~m4v~ts ci,jm / ".Monitor dé_.ait.es, palha 

plásfü:os ein· cadeira deãtea; (4Uadl'O de madeira pata 

•Desenvolver o senticlo-látil; 
. , · trei!Jamêpto;· 

• • 
-----

Próprio 

Próprio 

Pôblico 

, Pôblico 

Junho à 
Dezembro do 
ano de 2·01.9. 

s 
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memorizaçãq,latéralid.ade e . . ,. 
dite,çãq, aµto.:estimá e 
ii'lde'pend6rídU'I financeira; 

•Oferecer 9J.tl'SQ. ~içc em * M.onitor de in,formátlea;-
informátlca utnizanOo um. computàdor; .ca\xa de SPll'.I, 
programa parlil computador -fone de ouvido, sistema 

. com sintetizador de. v~ qu~ Oosvox e teclado• I · Púbico 
1 ,1)98Slbllila 0 deflcientê \/isdàl . ' 

Capacitação 
profissional e familiar. 

' 2-implementação de 
moblliàrtoii; equlpamentcs, 
hiatetiais peda'QÓ9ieo& e de 
aC1;1ssíbilidade pilra o 
atendimentode crianças. 

-

· · 111cessar todo• · O& recorao•· da· 
'lnfomiátli:a; 

*Orientar para o uso do celular Celular com acessiblli(:fade, 
e relógio dlg. ital· . relógio com voz ,.notbook é 

' tableta; 

•Aasistent!' Soçíal, 
., 2-Entrarein contato·co!TI as: -!·Pedagoga 

instituições ·1..aramara, Dorlna 
Nowm·~ue fornecem materiais 
pedagógicos:& ilét a . 

.. piissibilid&lfe de i;l!1F>Qni~iJlµr . 
materiais. voltadõs·pata o· 

·• atendimento de é!ian~s-. " As11istente ·S<:l<:ial, 
i . · PedagQga 

,t 3~ Encaminhar 11malls com· os •eampulâdor, articulação 
cu~os . de .capacltl!ções. . ~iretQfia. 
articular t:om a diretoria. a 
disperisl;I nQ ·trabálho para 
~ai1icipação no c:úrs~; 1 •Psi.cóloga coord!!nadora 

• 

Próprio 

Público 

Ju,nho ~ 
OwemW&do 
ano de·2ot9. 

ii• 
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CNPJ: 411;mG 442/IIDlrl ·!:l• IAURU •IIP ·~Iara ·1 t di~ . t . . . . . 

- Sel!liibllizar e conscientizar a Teatro, voluntárips, flgurin1> 
1 i;ornúnldade e as familias, e 1;108$.sórios, 
através do teatro; coral e . equlpan,e)1tOS mcmtSQem .. 
projeto bctAnloe> que a,i,essó~ da pe· ,..., . báners palnef. 
• com deficiência llisual. pcss~1 . · ,,..., . ' . · ' 
càpácidade e habtlld~s pat.a cail<á ae ferramentas, 
desenvolver lhémetaa. pedestal, feJTQs pará 
atividades oom· inde~ndência . eslRiltUta, melía; caa11tras, 
e autonomia, fanicches, ~cb$, 

•Prevenir- sobre. os Oliidados. ~tos, bo~as, celular; 
com a saéde. evitando a. 
deficiência visual; 

3· Incentivar os profissionais · · · .. Contàto e agendaménfo.' 
com escalai munlciP.!ll&, · 
i:stadúais e partlcl.llares e 
)ardilTl botlnlC(); 

para parllcipare~r dàs · ºR,rt~air através do teatr!) os 

óflcio, solicitação · 

• Clipacltações ofére!iiidas pela · problemas do cotlâtano · em 
Sei;retafia Murilclpal da família como o uso exces!ilVó 
Educação ou outros. que de. computadores- e celulares, 1 • 
agreg1,1em conhecimento bulllng, sustenftlbllidàdb e a 

transporte, unlformê$; · llf!S!loal e prpflssionali falta ~ com1,1n1~çao entre 
· • pais e filhos; · 

• Prpplc!ar ~pac;i~1;1ções para · · 
a familia-e comunii:11:!de 
sobr&camo Cónduzlr e 
a-wdllar à pes&(>à. c»m · 
deficiência visual; 

-

*Desenvolver ~1/l'ltat'le!!- de 
prátieà . e . aptel')ttiiàg_em 
m4síçél, ~ilis 09.!'(ló;l'eSplração; 
vocalize.&, exei:ctcios ,fitmlcos, 
exerefcios d$. . pe~pção 

• Pà)ei,trante, cadeiras, 
mesas,réd!o; 

*Regente, lnslrt.lmentós 
mulili:J!is, voJunlário.s, 
transporté; 

• 

'Público 

Público. 

PróRfió 

Públúoo. 

Próprio 

Público e' 

Jurihp à 
Dezembro do 

· an·ode·2019. 

7 
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Mil JSliÇQY :1êiW A WZM" "'®' CIIQli 
RIJA~FRÃNÇAN"11-41 •Cl!P~l01WIO •ALT08·DACIQADE ~l'ONI am-1TMFmCm& ,21• 
UNlllAEIE li. AV. CAiTaO ~,-24-0I • CEI'" 1M-OOI • VL l'Ãlll.i8TA~ l'ONI! (14)ml-1ffl 

CllPJ:<ISmG-44 . ·11•.IAUI\U•IP,E-IIAa,::lal..rt I blltelm&l.cam 

ml!sic.;11, voz cantada, etc. 

., • Pcsslliilitar encontros com os ' 
-voluhtárjos -do Projeto 
Biblloteca Falada da 
Faculdad~ l)nesp e usuários 
da Etitidàtle para 
levarilálllét:llo · do$ tema$· d&· 

* Go.lpos U$UáriP8, 
vqluntários Unesp, rádio 
e cetnputador 

il'iJeresse · .dos mel!imos, para •e ·t to .. fl ; .... 
-• ser 'tealizada a· on a_ .. com pro ss11;lna1, 

audlodesç~o; comunidade e,farrtflias 
*Enc;Q"ntro ç:om f11ml1ias, ·ue.uáriOJ!, 

_palestras informativàs1 

próprio 

~úplico 
próprio 

~ À,, oll.. ~ 

e 

J11nho -~ 
Pezembro do 
Sl'f(l de 2019. 

___ 0461 • 
GRASl~LE DE MO!b\E$ 

!ALISTA EM DEFJClêtJC1A VISUAL - Ml::C 53507 

;~-4ilt~~ºA~s·~-~"1_ 
• f>RESll;>EN'J:E • 

.. • 

~·-
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RUAGl!RàOl(fflANÇA N" 11-41 • Cl!P 1101~ ~AIJ"C)S l)ACIOADE, ·l'CJIIU223-1714 FaxfflS..úe& 
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5-A~OE RECURS()S(~O~RECEITAS_E~ 
FINANCIA~Nl'O • SU11.VEN(Ãó.· ~O.0l, J>EJIJNflO Ã. 31 D.E DEZEMIIR9 ~E 2019. 
VALOR: RS 163,c,44;70 . 

5.1- RECUIISOSJfUMANOS 

l'o11118C!lf> C&l'Qq' ·cJH ~•ma Saltrio' 
1 Profissional T~ 

' ' lltlstll FGTS IRRF PIS lkS$ .. • Beneficio 13" R 
VA/VT flf2 E 

e 
1 
s 
Ã 
o: 
11 
1i 

01 Ensino Fiind. Serviços 40 . C:l:.T. 1.297.,94 112,86 ·. - .. --.. 14,10 fj2;66 447,20 111',56 ... 
lncomPl!!lP Gerais 

01 SIJperior Secref,iria 40 C.L:T. .3.4&7,72 ·329,19 194,53 41, 14 452,63 '614,40 342,90 ·-
Comnleto ' 

01 $1 ·· rtor ~- Pedagoga 20 C.l:..T., 1.632,16 143,48 
.,._.,. ___ 

17,93 161;4~ 280,00 ·. 14f,l;il6 ·,,._.,._ 

Córi'IPJeto 
01 Ensino Médio Monitor de .!O C.LT. 1.'l'~.7.8 1s1,oa -----. 19,aa 17&,11 280,00 163;62 ~--. 

CoriinlAto · lriformátiéa .. 
01 Ensino Ft!nd. Monitara 20 C.LT; . 1.244,43 108,2.1 .... ---~ .. 13,52 10~,2'1 447;20. 112,,72 r·· 

Completo 
01 Elislho funci .Motorista 20 . C.i,:T." 1.403.00 122,00 . · .. --- - 15,25 "· 1~;00. 280,l)O: 127,08 ·, .. .;. ·. 

lncomctelo " ... 
{)1 SUJ)8!1o; Fl$IQterapeuti, ·20 Cl.T .. · t,-624,35 1.60,65 .-·..- -.... 17,85: 16Q,6ij . 280;0P. 148,7~ .;. 

Comnteto EscQlar .... 

07 -· ......... , .. ----•-- .. ---- 1.80' · O.L.T. 12.456,GS, · f,133,#7 194,53 . 139;42: 1.2M,48 ~&211,81> 1~162,09 ·-
" 

' ' ' 

• • 

'Ftrln Total Tota,l 
1/3 .Mensal ~JIII 

39,18 2.14.1,70 2/1.700~ 

· 114,38 5.556;~9 S6,G82,G8· 

49,82 2.43ll,27 29.211,24 

54,54 2,638,36 31.,416(1~2 

31,5'1. . 2:071:;~6 24.882,32 

·:42,36 '2.111,69 25.340,2& 

49,õB 2.441;83 29.301,91$ 

387,43 19.398,60 232.769,20"• 

9 
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r::::'. 
~ ~ - .54~sERVIÇOS·DE TERCEIROS 

"' oni..de Reclli'.ill: Mtmlc:I~ ·.S~•rla da Edp~o:. 
.. 

Z< . . ~ u - . . .. 
~ e Natureza da des~ Custo Mensal CustoTatal 
a. 1 . 

. t>esi>esas Detieilnção n~ Entidade, DesAA5as com Gráfica, l,:ll!spesa~ çom C!ITfinbos, R$1.9S0,00 .RlU.liso,oo 

oesp.esas coin lnf,ormállea (Manut~nçlo nos Comj)utadores}, Despesas com Çàrlmb\)s, 

Qespesas col'.ll l!.ecarg~ de cartuchos, Dei;pesas com Pagamento de escritório de CQntalillldacle, 

"'Umpeia da ~béâ tl;água;.Seguro do Yeieuloda Entidade en,re outros, 

TO'(AL 11$1,950;® R$ H,6:;a,00 

foi:rte !16 Rtu;Urso: Estàdual 

N.11tureza da dnpesa Custo Mensal Custo. Total 

R$.O,OO R$0100 

TDT~~ R$1l,OO R$0,00 
.. 

l=Qnla'<I• li•~: Fect■i'III 

Nafureia d~l!IS(IUII Custii Mensal 1:usto Total 
' .. R$0,00 lifo,00: . 

T~T1n R~D,00 R$0/ilo 
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' :r. UNIDAtllHf: A'í,CM't&o IIIW«,O, 24-111· • CIP 1~ · VL. ~-P0NI! {tlt) me-1m 
1 ,,, .. CNPJ: 41 ll30~Mt • ltAUMI •IP• l-llAIL: ~com 

c,l 5,3- DESPESAS DE OOSl'EIO (Màterlàl da Consumo) 

mtede Rew,so: Miinlçlpal • ~ria dill Educ:ação: 

fqiur.ta cl• d!IJP.~ 
> 
• 
· Despesas ·cam Aguá .(DÁE), l.uz (Cl!FL), .G.19 de Cozinha:, Tele{Ool!, 'Material de Escrllórlo, Comllijsl(\tél, · 

.Matetlal dê H~lene e-Uiil~$iM~«lt!JÍ P"ra Sala dé .l!ra.111~, l'i'!a~erlal Pl!d~gdgtc_o, Materlàl Para S~la· 

· ae JnformáJlca, l'Jlanuienção dQ Ji>rpdlô; P.eg11e~os Reparos,;entt~outrcs. 

TOTAi, 

Sk DUPESAS OE CAPITAIJ AIJXÍUO (Equ1Parl!ant~• Mltarlal Permanenta) 

VALOR.TO'l'.AL: R$ 

Fonta d• Recurso:: MQn1$1al • $4tcretllrla d• EdUçaçlo! 

Na~tlza da de,pes11 

·Eqli!J>amer\tos"l!-Ma_tl!ii'àl Pl!rll)_an~_nte 

TQTAL 

• 

• 

Custo MenSJI 

R$t.~,SQ 

R$t.945150 
.. 

-Custll Mensal 

R$-O,OO 

R$.O,OO 

• 

Custo Total 

R$ i~:61'3;$0 

.R$ 13,618150 

· Custo total 

R$ 0100 

R$1)",ob 
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e:_, E::="' ltUAQl!RIONFIWÇAt,1"11..-t~q!l"U'0j4-311l•AI.TOS~CIDtoDE•fi0Nl~17114FUD43111 
utJJDNJE li: AY. CAllt!LO IIMHC0,24-08 • CEP 17')!12«15 • VI.. P,\UI.ISTA • FONE (14)ffll-11'17 

1 CNPJ.~~~-11 • ~ •"'•!-MAL: --•1111.,.n,ccm 
~ 1 ~ 
-~ · S. tRQ;.QGRAMA DE OESEMBOLSO 

6,1~ SUBVtNÇÃ,O • ADITIVO 1.a DE JUN~ ~ 31 DE D~EMBRÇ DE.2019. z 1 

<..i . ellÍI!> 
o 
<i:: 11 Pllrcela 0 Zlh!:Cllla P Parcela. · Al'Pa~I• SIPatcell &•Parni. 71Pln:ela 31.P.arcell -91 Parcela -1111 Parcela 
o.. 

. tl$ ~.342,11) . :R$ Zi.~2,;1.0 A$ 21,34~,10 R$ 21.34'2,i0' 'R$ 21.342,10 R$ 2~,292, lll R$ 23,292,lÔ R$ 23.292,10 1\$23,292;3,0 R$ 23,292,18 

~2--QIQNQGRAMA DE D.ESEMBOI.SO/l\UlCJ~IO 

.eon~em-= 

Ul!árcehl .. 

R$0,0Õ 

1•l'•r~la 3•P•rcela · 

11$-0,ÓO R$0,óa 

1, -cPIUR-'PMt:I® R$ S;SD0,00 
7.1 A\JTbMÓVEL (xrs1m ( } Nlo 

Bauru, 14 da.lunho de 2019, 

.4iPII~• 

R$Q,-OO 

~----..... ~oc~':êi~ .... , .. ,u -

Sll'a~la 

11$0,00 

&•·Parcela 71 Pareei.a a• Pirteld 

R$0,Qll 1\$0,00 R$0,00 

1 

df14t~da... u4 
·MIVOKQ AKITOMJ.C>A RQCHA 

• 1• TESOUREIRA· 

91Pàrceía 10I Parcela 

R$.0,00 ~<l';()U 

\ 

111 Parcela 

,R$ 23.292,10 

· 1~•-Pareei• 

~$ 0,00 

• 
\ • ~

' , 
' ., 

,, 

UI Parcela 

A$ 23,292,10 

u• Pá,C:.la 

R$ O,!)O 

'--<:~~2:Q 
l 

, 
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CAPITULO! 

DA OENOlílllNAÇÃO! NÀ'TUREZA, SEbE: FINS EDURAÇÃO. 

Artígo 1 ° - O Lar Escolei-•simta _Luzia" Para os Cegos, fundada~ 24/04/1969 l;,Ob 
a fôrma de OSC (0rganizàçãp da Sociedade Civil) ~ é .uma soci.êdade civil de direito 
privaà0 que rião possui fins econbmk:os, e duração por tempo indeterminado, com 
sed~ na Rua: Gers~>n Frç1nça; nº 11-e1, Vila Mesquita, GEP:17014-380, no 
Mun1çlpi0. de B;;i\.lru Esta,dq de São Paulo e foro na comarça de Bauru. D 
assistência soi:ial, educação. Ei saútle. 
P;;iràgrafo Único - Nâohâ entre os associados, direito~ e ob.riga~o-es :reclprócos. 

Artigo 2º - A OSC tem por finalictade prestar apoio ?- ori1;,ntaçl;io as Ressoas ço 
Deficiência Visual e/ou múltiplas relacionadas à ceguéíta; no. •ãésérivolvim$nto d 
suas eitividades _à _OSé· prornoverá o . .bem de todes, s.etn prec.on.ceitos de ortgem, 
raça, -sexo, idade e quaisquer outras ftlrmas de discriminação o que consistirá 
principalmente em: · 

.. 
1- ServiÇQs.deassistência sociat, $aüde e educação; 
11- Prestar l'!juda de transrforte; 
Ili~ Orientaçao familiar aos-seus usuários; 
IV- .Orienta~ niépicaJ · 
V• Orientação eduéacionál básica em Braille; 
VI- _Desenvolver cursos profissionalizantes na área. de deflciê~cta vis~ai; . 
VII- Promover inç~mtivo à cultura, educai,~o. esporte e m.e10 ambiente de forma 
contihuâda; 
V!l1- Desenvolver proíetós, programas e -servíi,os ,sociqassistehciais, 
socioetluc.ativos, socioesportivos e socioculturais. 
IX- Socioassistencial - Agregará todas as formas para garantia dos direitos de 
fornia êóminuad1:1; permanente planejada, pr~ridb ·E!- e.XéC\Ml'!dó seNiços, 
programas ou projetos. 
X'."' $ocioeduQa.ti»> - Agregará as fGirmas de educação básica em Brame. 
informáti~a. a_rtt:1- e t~unbém ofj~inas de apóio educaciQnaf. 
,XI- Scicioesportivo e P~r_adesportivo - Agregará cltividades flsieas diversas e outras 
especificas pata P,es-soas com deficiência visual. 
XII- S.ociocultural •· Agregará todas .as formas de cultura(da~ça, Teatro, Coral, 
Percussão, insfrumentaf e etc: .. ). 
XIII• Desenvolver prnjetos. programas e ou serviços que atendam os assistidos .lia 
-sáúde; alimentação, ·documer1ta~o,:a fim de assegurar a garantia de seus· direitos, 
.XIV- EstimL1lar a· integração· e a sotidariedàde entre seus assoeiàdos e a 
comunidade, busaanao·sua.inclusão social. · -

Parágrafo ~tirneiro - A. OSC poQerá admltir PCDV {Pessoas com D~clência: Visual} 
ou ·múltipla desd~ qtse seja autorizado pela Di~tQria . por E:Jscrito, baseado em 
·parecer da equipe técnfoa, pata aprovação das condições i::le ·atendimento, 
Artigo 3° - A 0$C ü1r Escoia "Santa Luzia" Para Cegos, promoverá de forma 
.continuada, permanente e plE!nejada, prestaç~o de serviços de forma !1~~:.~'17, 

~l 
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PROC.N2_\:.:.~,.._,_.f --..+-v-~--ILA 

FOLHAS i4 
ESTAl'UtO DQ LAR ESO-OLA"SANTA LUZIA" PARA CÉGOS' 

execqtando sewiços, pr~gramas ou projetos socioassistenciais, soeioed!iéativo, 
1;ocio~sportivos e sociocu.ltural. 

Artigo 4ª - Nà consecução i;fe seus objetivos a· OSC poderá efetivar trabalho de 
atendimento, ens1nq,_ pesqUisá e püblicações-, bem ·como participar hé! formação de 
pes.soai. técnico :retacionado ·com seus fins gratuitos. 

Artigó 56' - A fih'i çie. ~o'lJ)~.r suas •fi_na;!idaclel3, 5'l OSC .se orgaoiZará em tantas 
unidades. d& prestação 'de serviços, denominados dêpartarneri(o.s1 quantos sé 
·fizerem necéssál'1os, ()!li quáii;: se reger.ão- por regimentos internos específü:os, 

Artigo ôº - "1 o~ç pQder$ firmar qonvênios. ou contratos ·e artic.ular-se, pela fotrtt 
conveniente, com ·órgaos oü eritil.fadês-, públicas ou pri\11;1das. 

Artigo 1° - O prazo .de d.tiração da osc é indeterri:títiado. 

CAPITULOU 
DO PATRIMÔNIO 

Artigo a~ • o pátrimônió é. as fontes de manu.ten~·o dé!. OSC s~rão cornpostos de: 
a) Doaçoss ou -subvenções ~ventuais, dir~tal)'lfJi1te •d$ l.Jlilão,. dos Estàdps -e 
Municipi_os .ou através. de órgãos Públicos eia Adri1inistràQãO' direta' é: ihdireta; b) 
Auxll!os. contriQUições e. -subvenç&e$- !ie enUi:lades pcililíoas e privadas, nacionàis 
ou esy"àngeitas; e) Doações. ou legados; d) Produtos- de. operações de crédito, 
internas ou externas, para financiamento de su.as atividades; :~) Rendin;leritos 
próprios dos i.móYeis que possuir; f} Rendas em seu favor ciohstítuidl;ls pQr 
terceiros:. _g) Renc:limentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de 
sua propiii;,dade; h) USufl'!J.tCJS que lfi~·forern _col')feridos; 1) Jµ;ps 1'-lilncário,s s outras 
receitas de :cap'itàl_; j) V.alê.itea retebidos:de terceirós em pa:§amerito dê serviços ou 
proç!utos; k) Cpn;tribi:Jiçoes de seus assoôiados. 
Parágrafo único - As rendas tia OSC, somente ·potle~o ser utílizadas para 
1nvéstimentas e.m1:1nutehção; de seus objetivos. · · · 

CAPÍTULO UI 
bOS ASSOCIADOS 

Arti$0 9~:·A OSC ~ c~nstitvíi;fa por pessoas tisicas ejurldicas, rnetadoras e com 
sede no Municipio:-.de Baur-u e Região e o qaadrp socialsao assim classificados:: a) 
Fu·ndadores; b}- Efetivos; e) Honorários;· d) Goiaboradores. 
Pafàw~o. :tº. - Serão ºº .. ·nsid. eradós associados FUNDADORES., as_ pessoa:, ~sicas t 
que.participaram cta .Assembléia Geral c!e Fundação da os.e e assmararh a Ata de 
fundação, -que terj'l o m$srho ~jr~itç, e prerror;iativas dos associ~çlqs efetivo:s. 
Parágrafo 2°. • Serão considerados associados EFl;TIVO~. toda pessoa tisica q\;le 
contribuí financeiramente oo westam serviço volüntário A os.e, que possuem /..½ 
oo-• do o,mpa,ea,, "" "'""'''" , a,sembié••, bem como, 7, ~' 



ESTATUTO DOJ.AR ESCOLA ;'SANTA.LUZIA" PARA CEG03-

RUA: GeRSON FRANÇA Nº 1'-(11 -VILA MESQUIT ·. · . blSFE F~G~STRO CIVIL 
Óç PESSOA JURlDlCA DE BAURU! 
Ruàlliliotle:Me$qúitaFillio,n110-.31 /Sala 08 

PROTOCC/!,AD'9-E MICROFILMADO 1 
SoUónt n 1 • 

11otado·para dS ~arg_os eletivos de Diretoria e Conselho, e.que estejam em díaoom 
soas obrigaçõ.es, · . 
P-àr~gràfo a~ .. ~ Se~d cortsldéra~os associa~os HONORABIOS todos aqueles que 
r~p~emtarern b.e.neffcios de otttem. real ou material •a OSC, sendç que este tltuío 
séf't\ ~llferitjo peía Diretoria, pode.ndó ser proposto por qualqlie(associaâo.· 
Parâgtãfo 4~. - . serão ~l'lslderados assocrados COl.Ai!ORADORES, Pessoas 
físio.as e juríclicas conttfüuln1es que, id~ntiflcadas com os objetivos da entidade, 
colaboram financeiramente ou em espécie para a ase, .e que não possuem 
·itJteressa,em exercercargos eletivos na administração. 
P;;itágràfo • f:iº .• O. direito de votar e ser votado ou de t:él'lli'ocar Assempl~ia. 
reservàdo aos associádés efetivos e fundadores; quites com suas óbtigé\~õe 
sciçiais e•.QUe não sejafo f1mcionáiios da OSQ. 
Par~grat'ó 6° .• .f).ql,laJidade dê associado€ intran$JTlisslveL 
Parãgrafó 7º, - A)#9C ê compos.úl por.tiúmer.o .ilimitado de assodados. 

Artigo 10 , . São. ainda devl;lres de. to.9.os os associadPs EFETIVOS e 
fUNPAOORES da OSC: a) Guril!!)rir e fazer' ctlmprir às disposi.ções estat.utárias e 
r.egim-entais dá o.se, p~ como .ioatar as dil\POSÍÇÕ~S dás As~embléi~ •. Diretoria e 
Cons:elhq FisÇç1I: ~ ~~~r coro dedloaQJía e- prôbictar;te qu?lquet função' ~é' caniter 
represerifativo ou admhiistratiVo para o qual tenha '$íçlo• :~eito o.u designado; c) 
preserv.ar a iil'fàSridade mota! e material da Q.~C e mde11izanctci-a: pelos danos 
Çàusados; d).~mpnr cem pontualidade os com~romissos. qt1e te.nharn ou ve.nham a 
asliult)it- a. Ql3-"C.: é) r.espeitar e .ta.zer, respeitar este li:stàtl.ltci; f) aptesentar •. q1,1ando 
fot solié1tada, a 'rê.lação oe as.s.ociad.os; g) pom.parecer as Assembléias Ger1:1is; h) · 
oolabo:rar co.m a Pirataria na soluQão de. j3roQlemas 'C!e interesse <ia colétíliidade, 
mesmQ· quando ·estes problêtrlas estiverem se1I(IO.: so,lucionadQ$ pe1as autoridades; 
jj pagar á mei)i!alldade de associa d.o efetivo em diei: 

Art1go 11 - São dir$itds ·dos âssociados d:r .()SQ;· a) Ertcaminhar ,a Diretoria, ·por 
escrito, $UgestQes ~prepostas.de ínteresse· social e ecológiqo; b) Apoiar, divulgar, 
~ropor e. efetivar eve_n\os, prograrr,a$ e ptopo$tas de cut'lho socíal; e) Tomar p9~e 
dos debates e s9lliçoes. dcfl •0$C; d)· Requerer- ao presrdente da OSC, convocaçao 
de Assembléia Geral Exttiiordin:ãná,. através ãa ~llpscriçf;lo de t/S (um quíntó) dos 
associàdos efetivos· e fundadores; e) Propor à Dlretoriei, rne~ia.s q!-le uonsidel'clr 
convertientes' pâra à OSÇ; f) Resfan:11:ir ptpVil:lências q.uat:1to â ·atos ou · omissões 
p~aticados e jlilgà\f os incon11~nientes para a. OSC; g) Participa~ de todas as. 
atividades e promoções des.envolvidas pela· 0.SC; h) ·90:zar dos· direitos previsto 
neste: !Estatuto e· <lêtnai!i re.9Íineritt,s da. entidade; í} · recorret caso se juigue. 
lnjusµQa~o; no prazQ d.e so dias . 

. Ar:tígo. 12. - ()5 asspciadOS•(IJ.le infringirem os preceitos deste Estatuto e dos dernais 
re9imentos e normas da entidade estão sl.!jêitps as se.9uio~es penalidades: a) 
Ad.· v1:1~ên-eia vem.·ª. 1: b.) .. advertência escri~a.; o) suspensão d.os drreitos dos \ 
-ass.oc1ados;• tj) e~olu,sãp dó,quadro,.d~ associado. . 
P.afágráfo 1-0. - As P.~nllli~ádes previstas na~ aJfneas ~a. ~. c• .deste .ârtigQ s13Fil'o 
1:1p)ic.idas pel1:J presidente da .osc, após Qecisão dà direteria, tendo. ·r,iridiciad · 
~tnplo direito .~e tfefes~, ~sor'ita ou oral, própria ou por terceiro credenciado; · m .,!j:-. 
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FOLH,!\S Q.,(. 

l;:SfAfOTô DO LA~ ESCOLA ''SANTA LUilA'! PARA CEGOS 

RUÁ: GERSON =,11.NÇA_ Nº 11.-61 -VI' A MESQOI .. 2 SililttA~.lti.REGISTRO ..:tVIL 
' •v, """ É tf~l'.IJCKJRÍDICA DE BAURU 

Rua.Júlio de Mesquita Eilho, n910-31./ Sala OB 
PRO'l"OCOI.ADO f MIC.1<0FILMADO J 

$obch>- _ l 16 ,2 O _! 
decorrido o pr,:1zo mâxim~ .de 3Q Glias de .. defesa, estipulado pelá õitetoria, o. 
associado perderá o dtteitó a si.la defesa. · 
Parágrafo 2°: - A pena ~ excfu$~ç:, do quadr:o. de associados; será apliéada: pelo. 
Presidente, apqs a de~isão de pefo mànos metade dos membros da Oiretoriê. 
Parãgr,:1fe 3°. ~ Da decisão: da Diretoria de .excluir o assóei~.dti. caberá recµ~o no 
p,razom._áximo qe 30 qias:e a Diretoria devera no prazomaximo .de taml1ém ~o dias, 
convo~r. Qnia As~embl~la ~eral para ctecldir sobre o so1i.OitadG ê delibétàçãd final. 
Parãgraf'o 4°. - Nenhum a!!,l;lõqiado poderá ser impedido de e~rcer dire.ifo ou 
função que lha tenha sido· 4~~itimamehte conferidói. a n.ão -~er DQS casos e pel · 
forma:p$VtStá n:a. b;ji e neste Estfüu'to, 

Artigo 13 - ôs- ~c!açtós que-óC11p:ar!:!m cargos eletivo$. cientr.a da bSó, esta o 
syjeitos; além ctas pên.i.lidádes constantes o.ai; _alln13.as, •a e li' do.ilrtigõ·ar:iterio a 
pe~da dQ. cargo e sufe.aos as:Pehalidades Cíi,teise erimlnats, decorrentes áefafo q e 
·implique riii> prejuf;zó da lntegrtdade moral ou material daOSC. 

CAPtTULO IV 
~A AQMINíSTRAÇÃQ 

ArtiQo- 14 ~ A 0$.C tem comi:> 6t9ãos deíiberativós ,e ad'n,ir:iistrativos 'a Assembléia 
Geral, a Diretoria e o C-onseJ!Jo Fiscal. 

Arti~p 15 -AAssêrribléia Geral, 6rgaosoberano qa entidade, ser$~onstitufdo.r;,élos 
associacfes ~fetivos e tundadore$ em. plenà gozo de seus direito$ l:lStatu.tários. 

Artigo 16 - Sãó iltr)buições da Assembléli.r Geral: 

1- ele1;1.er e empossar os. ·m·embros tia Diretor-ia e cjp CÇ!l1sefho Fiscal e seus 
respectivos sµpJentei,; 
Jl; eià~'Qi'àr e àpr~var o Regimento lrit~mq !la OSC; 
lll- ,ari:aiisàr e réfer-endar o orçameíltó a_t'lual. e o progr.l;'lma· de trab.alho el1tborado 
pel~ Diretoria; 
JV-,:àpivvar o, Relatófio da Diretóda e o Balanço Gerál, .apõ's Parecer do ·C_onselho. 
Fisôal; 
V0 delíbe·rar . sobre a ·conveniên~ia de alienação ou exoneraÇão de bens 
pertencentes a 0SC; 
'(l, decidír sobre a reformi! di:i presente Estatuto; , 
Vlt-. deliberar sç,br~ prc0posta de absorção ou: incorpofàçãb' de outras eAtidàdé'S a 
OSC-; .• _ .. 
VIII~ referendar a çelebraÇ.ão de -convênios e acordos c0m entiâ~descpúbficas .ou 
pfi.vaiil<!S; · 
IX- decii;ltr.si:i_bre;a extinçã~da bsê: 
X0 deslituir o's f!)é)T-lbtos da: Diretoriq' e do Conselho Piscai e se1;1s resp·ectivos 
suplentes. 



Artigt> 17 -A Assembl$ia ~eral Ordinária reunit-S.é-ã uma vez pór :ari!ii, · dufanfe ó 
primeiro frirnestre; em diá a ser previamente designado, pela Diretoria, para fins 
dêtermiiiàdos·i:,os itens 1, 111 e LV do Artigo 16. 

Artigo 18 • A Assembléia .Geral Extraordinária será corwocaçta a .. qualquer tempo, 
para os fins previstos ne1,te .Estatuto, e tambétn, para os objetNcis dós itens li, v; 
YI, VII, VIII, IX e. X, elo Artigo· 18, Jiãó -podettdo deliberar, em pHmetra convoçagão, 
sem a maioria ~bsoh;i!$ d◊s é!~o.ciados. · 
Parágrafo único - Poderá sêr tomío~da: 1 - por se.u Pre$J<:ierite.; n ~ pela Piretoria: 
lll - pefo ôonselho Fisaal; 1V- por 1/5 dos sócios efetivos, 

.Ai!ig;o 1!1 - A.s cortvôçawes i:fa:s A~s~mbleias Qrtlinaoas (l:U Extraordinárias sé!'. o 
féitas tnecllàt'tte editâf; éom pauta ~-~ ~ssuntos a 1?erem 1ratados, a seJ: ~xado .. a 
se'de da: entidade, com ahtecêdêriQ"ra mínima de cirtoo· {OS) J/iiii:i e- QOn:1 ( · · 
pl.Íbli~a~q '!'la ínrptensa local ou por eorre.spondência- pessbal aQs irttê9~-flté$ d 
quad.rô ~é ·.!i$Sóciádos !3feth1os ~ fundadores. 
Par~g_rafo f' - ~S Asseriil:\Jeiàs Ordinárias instalar-se-ão em primeira convocação, 
oom a presença mlriiiTlà de dois terços (2/~) dQsint~gran.tes di;I Asi:,embléia <3eral e 
em segunda convooação, trinta (30) minutos apôs, com qlJálq~er núi:nero .de 
presentes.. . · . 
-Parágf.afo 2Q - As Assertibléias Extf'é\ord_ínárias instalar-se-ãi;>, em primeira 
convocação, com 2/3 (dois terços) dos integrantes :da Assembléia Geral :e, em 
$J39LJndà,. convo<;ação, trinta. (3ô}. minutos após, dom quaJqUer número, .m<1s as 
~e.liberações.terá a maioria de 273 dos presentes integrantes do. referido órgão. 

Artigo 10 - À Diretoria ·é cor:l'\pf?S.ta de: 1 - Presidente; ll - Vioe.:,Presidente; Ili - 1° 
secretãrio;. iV ~ .2° Sej:;retári9s; V - 1° Tesoureiro; V_I - 2° T~.oul'éíro; VII - Diretor 
Patiimd11ial: VJlt ~ Vice-Dltefor f)atrtmol':líal; {X - Diretor de. EvênloS; X e Vice-Diretor 
de Everifos. e Parágr~fo Út1i!,.O - O' martdafo dos integrante$· i;fci; Plretoría cséi'l(l de dois (P~) anos, 

~· ctim ·inicio n;r.dàta ,da posse. e se exfinguirâ por ocasião da posse na nova.diretoria, 
·permitida a reeleiç~o. 

Artíg:G 21 :· Ocorrendo vag~ J:!ID q(!alquer cargo /;te tilula_r-® gjretaria, caberá a.o 
resP.e(:!i'(t) $uplente substítuHCí:até .ó ntn do péríodi:i i;ie -s~u mandâtQ-

Artigo 22 ~Qi::orrer.içlQ vaga erl\f.Eil os.integrantes,da Piretotia, à Assembleia Geral se 
râühirá no ptai!ó máximo de dez .dias <1p_ós a vac~~ià, pai:a eJeger .o riovo· 
inteyrante. 

fu:tj_go 23 - C.ompete ·"à 'Oiretoria: J - elàborar e exeootàr o programa anual ·de 
atividades; I! -· elaborar e :apreseniar a Assembléia Geral o -~e!àtqrio e àaranço: 
.anual .é o respectivo demonstrativo.de resulta~os qo ex;ércícío fim:fo~ t!I • -elabprar a .\. 
orçamento da receita e despesàs para o exercício segµfnte;· IV - ~laborár O$ ~ 
regirn_en~os. il'lterrios qe se.u:s departamentos; V - coAttatar e dernitií-·tunciórtârios; VI i 
- -entrosar-se tom instituições públicas e priva<:las, tç,1nto no ·Pais ·corno no exterior,;, ~ 

. . ~,.e-
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para mútua colaboraç.ão em atividade de interesse comum; VII - autorizar a 
celebração de convênios e acordos com entidades públicas ou privadas; 

Artigo 24 - Compete ao Presidente: 1 - representar a Associação judicial e 
extrajudicialmente; li - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e os demais 
regimentos interno; Ili - convocar as reuniões da Diretoria; IV - dirigir e 
supe{Visionar todas as atividades da Associação; V - assinar quaisquer 
documentos relativos às operações ativas da OSC; VI - presidir as Assembléia 
Gerais e as reuniões da Diretoria. 

Artigo 25 - Compete ao Vice-Presidente: 
1- colaborar com o Presidente e substituí-lo em .suas faltas ou impedimentos; 

• li- assumir o mandato do Presidente, em caso de vacância, até o seu término. __,, 

Artigo 26 - Compete ao Primeiro Secretário: 
a) Redig_ir e assinar com o presidente, as atas e a correspondência da diretoria; 
b) Ler, nas reuniões, as atas das sessões e as correspondências dirigidas à 
diretoria; 
c) Elaborar com o Presidente, o relatório anual dos trabalhos da Diretoria, a ser 
apresentado ç10 Conselho Fiscal e Assembléia; 
d) Organizâr e controlar os serviços de arquivo e fichário da Diretoria. 

Artigo 27 - Compete ao 2° Secretário: 
1- Auxiliar o primeiro secretário na organização da secretaria da Diretoria, 
substituindo-o em suas faltas e impedimentos momentâneos; 
11:. Auxiliar na organização e controle dos serviços de arquivo e fichário da Diretoria. 
111- Substituir o Primeiro Secretário em caso de renúncia, destituição ou vacância de 
cargo. 

Artigo 28 - Compete ao Primeiro Tesoureiro: 
1- arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos efetuados 
à Associação, mantendo em dia a escrituração; 
li- efetuar os pagamentos de todas as obrigações da OSC; 
Ili- acompanhar e supervisionar os trabalhos.de contabilidade da OSC, contratados 
com profissionais habilitados, cuidando para que todas as obrigações fiscais e 
trabalhistas sejam q~yidarnente cumpridas em tempo hábil; 
IV- apresentar relatórios de receit~s-e despesas, sempre que forem solicitadas; 
V- apresentar o Balanço Geral para ser submetido à Assembléia Geral; 
VI- apresentar semestralmente o balancete de receitas e despesas ao Conselho 
Fiscal; 
VII- publicar anualmente a demonstração das receitas e despesas realizadas no 
exercício; 
VIII- elaborar, com base no orçamento realizado no exercício, a proposta 
orçamentária parçi o exercício seguinte a ser submetida à Diretoria, para posterior 
apreciação da Assembléia Geral; 
IX- manter todo o numerário em estabelecimento de crédito· 

. 1 
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X- conservar sob sua guarda e responsabilidade, todos os documentos relativos à 
tesouraria; 
XI- assinar, em conjunto com o presidente, todos os cheques emitidos pela OSC. 

Artigo· 29 - Compete ao 2° Tesoureiro: 
1-Auxiliaro Primeiro Tesoureiro na atividade da tesouraria e sub5:tituindo-o em suas 
faltas e impedimentos; 
li- Substituir o primeiro tesoureiro em caso de renúncia, destituição ou vacância e 
cargo. 

Artigo 30 - Compete ao Diretor Patrimonial: 
1- Conservar sobre sua guarda e responsabilidade o livro do patrimônio perten 
aOSC; 
li- Assinar com o pl"esidente, todas às plantas e projetos de construção e refor 
na~ dependências perte·ncentes à sede da OSC; 
111- Efetuar o controle rotineiro ·de todo o patrimônio e administrar a reposição dos 
mesmos; 
IV- Apresentar à Diretoria os eventuais danos ocorridos ao patrimônio, 

Artigo 31 - Compete ao Vice-Diretor Patrimonial: 
1- Auxiliar o Diretor Patrimonial e acompanha-lo em todas as suas competências e 
substituindo-o em. suas faltas e impedimentos; 
li- Substituir o Diretor Patrimonial em caso de renúncia, de$tituição ou vacância de 
cargo. 

Artigo 32 - Compete ao Diretor de Eventos: 
1- Organizar e coordenar todos os eventos decididos pela Diretoria. 
li- Organízar e coordenar todos os eventos da OSC; 
111- Juntamente com o Presidente e o Coordenador, cuidar das relações com as 
demais Associações congêneres e das refações com os órgãos públicos e da 
sociedade civiL 

Artigo 33 - Competé ao Segundo Diretor de Eventos: 
1- Auxiliar o Diretor de Eventos e acompanha-lo em todas as suas competências e 
substituindo-o em suas faltas .e impedimentos; 
li- Substituir o Oiretor de Eventos em caso de renúncia, destituição ou vacância de 
cargo. 

CAPÍTULO V 
DO CONSELHO FISCAL 

~rtigo_ 34 - O Conselho Fis9al será constituído por três (03) pessoas de reconhecida \ 
1done1dade e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, permitida 
a recondução. ' 
Parágrafo único: - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com7,mandat ,, 
da Diretoria. , ~ t--

7 - -
✓., 
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Artigo 35 - Ocórrendo vaga em qualquer cargo de titular do Conselho Fiscal, caberá 
ao respectivo suplente substituí-lo até o fim do mandato para o qual foi eleito. 

Artigo 36 - Ocorrendo vaga entre os integrantes suplentes do Conselho Fiscal, a / '( U 
Assembleia Geral se reunirá no prazo máximo de dez (10) dias após a vacancia, 
para eleger o novo integrante. 

Artigo 37 - Compete ao Conselho Fiscal: 
1- examinar os documentos e livros de escrituração da OSC; 
li- examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro1 opinando 
respeito; 
(li- apreciar o.s ba.lanços e inventários que acompanham o relatório anual da 
Diretoria; 
IV- opinar sobre alienação e oneração de bens pertencentes a OSC. 
Parágrafo único: - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a- ·cada seis (06) 
meses e extraordinariamente, sempre que necessário. 

C-APiTULOVI 
DAS ELEIÇÕES 

Artigo 38 - 'São c.argos eletivos da OSC, os da Diretoria e do Conselho Fiscal. 
Parágrafo 1 º. - É proibida a remuneração à qualquer titulo no exercício dos cargos 
eletivos da·OSC. 
Parágrafo 2°. ~ Os associados da OSC, devidamente credenciados e interessados 
no processo eleitoral deverão formar chapas com as devidas qualificações e 
preenchimento dqs cargos da Diretoria e Conselho Fiscal, previsto no presente 
estatuto. 
Parágrafo 3°. - A chapa composta deverá ser inscrita ou registrada junto a 
Comissão Eleitoral de acordo com o edital do processo eleitoral. 

Artigo 39 - As eleições serão por sufrágio universal direto e secreto e o mandato da 
Diretoria será de 02 (dois) anos, contados a partir da posse dos eleitos; 

Artigo 40 - A diretoria eleita poderá ser empossada na mesma data. 

Artigo 41 - É vedado o acúmulo de carg.os eletivos. 

Artigo 42 - Em caso de renúncia ou demissão de mais da metade dos membros da 
Diretoria ou Conselho Fiscal, deverão ser convocadas novas eleições 
suplementares para o órgão, dentro de 30 (trinta) dias. 

Artigo 43 - As eleições serão organizadas e dirigidas por uma Comissão Eleitoral, 
indicada previamente, entre os participantes da Assembléia Geral, composta de 05 
(cinco) membros. 



T 

Parágrafo único - A Comissao Eleitoral terá de um presidente, um mesário e um 
secretário. 
Artigo 44 - Compete à Comissão Eleitoral: 
a) Elaborar o edital com as regras das eleições e publicar nos locais de costume; 
b) ldentificaçao dos associados eleitores; 
c) Dirigir a eleição, votação e apuração; 
d) Resolver os casos omissos do sistema eleitoral; 
e) Fiscalizar as eleições. 

Artigo 45 - Cada chapa concorrente poderá indicar 02 (dois) fiscais, 
acompanharem os trabalhos da Comissão Eleitoral. 

Artigo 46 - Caberá à Comissão eleitoral resolver todos os recursos de impugnaç 
e impedimento relativos à eleição, bem como aceitar ou não os registros de chapas 
e impugnar candidatos em situa9ao irregular, e pedir antecedentes criminais aos 
candidatos. 

Artigo 47 - A apuração ocorrerá logo após o término da votação. 
Parágrafo 1 º. - Serão considerados nulos os votos que permitam a identificação do 
eleitor, que indiquem mais de uma opção, que tenham rasuras ou que não 
permitam identificar a chapa escolhida; 
Parágrafo 2°. - Considera-se eleita a chapa que obtiver maior número de votos: 
Parágrafo 3° . .. No caso de haver somente uma chapa ou chapa única inscrita no 
processo eleitoral, esta, será eleita por aclamação. 
Parágrafo 4°. ~ Os recursos relativos às eleições deverão ser encaminhados à 
Comissã0 Eleitoral dentro do prazo de 03 (três) dias e serão resolvidos em igual 
prazo. 

CAPÍTULO VII 
DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

Artigo 48 - O Patrimônio social será constituído através de contribuição dos 
associados e de terceiros, donativos, legados, subvenções, doações ou qualquer 
outro auxllio recebido e pelos bens que a OSC vier a adquirir. 

/Íi 

1) 

Artigo 49 - Em caso de dissolução ou extinção da OSC destinará o eventual 
patrimônio remanescente à outra instituição congênere dotada de personalidade 
jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, 
preferencialmente no município de origem, e que esteja devidamente registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, inexistindo, a uma entidade 
pública. 
Parágrafo Único - Não existindo no Município, do Estado, no Distrito Federal ou no \-
Território, em que- a ÓSC tiver sede, instituições nas condições indicadas neste .;9 
artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do !. 
Distrito Federal ou da União. 
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CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 50 - Os associados e dirigentes da o~c. não respondem solidária e ne 
subsidiariamente pelas obrigações da Entidade; 

Artigo 51 - Os casos omissos neste Estatuto e no Regimento Interno s 
resolvidos pela Diretoria e referendadas pela Assembléia Geral. 

Artigo 52 - O Conselho Fiscal elegerá seu presidente na primeira 
subseqüente à escolha dos mesmos. 

Artigo 53 - Os cargos dos órgãos de administração da OSC não são remunerado , 
seja a que título for, ficando expressamente vedado por parte de seus integrantes o 
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. 

Artigo 54 - O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas 
que comprovadamente realizar no desempenho das suas ativi_dades, desde que 
autorizadas pela Diretoria. 

Artigo 55 - Os funcionários que forem admitidos para prestarem serviços 
profissionais a OSC, serão regidos pela Consolidação das Leis trabalhistas. 

Artigo 56 - O quorum de deliberação será de 2/3 (dois terços) dos presentes na 
Assembléia Geral Extraordinária, para as seguintes hipóteses: 
1 -Alteração do Estatuto; 
li - alienação de bens imóveis e gravação de ônus reais sobre os mesmos; 
Ili - aprovação de tomada de empréstimos financeiros de valores superiores a cem 
(100) salários mínimos; 
IV - extinção da OSC. 

Artigo 57 - A OSC aplica suas rendas, seus recursos e eventual resultado 
operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 
Artigo 58 - O exercício financeiro da OSC coincidirá com o ano civil. 

Artigo 59 - Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados 
dentro do Município sede, ou, no caso de haver mantidos, ou unidades prestadoras 
de serviços a ela vinculadas, no âmbito do Estado concessor. 

Artigo 60 - A OSC não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações 
ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. '~-

Artigo 61 - A OSC presta serviços gratuitos, permanentes e sem discriminação de 
sua clientela. )J.i(••• _.,..,,. e 

. 10 
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Artigo 62 - A ase aplica as subvenções recebidas nas finalidades a que estejam 
vinculadas. 

Artigo 63 - A OSC não constitui patrimônio exclusivo de um grupo determinado de 
indivíduo, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficent 
de assistência social. 

Artigo 64 - NA OSC não percebem seus Diretores, Conselheiros, Associad 
Instituidores, Benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefic 
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competênc s, 
funções ou ativídades que lhes sejam atribuidas pelos respectivos a s 
constitutivos. 

Artigo 65 - A extinção da OSC só poderá ser decidida por deliberação de 2 (duas) 
Assembléias Gerais Extraordinárias sucessivas realizadas com intervalo de 3 (três) 
meses. 

Artigo 66 - A OSC seguirá as normas da escrituração de acordo com os princípios 
fund~mentais -de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Artigo 67 - Este Estatuto entra em vigor m~ data de seu registro em Cartório. 

Bauru, 1-5 de Dezembro de 2017. 

VALERIA.ME 
1" SE 

\ 
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José Alexandre Dias Canheo 
OFICIAL 

Av. 58, inscrição nº 200, em 30 de janeiro de 2019. 

Por Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 15/1/ 2019, às 18h30min, em egungÍchamada, 

• - da pessoa jurídica denominada Lar Escola "Santa Luzia" Para os Cegos, í sc;Jiá no CNPJ nº 

45.030.442/0001: .. 19, foi realizada .a eleição da Diretoria Executiva ·e do Canse ho Fiscal para o 

O Oficial Substituto, Eduardo Car · 

' • 
Para verificar a autehticidade do documento. 

acesse o site .da Corregedoria Geral da Justiça. 
https:1/sélodigltal.tisp.jus.br 

'(X) 

Código do Selo Digitat 
1115344PJSP000236977KJ19C 

Rua Julio<ie Mesquita Filho, 10-31 - SaJa 8 - Jardim Panorama - Bauru/SP - CEP: 17011-137 
Pabx: (14) 3104-1818 - e-mail: l.cartorio@uol.com.br 
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llmo.Sr. Primeiro Oficial de Registro de Títulos E Documentos E Civil de Pessoa Jurídica de 
1 

;; ., 
Bauru-SP. / L , l--

/ 

/ 

/ 
/ 

I 
LAR ESCOLA "SANTA LUZIN PARA CEGOS, com sede tlésta 

cidade, devidamente registrado neste Cartório sob nº 200, no livro de Registo Ciyíl das 
Pessoas Jurídicas, através de seu Presidente abaixo assinado vem mui respeit mente, 
requerer a V.Sª que se digne no sentido de mandar arquivar a Ata da Assembléia Geral 
Ordinária, do Lar Escola "Santa Luzia" Para Cégos, para Eleição e Posse da Diretoria, 
Biênio 2019/2020, realizada no dia 15 de Janeiro de 2019. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

Bauru, 25 de Janeiro de 2019. 

-~~dQ' ·.-&, rt'<~ -<--~;8-1. 
---- - - -NILCE REGINA CAP·ASSO CANAVESI 

- PRESIDENTE -

Aj~~ \ 
t.:..('7✓ 
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CNPJ 45.030.442/0001-19 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Presidente do LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA CE Oi_/ 
LESC, no uso e gozo de suas atribuições legais, e estriba a 
artigo 16, Inciso r, do Estatuto Social, convoca os associad ela 
entídade, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser 
realizada no próximo dia 15 de- Janeiro (terça-feira) do çorrente ano, 
âs 18h:O0min,, em primeira convocação e às 18h:30min., em 
segundà convocação com qualquer número de pessoas, em sua 
sede administtc1tiva na Rua Gerson França nº 11-61, Vila Mesquita, 
Bauru-SP; na oportunidade em que serão discutidos, tratados e 
votados os seguintes assuntos: 

a) Eleição e Posse para nova Diretoria, Biênio 2019-2020, com 
m~ndato até 31-12-2020; 

b) Apresentação do Plano de Trabalho para o ano de 2019; e 
e) Outros-assuntos de interesse social. 

Bauru, 09 -de Janeiro de 201 S. 

<~N,~~N~ÁP~s~~A~ · 
- PRESIDENTE -
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R. Vlll1li0Malm 11-61- v 
Ce.ntro F: 2106-7181 
Residem ,,,,,. 

H2 
fu10 loja Baaru 
Shoppjng Madamc G. 
C51. "!' insl S 120 mil a 
negociar. 
F:99772-7849 

2111» 

Vdo marmltarla cm 
funcionamento, ót. 
clientela N. Esperan
ça. P: 9814-2-2737 

11
,.. 

Cidade Jardim 
Loteamento fechado, 
zona sul, lotes com 
360m', pronto para 
c9nstruir, condiçOes 
especiais à vista. H2 
fJ 104-:5677 CJ4940 

SERRALHEIRO 
MEIO OFICIAL 
SERRALHEIRO 

-

lnteteUO<loc de-,, wiYlar C\lffleulo para IIUo 
trace.mo C6ndldo Poac:a, l • 139 • Dl1trlto 
Industrial 3 - lauru( SI' (final da Nclçóea Norte) 
ouvloe-maA:rhll<l"-i@gnioll.com 

EDITAL : 01/2019 - LICITAÇÃO CANTINA 
A OIR, EXECUTIVA DA APM - EE JOS~ AP. 
GUEDES OEAZEVEDQ, RUAOU\VO aJLAC, 12-
-40 - JO.~ VISTA, FONE: (14)3212·1517 
TORNA PUBLICA ~ERTUAA DE EDrTAl. DÊ 
LICITAÇÃO OE CANTINA. RETIRADI. OE 
INSTRUÇôES OE 09 A 16/01119. ENTREGA DE 
PROPOSTAS: OE ~AS1/01/19,ABERTUAAOAS 
PROPOSTASi 05/02/19 (TERÇA), As 15HOO. 
TAXA: RS Gl,06 

EDfTAL: 001/2019 - Ucltlçlo Cantina 
ADIRETORJAEXECl:ITIV'AOAAPM- E..E.. PROF 
CHRiSTINO CAaRAL, SITUADA A RUA: 
GERSON FRANCA, "19-165 - JD ESiORIL, 
INFORMAÇÕES - FONE: (14) 3227-4664. 
RETIRADA DAS lNSTRUçôE~ DE tl9/01 A 
1IJ/01. ENTREGA OE PROPOSTAS: DE 25 A 
jlt/01/2019.ABERTURA DAS PROPOSTAS; DIA 
05/02/2019 (TERÇA),ÀS 161-fOO. T8)(8 R$ 53,06. 

LAR ESCQ\.A "SANTALU~• PARA CEGO$ 
CHPJ -45.030 . .«2íõoií1.19 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Presidenta do LAR ESCOIJ\ •SANTA LUZIA• 
PARA CEGOS • LESÇ, no UJO e gozo de suas 
alrt>ulçOls leglls. • estribada no artigo 18, lnci,o 1, 
do E.ststuto Soáal, convoca 01 as90dados da 
eótldade .. para participarem ct; A,sJembf6la Genil 
Ordloar1a; li w realizada no prólijnio dia 15 da 
Janeiro (terç1-felra) do corrente ano às 
'18h:00mln .• em primeira convoca9lo é às 
18h:30mlrr .• em segu11da convocaçlo com 
qualquer nl'.nnero de pessoas, em sua sede 
adrninllllraliYa na ,Wa GfH'SOl'I França n• 11-61, Vila 
Maqulta, Bauru-SP, na oportunidade em que 
sertlo <1$:utido6, tratadoa e 110ladOI os seguintes 
898Unkls; 
•I Eleição e POS&e para flOV& Dlratorie, 8i6nlo 
2019-2020. com mlllldatoat6 31-12-2020; 
b) Af,,Mentaçao do Plano de Trabalho para o ano 
de2019;e 
c)Outrosassuntosda lnt«esse&OdaL 

S.Uru, 09 da Janeiro Qe 2019. 
NILCE REGINA CAPAS$() CANAVESI 

• PRESIDENTE • 

ELO\JROES 
ERTO. Seu· 

CENTR0° 

RU, 

112.AlVES MOREIRÁ NETTO. 
ERNANOO, UUAN CARi.A e 
,9 àSl 7h, tendo saldo o seu 
!MfTt!llO PAAQUE JARDIM'. 

1 or 
'li ,:e:·1(' (' ,,', 

IENTO ~ 

ERTOL/Nl · 
casião do seu 
sos para a missa 
,19, às 19h30 na 
sse ato de fé e 
a1radece. 

3223-6317 --~--- -

~nção 

~ celebrada, 
~ São Benedito, 

Jrle cristã 
41 
5) 

~--- - - --
r~artemantes 
f r .... " A,açoes. 

- .... _,___ 

A))~ uc. ~ .. "'~ ~ ... __.. - - .. - • r:,- i ... o ~ 
~-CJ«.~.J.11.t: S0.7S6.3291'0001.-5S-oaino, 1'URMO tO 
Df ADCTAMENIOAOllJIMOOEFOMlHTO NIKS2. (,mfO O !TI Q 
MUIIICIPIO l>f; 1N1U f A ASsodAçAo DE PAIS! AMl605 00S :, ~ §"ti ~ 
(Xtf,CIO'll-'IS o, 141) - AP4E, OIIETIVANOO 4 IO () 

~ DO PMZO Ol viGblci4-YMDll l01lll.00 f )> 
TOMO Dl ,oMlNTO: RS 71 ll0,00 • A$SINATUM - _ 

211111201,. o .... o 
SECIIETAAIAllf~lfllWIÇ,U. C: "1 
ôlNIIJAMOITODIIJCITAÇÕO(COWIW, ~ "'"Tt 5':11 

EXT1IA1'0 OE TOMO Of fOMEHl'O 
THMO OE FOMfNTO 11,t 98.55/2019 - CONClOUITl: 
MUMCIPIO oE JAllJ ON•NP/\ÇÃO "" SOOf- CMI.: 
Al~IGO $ÃO LOUMENÇO OE JAÚ - C. N.P, J. 11, 1 1 

50.7~9.D9l/t001·ll-Ollfl'0:11mMODEAOrTAME"H'r0/IC 
TEAMO DE FOMEH10 Nt "47, lHT'lll O MllfflCIPK> l)(JAHU l 
p AIAIGO SÃO LOUJENÇO OE JAU, OIJfllVAliOO A 
,ROMOGA(ÃO 00 PRAZO DE VIGtHW.- VIII.OII Tl1TAI. DO 
TtAAIO Df FOMUtl01 RS U0,000.00 - ASS!MTUIIA 
27/U/?018. 
S(CUTNIIAOEUXIN(JMIAl~ 
IJOMIN,ISllOD1UQT,t,Ç()olCXIWIIA$. 

EXTIATO OE 1HMO c»JOMlNl'O 
Tl~MO D.E FOMENTO N,I 91S6/Z0l9 - CONCfDlNTI: 
MUNldPto 0C JAHU - a.GAIIIZN;IO D( IOCII-CMl: 
F~ATE~NO "VXIL(O C~ISTÃO - FAC - C.11,P.J. 11 .1 
~1S7A5'/0001-0l- Ot,IETO: V TlAAIO Of AOITAM 
TEllMO 1)( fOM(JITtJ 11196,M,Dml O MUlildN) CE l 
O fAATlMKl AUxlLlO CAISTJ.o - FAC, OIIETIV DO A 
P~OOl'AAZOOCVIGtHOl<-V- WOO 
TfltMO Ol JOMQITO: AS 3' 600,CO • AUI M -
I1/ll/l011, 
SKllf'IMIAO(la)NOMIA(RIWIÇAf. 
PEMIITAlollNTOOtUCITAÇÕOlCOMl'8A$. 

UTMTO Olmw<>DlFOMEJITO 
TlllMO Ol fot,ClNTO N.t HS7/20U - CD> 
MVNIP'IQ or '-'tlll - OIIGANIZAÇ,IO Dl soc~at-t:iw., 
PRÕ-MlNINAS ENTIOAOf DE AMIAAO - C.N,PJ, N.•1 
,1 .J67.ln/DOOl-U-Ollt:10< l•TtRMO Of A!Jr.AMEWTON, 
lUMOot.íOYIEHTO NtM50, CNTMO MUNIC/lloOE W.Uf 
A PIIÓ-MO.~ ENTIOl,D( O( AMH,.'10, oalfTIVAN:JO A 
l't(()RIIOG4ÇÃO DO PRAZO D[ VfGtHOA - VAl.041 T11IM. DO 
TDIMO Df IOMIN10: 11$ 79.200,00 - .USINATUltA -
27/11/201~ 
~D[ICOIIOMl,\(IIIWIÇAS. 

DDMW,1llCTI)DEIJCl'Dl!ÇÕe$(a>MPIW, 

aTWO Of ltllMO Dl fOloVlffll 
TlltMO Ol FOMENTO N,t 9858/101! - COIICfOEIIITl: 
MIJNICÍPIO or .wtU • Ol!QAHllA(-">l'll SOQl'OM)e CML: 
VILA SÃO VIClNTE OE PAUi.A lM JAÚ - C.N.P,I, N,t : 
4U02,7•S/0001· 3S-oaim>:1•lt11MODEAOITAMU(IO/IC 
lt!IMOPf fOl-'OO'ONt.,_l,UITN.OMUMC!PlOOEWIIJE 
A IIIIÁ SÃO V!ClNTE Of Po\lilA EM IAÓ, OllfTIYAHOO A 
~ DO PAAZO Df llfGll<lci4-1MI.Dlt TOTAL DO 
ltllMO DE fOMllffO: RS U0.000,00 - ..UIN-'TUIIA -
'17/12rlf)ll. 
~DCtCXlNOMIAf FIIWIC;AS, 
D~AMllflDlll~l-.U. 

llCTMTO Of TUlfolO OI FOMrNTO 
1UMO OE FOMENTO N ,1 1159/1019 - COJic:tO(NTI, 
MVNlcif>IO Oi JAHV - OIIGANIZAÇÃO. ÓI SOOEOólllf CMl: 
ASS0CIAÇÃÓ JNJEHSE CECOUCAÇÃOl:A~-CJU.J. 
N.t : S0.760.420/000,-U - OIJETO: t • lUMO Df 
ADITAMEHTO AO l(Al,IO. Ol FOMffffl) li" 9'42, IHt1lt O 
MUIIICifoloDEJAHUfA~JMJEIISEDEEOUCA(ÃO 
EASS5ltHOA. OI/ETIVANOOA PtlOltlOGAÇÃODO PW0 0( 

Vl!itliCIA - 1/,\1041 TOTAi. DO TOMO Of J0MtNT0: 11$ 
J9,600,00•AS'..INR\IIIA-T7/l2(201'-

SlCll[TAAIA OE lCONOMIAUINAN(AS. 
OE-O OlUCITloÇÕ(SE.c.oMIIIAS. 

tJTWO 0ETIM101lf FOMEIITO 
TUMO DE FOMENTO ~.• 9861/2019 - CONC(OEJITt; 
MUIIICiftO Of JAHU - QAGANllAÇÃO Df SOCIE040( CML: 
ASSOCIAçAo Ol "STRUÇÃO l'OMAll E WIER0tff04 -
ÇEIH80 PROMOflONAl SÃO- 105( - C.N,P,1, N ,t : 
5Ó-21"097~-SI-OIUmlll•ff,AMOOE.AOITAM[MIO MI 
l(AMO 0l FOMENTO H•-- El<ITIIE O MUNICIPto OlWIU l 
A ASSOCIAÇÃO DE IIISTIWÇÃO ,o,Ul,U E ltllfflClhlCIA -
CElffRO PROMOCIONAi. SÃO iosr, OIJETIVA'IOO A 
l'ÁOAIIOGAÇÃO DO PIIAZO Of VlGlHo.r.- VAI.OR lOTAI. 00 
TUMO OE FOMENTO: ft$ 198.000,00 ~ ASSl!IATUIIA • 
17/U/lQla. 
SECllfWIAO(BX)HOMl/offlNANÇAS. 

-MUITODEtJCml;OUECOMPMS. 

t\:» ~f~?1 
(:t,)~~~~ ~í-!::~g 
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO LAR ESCOLA "SANTA LUZIA" PARA 
CEGOS - LESC, PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA -.e,eNtO: 2019/2020. 

Aos (15) quinze dias do mês de Janeiro de dois mil e dezenove, às dezoito horas em primeira 
convocação e dezoito horas e trinta minutos em segunda convocação, conforme Edital de d 
Convocação publicado no Jornal da Cidade do dia 10 de Janeiro de 2019. página 23 
respectivamente, realizou-se na sua sede administrativa, na Rua Gerson França, nº 11-61 , , 
confonne lista de presenças, a Assembléia Geral Ordinária 'do Lar Escola "Santa Luzia" P a ) 
Cegos - LESO. Na hora àprazada, não havendo número suficiente para instalaçã da 
Assembléia, de acordo com o Estatuto da Entidade, foi aguardado o prazo legal de ·nta 
minutos, para instalação em segunda convocação, o que ocorreu somente às 18h35min Abri 
os trabalhos a Presidente da Assembléia indicada e eleita, Sra. Nilce Regina pas 
Canavesi, que assumiu os trabalhos, convidando para secretariar os trabalhos, a Sra. Vai ia 
Merino da SJlva sendo aprovado por unanimida<;fe dos presentes. A Presidente s li · a 
Senhora Secretária para ler o Edital de Convocação, a saber: LAR ESCOi.A "SANTA ZIA" 
PARA CEGOS - LESC - CNPJ 45.030.442/0001-19 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A 
PRESIDENTE DO LAR ESCOLA "SANTA LUZIA,.. PARA CEGOS - LESC, no uso e gozo de 
suas atribuições legais, e estribada no artigo 16, incíso 1, do Estatuto Social, convoca os 
associados da entidade, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no 
próximo dia 15 de Janeiro (ter~-feira) do corrente ano, às 18h:00min., em primeira convocação 
e às 18h:30min., em segunda convocação com qualquer número de pessoas, em sua sede 
administrativa na Rua G.erson França nº 11-61 - VI.la Mesquita, Bauru - SP, na oportunidade em 
que serão r,iiscutidos, tratados e votados os seguintes assuntos: a) Eleição e Posse para nova 
Diretoria, Biênio 2019/2020, com mandato até 31/1212020; b) Apr~sentação do Plano de 
Trabalho para o ano de 2019; e e) Outros assuntos de interesse social. Bauru, 09 de Janeiro 
de· 2019. NILCE REGINA CAPASSO -CANAVESI - PRESIDENTE~ Após a leitura a Senhora 
Presidente da Assembléia considera aberto os trabalhos e passa a ordem do dia, qual seja, a 
apresentação, de uma única chapa concorrente-as eleições, assim constituída: MEMBROS DA 
DIRETORIA: BIÊNIO: 2019/2020/2021.. PRESIDENTE: SRA. NILCE REGINA CAPASSO 
CANAVÊS! - RG. 12.172.065-2 - CPF: 004.810.698-44; VICE-PRESIDENTE: SRA. INÊS 
MARA OI DONATO - RG .. 9.328.669-7 - CPF: 057.171.568-Q-4; 1° TE8OUREIRO: SRA. 
MIYOKO AKITOMI DA ROCHA - RG. 10.613,328-7 - CPF: 015.450.548-00; 2° TESOUREIRO: 
SR. LUl,Z HENRIQUE OI DONATO- RG~ 8.283.380-- CPF: 035.428.258-16; 1° SEC.RETÁRIO: 
SRA. VALÉRIA MERINO DA SILVA - RG. 18.480.1 18 - CPF: 214.216.918-09; 2° 
SECRETÁRIO: SR. LUIZ FERNANDO DE UMA LARA - RG. 20.060.507; CPF: 178.121.218-
01 ; DIRETOR PATRIMONIAL: DR. VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - RG. 4.481.913-9 -
CPF: 601.032.309-63; VICE-DIRETOR PATRIMONIAL: SR BRÁZ MELERO - RG. 4.574.287-
X - CPF: 538.822,618-20; DIRETOR DE EVENTOS: SRA. MÁRCIA DELLA BARBA PEREIRA -
RG. 7.728.717 - CPF: 042.688.318-78; VICE-DIRETOR DE EVENTOS: SRA. NILZA 
RODRIGUES VENTRILHO - RG. 4.513.213-6 - CPF: 204.173.998-39. MEMBROS DO 
CONSELHO FISCAL: 1° MEMBRO: SR. SEBASTIÃO GÂNDARA VIEIRA - RG. 9.234.947-X
CPF: 014,509.868-03 - 2° MEMBRO: SRA. ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - RG. 
23.880.316-8 - CJ>F: 251 .595.888-50; 30 MEMBRO: SR. PAULO SÉRGIO DORADOR - RG. 
13.501 .67&-9 - CPF: 056.249.378-65; 1° MEMBRO SUPLENTE: SR. LUIZ ROBERTO 
TIZOCO - RG. 12.534.768, - CPF: 118.122.848-45; r MEMBRO SUPLENTE: SR. VALDIR 
GOMES TEIXEIRA - RG. · 16.874.611 - CPF: 045.662.968-81; 3° MEMBRO SUPLENTE: SR. 
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES - RG. 6.915.903-2 - CPF: 603.937.268-00. Feita a 
apresentação da chapa, todos aceitando as candidaturas, foram colocados em votação, sendo 
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eleitos por unanimidade, mas com mandato até primeiro trimestre de 2021 . Em seguida foi 
da~o posse a textos os eleitos, cujo mandato terá inicio em 15 de janeiro de 2019 e encerrado 
com a _posse de nova Diretori'a em 2021. Em seguida a Presidente apresentou um relato das 
atividades prestadas até a presente data e o Plano de Trabalho para o perlodo de 2019, 
incfusive informando os Convênios com a Prefeitura Municipal de Bauru, sendo aprovado 
também por unanimidade. Esteve presente também, a Sra. Marfi Nabeiro que apresentou um 
Requerimento datado dé 14/01/2019, cujo teor foi feito a leitura, mas os associados presentes 
acharam por bem manter a eleição e os membros já escolhidos previamente. Em seguida a 
Presidente CQlocou a palavra livre aos presentes e mais nada foi dito e as 20h:15min., nada mais , 
havendo a ser tratado, a Senhora Presidente, dá por encerrado os trabalhos e eu, Valéria Meríno 
da Silva, fui secretária, lavrei a presente Ata que foi lida, aprovada e segue assinada por mim e pel_ 
Presidente. 

/ ~ .Q ':-66. ~C.( -4" :;J-7-; ·1 
" -~Ice Regina Capasso·Canavesi 

- Presidente ~ 

PROC. N\l_~l1'>~l--,'-'\'it-1"--" 

FOLHAS.;_:::~:.:J::=-:;/====;t===:..i 

Estiveram pr~ntes as seguintes pessoas que assinaram livro de presença separado: Miyoko 
Akitomi da Rocha, Inês Mara Oi Donato, José Car1os Augusto Fernandes, Sebastião Gãndara 
Vieira, Nilce Regina Capasse Canavesi, Marll Nabeiro, Valéria Merino da Silva Antônio 
Trindade Silva Neto, Vander1ei Ferreira de Lima, Luiz Henrique Oi Donato e Nilza Rodrigues 
Ventrilho. 

A presente Ata foi rec_figida e digitada por mim, e c:cmsta no Livro de Atas. Nº 03 fls.12 e 13 do Lar 
Escola "santa Luzia" Para Cegos e é Cópia fiel. Bauru, 15 dé Janeiro de 2~019 . 
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OROiNA~ 9 LAR ESCOLA ''SANTA LUZIA'' PARA CEGOS . :1
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LISTA DE PRESENCA DA AS 

:1 _g./ l)atr. 15/01/2019 (3° Feira) - Horário: 18:00Hs. l':.olla.b Lar Bsool!l, "Santa Luzia» Pi!l'a Cegos; 

5 i'J Endereço: Unidade·!: Rua: Get:son França n• 11-61 - Ví!a·Mesqllita - B.11~-SP. 
o _,_ . 
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IA GERAL ORDINÁRIA DO LAR ESCO 

" PARA CEGOS .• 

Data: 15101/2019 (3''Fel:ra) - Eorário: l g;OO Hs. Local: Lar .Escoli\ "Sant.i Luzia" Piu-a Cegos •. 

End!lr~o: Unidade I: Rua:.C,en,on Fránça nº ll ·61 ·- 'viia Mesquita -Bauru-SP. ... _13 .,_u u..._,.,o 

g~!, jf 1 ~ g 1 1 J ""'· I ' ] ENôERERÇQ ELETRÓNICO 
·NOME ~'DORG. E-M41L_ 
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S,,AR:é"SCOLA "SANTA LU.tiÁ.fl'PARA CEGO$ 
RU4GERSON 'FAANc;A-Nt1:it.a1 · VI~ .SQUrrA • BAURU.:SP 

MEMBRóSJDA DIRETORIA: Bl~NIO: 20l9/202ó 
• 1 • . . • 

' ' 

. PRESl.0.f:N'TE: SRA. l!IJ .. ÇE: REGI.NA CAl1A$SO CÀNAVl:SI 
.ENOl:~EÇ(): Al.AMEOÂ 0ASMILT,ONIAS, 1.;.97 (PARQUE VISTA.ALEGRE) 
PRõFISS.\O: PRES. ESCOb.AR- ESTADO GIVll.: CASADA 
RG. ·12.: 172.J)eS.:2 . CPF: '004,810.698-44 
REGIMi:?'tiÉ OASAMENTQ:.co~~NJiÃO PARCIAL DE:8ENS 

VICE,.PRESID~NTE; SRA, INÊS MARA:01 DONATO 
ENPEREÇO: RUA: CLÔVIS .B'ARRETO MELCHE;Eff, 2-05(jAR0:IM•l;UROPA) 
PROFISSÃO: ADMINISTRAóoAA ESTADO CIVIL: VIÚVA 
R.~, 9.328.669-7 CPF: 057.171.56&04 

1"TESOUREIR0: SRA. Ml'fOKOAKITOMI DA ROCHA 
1:NQE~e-ó: RUA-AFONS.O SIMÕNETTI, 14.-22 (JARDIM BELA VISTA) 
PROFISSÃ'O: COMERGTANTE ESTADO ciVJL: GASAOA 
RG. f0.$13:32.8-7 . . CPFi Ó1.5.450:541MÓ 
Rl:GIME DEÕÁSAN!ENTO: COMUNf:IAO PARCIAL DBB!:NS 

'Z' TeSOUREIRO: SR. LUIZ HENRIQUE DI DONATO. .. . 
E~DEREÇO: RUA: LINCOLN QUEIROZ ORSINI', 2~!'35.• ./ARPIM EURPPA 
.PROFl~SÃO: GIERENTE COMERCtAL E$TADO CMi.: CASADO 
RG. 8:26.3,313Ô ·• CPF: 035.428:200,11:> 
REGiME DECASAMENTQ: COMUNHÃO PARCIAL t;)E BENS 

1° SECRET.ÁlilO: SRA. VALÊR.IÁ, MERINO DA SILVA 
ENDEREÇO: RUA: LUIZ BLERLóf,.6-45 (JARDIM ÊURQPA) 
PR.0FISSÃO: ADMINISTRATIVO ESTADO CIVIL: CASADA 
RG.18.480.118 .. . . . . CP.F:214.216.918-0~ . 
RÊGIM~ DE CASAMENTO: COMUNMQ PARC.IAL DE BENS 

'1!' SECftEi'.~~O;·SR. LUIZ FJ;;RNÀNDO DE.LIMÁ 1,A~ .. 
ENQ!:~Eço: RIJA: ANTÔNIO REBUÁ, 1-125 (JAijOIM GUADALAJARA) 
PROFISSÃO: l;?MPREsARtO. ESTADO CiVlL: CASADO 
RG.:20.060.507 CPF: 17.&121.218-()1 
ReGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAL OE BENS 

DIRm'Olf PATRIMONIAL: DR.VANOERLS FE;RREJRA.01; LIMA. 
ENDEREÇO: ~MEOA OA'$ CSSALRINE'AS. 3-30 (COND. RESIDENÇL4LPAiNEIRA,S) 
PROFISSÃO: PROCURADOR 00 ESTADO 'E;STADO·ÇlVIL: CASÁD~ 
RG. 4A81 :913"9 Çf'F-;. 601.032.309-63 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHÃO PARCIAi, DE BENS 

VICE-DIRETOR PATRtr,1101',IIAL: SR BRAt MELERP 
EIIIDEREÇQ:. RiJA: PROF. VIG.ENTÊ M. P. SCAGLIONE, 2·150.(RE;$, SAMAMBAIA' 
. PROFlSS-AO: ADMINISTRADOR ESTADO CML: CASADO 
RG': 4,574.287-X Ci>F: 538:8i2:°B18-20 
REGIME.DEéA$A'M~Tô: OOMUIÍIHÃO UN~VERSAL DÊ BENS . . . ,·- . 

., .. 
~ 

" 
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LAR ESGOLA 'i'.SMTA LUZJA" PARA Cl;!GOS 
RU.A GER80N FRANÇA N,º 11-61 - VILA MESQU.iTA. ~ BAU~.SP 

MEMBROS DA DIRETORIA: Bl~Nl0! 2019/2020 

DIRETOR:OE EVENTOS; SRA. MÁRCIA DELLA BARBA PEAÉIRA 
~NDEREQ01 ~UA: KE!'-,l"r,ti;ROQNO, QUAl)RA 23-LÕTES e !l (RESfDENCIAL LAGO SUL) 
PROFISSÃO: COMÉRtlANTE ESJ'ADQClVIL: GA$ADA 
RG. r.728'.717 CPF: ~,688.318-7.13 
REGIME Oi: CAS.At.lENTO: COMUNHÃO PARCIAL OE BENS 

~CÉ-DIRETORDEEVEN'TOS: S~. NILZAROORIGUESVENTRILHO 
ENDE~éÇP: PRAÇA l>ALIN HAODAD.NETÔ, 13-10-APT. 901 :(Vii.A UNIVERSITA JA) 
PROASSÃO: ARTISTAPlASTtcA. ESTADO-CML: SEPARADA 
RG. 4,5t3,2.13-6 ÇPF:·204;17-3.998-39 . 

MEMBROS.DO CONSELHÓ,EJSCAL 

1º·MEMBRG: SR SEBASTIÃO GÂNDARA VIEIAA. 
'ENDE~ÇÇJ: ~(JÁ, ~OAQUIM .DA SILVA MARTltA,. 9-51 (VILA SANTA IZABEl) 
PROF1$$ÃO:: PROFESSOR ESTAl)O CIVIi.; CASAPO 
RG, 9.234.941-X CPF: 014.509.868-03 
REGIME DE CASAMENTO: COMUNHAQ PARCIAL DE Bl;NS 

~ !f,/IE ... .$1'{(): $~ EI.Alt..lE (:RISTINA õ}: OLIVEIRA . . 
l;lllf:)ERt:ÇO: RVA: ENl:IA:S C. DE AGUIAR. 1-69 (CENTRO DA CIDADE) 
:PRÔFISSÃ(:,: ESCRITURARIA ESTAD(>CIVIL: SOJ..T:EJRA 
RG. ';23.880;31~ C-PF: ·2s1 .595.88B-50 

39 MEMBRO: SR. PAULO SÉRGIO IJORADOR 
ENl).t:Rl:ÇO:}~lJA.: JOS}:'~IEbE,3-"89 (N~CLEO NOBllíÍI NAGAZAWA-:; BAURU 2000) 
PROFISSAO: APOSENTADO esTADGCML~ $0L rEIRO 
Rê, 13:5tl1,6-7&-9 CPF: 056.i4~37e:-ss 

.___. 1ó '"1EM8~0 $UPLENTt: SR. LUJZ ROBERTO TIZOCO 
ENDIEREj~:· R~~: ANTÔNiO. ESPIRITt:lSANTQ, ~9 {VILA PAMISO) 
P~Oi:IS~f).; JORNAL1$TA E$TADQ CIV1L~ C1'.SADO 
RG.12,6~~7~8 . CPFl 118.122.8,ffl-<15 
REGIME DE <::A$AMENTQr,QOM!JNHÃOPA'R~IAi,. DE BENS' .... 

i!'· •l:MBRO SÚPLE~.$R. VALDIR GOMESTEIXEIRA 
ENDEREÇO; RtJA: t,lt~IÇO, 8-18 (JARDIM TERRA.SRAl'ICÀ) 
PR0f~SS~O: COMERCIANTE ESTADO CIVIL: CAS,ADO 
RG. 16.674,611 . CPf: 045.66i.968-81 . 
REOIME DE CASAMENTO: COMUNl-!Ã6PAR~IAL D.E BEN~ 

36 MEM8~0SUPLE.NTE: SR. JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 
ENPEB!:C,0: R(JA: tl)pt~IÇil/lNS, 1-85 (VllAANTARi:iêA) . 
RG. 8.t;l.15Jl0$:.2 CPF: 603-.93'f26B-OO 
REGIME·D~ CASAA!.ENTOi. ÇOMVNHÂó "rQTAL Dt fUINS 
PROFISSÂ~} AtiMINISTA.cioR ESTADO CIVIL:CASADO 

i 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BltASIL 
PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEJS 
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL D:E PESSOAS JURÍDICAS 
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~111Presa: _ !AR ESCOLA SAlÍTA L1JZlj\·PARA CEGOS 
c.~.P.J.; 45.030.+12/0.00H9 . . . . . . 
Ílalaaço ~riéerrado em·: 31/Í2/ÍÓÍ8 

BALAllÇO P.AlRIMONl'/11. 

i>escrlç5o 

ATIVO-
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.. ÁTÍVO CIRi:UWffl 
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ÇMJ(f. 
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. BANOO'BllASILfl~O DE.D~SA-,205921-S 

API.Í~çÕl!S F1Í'IA1iéiiiAA$ UQlllD~IMEDIATA 
.· BANCO BRASIL.E!RO.OÉ ~ $A, 1059?1-5 
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FREEZER 1/J:RT.CONSUL \Mlll> . 
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MÉSA·AtJX!LlÁR. Sfl1 ~Á~. . 
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ARM.WI) SAU\ TEO 
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627_,~D 
3i0,~3D 
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2.220,000 
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680,'JQD 
JOQ,58_0 

65.314,. 
379,00D 
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· ···.oal!l~ 
- -- . lllSS A RECÓ\:lt!R . 

: . FG1S ~.RECOUiER., 
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o~çõl!S" . 
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~ QEAVÀI.JAçAoPAl'RU\ONIAL . 
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. SUPERA\lroS. ACOMUL/\ll,OS, . 
· . 11f5'J~ 'AllO,DO EXERé:Íóo EM aiRSO 

(-) AJUS'fi-DE EXERCICIO Ali!TER!OO: 

~-R.:4#"./k ~:en '--'íÍÍ!cr REGINA CAPASSO-CANAVESI· · · .. 
PRESIPÉNTe 
CPF: OQ-4_.810;698-4'1 

.....:.~-- .. 
l'ROC. N2 t{{. ll~ 
FOLHAS 1-\;y 1 
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Fàlha: Dl29 
NÚJ)1el;O !ivJ:o: 0.030 
Emlssaô: 11/0l/2019 
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82,44C 
15!,70C 
19'1,&IC 
320,0◄C 

.68,0◄C 
1SÓ,9SC 
)O,OD<; 

·lfl5,52C 

il8<88". 
~lMC 
63,00C 
42;g6t 

451.306,~2C 
34,~~,0lC 
10,000J0OC 
JO,OOQ,OOC 

10:000,0QC 
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t:U,70C 
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4.ll~,71ÍC 
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444,70C 
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3A12;64C 
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400,0ÕC 
◄00,00C 

2'ó12,(AC 

539,ISC 
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~,ase: 

539,BSC 

416.101,HC 
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~53,79C 
l.38:251,4!1C 

2'?,_496t38(: 
277,496,-'SC 

275.263,75C 

3ÍJl1S~ 
29.183;130 
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RE'Cl!rr~ BRÍ,ITjl 
smcties M11>11aPAI$ •. 
~<;~OE ~s 
Mt!fóS·~~s 
OOA..CQES ~E:PESSOA ~IÇA. 
~ _DÉ PESSOJflURIOICA 
MNTOS Gi\SINHA.!?!l PAPAI /1.QEL 
EYENTOS SANDUIOIE BAj.lRU . 
EVENTOS FBJOADA 

RECJ!rTA ÚQ\ll!>A 

o~~nv,.,i• 
·S/\lhúQS~_ORDalADOS '·.: . 

f~º 
-·~·••. 

/\SS!mNtlA Mê:>ICA E SOCIÀl ~~,· 
PlS S/. FOLHA; 
Il'llJ .. ·.· 
'rnXAs·o
J<4LT~ PE J<Ç)AA 

.ISSQN :. RETIDO 
')l<P\lS:!00.-~ 
ENERGIA E$ll!Í:A' 
ÁG\l1'EÍ!SGoTQ ·: 
~ 
o&fus~.us i;TÉIEGRM'li:iS. 
SE~URO& 

.MA'lÉW)L Dl;'~lf 
MAT.BUALOE HIGIENE- f UMPfZA 
SER'U.OSPl<ÉST,1/)QS PÓR ~ 
DEPRECllAl;ÕfS E AMORTTZAl;ÕES. · 
~R CÁRTOÍ\!O . 
UVROS, JGRNAIS E REVlSf~ 
L!~O· 

~i:,,.ô-_r,r.~ . 
• ~éAD EJJMP.EZAOQ ll'IOB~-

IJ\.....NE:I' . 
l~CEN'flVO:i ~ -'I.ÍJl:IOS · 

·CESTA.lWi!CA E.TIKE.'l'Rffi:lCAO 

~ ~~ 
DESPESAS. COM AUM81TIICA<l 

. ·ti~~ . PA EêozlNAA-
Mô~(I'~_; . '. 

~~~-
MAN\fTElli;ÃQ OE lllit~C/ · · -. -· .. 
éolise!Uo~ ~f\çll~ 
l~Dé MORÁ ·: .. 
DES!lESAS.aAACAAll)S 
!Of-lf:IPOSTQ ~ - . 

Rl!~AS~. 
RECf!TAs FINANCEIRAS 
JUROSt; tJ6ÓJIITO$ . 

RENDÚ'ieit~_OEAf'Ll~ÕES· 

RESULTA!)Ó. ~PfliÀo:O!!~~ 

., ✓ • 

!iisrema lit<nd"!l•-1"'1'-ÀNA Kl:il1'·~AAOOGOUU\IIT-TOLEOO 

Saldb 

·4ss:wi,4$ 
57.005,97 
·~1QtQo 
4.76ij,30 

:ip.l',72,34 
692,00. 

µ.36,.til 
1,990,00 

(247353;&) · 
(19.935,95) 
1s1:1~1-~~>. 
(64.778;?.S) 
(.!l).'38,ll) .. 

(00,00) 
'(9il!)!l,.33)' 
(2.-427,ií} 
l$s~;izj• 

(7Q0,qô) 
{i.694,&I) 
. (118,<ll) 

1i2,s6> 
(4.639,95) 
{J~,;a) 
(7,W!-,82) 
. '(Íl9,,IOJ 
{1,'152,32). 
(Í.31.4,22). .
(3,109,91) 

(21,!l3,~)
t17.038,42\ 

:tiílll.~} 
-(181,SO)' 
(ÍJs;oo)' 

(-13,356,0Ó) 
'(~,90). 
(949,03) 

tS.?~.00) 
(4Q;323,15). 

(4.437.41lj; ·. 
(4,052,64) 
.PS8,2&) 

(l;s60,()0J 
'(7.335,65) · 

'(495,13) 
"(2..290,79) 

().065,dO) 
-(i,6i.-J 

(10.033,00) 
,(72,:l;d). 

'431,63 

folha: 0110 
NútnetJl.ftvro: 0030 
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Emptesa: I.Alt.ESCOlA l,ANTA L.Uz'I'.,. PJ'RA:<=J:.GQS 
C;N.)'J.: ' '4~:0i0.'111;1.loóÍlH9 . . . . . 
l'eiíddo: ;OIÍOl/2018 • 31/12/2018 

Folbij: 0134 
Núméro í1VTO: 0030 
E"1issÕl): ll/(J>l/2019 
Hotá: 11:15:32 

. 
DEMONSTÍÍAÇÃO DOS FLUXOS DE •<;ADÇ/1 PEI.O. lllffi)l)O INDlRê'tÍ>'EM 

. n:oe DEZEM!IRÔ DE 2018 

PROC.NR 11Tu./(q 

FOLHAS ~J, 

AlIVIDADJ,S(ÍP,RACJ~ . 
~!)ado 'do pe,iodo . 
A!USTES l>AAA CONOLIAP. O RESIJLT,'iOO.ÀS DISPôNIBiúDADl;S GERADAS Pl;LAS ATTV}DADES·.oP;AA. 
Depred.çãb e M10rtltaç;io 

. Tributos • retlJl'<!ilr 
Ronda .de'invcstlrrlentc>s. 
Desgé'sas de_juros . . .. 
'LUCRÓ .. OP_ERACIGNA. BRIJTO'~ IÍAS'.~Ü~Nr;:AS No é:APITAI...O~GJR0 
VAIUAÇÕ'ES-NOS A~OS É AASSlVos ' . . · · ... · ·. : 
(~umento), ~ei!u~-·-tasá:receber e <ltltJW 

. '(A\lriien!P)~du~•~ es!dques ' · 
Al(rh<!~.tt>(Jlédµ(/J_d)·emf~pres 
fl,!rtil;ni;o{Re~b) ~l!Í Fl"'t;•-~ .• pagar 1:. ilrovi,;ões . 
Aurj,l!nto (liedú~oJllO [mpo'stivd..-_Rl!ncia'.e Cilntrlbulçao Sodàr 
OIIXP<~~IE.r1TE ~ OP!:RAÇé5):S. . .. . . 

stos qo>.Rend;,· e COhti'ÍIÍuiç_!jo ilodal p;ÍlllJSc e • . Çurospagos 

IJXO D!:~ ÁNTESWS!BlNS EXfllAOJWINÁfUO~ 
• Req,ptmenia .ifà lnden!Íàção àe sesuro · · · . 
~ l,ÍQ\/ÍÓO PI\OVEN!ENTÚlAS ATIIÍIDADES OPERACIONAIS 

. ~" 

A~~llE-JN-VESJÍMmTQ . 
. . có . '·de· {IJlobiliiàdo . 
~ . ..,. .. 

Aqu!$içlio ~ ~~tas 
l!eçej,~~ de atlvós pennàv,ntes .. •, 
-lúros retebidos4e·~iíri!s.dmo.i 

. CAIXA Liqµi))C>USÀDO NAS ATIVIDA!l,ES.ÓE INVF~/1~ 
Desp<>sos ex-,,:.segulntes · · .. 

~TMO/ÍD~ DE_ FlfJ.VÍ~àm> . . : .. 
. -!nl'egr,ll!zaçjío d<j;c,,pltal. ,,: :·; · .. · 

:,a:;;:i,t~-=• dMdeo~os. 

Piiga..,,,tos de él)1préstiinos/Qebên\\l~ 
(ftnp~Jnl<)S lo~-. . . : . . . , . . 
€AIJ(A d9UIOO G\:l!f\DO ·PEL/IS ilif:Mf>AOl;S ~E 'Fl~CIAMENTGJS 

• ;_,·i~1b01dades,_ ' '.'. ' 

Íi~Q,AÓES-'f4o 1Nfa0, Qil ilr;~ooo·· · : · · · 
QJS9Ql';IaILjl)./IDl;S;·NO Flf\lA\. 00.P~l\looo 

/2 4;,e.4~'4-~~-
. . . Nll.ÇE REGINA CÀ/'A~sti'Ó,~AVES! 

PRJ:SlREl'.rE 
q>F:.:0(14i~I0.&9!l◄1. 

'l,êõJi SÔAAisFn.Ho COtfrABILil:><'l:lE:Mfi 
éNPJ: 22;~po.798/000l-73 

Reg. no CRC - SP soj> ijº Ó2Se343J.l/ll'O 
ANA KE!lA CAMAAGO GOUlART TOLEOO· 
RC!j. no-1:RC' SP sob ó No. !SP14!6QQ.9 

CPF: 058M7:048-7& 

31.415, 7õ 

0,615,71) 
11.038,42 

0,00 
0,00 

.0,00 
4◄-"8,47 
44.83ií;47 

2.1.J!l,Sl 
o,~ 

º·ºº '(31.◄99,39) 
0,00 

íJ177,91 
.l5.1'7Í,9! 
1!M77,~ 
1s •. 4n,91 
15.477,91' 
15.177,91 

(17,160,13) 

(17.i6D,43) 
(17,!t0,~3 J 
(17.lS0,43) 

·,•(17;t60,13) 

0,00 

ºfº·º ·o,oo 
0,00 
p,oo 

~0;000,00 
10.090,00 

8'.Jl-?,48 
1.,309;77 
9.f>27,25 
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.LAR ISCOU ....... A L\lZIA P',RI CEGO.$ 
◄$!0J0,'1?XI001~19'. 

NOTAS Ei<i'.UCATIVAS >.5 ÓEMONSTRAGÕES CONTÁBEIS EM 31/12/Z0lS 

1 • 'CQNlEXJO OPERACIONAL: 

fplha: 
NQ'tno-o m"O! 
Emi,,ão: 
l~i 

·Ol31 
030 

31/12/2018-
il.:1'&52 

NOTA at . ' 
Aosc·i.:ar-Esc:01,:, "$Qnta 4J:zla rara Gegos'f tem per flnálfdade:.ç,romdv~·deforth~ Cóntli,~1idã:, permanente e:ii?l~ada~ i:ires~çao 
êf e serv1ç&j -~e· .tó~fhp -0~'-1~8;-executando .serviços,. pcogra mas: ou ·prôJetbS 1iócro· asststencial5:-. 

JI, ·APRESENTAÇÃO DAS DEMONS1l¼;Í)E,5: 

l'lOTA QZ_ . . 
A ~!$!:te deye lnfonnar.:<tue·as OêmdttstraQ5és -~be_is é Ftnance,Jras ~IJI· ~~as em confqrmidac!.e com· ij 1.el_n.0 :(i,404/76"e Resolução. 
CFC l'.I 8'77/2000, .que.aprovou.aNBC,.=r 10.1'9. 

IU··l<ESUMO DAs'PAATlú\$ CDNTÁllÉIS: 

l'IÓJl\03 . . .. 
. O R<l!llmaccotábll ódotado pda.i!ntldade é o regime ~ ,;o,ll)~da-

(ló'rt,-Õ'I. 
~:ifJ!lia~(lnan,r,et~ eslã6 <!emo05lradas no ,\tlvo O.Culante na co~ de Apl!ClçOes•finaoci,lraó-.de Uqitfd~ lmédlata, de aa:ird~•com as NOCs, 

NITIA 05 
Os ~êntç>,5 d~~~ de P~ A'~tis-~ J~~_Qs ~P con~Qli~:como,recelr,a-n.o tno.rtieoto ·de seu rectbrmcnto; As sut,venca_es, 
otlundas;'t:le.:~0$ de-ô:>rriprom!SSO$ flrm"1os en~e Ut}l3c;r; Estado e Mlm_l(fpb, sfo. pro.v1$1ônõdas quandO recebtdas:para- a't'elta,)o e aloadas 
corro- receita sométrt.e ·no .ato da préSta~o de cóntas i.Q;õ ,Q 6rglo 'tOmP«-cnte, . ·. 

NOT,'i05 
1/alores dás. doaçlle,; ~lfi.S de p __ /'isicaH/ou-~ás Jurídicas: 
•>.Pêssoà Fislca: à$ 11.sss,OQ · 
b) Péssba lundli:a -R$ ns.703;;l.1 
cJ ~ventii"l;alldh• dbp,pàf I\Ol!r:1!$ .6~%,00 

'd)&'entosánilúlffie Bau,u: Rfl.l,3&2,78. 
~) Qoa,.ao ossoctados R$ 4.~6,J0 
f}~ promopona• · R$ 8.103,00 

NôTA07 . 
Valore$ doa •a)JXll_foS ~ su~ n;ceb.l~.<lo l'l><lo! PuÔJlco. 
•~bvqo~ir,; Munl,:ip;1b ~-485,291,46 

NOTA O& 
Os rec:urSc~s/d~ ~lclacJe totam àplléatkis em ~· Hf!aTida.des fnstitucfonals-i de confQrmldade. com seu ~awto SD(la~ -dertlon,stratfos pélas suas _,nn,;-oo,; Pabimonláls, 

NOTA O~ 
Oemon!;tlamofabsfxq; ~s <9']1;1• dás·gr,ÍtqÍd.adesif~ldàSjÍµe·est;o r"5paldadas em documen\àç!o· há61t e ,es~ci,~planllh<!S dnpuraçâo: 

~'3.2.2~,IOO;l • Sal;lr!os e Qrd~ddS 
bn.1:20. mo., ~ia• s.rar1os · 
cp.2.20.<02:o ~100\ot1vos-• Arunos 
d).J,2.>.0.402:l'~ Q,stàsl!à~icàs · · 
e) J.~.2!1.~J.,-, llc~esas ·com Allm"""'"'º· 
f) H.tb.◄oi.s -· o,,,pi,<ás c:/Co~•• e éós~há 
g)~.t.Z0.4~2.8 'Materlalsl'<dagóg!cos · 



• 

NOTA!0 
Inform~e os-valares:das gratuidades tX:mcedtda5: acrma. res~tvament~ 
ij)R$. 24t.~~t2i. . 
~)~ 19.935,95 
c)R;$ 8.,93\IJJO. 
d)R$ 1Q.3Z3'J.Ji 
é)l\} 4.0S2,64 
1)11$, 758,26 
{Í)R$ 7 .335,6, 

NOTA!! 
A instlttl!i;l!Ó"llstlfnil de lseni;ão da cota pat);>hal 11.9 !Ns§ -1-9.T + Tercei~ l'l -Qcl(fR$ 17.147,62 

NOTA 12 

1 PROC. N2 l~u, 
FOLHAS 54 

·~1,, 
030 

31/12/201! 
ll:J&:52 

A.rubrica ·Meosatldades retibida, no va!OI de R$ U,555,00·(onze. mil.e qulnheilfus e<tnlil)ehta t.i;lné<> reá~, .a<Nêm de .doadores·~, (i$lca· 
mi)!nsa!lsta. · 

NOiA 13 

.A enllda<Íe.deda,~ lju'e ré"o éobr~m nenhtlln V.lar de se~ usuártos rl!fer•~-• qUijlquer.~Po·<le ~i;ã.o,desenilços. 

z:t.~2 
~~'p> 

q,nta«,r . 
CRC: .1SF1n14.t/O-Oc 
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TERMO DE DOAÇÃO Nº 
PROCESSO º 39.689/19 

- ~,_ ~ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PRCC. N2 \ '¾ l l' ...1 

FOLHAS -S S J 

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS 
CLASSIFICADOS COMO A TIECONOMICOS QUE O 
MUNICIPIO DE BAURU FAZ AO LAR ESCOLA SANTA LUZIA 
PARA CEGOS 

Aos dias do mês de do ano de dois mil e dezenove o MUN ICÍPIO DE BAURU, nesse ato 
representado pela Secretária Municipal de Educação, ISABEL CRISTINA MLZIARA, denominado DOADOR e do outro lado o 
LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS, sociedade civil, com sede na Rua Gerson França nº 11-61, Bauru/SP, neste ato 
representada por sua Presidente, ~ ILCE REGINA CAPASSO CANAVESI, brasileira, portadora da cédula de identidade, 
expedida pela SSP/SP, com R.G. nº 12.172.065-2, domiciliada nesta cidade de Bauru, na Alameda das Mitônisa, nº 1-97, Pq. 
Vista Alegre, Bauru/SP, doravante denominado DONATÁRIA, têm corno justa e acertada a DOAÇÃO dos seguintes bens 
móveis: 

l - DO OBJETO: 

1.1 O DOADOR confere a DONATÁRIA, os bens abaixo descritos: 

BENS CLASSIFICADOS COMO ANTIECONÓMICOS 

Pat. :- . - 'V-.&I,,. 

82990 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 

82993 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 

83003 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 

83006 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 

83010 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 

83016 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 

Total R$ 85,38 

1.2. Os bens acima descritos se encontram classi ficadas corno antieconómicos, nos termos do Decreto Municipal 
nº 9.062, de 17 de setembro de 2.001 e avaliados no valor de R$ 85,38 (oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos). 

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA DONATÁRIA 

2. 1 A DONATÁRJ A fica autorizada a utilizar os bens exclusivamente para atendimento aos fins da Entidade. 

2.2 Fica obrigada a Donatária a providenciar a retirada dos bens móveis doados nos locais indicados pela Divisão 
de Materiais da Secretaria Municipa l de Educação 

2.3 
DOADOR. 

Fica vedado à DONÁTARI A ceder ou transferir a te rceiros o obj eto desta doação, sem anuência do 

3 - DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

3. 1 A doação será revogada se verificado o desvio de finalidade na destinação dos bens, a sua não uti lização ou o 
descumprimento das cláusulas legais e convencionais. 

4- DO FORO: 

4. 1 Fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, com exclusão de outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento. 

3 

' 



• 

• 

1 

\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 

E assim, por estarem justos e contratados. assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
efeito, o qual, depois de lido e achado confonne, foi assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo relacionadas, tudo para que 
produza seus efeitos juridicos e legais. 

TESTEMUNHAS 
!-________ _ 

2-________ _ 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

DOADOR 

NILCE REGINA CAPASSO CANAVESI 
LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 

DONATÁRIA 

4 
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PRoc. risi t ~ I L? 

FOLHAS 0t _ 
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS A SEREM DOADOS .... 

Lar Escola Santa Maria para Cegos - Bauru/SP 

PROCESSO 36689/19 
PATRIMONIO DESCRIÇÃO VALOR ATUAL 

82990 conjunto escolar tipo trapezio R$14,23 

82993 conjunto escolar tipo trapezio R$14,23 

83003 conjunto escolar tipo trapezio R$ 14,23 

83006 conjunto escolar tipo trapezio R$14,23 

83010 conjunto escolar tipo trapezio R$14,23 

83016 conjunto escolar tipo trapezio R$14,23 

, 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

~~ Relator do presente processo o Vereador: 

't\\\D ~¾,\~ 
EmJ.-1' de --~--=-....4-!:'---"--'=-- de 2019. 

ALEXSSANlOBUSSOLA 
Pre~te 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!.)RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando 

• sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

• 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá 

ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reun· 

2 

INO D VI DA SILVA 

Rela or 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

27 de agosto de 2019. 

NATA O D VI DA SILVA 
Relator 

MARCOSA~ODESOUZA 
Membro N~ 

OBUSSOLA 
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PROC. N2 1-::tC. l q 

~âmam;kio~ F \ 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em c2 & de e,. rJí de 2019 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - GEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 
quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
28 de ago o de 2019. 

Relator 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
28 de agosto de 2019. 

YA~~NTO 
:>Mfr:tente 

ALEXSSA DRO BUSSOLA 
Relator Membro 

~ ~vv-~ 

, CHIARA RANIE I BASSETTO 
'Membro Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em QL\ de 

Presidente 
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~ômo.m~ tk,~~'tf ~-
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver nenhuma 

restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, portanto, sua 

normal tramitação. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 

soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das R 
04 de set 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência de 

• qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

• 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 

decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
04 de setembro de 2019. 

1fQ}tq~P1 
SÉ'f 10 Bt<lJtlft'-. 

President 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 

01\(}\, °' Y\i lN 
HIARA RANI RI BASSETTO 

Pi~ ·Púl• 
l.lláie Oídà de Sua. 
Dlalr-r /09/~àda. l/lD 

C•RETOm\DE~lf:GISÍRIVo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 09 de setembro de 2019, 

incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 1 O de setembro de 2019 . 

PtdllcaçlO da Púl. 
Oiáio O!icla! de BaUIU. l./ 
Ilia ..1!iP~l:! às Is. ç, _ 
.--WlaRM)-
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 16 de setembro de 

2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 17 de setembro de 2019 . 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 17 de setembro de 2019. 

B~ 'YY'I e k ~ 
DIEGO ~HEUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de Apoio Legislativo em exercício 

C!)RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Wâm,a.,a.kuo~ 
Praça D. Pedro 11 , 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃODE 

SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7365 
De 17 de setembro de 2019 

Autoriza o Executivo a doar bens móveis de 
propriedade do Município de Bauru ao LAR ESCOLA 
SANTA LUZIA PARA CEGOS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao LAR ESCOLA SANTA 
LUZIA PARA CEGOS os bens abaixo relacionados: 

BENS CLASSIFICADOS COMO ANTIECONOMICOS 
Pat. DescricAo VALOR 
82990 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 
82993 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 
83003 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 
83006 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 
83010 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPÉZIO R$ 14,23 
83016 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPEZIO R$ 14,23 
Total R$ 85,38 

Os bens descritos no art. 1° são classificados como antieconômicos, 
nos termos do Decreto Municipal nº 9.062, de 17 de setembro de 
2.001 , por estarem obsoletos para o uso do Município e estão 
avaliados em R$ 85,38 (oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos). 

Fica a Donatária autorizada a retirar e tomar posse dos bens móveis 
que se encontram sob a responsabilidade da Divisão de Materiais da 
Secretaria Municipal da Educação, a partir da publicação desta Lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 17 de setembro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

l.9 · r'YlC.k~ 
DIEG~ EUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de Apoio Legislativo em exercício 
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q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Of.DAL.SPL.PM. 175/19 

Bauru, 17 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos e o Decreto Legislativo abaixo descrito, referentes aos projetos 
aprovados em Sessão Ordinária levada a efeito ontem por esta Casa de Leis: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7364 

7365 

Decreto nº 

1848 

de autoria desse Executivo, que cria o Conselho Curatorial da 
Pinacoteca Municipal de Bauru, estabelecendo suas atribuições e 
composições; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens 
móveis de propriedade da Prefeitura do Município de Bauru ao 
LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Vereadora Teima Gobbi, que dá denominação de 
Rua VINICIUS SOUZA FALCÃO a uma via pública da cidade . 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 
renovar os protestos de distinção e apreço. 

JO 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 331/19 
P. 39.689/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 18 de setembro de 2.019 . 

É o presente para enviannos a Vossa Excelência , J.<~l!!fa!=i.l!l!l!.I .!lnL..º ..1.7,;.2"253>!./c!.lz..9 que autoriza o 
Executivo a doar bens móveis de propriedade do Municfpio dl~attnrmrt,1,1)..B LUZIA PARA CEGOS. 

Atenciosas Saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 



P. 39.689/ 19 

PROC.Nt 

FOt..HAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.253, DE 18 DE SETEMBRO DE 2.019 
Autoriza o Executivo a doar bens móveis de 
propriedade do Município de Bauru ao LAR 
ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS. 

O PREFEITO M UNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 5 1 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

An . 4° 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS os bens 
abaixo relacionados: 

BENS CLASSIFICADOS COMO ANTI ECONOMICOS 
PAT, Dl'.SCIUÇÃO VALOR 
82990 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPEZIO R$ 14,23 

82993 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPEZIO R$ 14,23 

83003 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPEZIO R$ 14,23 

83006 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPEZIO R$ 14,23 

830 10 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPEZIO R$ 14,23 

83016 CONJUNTO ESCOLAR TIPO TRAPEZIO R$ 14,23 

TOTAL R$ 85,38 

Os bens descritos no art. 1° são classificados como an · cohô icos, nos termos do Decreto Municipal nº 
9.062, de 17 de setembro de 2.001, por estarem ob etos par o uso do Município e estão avaliados em 
R$ 85,38 (oitenta e cinco reais e trinta_e.~ · ~~~s 

bens móveis que se encontram sob a 
ºcipal da Educação, a partir da publicação 

s 
JURÍDICOS 

471 ,1 u ; · .?:, "c.J.a..-,i 
ISAH€LC RISTl'N'A MIZIARA 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
POD ER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
' 

INHEIRO 
OMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpridas •• exlgénclas legais 
encaminha-se o presente processo 
ao Ser-,iço de Microfilmagem e 
Arquiv~ 

lh1Hu ............ J ... L2 ... J .. J.~-

º''''º"ª lo legislativo 




