
Projeto de Lei nº 66/19, que altera o art. 1° da Lei nº 
7165, de 12 de dezembro de 2018, que autoriza o 
Poder Executivo a repassar recursos públicos, 
mediante aditivo ao Termo de Colaboração, às 
Organizações da Sociedade Civil - ases do setor 
privado que identifica, conforme especificado para o 
atendimento em Educação Infantil. 

PREFEITO MUNICIPAL 
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5.2. SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa 
Dedetização, recargas de extintores, exames 
periódicos, escritório de contabilidade, pequenos 
reparos. 
TOTAL 

Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da despesa 1 

1 

Fonte de Recurso: Federal 
Natureza da despesa 

5.3. DESPESAS DE CUSTEIO 
Natureza da despesa 
Agua, luz, telefone, materiais de higiene e limpeza, materiais de 
escritório, matérias descartáveis. 

TOTAL 

{t'/J 
.CRECHE 

SÃo PAulo 

Custo Mensal 

946,00 

946,00 

Custo Mensal 

Custo Mensal 

Custo Mensal 
1.066,33 

1.066,33 

~ 

! 
1 

5.4. DESPESAS DE CAPITAL/AUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) utilizar até 5% do valor anual. 
VALOR TOTAL: 0,00 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal 

Equipamentos e Material Permanente (relacionar) 
TOTAL 

_ ., ___ ,. 

Custo Total (anual) 

6.622,00 

6.622,00 

Custo Total 

-n -o ~g 
i ~I 
·~ 

\Q . 

Custo Total 

• 
Total anual 

7.464,31 

7.464,31 
"" 

Custo Total (anual) 

~~ 

~ 
,.,....._ 

____ .... _,. __ 
,' ,, 

- D 
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6 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1 • SUBVENÇÃO 

::;oncedente - Fonte Municipal 

~ til/J 
.CRECHE 

SÃo PAulo 

&ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 1 9ªParcela 11 O"Parcela 111 ªParcela I12"Parcela 
40.313,90 40.313,90 40.313,90 1 40.313,90 1 40.313,90 1 40.313,90 1 40.313,90 

OBS. Alteração no plano de trabalho devido ao Aditamento do Termo de Colaboração. 

6.2 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXILIO 
Concedente - Fonte Municipal 

~ 

1ªParcela 1 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela s•Parcela &ªParcela 7ªParcela 1 8ªParcela 1 9"Parcela 11 o•Parcela 11ªParcela 12"Parcela 

------ 1 --·-- -------- ------- --------- -------
7. CONTRAPARTIDA GERAL DA ENTIDADE: R$ 72.000,00 (média an~ 

7.1 AUTOMOVEL: () SIM (x) NÃO 

Ô .H. G' nt mo Jose 1 

Tesoureiro 

------ 1 ------ 1 --- 1 -------- ------- ----

João 
,.. 

< 
Braz Firminq dos Santos 

onselhek:.o Fiscal 

..., "0 o :,o ,.. o 
:e: n 
-~ ~ 

13' -
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SOCIEDADE DE 

CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BEl1M 

R. Dr. Afrânio Roberto da Silva 3-44 V. Galvão Bauru - SP CEP: 17047-137 

Fone: 3203-3721- CNPJ: 44.459.303/0001-42 Inscrição Estadual: Isenta 

E-ma_il: adm;pastores@gmail.com 

1 PROC. N• 
FOLHAS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

No uso das minhas atribuições estatutárias ficam convocados os associados referidos no 

Estatuto social da Creche Berçário Cruzada Dos Pastores de Belém a comparecer para 

Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se ás 14Hs do dia 12 de agosto de 2017, com a 

totalidaâe de seus membros ou 30(trint~) após com qualquer número, no Conselho Central de 

Bauru situada na rua Alfredo Ruiz, N22-85 "A" na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, para 

deliberar sobre a seguinte ordem do dia. 

12-Reforma do Estatuto Social por sugestão do Conselho Nacional Do Brasil. 

Bauru 03 de agosto de 2017 

;J 

2 - <i;;ivTf~ 
Lu i~ar Franchini 

Presidente 

Creche Berçário Cruzada Dos Pastores de Belém 

r.ONFERE COM O 
ORIGINAL 

,, 
R. Dr. Afrânio Roberto da Silva 3-44 V. Galvão auru -SP CEP: 17047-137 

CD 

,.. .. 1,,.. 

,.,""'4 ..... 
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SOCIEDADE D E SÃO VI CENTJ1t;.1;~~iiiiiliiliil-iiiiiiiiiiili-iiiiiiiii 
S~:VP . 

CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 
R Dr. Afrânio Roberto da Silva 3-44 V. Galvão Bauru - SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 
.E-mail: adrn.pastorcsr</õgmail.1:om CNPJ: 44.459.303/0001-42 Inscrição Estadual: Isenta 

IPROC,N• 
FOLHAS 

ATA620 

11nU5§ --
Ata de número Seiscentos e vinte da Creche Berçário Cruzada dos Pastores de Belém, 
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP, com sede na Rua Doutor 
Afrânio Roberto da Silva, quadra três, número quarenta e quatro, Vila Galvão, nesta cidade 
de Bauru, estado de São Paulo e vinculada ao Conselho Central de Bauru da Sociedade 
de São Vicente de Paulo - SSVP estado de São Paulo. Assembleia Geral extraordinária 
realizada no dia doze de agosto de dois mil e dezessete, as quatorze horas e trinta minutos 
" Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo ". Com a presença dos membros associados, 
que assinam a lista de presença, em cumprimento ao Edital de Convocação expedido 
pelo seu Presidente Luiz Cesar Franchini, no qual consta o seguinte: " Edital de 
Convocação ". No uso das minhas atribuições estatutárias ficam convocados os 
associados referidos Estatuto Social da Creche Berçário Cruzada dos Pastores de Belém 
da Sociedade São Vicente de Paulo a comparecerem para a Assembleia Geral 
extraordinária a realizar-se as 14h do dia 12 de agosto de 201 7, com totalidade de seus 
membros ou 30 (trinta) minutos após com qualquer número, na sede social do Conselho 
Central de 

1
~auru, situada na Rua Alfredo Ruiz nº 2-85 Centro, em Bauru, Estado de São 

Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Reforma do Estatuto Social por 
sugestão do Conselho Nacional do Brasil. Na forma estabelecida pelo Estatuto Social 
assumiu a presidência dos trabalhos o presidente Luiz Cesar Franchini, e eu, Flávia 
Bertolo Costa, na função de secretária. O presidente agradeceu a presença de todos não 
houve a leitura do edital citado, pois o mesmo.já era de conhecimento de todos e por eijse , 
motivo es~vam presentes, o que todos concordaram. A secretária Flávia Bertolo Cost 
iniciou a leitura do Estatuto Social da Creche Berçário Cruzada dos Pastores de Bel · . 
Tenninada a leitura o Presidente solicitou que quisesse que se manifestasse naq le 
momento e se havia alguma observação quanto ao que acabava se ser lido. Como 
nenhum dos membros se maniféstou contrário, o Novo Estatuto Social do da Creche 
Ben~rio Cruzada dos Pastores de Belém, Obra Unida à Sociedade de São Vicente de 
Paulo foi aprovado por unanimidade de votos, devendo ser providenciado de imediato o 
seu competente registro. Dado um espaço de tempo para palavra livre ninguém quis fazer 
uso e o Presidente novamente agradeceu a presença de todos convidando-os a recitar as 
orac;:ões regulamentares da Sociedade, dando assim por encerrada a Assembleia Geral 
Extraordinária. Eu Flávia Bertolo Costa lavrei a presente ata que receberá as assinaturas 
· competent~s. "A .presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas número 006w folha 
57 verso". 

L~ ~ -x: i :à~ · 1-v~--=J 
Presidente~ César Franchini 

RG n º 17.116.128 SSP/SP 
Secretário FLAVIA BERTOLO COSTA 

RG n º 16.443.903-6 SSP/SP 

C:ONFERECO 
Jl. Dr. Afrânio Roberto da Silva 3-44 V. (ialvão Bauru - SP CEP: 17047- 7 Fone: 3(2}ftlG I NAL 
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-2° OFICIAL D~ REGISTRO CIVIi; Dfi 
PESSOAS JURTDICAS DE BAURU J. SJ 

RUA RIO BRANCO, J~* VJLA AMERICA, 
CEr N" l7.014-0J7 - FONE ( I◄) 3010.~ 

LUIS MARCIO OLII\ TO Plo'.SSOA 
OJilCIAL 

CERTIFICA 

Que o presente titulo foi PROTOCOLIZADO 1 

Livro A sob nº 64.526 MICROPILMADO ~ob 

mesmo número, AVERBADO EM FRENTE A 

REGISTRO nº 723 do Livro A-F J , em f~ 

dezembro de 201?. O referido é vercl:icle e d 

fé. 

EMOL: 
EST.: 
IPESP; 
M.P.: 

214.42 
61,08 
41,67 
\0,23 

CONFERE COI 
ORIGINAL 

·, . 

11.◄ 
14,é 
4.0 

357,~ 
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, S0CIEDADEtDE SÃO VI 

CRECHE BERÇÁRIO.CRUZADA DOS FASTORES DE BELÉM 
R. Dr. Afrãnio Roberto da Silva 3-44 V. Galvao Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 
E-mail: adm,pastores@gmail.com CNPJ: 44.459.303/0001-42 lnscriç!lo Estadual: Isenta 

REF0RMA DO ESTATU'EO SOCIAL -DA CREeBE CRUZADA DOS 
PASTORES DE BELtM - OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SÃO VICEN'l'E 
DE PAULO (SSVP), VINCULADA AO CONS~O CEN'l'. DE BA.URU/SP 
• SSVP. 

PREÂMBULO. 
PROC. Nll•--r-r:~:;-1-i~::::::~ 
FOLHAS 

CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 
- SSyP, fundada eml6/ 10/ 1960, com sede e foro nesta cidade de Bauru, na 
Rua :br. Afrânio Roberto Dá Silva, nº.3-44; Bairro :Vila Galvão, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 44.459.303/0001-42, com Estatuto Social primitivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Juríclicas-livroNº A-61852-
microfilmado sobre o mesmo Nº averbado em frente ao registro nº 723 do livro 
A-P.J em 25/06/2013; sendo sua última alteração estatutária pela 
assei;nbleia geral realizada em 03/09/2005, da Comarca de Bauru, , promove 
à alt:eração de seus atos constitutivos, por decisão de seus associados, 
·aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12.08.2017, 
regendo-se doravante pelo presente Estatuto Social, pela legislação aplicável 
e pelo Regin:i,ento Interno, passando a vigorar, doravante, nos seguintes 
termos: 

CAFiITUI.ó I - DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FORO, DURAÇÃO 
E FINALIDADE 

Artigo 1°. A CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM, 
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), doravante 
den?nrinado simplesmente de - CRECHE .BERÇÁRIO CRUZADA DOS 
PASTORES DE BELÉM, é uma associação de direito privado, filantrópica, 
beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, destinada ao ~-
atendimento de crianças,. provenientes de famílias em situação de 
vulnerabilidade social, psicológica, econômica; pedagógica e baixa 
qualificação profissional, bem como também assistência moral e religiosa em 
condições_ de liberdade e dignidade, vi~do á preservação de sua saúde física 
e mbntal, "e de crianças de famílias de outras classes sociais que necessitem 
dos serviços da entidade, de duração por tempo indeterminado, com 
personalidade .jurídica distinta de seus membros, com sede e foro nesta 
cidade de Bauru/SP, na Rua Dr. Afrânio Roberto Da Silva, nº. 3-44, Bairro 
Vila Galvão, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 44.459.303/0001-42. 

Artlgo 2°: A- CRECHE BERÇÁJRIO CRUZADA DOS PASTORES D:&BEL., 
por sua origem, natureza e-formação, foi criada no -seio da_SSVP no Brasil, 
com a prãtica original da caridade cristã, no campo da assistência social e da 
promoção humana e estã vinculado estatutariamente ao Conselho Central de 
Bauru/SP - da SSVP e ao Conselho Meu:opolitano de Bauru/SP - da SSVP, 
na forma da Regra da SSVP_no Brasil. ' · 

! : . 

Parágrafo Único. Caberã também ,aos·' Conselhos Particulares e às 
Conferências Vicentjn1;ts instaladas , no município de Bauru/ SP, prestar 

CONFERE COM O 

( QRIGINAl, i R bertodaSilva3-44V.GalvãoBauru-SPCEP: 17047-137Fone:3203-3721 
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""•-~ 
auxílio a - CRECHE BERÇÁRIO ·CRUZADA DOS PASTE>RES · DE. BEJ.ÉM' 
desempenho de suas atividades, ·sempre. que solicitados. 

Artigo 3°. A - CRECll}l:_BERÇÁRIO qRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM, 
tem por finalidade prestar serviços de relevância social e de interesse ptlblico;' 
no atendimento de-crianças, na.área :da Assistência 
Social, i>roporcionando-lhes proteção social básica, prestando serviços de 
atendimento, de forma continuada e planejada, visando especificamente: 

Il 

II) 

III) 
., 
'· 

IV) 

V) 

Manter estabelecimento destinado a acolher crianças, de ambos 
os sexos na faixa etária de 4 (quatro) meses a 5 (cinco) anos, 
que tenham e as q\:l.e não tenham condições de prover suas 
necessidades; 
Colaborar no aprimoramento do processo educacional, na 
assistência à criança, e ·na integração com a familia e a 
comunidade; 
Propiciar ambiente acolhedor à criança atendida na instituição 
em conformidade com o Estatuto da Criança e Adolescente -
ECA e na observância das políticas públicas de .assistência 
social, visando sempre o bem-estar deles; 
Incentivar e promover · a participação da familia e da 
comunidade na atenção às crianças atendidas pela Instituição, 
visando em todas as ações a integração social e o fortalecimento 
do vínculo familiar, como formas de sociabilidade. 
Suprir as carências ... da pequena inlancia, ·sendo local que 
garanta, de forma áclequada, o desenvolvimento infantil em 
todos os seus aspectbs; · 
Garantir, dentro de suas possibilidades- e competências, os 
direitos da criança e da familia; e 
Assegurar, -com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, "à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

ParáFfo 1°. A CREC~ BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE 
BELEM, prestará _ge forma gratuita, continuada e planejada suas ações 
assistenciais às crianças, de acordo com suas possibilidades e o estabelecido 
na legislação em vigor, e de acorcio com que estabelece o Regimento Interno. 

Parágrafo 2º. Para atender o custo das despesas mensais realizadas em favor 
dos serviços prestados às crianças, a CRECHE BERÇÁRIO CRUZA»A DOS 
PASTOtu:S DE BELÉM, aceitará doações espontâneas feitas pelos familiares 
das crianças atendidas pela Instituição. 

Parápafo 3°. A CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTOJ,mS DE 
BELEM, promoverá ações de transparência na apresentação doa planos de 
trabalho, relatórios de atividades é demonstrativos financeiros, para 

----~~~~=:=~~;11·cação de seus recursos integralmente no território 
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PROC. NR'-+..::;.L.~ffi~~ 
FOLHAS . 

SOGIBDADE DE SÃ'.O VlJiCE 
1• OFICIAL DE REGISTRO,CIV(L DE PESSOAS JU 

1 ·.,· ' -N'° 

CRECHE BERÇÁRIO eRYZlW~OOS•P.NSTORESDE BELÉM 
R. Dr. Afiâniô-Roberto da Silva 3-44·V. Galvão Bauru-SP CEP:-17047-137 

Fone: 3203-3721 CNPJ: 44.459.303/0001-42 Inscrição Estadual: Isenta 

nacionàl e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais. 

Parágrafo 4°. Considerando. que a CRECHE BERÇÃRIO CRUZADA DOS 
PA8roRESDE·BELÉM ,possui natureZl:l privadà, seus progràmas e projetos 
serão ~esenvolvidos·.sempre em sintonia- com o seu orçamento econômico, 
privilegiando o acesso gratuito aos seus programas pelos seus usuários, 
guardados os seus limites financeiros, em especial àqueles conferidos- pela 
~i. . 

Parágrafo 5º.· A fim ·de cumprir suas finalidades, a CRECHE BERÇÁRIO 
CRUZ.IU)A DOS PASTORES DE BELÉM ,se organizará em tantas Unidades 
de PreJtação de Serviços (UPS), quantas se fizerem.necessárias, às quais 

.• serão disciplinadas por deliberação da Diretoria. 

•• 

Parágrafo 6°. Poderá a CRECHE BERÇÃRIO CRUZADA DOS PASTORES DE 
BELÉI',I, instituir filiais para desenvolver outros ramos de atividades com 
na~ e~pi;eendedora, -<:~ o objetiv~ ~e angariar receitas, para manter 
suas lfinalidádes estatutanas e soctru.s, buscando sempre a auto 
sustentabilidade. 

Parágrafo 7". Para a instituição de filiais, conforme o parágrafo 6° deverá 
essa deliberação ser aprovada pela Diretoria. da CRECHE .BERÇÁRIO 
CRU~A DOS PASTORES. DE BELÉM, com a ·maioria simples, com base 
em estudos prévios, com a devida comunicação ao Conselho' Central de 
Bauru/SP - da SSVP e homologação do Conselho Metropolitano de Bauru/ SP 
da SSVP, . depois· de consW:1#'do ó Departamento de Normatização e 
Orientação (DENOR) desse mesmo Conselho. 

Artigo 4°. No desenvolvimento de suas atividades a CRECHE BERÇÁRIO 
CRU~A DOS PASTORES DE· BELÉM, observará os princípios da 
legalidade,. impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da 
eficiência. E não se fará·disfuição alguma quanto à etnia, cor, sexo, condição 
social; credo político ou religioso, gênero, orientação sexual- e qurusquer 
outras formas de discriminação da criança atendida. 

Artigo.t 5°. A CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE 
BELÉM,adotará um Regimento Interno .. que; .aprovado por ·sua Diretoria, 
disciplinará o seu . funcionamento, a sua organização, a capacidade 
operacional, os procedimentos de acolhimento e de desencolhimento 
institucional, os critérios e as normas a·serem observadas, inclusive qüanto 
à aplic,11ção d,à. Regra da:ssVP nó· Brasil e outros assuntos de seu interesse. 

' ' . . . . 

CAPITULO D - DA ORG.ANIZAÇÃO'E DOS ASSOCIADOS 

Artigo 6°. A CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM, 
é organizada e constituída por .um· número· limitado de associados, 
deno~ados vicentinos e vicentinas,. que. são· -confrades e consocias que 
ingressaram voluntariamente.na SSVP no Brasil, através:~e .uma de sua~. 
Conferências Vicentinas, que estejam na condição de membro da 'diretoria d ·. 

~:,~~ < o~ ~<w >+<V."""'·--~ a,,, ,,.,.,.,m,,;,"3=-,ti< 
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. ;~VP: ,soo:r.eomMSÃOVrlCENTEDÉ PAULO 
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própria Obra com direito a voto, de membro da diretoria do Conselho Central 
,. respectivo com direito a voto e de presidente de Conselho Particular ·da 

jurisdição da Obra. 

Parápafo Único. A CRECHE BERÇÁRIO .CRUZADA DOS PASt'8RES DE 
BELEM, se ·regerá pelo. presente .Estatuto Social, pela legislação brasileira 
aplicávi\l, pelo Regimento Interno e, subsidiariamente, pela Regra da SSVP 
no Brasil, registrada ·e arquivada no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas da cidade do Rio de Janeiro/RJ, pelas Instruções Nopnativas, 
Resoluções, Portarias, Comunicados, Circulares e demais dispositivos que 
regem· a SSVP no Brasil,' emanadas do Conselho-Nacional do Brasil da.SSVP. 

Artigo '7". São direitos de cada associa<;io: 
I) 
II) 

III) 

IV) 

V) 
! 

Participar das Assembleii;(s.Gerais ou Extraordinárias; 
Ser votado para os ·encargos eletivos, atendendo os requisitos 

previstos neste Estatutq ~otjal; . 
Apresentar sugestões·· à Diretoria, por escrito, .. para o 
aperfeiçoamento 'operacional da CRECHE · BERÇÁRIO 
CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM,. e apontar qualquer 
ação ou omissão que venha ferir as normas estatutárias e 
regimentais; 
A qualquer tempo, por escrito, se desligar a título de rer.i.úncia 
voluntária (demissão); · • · 
Votar nas eleições ·convocadas-· e deliberar sobre -as matérias 
'constantes no artigo 14 e seus incisos deste Estatuto- Social, 
desde que esteja na'condição de.: a) Membro :da Diretoria da 
CRECHE BERÇÁRIO C~VZADA l)()S PASTORES DE BELÉM, 
com direito a voto; btMembro da Diretoria do Conf\elho Central 
de Bauru/SP - da SSVP, com direito a voto; e cJ Presidente de 
um dos Conselhos Particulares da SSVP que esteja instalado na 
'área de atuação do_Cçiri:i;~lhci Çentral de Jaauru./SP- da SSW. 

,, . 
Parágrafo 1 º: O exercício dos a;e\tos to~stantes do "capuf' deste artigo e o 
cumprimento dos deveres pelos :'ii,s~ociados serão .regidos por este Estatuto 
Social e pela Regra da SSVP no Brasil. : . -/ . 

Parágrafo 2º: Os -associ_ádos. :n~ .~dquir_em. difeito algu'm.-sobré os bens .. e 
direitos da CRECHE BERÇÁRIO:~UZADA DOS PASTORES DE BELÉM a 
qualquer título ou pretexto. · ·• · · 

Parágrafo 3°. As atribuições dosin~;°iiq:ros..da Diretoria e do Conselho.Fiscal 
da ~liE BERÇÁRIO. CRUZAI))\ -Í>pS , PASTORES DE BELÉM; serão 
inteiriifnente estatutárias, voh.mtâriás · e gratuitas, sendo-lhes vedado o 
recebimento de qualquer -lucro, :p~~caçfto o'u Yantagem, sob nenhuma 
forma ou pretexto, quer direta oi..d,p.diretamente. 

Artigo 8°. São deveres do assotjad9{., . · -
I) Cumprir -o presente Est:a,tuto Social, o Regimento Interno e a 

_______ _J_! __ :J;l.~'ft-f:· a SSVP no Br~il; 

CONFERE COM 
ORIGl~banio 
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III) 

GREflHE.BER§}ÁRIQ €RU~A'J>OS 1'AST.0RES,D»BEL'.ÉM 
R. Dr. AfrãrtiaRllberto da Silva 3.iJ:-0a1vao Bauru-SP CEP: 17047-137 

Fone: 3203-3721 CNPJ: 44.459,303/0001-42 lnscriçl!O Estadual: Isenta 

Acatar as decisões da Diretoria, as orientações do DENOR do 
Conselho Métropi:>lítailo de· Balinr/SP da SSVP e às'1resoluções 
das Assembleias; · 
Zelar ~ decoro, bom nome e funcionamento da CRECHE 
BERÇ · O €RUZ.M>A- DOS . .PASTORES DE -BELÉM Prestar, 
como voluntário, colaboração vicentina a-CRECHE BERÇÁRIO 
CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM, incumbindo-se dos 

' encargos· e oficios que lhe ,forem atribuídos, sem direito a 
salários, indenizações, c;ompensações, beneficios: ou_ quaisquer 
outras remunerações de qualquer espécie ou natureza, não 
gerando em hipótese al~ma . qualquer vínculo- empregatici:o ,. 
entre a CRECHE BERÇARIO CRUZADA· DOS PASTORES ·DE 
BELÉM e o associado, colaborador-·ouvoluii.tário; . 

' Cientificar por. escrito e de forma fundamentada .à Diretoria, 
eventual conduta ilícita · de • associados,• funcionários, 
prestadores de serviços, voluntários. 

Artigo 9°. Deíxará·de ser associéJ.do: 
I) Por falecimento; ·. 

'1 II) 
1 

Por vontade própria, quem assim.o desejar; desde que o .faça por 
escrito; 

III) Aquele que, c~mprovadamente, em função de sua conduta, 
tomar-se motivo de escàndala ou atentar contra· os princípios 
estabelecidos na Regra da·SSVP no-Brasil; ' 

. IV) ._ Aquele que utili7..ar-se da instituiÇão para fins políticos e/ou 
'1 · para promoção pessoal; . 
.V) Quem deixar de cumprir as condições estabelecidas no 'artigo 8º 

e seus incisos deste Estatuto .Social; 
·.VI). Por abandono de encargo, àquele que for eleito ou nomeado para 

desempenhar suas atribuições durante o mandato.da Diretoria 
ou do Conselho Fiscal; . . 

· i! VII) ' Aquele que for condenado definitivamente pela Justiça 
competente, per atos que o-desabone. 

Artigo 10°. A exclusão do associado se dará por meio de procedimento 
administrativo, por decisão da Diretoria e referendada em A~sembleia· Geral 
convocada para tal fim. · 

• 1 • 

Parágrafo 1°. Objetivando facultar-lhe 'ampla defesa o associado poderá, 
sucessivamente e na ordem indicada, no prazo de 15 (quinze) dias: 

I) Solicíª. uma nov;;t Assembleia·Geral.j>ara:àpteciàr'seu recurso de 
reconsi eração, por escrito e fundamentado; · 

. ·J_II) Caso antida a decisão, recorrer ao· Comitê de Reconciliação do 
Consé • o Nacional do Brasil dà,SSVP; -

III) Sendo ,mantida, ainda;. a decisão, recorrer- -ao Presidente do 
· Conselho Geral Internacional da ·ssVP. 

CONFERE COM O 
ORIGINA\. ~,i=··rberto da Silva3-44 V. GaM!oBauiu-SP-CEP: 17,047-137 )'one:-3203-372i 
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Parágrafo 2°. Igual procedimento será. adotado no caso de a CRECHE 
BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BEl,ÉM, por·sua Diretoria, que 
desejar apresentar possíveis recursos da decisão da Assembleia Geral. 

Artigo 11 º. Excluído da CRECHE BERÇÁRIO· CRUZADA DOS PASTORES 
DDBELÉM, por qualquer que seja o motivo, ou dele retirando-se, o associado 
não terá direito a qualquer ·indi:nizàçã9, corilpettsação ou remuneração de 
qualquer espécie ou natureza pelos serviços prestados nesta condição de 
associado, nos termos,do inciso ir. do ~gq 38 deste Estatuto SocifÜ. 

Artigo 12°. Os associados não' ·respo~dem. solidária ou subsidiariamente 
pelos encargos e obrigações dá :C~HB- BERÇÁRIO CRUZADA DOS 
PAST()RES DE BELÉM Parágrafo Único. Os associadmn:i:ue- são membros 
da Diretoria respondem diretamente à SSVP no Brasil e perante terceiros • 
prejudicados, desde que tenha ocorrido dolo ou culpa grave· no desempenho 
de suas funções. 

CAPITULO m - DO MODO DE·CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Artigó113°. A CIU;CHEBERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 
é constituída dos seguintes órgãos.: · .. · 

1) Assembleia Geral, co.ttio órgão deliberativo; 
II) Diretoria,· como· órgão adw,inistrativo; 

•
1
III) . Conselho·Fiscal, como órgão fiscalizador. 

Artigo 14°. A Assembleia Geral: é constituída pelo número• limitado de 
associados, privativamente através dos associados. com direito a voto, na 
forma do artigo 7°, inciso V,. deste Estatuto Social, possui as seguintes 
competências, de modo soberano:· 

:'ri 

II) 

III) 
q 

IV) 
V) 
VI) 

VIII) 

. , 

· Eleger o administrador e o. Conselho Fiscal, entendendo-se por 
administrador o Presidente; 
Aprovar a reforma do. Estatuto Social, submetendo a decisão à 
manifestação oficial.do Conselho Metropolitano de Bauru/SP da 
SSVP· · · ' ' 

. Destituir ·o Presidente, ou quaisquer outros membros da 
Diretoria; . 
Destituir qualquer Úln dos membros do Conselho Fiscal:" 
Decidir, em grau de·i:ecurso; o pedido de exclusão de associado; 
Decidir sobre a extlllção' da CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA 
DOS. PASTORES ·.::DE .. , ·REJ-ÉM, quando impossível a 
continuidade de suas atividades; 
Apreciar, discutir e.deliberar sobre todo e•qualquer assunto de 
interesse da CRECHE ~ERÇÁRIO ·CRUZADADOS•PASTORES 
DE BELÉM, para o· qual for convocada a Assembleia Geral; 
Após o devido parecer d0 .conselho Fiscal, apreciar e deliberar 
sobre o Balanço 'Patrimonial Anual, o Demonstrativo dos 
Resultado.s do Exercício' e ;Uaf!, Notas Explicativas . 

• 
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Artigo .15°. A Assembleia Geral realizal'-se-á anualmente, no prazo previsto 
no ··Regulament;o da SSVP, para os efeitos do inciso VIII do artigo 14 deste 
Estatuto Social. 

Artigo:;16º. A Assembleia Geral realizar~se0 ã extraordinariamente, quai::ido 
convocada: 

I) 

, II) 

'lil) .. 
i:v) 
V) 

Pela· Diretorla daCRECBE. BERÇ~O-' CRUZADA DOB 
PASTORES DE BB.LD;_ .. 
Por requerimento de ·no mínimo 1/5 (um qulnto) dos 
associados com direito a voto; . . · . 
Pelo Conselho Cen1ral de :aauru/ SP - da SSVP; 
Pelo Conselho Metropolitano de Bauru da SSW; 
-Pelo Conselho Nacional do Brasil da SSVP. 

Artigo 17". A convocação da Assembleia Geral· será:feita por meib de:.edital; ,: .. 
contendo··· data; horário, loéal :e pauta, ·afixado n,a: sede daGQOBE 
BERÇÁRIO 'CRUZM>A DOS PASTORES DE BELÉM, e/ou enviado por 
outros meios convenientes a todos associados que a compõem conforme art. 
5° deste Estatuto: . 

l! 

I. De regra geral com antecedência <le 08 (oito) dias; 
II. ÜIJ. com antecedência de 30 (trinta) dias, para a hipótese de 

convocação.de eleições. 

Parâgrafo 1°. Será.instalada, em primeira.convocação, com a totalidade dos 
associados com direito a voto, ou em· 30 (trinta} minutos após, com a 
presença de qualquer número destes. 

Parãgràf'o 2°. Será presidida pelo Presiderite da Diretoria e, em suas 
ausênçi~ _oq. impedimçntQs, pelos seus _substitutos legais e, na falt.a ilestes, 
por associado.designado por seus integrantes. . . . .. · 

Parágrllfo ~- Nos casos.de destituição da Diretoria ou do Conselho Fiscal; 
ou qualquer de. seus membros, bém como reforma estatutária, é exigido· o 
voto concorde de 2/3 (dois terços) dos associados com direito -a voto 
presen,tes à _Assembleia Geral convocada especialmente para esse fim, não 
p~dei;ido ela·deliberar, om primeira convocação, sem a maioria absolu\:a:·dos 
associados com direito ··à vqto presentes, 01.i ·com menos de 1/3 (um terço) 
nas· cónvocaç_ões seguintes_. 

Parágrafo 4°. Somente se deliberará $Obre os assuntos específicos p13ra ·as 
quais tenham sido convocadas . 

.. , 
Parágrafo 5°. ·As atas serão lavradas e aprovadas ao seu término e 
assinadas pelo Presidente da AssembÍeia Geral e pelo .. f'l~j:ário, sendo ,que 
os demais associados- e visitantes présentes deverão assinar a· lista de . . .. ' .... ~ ., - . 
presença. '· 

. : ·-r·· .. - ~ t ..:: '.' • ; . . 

Ar.tigo• ·18°. :A' Ct.mCHE ~~ ~RÚAAJ)A. DO$. ,.iAS!'ORES DE 
BELÉM será administrad~ por- uma Diretoria, cousti,tujda.pelo Presidente e, 
no roínOmo, p<ir l·(wn) Vice,Presidénte/1 (umj:seêretãrio;:1 (um) Tesou ·' 
e. o-ll.e,Plltrfmõriio., •,:·': -: ._,•,.:-· · :•:.- ':i:fc':",·-~: · 

CONFER 
nRIGI ', 'i ,Robeitb·d~-Silva·344 V. Oalviil, Blutru'..SPCEP: 17047-137 Fóhe:-3203-3'121' 
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Parágrafo .1~. O. Presidente e o. Vice-Presidente devetão"'ser associagofl' 
(confrades ou cónsocias) com, no mínimo de :02 (dois) anos de atividade ,. 
vicentina ininterrupta. 

Parágrafo 2º.· Caso não se encontrem associados (confrades ou consocias) 
disponíveis para assumirem tais encargos e atribuições, com aI,J.Uência 
prêvia'.e àptecfação de c1:ll'I'Ícw.os pe1o Conselho Metropolitano de Bauru da 
SSVP, poderão fazer parte da Diretoria pessoas atuantes em-.pastorais da 
comunidade católica da cidade de Bauru/SP que ,possuam ligá.ção estreita 
com aCRECHE BERÇÁRIO CRUZA.DA DOS PASTORES DE BELÉM, desde 
que cotihecedoras ·e comprometidas·.com a.Regra da SSVP e,que respeitem 
as tradições e os principias da SSVP. Sendo que os membros da Diretoria 
nessas condições não terão direito' de voto/nas Assembleias Gerais. 

! ' . 

Parâgrafo 3,0 • · A Diretoria ci.:µnptjrá . jllandato de 02~ (dois) · anos, salvo 
int'ê~P'?'º .por qu3!-quer motivo, iienfi? ,admitida •ap~s ~ ·. reélei~o 
consecutiva do Pre&dente, romo tlUAb.J:m,.a sua.partiélpaçao cómó.>t(lcea. 
presidente, secretário ou tesoureiro ri.à gestão imediatamente subsequente a 
sua. 

Parâgrafo 4°. Jmpqrtará em abartdono do encargo a falta injustificada de 
memb!j"OS da Diretoria à 03 (três) reuniões consecutivas ou a 06 (seis) 
intercfiladas'ao longo do respectivo mandato . 

. Parâgrafo 5°. O ·membro da· ~iretoria que for ·afastado por ausência 
prolongada ou por exclusão não po!l,erá ser eleito nem designado .para a 
Diretoria do mandl!,to subsequen,te. · · · · 

Parã#afo 6"': O Presidente :.d~· CRECHÊ· BERÇÁRIO CRUZáDA: DOS 
PASTORES DE BEL~M e os demàis inémbros ·da Diretória qué. forem 
associados (confrades e •CQ;nsçcias) nãó. estão dispensados · de ... suas . 
obrigações junto às respecti,vâs Con,ferências Vicentinas dàs qúaíiÍ fái~ril 
parte .. 

P~ágafo T'. O Presic\ente eleito ;nomeárá os çiemais membros d.e sua 
Diretoria, definindo quâis deles terão direito à voto, ma,s erh número sempre 
inferior ao número·. dos meII).bros da diretoria· do respectivo Conselhq 
Central com direito a voto e limi~do ao número máximo de 4 votantes para 
a diretoria da O)>ra Unida. 

;! : . ' . 

Parágrafo 8°. Os membros da Pireforia são substituíveis em qualquer 
tempo, a critério do Presidente;e seus: respectivos m~datos tetminmn.com 
o do Presidente que os nomeou. 

Artigo 19". Compete à Diretoria, dentre seus direitos e deveres: 
., I) Cumprir e fazer cum)?rir rigqrosamente o Estatuto Social, o 

'.: · .'·.' 'j 'l~égiinent6'Inteí::hõ:~. as deliberações da'Assiém.bleía Geral•e,da •. 
. . própria Diretoria;' > .. ·. 

r-:::::;:;;;;.~~~~~=~rar em. conjunto com·a,Equipe Técnica ·Jnterdisciplil'lar. .da CONFERE COM HE BERÇÁRIO CRUZAl)A DOS PASTOREB,.Dg•BBl.t)f, 

O~R:_::l~G=I N:_::, '=· "'::'·;_:A;:;;:ifº~·º\~ da Silva 3-44 V. Galvão Bauru - SP ,CEP:. 17047-137; Fohe: 3203,-3721 
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- Cti!CHE!;BER€ÁRIO <I:RU~~DOSiASifÓRES'DE,BELtM 

-·· 

· III) 

IV) 

VI) 

R_ Dr. AfrânioRobeifoaá Silva,3/4; Ôlllvão Bauru- SP CEP: 17047-137 
Fone: 3203-3721 CNPJ: 44.459.303/0001-42.Inscrição Estadual:·lscnta 

o Plano de Trabalhp do ario seguinte e executã-lo, de forma a 
cumprir ccim 9s objetivos. estatutários da instituição; 
Elabomr em conjunto com ·a I\:quipe Técnica Interdisciplinar da 
CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA: DOS·PASTORES DE BELÉM, 
o Relatório Anual de Atividades Institucionais, até o dia 31 de 
março de cada ario; 
Apreciar o Balanço Patrimonial• Anual, o Demonstrativo dos 
Resultadps do Exercício e as Notas Explicativas, referentes ao 
exercício anterior·. e encàininhá-los para a apreciação do 

· Conselho Fiscal · até o· dia 15 de fevereiro de cadà ano e 
apresentar à. Assemblei;i Gei;-al dentro do prazo previsto no 
R~!!IIlento da. SSVP, · acompanhados especialmente dos 
extratos bariC~é>S das 'contas •de- movimento e aplicações 
financeiras · e. também o· Rélittório ··do· Inventário dos bens 
patrimoniais; 
Relacionar.-se com instituições públicas e privadas para mútua 
colaboração em atividades de interesse comum · que elevem a 
qualidade de vida das crianças e adolescentes; · 
Encaminhar antecipadamente para ciência do Conselho Central 
de Bauru/SP - da SSVP e aprovação do Conselho Metropolitano 
de Bauru -· da SSVP, as campanhas que objetivem angariar 
fundos financeiros; 

'
1 VII) Obter autorização prévia e expressa do Conselho Metropolitano 

de Bauru - da SSVP para celebrar-parcerias com o Poder Público 
(União, Estado e Município) ou com órgãos e autarquias 
públicas, por meio de. ·termos· de colaboração e/ou termos de 
fomento ou cÓntratos ·de qualquer· riatureza:, desde que· haja 

í\ 
consonância com as finalidades· estatutárias da CRECHE 
BERÇÁRIO. CRU7.AI>~ DOS_. PASTORES DE BELÉM 
Acompanhar o cumprimentq_ do •,objeto e o aléance dos 
resultados das ações :planejadas ·nos "Planos de Trabalho,. no 
âmbito- das relações jurídicas -de parceria com o Poder Público 
(União, Estado e Município); · 

,, VIII), Apreciar e decidir, quando. necessário, sobre a utilização dos 
·· :• ' · fundos 'e reservas financéiras dispaniveis; · -. 

IX) Deteimin-ar a · execução de --eonstruções e· reformas de bens 
im_gveis que não ·comprometam sua• posição socioeconômica, 

~ 
com prévio conhecimento e autorização do Conselho ·, 

X) 

XI) 

Metropolitano de Bauru - da SSVP, . exceto· · as que são 
necessárias -e prementes- para evitàr prejuízos a CRECHE 
BERÇÁRIO CRUZADA DOS P,ASTORES DE BELÉM. Tais 
· construções e reforinas poderão ser.executadàs de imediato com 
posterior,conhecimerito ao Conselho· Central ·de ·Bauru/ SP -~ ·da 
SSVP e áo Conselho- Metropolitartó de Bauru ~ da SSVP; 
Apresentar e . decidir .sobre matérias relacionadas à sua 
_administração, observando-se o presente Estatuto Social e o 

. · -Regulamento· âá SSVP no Brâ!ftl; 
Solicitar ao' Conselho Central de Bauru/SP. - da SSVP o 
encaminhamento ao Conselho Metropolitano ·de Bauru - da 

ÍOON f,_E_R_E_C_O_M-...,;Ô-~ do pedido de autorização para aquisiçful · (doi-º, "\ · 

L. QIRIGI NAl_@anioíRoberto daSilvá344 V. Galvão Bauru~ SJ>CE~: _17047-137 Fone: 3203-3721( } 
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permuta, legado ·e outros), ·alienação ou constituição de ônus 
sobre seus bens imóveis, instruindo•-o .com a cópia da ata da 
Reunião da Diret~a::que deliberou sobre o,assunto, juntamente 
c0m ·,03- · (três) • avaliàçôes prévias de, imól5iliâria:s idôneas e 
·existentes na :r-egião. O referido pedido será previamente 
analisado pelo DENOR do Conselho Metropolitano de Bau1u -
da SSVP, sob pena de responsabilização ,civil dos. membros da 
Diretoria, sem prejuízo de abertura de processo interno de 
dt,stituição; . _ 

XII) Elaborar e/ou alterar o Regimento Interno, encaminhando-o ao 
Conselho Metropolitano de Bauru - .da. SSVP para homologação, 
com-prévio parecer do DENOR·desse mesmo Conselho; 

XIII) Zelar pelo patrimôf\Ío da CRECHE BJllRÇÁRIO-eRUZADA DOS 
PASTORES DE BJilLÉI\J . e• tomar providências ·quando do 
conhecimento de que o patrimônio da mesma não esteja sendo e_, 
bem administrado; . 

XIV) Contratar emptesa ·ou profissional com habilitação legal junto 
ao Conselho R,egional de Contabilidade, para • assessoria, 
cumprimento das .obrigações legais e execução dos serviços 
contábeis, departamento de pessoal e serviços correlatos; 

XV) Exigir da empr~sa ou do profissional liberal referido no inciso 
anterior os Balancetes Mensais e o Balanço.Patrimonial Anual, 
o Demonstrativo de Resultados do Exercício e Notas 
Explicativas, ri.ó· final de cada ext:rcício civil; devendo ser 
publicado atê o dia 31 de maio, de acordo com as exigências 
legais; 

XVI) A exigência do inciso XVI- deste artigo também se aplicará 
quando o término do mandato não coincidir com- o do ano civil 
·oü por qualquer motivo for interrompidó,: com·. ·exceção da 
publicação; , 

XVII) Nos casos tmi. que o término do.mandato não coincidir com o do 
ano civil ou por- qualquer. motivo for interrompida a obrigação a· 
prevista no- inciso .XVI def:!te artigo, deverá ser cumprida no W...--

, prazo_ de até .45 (quarenta e cinco) .dias. do seu término; 
XVIII) Submeter as contas da CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS 

-PASTOJ,U:S DE ·BELÉM .ao exame do Conselho, Fiscal, para 
realização . de parecer, observando,se os ., princ1p1os ., 
fundamentais de co11tabilidade e as normas brasileiras de 
contabilidade; 

XIX) -Buscar soluções para os casos omissos neste-Estatuto Social. 

Artigo 20°. A Dir~~ria daé~~ B~OCR.UZAbADOS PASTORES 
DE BELÉM, reunir-se-á- ,;,rdinarirunent.e pelo menos· 01 (uma) ... vez por mês, 
em local, dia e hora- determinados pelo Presidente e, extrabrilinariamente, 

. quando se fizer necessário, com designação. prévia da matéria a ~er tratada. 
;! . • . ... . 

Artigo 21 º. A Diretoria da CRECHE BE~ARIO CRUZADA DOS l'ASTORES 
DE BELÉM e seu Conselho Fiseal reconhecem e ·acatam a.Regr.a·da SSVP no 

----~---Bl171,ra;isr.ilm,;;;·nibii1e~m~como as deliberações e-determinações dos Conselhos: .Central, 
~. CONFERE cÕMº . o e Nacional do Brasil da SSVP. 
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Artigo 22°. São atribuições dq Presidente: 
I) Represéntàr. a CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS 

PASTORES DE BEn:tM ativa·· e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente perante os órgãos públicos e privados, 
inclusive perante o Poder: jÜdiciário, inclusive na- constituição 
de procuradores e/ou prepostos; 

'i II) ' Convocar· e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da 

q 

;i 

III) 

IV) 
V) 

VI) 

Diretoria e as Assembleias Gerais; 
Dirigir e · orientar as -atividades da CRECHE BERÇÁRIO 
CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM; . · 
Coordenar as ·atividades dos demais membros da Diretoria; 

. Zelar pelo bo:tn funcioname"Q.to da, instituição, realizando atos de 
gestão, observando ·sempre as finalidades estatutárias, 
acompanhando os ·serviços estratégicos de liderança 
administrativa, opetacionàl e técnica; 
Em eventuais dificuldades na tomada · de decisões 
administrativas, • buscar quando necessária a opinião do 
Conselho Fiscal e a opinião de profissionais· especializados, a 
fim de obter respaldo técnico e segurança na gestão; 

VII) Abrir e movimentar contas bancárias em instituições 
financeiras, assinar cheques e/ou outros documentos de 
natureza econõmica, sempre em conjunto com o 1 ° Tesoureiro; 

VIII) Admitir e demitir empregados, respeitando a legislação 

IX) 

X) 

XI) 

XII) 

XIII) 

XIV) 

XV) 

trabalhista e as · convenções coletivas de cada categoria 
profissional; 
Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social, o 
Regunento Interno· e· à. Regra da SSVP no Brasil; 
CUmprir e fazer ci.Ímpnr a legislação constitucional e 
infra.constitucional, além- das resoluções e normas inerentes aos 
órgãos públicos ·fiscalizadores dà. · prestação de ·serviços da 
Assistência Social; 
Participar das reuniões, quando convocado, pelos órgãos 

· fiscalizadores da prestação de serviços da Assistência Social; 
Cooperar para que haja sempre transparência na -gestão. da 
CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES· DE BELÉM, 
e!!! especial no cumprimento de solicitações do Conselho Fiscal 
da entidade; 
Promover em conjunto com a Administração e a Equipe Técnica 
Interdisciplinar, reuniões.e eventos voltados.aos funcionários e 
voluntários, a fim de manter o ambiente de trabalho coeso e 
unido; · 
Motivar e incehtivar· todos os membros ·d_a Piretoria a participar 
das reuniões · ordirtária.s e cid:ra.otifuíárias, campanhas, 
festividades e eventos· em geral, programados pela instituição; 
Manter · bom relacionamento institucionál com o Ministério 
Público, na pessoa ·cto .PFomotor de Justiça dos Direitos 
Humanos; 

XVI) Tomar as providências para atendimento do· estabelecido no 
ÍCONfE,_R_E_C.,..Q-M-'--;;;1,,;·so XVI do artigo 19 deste Estatuto Sociál; • ·. 

L ORIGINAL 14lffeh:m-'""v "'~•-·""' ,,..,_,,,,_,~,r I 
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XVII) Buscar sempl'e solucionar os casos omissos que lhe forem 
submetidos íl exame ou que chegarem ao seu conhecimento; 

XVIII) ·Participar das-reúniêes ordinárias e extraordinárias convocadas 
pelo Conselho Central de Bauru/SP - da SSVP e/ou pelo 
DENOR do Conselho Metropolitano de Bauru - da SSVP, 
prestando contas de suas .atividades e cumprindo as 

XIX) 
XX) 

determinações que lhe são conferidas; 
Nomear e substituir qualquer membro da Diretoria; 
Nomear advogados com poderes da cláusula 'ad.ft!.diaia' para a 
defesa dos interesses da CRECHE·BERÇÃRIO· CRUZADA-DOS 
PASTORES DE BEL~; 

XXI) Submeter previamente. os contratos, convênios, termos de 
parceria, termos de éoiaboração, termos de fomento e minutas, 
à assessoria juridica;. · . 

XXII) Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional e 
voluntária a CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES 
DEBEL:ÉM 

Artigo 23º. São atribuições d~ Vice-Presidente: 

I) 

II) 

III) 

IV) 

Substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos 
temporários; 
Participar das r~mmoes ordinárias, extraordinárias, 
assembleias e eventos em geral, programados pela instituição e 
Conselhos; · 
Assumir o mandato, em caso de vacãncia, e convocar as eleições 
no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 31, 
parágrafo 1 ° deste Estatuto Social; 
Prestar, de modo geral,· sua colaboração institucional ao 
Presidente e a CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS 
PASTORES DE BELÉ?,I. 

~graf~ Único. Havendo mais de um.Vice-Presidente são suas atribuições, 
observada a respectiva ordem de precedência, cooperar com o Presidente, 
dirigir comissões específicas e substituir o Presidente e o 1 ° Vice-Presidente .. 
nas suas ausências e impeditnentos. · 

Artigo 24°. Sã:o atribuições do 1º Secretário: 
· I) Secretariar as reuniões da Diretoria e as Assembleias Gerais 

elaborando as respectivas atas; 
II) Ler a · ata da reunião· anterior, fazendo as observações 

necessárias, que deverão constar na ata seguinte, divulgar e 
acompanhar todas as noticias das atividades envolvendo a 

,
1 

CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BEL:bl; 
III) Responsabilizar-se pelo· manuseio e conservação dos livros de 

atas e outras anotações e .documentos relacionados às suas 
atribuições estatutárias,· durante o mandato; 

IV) Ao final do mandato; responsabilizar--se pela entrega à 
administração, de todos. os livros de . atas e demais 

.-------=--=-:=--:::-=~~mer,itações pertencentes à instituição; 

CONFERECOM O 
ORIGINA ·0 
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: ,, V) · Participardas reUilllies·ordinãti'.as; extraordmárias, assembleias 
e eventos em geral, programados p~a-instituição e Conselhos; 

VI) .Prestar, ·de modo geral, sua colaboração institucional ao 
Presidente e-a CRECHE·BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES 
DEBELÉM· · , 

·· VII) · Assumir•o mandato do Presidente, em caso de vacância e na falta 
;1 de Vice-Presidentes; nos termos.do artigo 31, parágrafo lº deste 

-·: Estatuto Social. 1 

Artigo 25º. São atribuições do 2° Secretário: . f :~~e 1[í -1 1 ~ ; s:J~·i 

• 

• 

I) Substituir o l º Secretário• em suas ausências ou impedimentos 

II) 

III) 

IV) 

, temporários e prestar a sua colaboração na organização dos 
serviços da Secretaria; 
Participar das reUilloes ordinárias, ·extraordinárias, 
a"Ssembleias e eventos em geral, programados pela mstituição e 
Cónselhos; 
Em caso de vacância, assumir o encargo de l º Secretário, 

, podendo nele permanecer até o fim do mandato ou até que seja 
nomeado um novo pelo Presidente; 

Prestar, de inodo geral, sua colaboração institucional ao 
Presidente e a CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES 
DE BELÉM. 

Artigi:r 26º. ,São atribuições do 1° Tesoureiro: 

1) 

! II) 
III) 

Arrecadar e anotar em livro de caixa as contribuições, rendas 
de qualquer tipo, auxílios·e donativos· em dinheiro ou espécie, 
mantendo em dia a escrituração totalmente comprovada. 
Havendo funcionários para tal fim, será sua função orientá-los 

, como executar tais procedimentos; 
· Pagar as contas com o visto do Gerente e do ·Presidente; 

Assinar cheqúes e/ou outros docúnientos ··de natureza 
econômica, sempre·em conjunto com o Presidente; ·· 

IV) · Apre:sentar em todas as Reuniões da Diretoria o Relatório 
Financeiro do mês anterior; ou sempre que for. solicitado pelos 

V) 

VI) 
,, 

, órgãos da CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE 
BELÍtM, pelo Conselho Central de Bauru/SP-·da SSVP óu pelo 
Conselho Metropolitano de Bauru - da SSVP; 
Providenciar, em · tempo . hábil, recebimentos de juros, 
dividendos e outros rendimentos; 
Responsabilizar-se pela análise e conferência. de -documentos 

, financeiros e numerários, com o auxílio do Gerente-da CRECHE 
BERÇÁRIO CRUZADA DOS.RASTORES-DEBELÉM Apresentar 
ao Conselho Fiscal, sempre que solicitado, . o balancete 
devidamente ·assinado por empresa de contabilidade ou 
profissional habilitado, juntamente com os livros contábeis e 
auxiliares, e documentação· correlata; 

, VII) , Providenciar · rio término do · mandato da,. Qil:etoria, com ícm te ,edência de 30 (trinta) dias, as seguintes certidões em nome LJ::. coM µ,~"; .. ,; ..... , "'~ ... --&"" ·--m,- ,,.,,;;, ( 

,, 

ó 
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IX) 
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XII) 

XIII) 
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da CRECHE ~RÇÁRIO' CRUZ.ADA DOS ,:pASTORES DE 
BELÉM:· Certidão.Negativa de Débitos relativos às· Contribuições 
Previdenciárias, Certidãp Conjunta de Débitos relativos aos 
Tributos· Federais. e· à Dívida Ativa ·da União, Certificado de 
Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de· Débitos relativos 
aos Tributos Municipais, .Certidão Negativa da Fazenda 
Estadmtl, Certidão Negativa de Protestos de Títulos, Certidão de 
Distribuição de feitos cíveis junto a Justiça Estadual, Certidão 
de distribuição de feitos junto a Justiça Federal, Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como o Alvará da 

. Vigilãnci~ Sanitária e o Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social (CEBAS) atualizado (caso.possua). No mesmo 
prazo acima assinalado deverá ser apresentado o competente 
Balanço Financeiro com a respectiva Prestação de Contas de 
natul'eza financeira; 
Depositar em estabelecimento bancário, em.nome da CRECHE 

. BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES. DE BELÉM todas as 
importãncias financeiras recebidas; 
Entregar o Mapa Financeiro Mensal, insµtuído pelo Conselho 
Nacional do Brasil, bem como recolher ao Conselho Central de 
Bauru/SP - da SSVP a contribuição da ducentésima e meia, 

· equivalente a 2;5%· (doii, e·meio. por cento) de sua arrecadação 
bruta, excluídas apenas as subvenções ofieiais; 
Manter em caixa, se necessário e por conveniência, para as 
despesas de pequeno valor, a importãncia de até 02 (dois) 
salários mínimos, da qual prestará conta à Diretoria, 
mensalmente; . 
Participar das reuruqes ordinárias, extraordinárias, 

: assembleias e eventos ein geral, programados pela instituição e 
Conselhos; 
Prestar, de modo geràl, sua colaboração institucional ao 
Presidente e a CRECHE. BERÇÁRÍO CRUZADA DOS 
PASTORES DE BEI,ÉM; . 
Assumir o mandato do Presidente,. em caso de vacãncia e na 

. falta simultãnea dos Vice-Presidentes.e Secretários, nos termos 
do artigo ~1, parágrafo 1° deste Estatuto Social. · 

Artigo 27°. São atribuições do 2° Tesoureiro: 

I) 

,, II) 

III) 

.. IV) 

CONFERE COM 
ORIGINAEr .. 

Substituir o 1 ° Tesoureiro em suas ausências ou· impedimentos 
. temporários; 

Assumir o mandato do 1 º Tesoureiro eµi caso de vacância, 
podendo ,nele permanecer até, o fim do mandato ou até que seja 
nomeado um novo 1 º Tesoureiro; · 
Participar das reµruoes ordinárias; extraordinárias, 
assembleias e eventos em geral, programados .pela instituição e 
Conselhos; 
Prestar, de modo geral,· sua colaboraçao institucional ao 
Presidente e a CRl!:CHE BERÇ~O CRUZADA DOS 
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• 

• 

1) 

II) 

. i1 
III) 

IV) 

, 11 
V) 

VI) 

11 

PASTORES DE:BRL~ Artigo 28°. São atribuições do Diretor 
de Patrimônio, quando houver: 

Com o auxilio de funcionário da Admini,,tração e/ou de outros 
associados, realizar- · _o levantamento · de todos os. bens 
.patrimoniais da CRECHE BERÇÁRIO. CRUZADA DOS 
PASTORES DR BELÉM e inahtet· esse controle sempre 
atualizado; 

· Assessorar • e emitir pareceres à Diretoria, . sabre os bens 
patrimoniais da CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS 
PASTORES DE BELÉM; 
Acompanhar e fiscalira:r as construções, adequações e reformas 

· da instituição, sempre assessorado pelo engenheiro ou arquiteto 
responsável técnico; · 
Cobrar dos :i:espoiisáveis a conservação, as devidas 
manutenções e o uso correto dos bens ·patrimoniais CRECHE 
·BERÇÁRIO CRUZADA J)OS PASTORES DE BELÉM; 
Participar das. reuniões ordináriás, · · extraordinárias, 
assembleias e eventos em geral, programados pela instituição e 
Conselhos; 
Prestar, de modo geral, sua colaboração institucional ao 
Presidente e a CRECHE BERÇÁRIO· CRUZADA DOS 
_PASTORES DE BELÉM Artigo·.29°, -O Presidente, os demais 
membros da Diretoria e os membros .titulares e suplentes do 
Conselho Fiscal firmarão, antes· da posse, junto ao Conselho 
Central de Bauru/SP- da SSVP e ao Conselho Metropolitano de 
Bauru - da SSVP o "Termo ·de Compromisso"; que prevê o 
respeito, cumprimento e a obrigação de se fazer cumprir a Regra 
da SSVP no Brasil e o presente Estatuto Social, especialmente 
no tocante ao resguardo dos seus bens, ao atendimento zeloso 
da parte administrativa e ao recolhimento obrigatório da 
contribuição financeira regulamentar estabelecida no inciso X 
do- artigo -26-e artigo 4~i deste Estatuto Social, 

~o Único·. Os encargÓs da Diretoria e do Conselho Fiscal devem ser 
considerados ·uma responsabilidade, não uma honraria. 

CAPITULO 'IV-:. DAS ELEIÇÕES 

Artigo 30°. O Presidente e os membros--titulares e suplentes·do Conselho 
Fiscal serão eleitos ·em escrutinio secreto, pelos votos da maioria simples dos 
associados integrantes da Assembleia Geral que··'possue'rn ·direito a voto, 
conforme dispõe o inciso V do artigo-7° e inciso Ido artigo 14, observando
se: 

I) O:s associados intéressados · à ·concorrer ao encargo de 
··PI-esidente ou de metnbro'"'..do ·cónselho Fisciú devera.o ter 
atividade vicentina ativa_ e·inint~rrupta de no mmimo 02 (dois) 

. anos éíii umá oü•em várlas"Confeténcias'Vicentinas da cidade 
.--------------7le Bauru/SP; caso este último ·:requisito não possa s :r 

CONFERE COM O , .,, _· .-· _ { , 
L-_ORIGINAl~ a..,.. >+(v. °""',... _,. "". '"''·":· """' m,.,,,, ( . 
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cumprido, abre-"se ·a ·exceção· contidruno· parágràf.sr 2° do artigo 
. 18 deste estatuto; 

II) · É vedada a candidatura ·cumulada e simultânea aos dois 

III) 

. , li 
IV) 

q VI) 

VII) 
. 1. 

VIII) 

" 

IX) 

X) 

encargos; 
O limite de idade para ser eleito Presidente ou nomeado Vice
Presidente · da .CJ.U:OHE . -· BERÇÁRIO CRUZADA DOS 
PASTORES DE BELÉM é d"é 81 (oiteata·é'um)"anos até a data 
da eleição ou do ato de nomeação do associado, sendo este 
requisito. disposto no artigo 35, inciso III, alíneas "a" e ''b" da 
Regra dâ SSYP-no·Brasil; · 
A abertura do Procedimento Eleitoral"'acólitééerá no prazo de 
· 180 (cento e oitenta) diàs que antecederem o términ,;, do 
màndato vigente, devendo a CRECHE-BERÇÁRIO CRUZADA 
DOS PASTORES DE BELÉM emitir, na ocasião o Edital de 
Abertura- do Procedimento Eleitoral; 
O Edital de Ab.ertura do Procedimento Eleitoral deverá ser 

·.fixado em lugar- visível ·das ·respectivas· ,sedes, da CRECHE 
BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES, DE BELÉM, do 
Conselho Centrai de Bauru/SP - da SSVP; bem como deverá 
ser amplamente divulgado nas reuniões e eventos· da SSVP no 
âmbito da cidadedeBauru/SP; 
A Secretaria · da:, .CRECHE BERÇÁRIO·· CRUZADA DOS 
PASTORES DÉ'BEI;tM, receberá a inscrição ·dos candidatos 
ao encargo de Presidente e cie membro do Conselho Fiscal, até 
o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da abertura do 
Procedimento Eleitoral; 
Os candidatos ao_ encargo de Presidente e de membro do 
Conselho Fiscal devér~o no ato- da inscrição apresentar 
currículo vic;entino e profissional, constando escolaridade, 
·experiência e práticas aciministrativas em-qualquer área, nome 
da empresa, associação assistencial, Obra Unida ou Conselho 
e período que exerceu,sµas habilidades administrativas; 
A Secretaria da_ CRECHE BERÇÁRIO . CRUZADA DOS 
PASTORES DÊ BELÉM, de imediato, àssim que receber as 
inscrições dos candidatos deverá ·repassar ··toda ·a 
docum;:;ntação curricular ao Conselho Central-de Bauru /SP
da SSVP, para apreciação ·e àprovaçã.o da candidatura; · 
k aprovação referida no inciso VIII deste artigo deverã ser 
formalizada pelo Conselho Central de Bauru/SP- da SSVP, 
sendo • que os documentos da inscrição q.evem · ser 
eoc,aminh,i_dos . à Secreta.ria. da CRECHE ,.BERÇÁRIO 
CRUZADA DOS .PASTORES DE BEL:tl!4, no prazo.máximo ·de 
15 (quinze) dias, a-contar do recebimento da inscrição; 
Caso o Conselho Central de Bauru/SP - da SSVP decida pela 
desaprovação de alguma candidatura, deve fazê-la com 
fundamentação, baseando-se no vigente Estatuto Social da 
CRECHE -BERÇÁRIO -CRVZADA DOS PAST<>RES DE 
BELÉM; · . . 

-------:-.~':'-::7 A Secretaria da -C~HE BER~O CRUZADA DOS 
- PASTORES DE -BELÉM, de imediato,' assim que receber as 
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QR\G\NAk D • io Roberto da Silva 3-44 V. Galvllo Bauru-SP CEP: 17041-J37 Fone: 3203-3721 

\\\i'f\ 

16 

• 

., 

• 



1 
PROC. N

2 
1 ::,.. : ILS ?= :.· 

L. • , L'.F~O:!:'.LH_:::AS~==~:::l::!-!:a:; ===j:::.I 
SOCIEDADE DE SfÂO JllC 

.'.:iVP ! 

o&EeBEIBERÇÁRIO,C:RY~~os-ii:XSTE>RE&DEBELÉM 

~II) 

XV) 

XVI) 

R. Dr. Afrânio Roberto da Silva 3-#'V.' Galvão Bawu-SP CEP: 17047-137 
Fone: 3203-3721 CNPJ: 44.459.303/000142-lnscriçãó Estadual: Isenta 

inscrições dos candidatos aprovados pelo Conselho Central de 
Bauru/SP - da SSVf' deverá,repassar toda essa documentação 
curricular ao coordenador do DENOR do Conselho 

. Metropolitano de Bauru, que analisará com poder de veto 
todas-as candidatm-as:ao encargo de Presidente e de membro 

. do Conselho Fiscal da CRECHE BERÇÁRIO·CRUZADA DOS 
PASTORESDEllELÉM; · 

, Os candidatos ao encargo de Presidente -e de membro do 
Conselho Fiscal se submeterão à entrevista pessoal) tendo o 
DENOR o prazo máximo de 30 (trinta) dias para emitir o 
parecer ao Conselho Metropolitano de Bauru· - da SSVP. Na 
hipótese do candidato não desejar ser entrevistado, isto será 
considerado como -desistência tácita à sua candidatura; 

: A ·Secretaria da · CRECHE ·BERÇÁRIO CRUZADA DOS 
PASTORES DE BELÉM, após receber·os nomes de no minimo 
02 (dois). candidatos ao encargo de Presidente e 06 (seis) 

. candidatos ao encargo de. membro do Conselho Fiscal, com 
todas as respectivas candidaturas aprovadas pelo DENOR, 
elaborará o Edital de Convocação para as Eleições; 

, O Edital de Convocação· para -as· Eleições, com antecedência 
minima de 30 (trinta) dias antes da data das . Eleições será 
afixado nas respectivas sedes da · CRECHE. BERÇÁRIO 
CRUZADA 00S·PASTORES DE BELÉM do Conselho Central 
de Bauru/SP - da SSVP, e enviado -por. outros meios de 
comunicação · a todos os associados ·que compõem a 

, Assembleia Geral, contendo data, horário, .local, pauta e 
nomes dos candidatos; 
As eleiçpes deverão-ocorrer no mínimo 90 (noventa) dias antes 
do térniino dos mandatos;. sendo .que as apuràções deverão 
ocorrer no me~o· dia·das· eleições; 
No período de 30 (trinta) dias. que antecedem à data das 

, eleições, os associados são convidádos a·l'ecitar a oração 
própria ao Divino Espírito Sant@ em favor daqueles que 
tenham-direito a voto e pelos que concorrem aos encargos; 

· XVII) O voto é personalíssimo e unitário, ainda· que o associado 
votante· exerça mais de um . encargo diretivo em outras 
unidades vicentinas instaladas na ãrea do Conselho Central 

., de Bauru/SP- da SSVP; 
XVIII) Cada associado votante terá direito de votar no -associado 

candidato· de sua preferência, votando em um· ( 1) candidato a 
.presidente e em três (3) candidàtos ao Conselho Fiscal, sendo 
admitido o· voto por correspondência, ·por -meio de envelope 
lacrado· e chegue- às mãos da Comissão· Eleitoral antes do 

., , ·enterráme:nto-iia•votação; 
XIX) As apurações ficarão sób a ·responsabilidade da Comissão 

Eleitoral-composta de pele menos 03 (três) associados que não 
possuem ·direito a voto, nomeados pelo Presidente em 
exercício; 

XX) Em caso de empate serã eleito Presidente quem tiver 'mais 
- , . "tempo de atividade vicentina·ininterrupta'na SSVP no Bras· 
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como associado · e membro .de uma de suas Conferências •. 
Vicentinas; e .persistindo .o empate, será eieito o mais idoso; 
As eleições e as àpurações deverão constar de ata, assim como 
os nomes . dos . associados votantes; sendo que no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias a cópia dessa ata e demais 
:documentações de.verão, ser enviadas pelo. Presidente em 
exercício da CRECHE BERÇÁRI0 CRUZADA DOS PASTORES 
DE BELÉM ao Conselho Central de Bauru/SP - da SSVP e 

.-simultaneamente ao Conselho -Metropolitano de. Bauru - da 
SSVP para que este último aprecie e homologue as eleições; 

XXII) Não havendo manifestação por parte do Conselho Central de 
Baucu/SP - da SSVP e do Conselho Metropolitano de Bauru - . 
da SSVP no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento 
da ata e demaisidocumentações, ter-secá como homologada 
tacitamente as eleições; 

XXIII) O Conselho Central de Bauru/BP - -da SSVP também pode 
recusar, fundamentadamente, a h0mologação das eleições, 
determinando a realização de novas, no prazo de 90 (noventa) 
dias; nos mesmos termos deste Estatuto Social; 

XXIV) Após comunicação por ,escrito do ato que anulou as eleições, 
haverá necessidade de abertura de· novo Procedimento ·, 
Eleitoral, ficando a critêrio do DENOR o aproveitamento de 
documentos curriculares· de candidatos que porventura se 
inscreverem novamente; 

XXV) O Presidente recém-eleito-terá o·,prazo de 15 (quinze) dias a 
. contar da data das eleições, para nomear os· demais membros 
de sua Diretoria; . 

XXVI) No prazo mínimo de 30 (trinta} dias antes da posse, o 
Presidente i;ecém-eleito O\l. .reeleito, em conjunto com os 
demais membros de·sua Diretoria e do Conselho Fiscal, deverá 
realizar os ato~ de t,;ansição. com a Diretoria em exercício da 
CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS ., PASTORES DE • 
BELÉM, · para fins de conhecimento da situação ·• 
administrativa, op~;icional e financeira dessa Obra Unida; 

XXVII) O Presidente; os.membros da Diretoria-e o Conselho Fiscal 
tomarão posse em Reunião Ordinária ou Extraordinária por 
ato do Presidente ou Representante do Conselho Central de 

-Bauru/SP- da SSVP; 
XXVIII) A posse do Presidente e dos, membi;os da Diretoria e do 

Conselho Fiscal poderá · ser feita exn solenidade própria, 
entretanto, somente. entrarão. em exercício· no primeiro dia 

. imediatamente posterior ao término.da gestão anterior, salvo 
nos casos de.interrupção por qualquer motivo; 

XXIX) A rigor, empregados da CRECHE BERÇ~O CRUZADA DOS 
PASTORES · DE BELÉM, embora. possam ser associados 
(vicentinos· proclamados e compromissados), não podem ser 
eleitos nem nomeados para encargos da Diretoria e do 
Conselho Fiscal; · 

XXX) Para o Procedimi,~t~ Eleitol'lll;, não poderão candidatar-se e 
,-------------,,em serem nomee,pos para a Diretoria oú Conselho Fiscal os 
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associados qu.e·estiverem Ha condição de dirigente membro de 
Poder ou do Mintstério· >Público; ou dirigente de ·órgão ou 

· entidade,· da administração· pública da mesma .esfera 
governamental na qual será celebrado o termo de colaboração 
ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respecti'(ós, 
cônjuges ou companheiros, bem como párentes em linha reta, 
colateral ou,_ por afinidade, até o segundo grau, conforme 
dispõe o artigo 39, inciso III da Lei nº 13,019/2014, alterado 
pela Lei no- 13.204/2015; 

Parágr,afo Único. Antes de serem empossados, todos os membros da 
Diretoria e do Conselho Fiscal deverão frequentar a "Formação .Viêentina:;-de 
Dirigentes e Conselheiros", a ser preparada e aplicada pela coordenação da 
Escola de Capacitação 'Antônio Frederico Ozonam' - -ECAFO do, Conselho 
Central de Lins - da SSVP. · 

Artig~· 31 °. Em·caso de vacãncia da Presidência por q_ualquer motivo, haverá· 
a iriterrupçãê 'dós·maridatos·da Diretorià:e do ConselhifFiscal. 

Paragrafo 1°. Ocorrendo esse fato o Vice-Presidente ou um dos demais 
substitutos legais, ·assumirá temporariamente o exercício. da Presidência e 
providenciará a eleição para um novo mandato, no .prazo de 90 (noventa) dias, 
contaqos da,vacância. 

Parágrafo 2°. Consultado-o Conselho Metropolitano de Bauru - da SSVP e, a 
juízo do mesmo,,esse prazo poderá ser prorrogado em até--180 {cento e oitenta) 
dias·, no interesse da SSVP. 

Artig~ 32º., O Presidente devera ser· afastado pelo Conselho Central de 
Bauru/ SP • da SSVP-quando houver ausência prolongada e sem justificativas 
plausíveis, por período superior a 90· (noventa) dias . 

Parágrafo· :Onico. Os demais membros da Diretoria que forem -afastados por 
ausência prolongada sem justificativas plausíveis, ou por exclusão, não 
poder.ifto. ser eleitos nem designados para a Diretoria do mandato 
subsequente.• 

CAPITULO V - 00 CONSELHO FISCAL -.'•r 

Artigo ·33°. O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membrol:í tifulates 
e 03 (três) suplentes,·eleitos em escrutínio seaeto, pela-maioria.simpfes·dos 
associados integrantes da Assembleia Geral, conforme previsto no inciso 1 do· 
artigo 14, deste Estatuto Social. 

Parágrafo 1 º. No prazo·de 180· (cento e oitenta) dias antes· do·vencimento do 
mandato vigente os associados candidatos ao. Conselho Fiscal apresentarão 
seus ,currículos contendo o histórico vicentino ·e profissional ao Conselho 
Ceritral· de Baui-u/SP - da SSVP e·ab.DENOR'tlo'Cohselho Metropoliumo de 

,...,.,-----.tl"llllu ... ~.da SSVP, para apreciação prévia e aprovação. 
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Parágrafo-2". Com relação ao.perfil dos associados.candidatos,ao Conselho 
Fiscal, tex-ão preferência,os que possuam formação em Direito; ou formação 
de nível técnico ou superior em.Administração; Economia ou. Contabilidade, 

Parágrafo 3°. O mandato dos membros do Conselho Fiscal serâ coincidente 
com o mandato da Diretoria. 

Parágrafo 4°. Em caso de vacância de•um membro titular-o suplente, na 
ordem do número de votos obtidos na ·eleição, assumirâ o enCB[gO até o 
términó do mandato. 

Parágrafo 5°. Em caso de falecimento, de abandono, de .demissão ou de 
excl'usão · de membros do Conselho ··Fiscal, não havendo mais membros 
suplentes-para assumirem a .titularidade, deverá a Assembleia Geral realizar,. • 
eleição para que se complete o quadro do Conselho Fiscal. ·, 
Parágrafo 6° .. Estão ·impedidos- de participar .. do Conselho Fist:al os 
empregados da CRECHE BERÇÁRIO PRUZADA -DOS. PASTORES DE .. 
BELÉM e parentes de até o 3° grau ou cônjuges de membros de sua Diretoria. 

Artigo 34º. Compete ao. Conselho Fiscal, valendo-se de assessori~ técnica;,. se 
necessário: 

I) 

II) ., 

III) 

IV) 

Examinar a qualquer tempo os livros de escrituração, exigir a 
apresentação dos. documentos que julgar necessários. ·e· ·que 
digam respeito·à administração econômico-financeira; · , 
Analisar os livros de escrituração, os· balancetes,, o Balanço 
Patrimonial Anual, o Demonstrativo de Resultados do Exercício, 
as Notas Explicativas; verificar · o patrimônio e to.4a 
documentação do . exercício, opinando sobre o desempenho 
financeiro e contábil e .operações patrimoniais· Eealizadas, para 
fins de apreciação, bem como emitir pareceres; 
Notificar a Diretoria-a-respeito de falhas.e irregularidàdes·.que 

'porventura constatar; . . 
Requerer convocação da· Assembleia Ge:.al ·Extraordinária 
quando verificar alguma irregularidade de gestão administrativa 
e/ou financeira da CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS 
PASTORES DE BELÉM. · .. •.. ;· , . 

Parágrafo 1°. O.parecer de que trata o inciso II deste artigo se .. dará;em 30 
(trinta) dias, ·por escrito, para apreciação· da Assembleia Geral, convocada 
para tal fim. 

Parágrafo 2°. Ri::unir-se-á, ordinariamente, no minimo a cada 06 (seis) 
meses, durante as primeiras quinzenas de março e setembro, em dia;focal e 
hora _!previamente estabelecidos; e,_ extraordinariame:i;i.te, sempre "que_ 
necessário, por convocação do· ·Presidente,.gu, ·por 2/3 {dQis ·terços). doa 
membros da Diretoria da CRECHE BERÇÃRIO-CRUZADADOS-PASTORES 
DE BELÉM. 
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Parágrafo· 3°. As faltas injusti:ficádas de qualquermembr,o do Conselhô Fiscal 
a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 06 (seis) alternadas serão consideradas 
como abandono de cargo. ' 

Parágrafo 4°. As reuniões extraordinárias de que dependam da apresentação 
de do,cumentos pela Diretoria da CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS 
PASTORES DE BELÉM, devem ser comunicadas por escrito com, no mínimo, 
15 (quinze) dias de antecedência. 

Parágrafo 5°. Para que seja considerado legítimo qualquer ato do Conselho 
Fiscal, deverá ser assinado no i:nínimo por 02 (dois) de seus membros 
titula!,""eS. ,, 

CAPíTuLo VI - DO PATRIMÔNIO E DAS FONTES DE RECURSOS 

Artigo 35°. O patrimõnio da CRECHE BERÇ~O CRUZADA DOS 
PASTORES DE BELÉM~ é .constituído por todos ·os bens móveis e imóveis de 
sua }!fopriedade, e por todos aqueles que vier a adquirir por compra, doação 
ou legado, assim como, por todos os legítimos direitos que possua ou venha 
a possuir- e todos· os beni, e valores corisigt1ados em contabilidade 
patrimonial, existente e futuramente incorporados, a titulo de aquisição, 
usucapião, superávit e doações. 

Artigp 36°., São fontes de recursos: 

I) 

II) 

III) 
IV) 

V) 
' VI) 

VII) 

VHI) 
IX) 
X) 
XI) 

XII) 

Donativos, auxílios, doações, usufrutos, testamentos e legados 
patrimoniais de pessoas fisicas e/ou jurídicas, de origem 
nacional ou do exterior; . 
Coletas realizadas•. -em·. reuniões. e/ou outras atividades 
desenvolvidas com intenção especial de arrecadar recursos 
financeiros; 
Receitas oriundas de bens patrimoniais; 

. Receitas oriundas de ações entre. amigos, arrecadações, 
campanhas, eventos beneficentes e festividades; 
Rendimentos de aplicações financeiras; 
Subvenções e/ ou recursos de· quaisquer títulos recebidos dos 
Poderes Públicos Municipal,. Estadual e Federal; 
RepasBes de recursos públicos. provenientes de emendas 
parlamentares; 
Receitas provenientes de prestação de serviços a terceiros; 
Rendimento ·de comercialização. de produtos institucionais; 
Aluguéis e arrendamentos em geral; 
Atividades licitas "desenvolvidas· de forma opcional por outra 
organização,· . com . µi.tenção especial de captar recursos 
financeiros para a Obra: 
Recursos provenientes de projetos sociais financiados por 
pessoas jurídicas ou pessoas· fisicas; 

! XIII). Recursos de patrocínios repassados pot pessoas fisicas e/ ou 
---------::::::--"t·urídicas; 

CONFERE e n ~ passes oriundos do Poder Judiciário; 

ORIGINA._,.,...,<_.oRoberto da Silva3-44 V. Galvão Bauru-SP. CEP: 17047-137Fodc: 3203'3'121 / 

/l/r:p/11 - . ( 

., 

,, 

,, 

., 

I 



XV) 

XVI) 
XVII) 

Repasses· . oriundos dos .Fundos · · Mun,icipal, Estadual ou 
Nacional de Politieas· Públicas; 
Incentivos fiscais oriundos de isenções/imunidades tributárias; 
Receitas sobre direitos autorais·. de produção de materiais 
promocionais. 

Artigo 37°. Havendo necessidade, após deliberação da· Diretoria é aprovação 
da Assembleia Geral, poderá a CRECHE BERÇÁRIO CRUztUlA DOS 
PASTORES ·DE •BEI.ÉM, instituir filiais de prestação de serviços ·ou de 
comercialização dirigidas a público ·distinto da Assistência Social, ·que não se 
enquâdram 'no perfil de usuários· do Sistema único de Assistência Social -
SUAS; 

, 

Parágrafo Único. A receita liquida apurada de filiais, após a retenção dos 
valores mínimos de subsistên<lia e·de manutenção dessas, será repassada a 
CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA 00S PASTORES D~11ELÉM .e. utilizada 
para âs suas finalidades sociais .e estatutárias da Obra. 

Artigo 38°. A CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BÉLÉM: 
declara e se compromete, sob as -penas da lei: 

I) Aplicar suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual 
• :1 resultado operacional integralmente no território nacional e na 

manutenção e no desenvoli,iJnento de seus objetivos 
institucionais; 

II) Não destinar aos membros de sua Diretoria e Conselho Fiscal, 
associados de qualquer natureza, benfeitores, voluntários ou 
equivalentes, rémuneração, vantagens ou beneficies, direta ou 

•I indiretamente, eventuais excedentes operacionais (brutos e 
líquidos), dividendos, bonificações, participações ou parcelas de 
seu patrimônio, auferidos mediante .os exercícios de suas 
atividades, por qualquer forma ou titulo, em · razão das 
competências, funções ou atividades- mencionadas neste 
estatuto; 

'! ill) · · Destinar,.em.caso de dissolução ou extinção, após-pagas todas 
as dívi,das passivas que existirem, o seu patrimônio liquido 
remanescente a outra entidade congênere, sem fins lucrativos, 
com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho 
Nacional de- Assistência Social - ,CNAS e no -Ministério do 
Desenvolvimento Social - .MDS, que, possua o Certificado de 
Entidade Beneficente de. Assistência -Social - CEBAS e que 
atenda aos requisitos da·Lei nº 13.019/2014 p:.-eferencialmente 
outra unidade vicentina:, indicada em Assembleia Geral, desde 
que convenientemente legalizada e com . sede e atividades 
preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no 
município de Bauru/SP, por indicação da Diretoria, e aprovação 
da Assembleia Geral; ou em último caso à u;p.~ entidade 

.-----------ijública; 
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IV) 

V) 

'I 
VI), 

E REGISTRO CI 

Prestar serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer 
discriminação dé usuário·s, nos limites de suas possibilidades 
.de ·recursos hwriai\oá,-·materiais e· financeiros, observando o 
disposto no·artigo 3°;.parágrafo 4º deste Estatuto Social. 
Aplicar -es recursos advindos dos Poderes. Públicos, Municipal, 
Estadual e Federal, em conformidade ao estabelecido · na 
legislação aplicável e nos termos de colaboração e de fomento 
e/ou instrumentos "cOiitratuais similares; · · 
Não constituir patrimônio exclusivo de um grupo .determinado 
de indivíduos, famílias ou de sociedade com caráter beneficente 
de assistência social. 

Parãgrafo Único. A dissolução ou extinção da CRECHE BERÇÁRIO 
CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM; somente ·se efetivará se tornar-se 
impossíve~ sob os aspectos financeiro, administrativo e • patrimonial a 
continuidade de. suas atividades, desde que ·atendidas as seguintes 
condições: a) se decidida pela maioria dos membros da Diretoria, presentes 
em Reunião Extraordinária c01:1vocada para tal fim; b) com aprovação de 2/3 
(dois terços) dos associados com direito a voto presentes à Assembleia Geral 
especialmente convocada para tal fim e cJ . anuência do Conselho 
Mel!opolitaxJ.o de Bauru - da SSVP, embasadapor,parecer fundamentado de 
seu 1DENOR, após a respectiva liquidação nos termos do artigo 51 do Código 
Civil Brasileiro, com o remanescente-patrimonial destinado conforme previsto 
no inciso m deste artigo. . 

Artigo 39°. Todos os-bens patrimoniais da CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA 
DOS PASTORES- DE. BELÉM, estão exclusivamente a serviço de seus 
objêtivos 'sociais e estatutários, ficando vedado o seu uso para beneficio 
próprio de qualquer pessoa e a Diretoria responde e se obriga pela sua 
guarda, conservação, administração e pela correta· aplicação de seus 
recursos . 

Artigo 40°. Não se reconhece a validade de toda e qualquer gravação, 
aliehação, aquisição a que título for, permuta,.comodato ou constituição de 
quaisquer ônus sobre.bens imóveis da CRECHE BERÇÁRIO-CRUZADA DOS 
PASTORES DE BELÉM realizada sem a prévia ciência do Conselho Central 
de Bauru/SP- da SSVP e a exprei;sa autorização do Conselho·Me'tropolitano 
de Bauru - da-sSVP, embasado p0r- parecer fundamentado de seu DENOR, 
conforme ·d~termina o Regulamento da SSVP no Brasil. 

1 • 

. . 
Parágrafo 1°. Na transcrição do registro imobiliário deverá constar o 
impedimento de alienação sem autorização prévia do Conselho Metropolitano 
de Bauru - da SSVP, nos termos·do "caput". 

Parágrafo 2°. O·não atendimento ao disposto neste artigo implica-em violação 
ao lrrtigo · 1.268 e seus parágrafos 1 ~ e 2º do Códigó Civil fuasiléiro, sein 
prejuízo das sançôes penais previstas no (rodigo.Penal Brasileiro. 

Parágrafo 3°. Os· bens móveis e imóveis deverão ·ser identificados e 
cadastrados em livro próprio, que deve ser mantido rigorosamente atualiza.d@. 

!CONFERE CONJ 
L~RIGINAL 
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CRE01m;BERWÁRIO,€RUZM>A DOS<BASI.FORES'DE,BELÉM 
. R. Dr. Aftahio R:óberto claSilvaJ-44 V. Galvão Bauru-S.PCEP: 17047-137 

Fone: 3203-3721 'CNP.J:·44.459.303/0001-42:lnscrição Estadual: Isenta 

Parágrafo 4~. -Os veículos e·os bens-imóveis de· posse ou :propriedade ·da 
CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE• BELÉ.M, deverão ser 
identificados pelo -logotipo oficial da SSVP, -podendo .este ser adaptado com o 
nome da própria entidade, exceto nos imóveis que se encontram alugados ou 
arrendados. 

CAPfTULO VíI - DA PRESTAÇÃO,DE CONTAS 

Aftigo 41°. A prestação de contas observará, no mínimo: 

I) 
., 

II) 

III) 

. il 
IV) 

Os princípios . fundamentais e as · Normas Brasileiras de 
.Contabilidade; 
A publicidade, por .qualquer meio eficaz, na ocasião do 
encerramento do exercício fiscal, colocando:à disposição para o 

. exame dos interessados toda.a·documentação administrativa e 
financeira; 
A realização de auditoria independente, Jaos· casos previstos na 
~egisla~; 
A publicidade de todos os recursos, bens ou valores·que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre. 

Artigo 42°. ·Para efeito de encerramento do Balanço Patrimonial Anual e do 
Demonstrativo dos Resultados do Exercício e das Notas Explicativas, 
observtp'-se-~ o ano civil e a escrituração de todos os atos e fatos contábeis 
devendo ser 'feita · em livros· revestidos de formálidades :legais;, 'Set;em 
publicados nos·prazos previstos, de aeordo com as exigências legais: 

Parágrafo 1°. Quando o término do mandato da Diretoria não coincidir com 
o do ano civil deverá ser providenciado a competente prestação de contas, 
devid~ente, instruída com balancete extraordinário, certidões e o relatório 
de atividades previstos no parágrafo 2° a seguir. . 

Parágrafo 2º .. Deverão. ser publicadas na página· da internet ,da CRECHE 
BERÇÁRIO CRU,ZA11A·1>0S PASTORES DE.BELÉM a cada encerramento. de 
exercício fiscal,- juntamente com. o relatório de atividades·. é ·'liemolistra~ões 
finan~as da entidade; 'incluídas as certidões negativas de débitos com a 
Previdência Sociare com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - -FGTS, 
colocando-as à disposição para exame de qualquer cidadão, sem prejuízo das 
publicações em jornal oficial quando forem exigidas. 

Artigo 43°. Os membros da Diretoria não respondem pessoalmente;. neiµ 
mesm9 subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome da CIU:C~ 
BERÇÃRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM, . salvo eventuais 
prejuízos causados a própria• da CRECHE BERÇÁRIO- CR:UZADA.r-B,,OS 
PASTORES DE BELÉM ou a ·terceiros provenientes de -ação, omissão 
voluntária, negligência, imprudência ou dolo,e que irp.portar,em violação· de 
direito legalmente estabelecido ou disposição prevista neste Estatuto Social, 
hipótC?,ses em que os responsáveis ficarão obrigados a reparar os ti.anos .com 

-C-.0-N_F_E_R'ff"Ennii'iõffilioicjcaãcç~oee'.s;°;cr::;\· . s e criminais de seus atos. 

ORIGINA"-1\1'@!!1' ~a Silva 3-44 V: Galvão Bauru-SPCEP: 17047-137Fonc:3203-3721 
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.. .. . . . IPROC.NV 1 %1-~ 
CAPÍTULO VIII - DO VOLUNTARIADO _ FOLHAS : _ l -
Artigo 44°. A da CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA· DOS ·PASTORES DE 
BELÉM, poderá organizar o·trabalho voluntário das -pessoas que não fazem 
parte de.seu quadro de funcionários, para o atendimento de suas finalidades 
institucionais. · · 

Par4grafõ '1°. O trabalho.voluntário será disciplinado no-Regimento Interno, 
devendo· o voluntário fumar o competente o "Tenno -d<, \Yolún1ariado", n:a 
forma da lei. 

Parágrafo 2°. Os voluntários serão inscritos em livro e/ ou listas competentes. 

Puág:rafo '3°., A organização desse trabalho dependerá de· orientações do 
DENOR do Conselho Metropolitano de Bauru - da SSVP. 

CAPÍTULO IX - DAS DISBOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 45º. A da CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE 
BELÉM, -e~tá sujeito à contribuição mensal da ducéntésima e meia (2,'5%) ao 
Conselho Central de Bauru/SP- da SSVP, calculada sobre·sua receita bruta, 
nos termos dos artigos 47 e 49 do· Regulamento da SSVP no B:rasil. 

Artigo 46º; A da 'CRECHE BERÇÁRIO ·CRUZ.ADA DOS · PASTORES. DE. 
BELÉM, poderá firmar termos de colaboração e/ou de fomento com o'Poder 
Público (União, Estado e Município), desde que os Planos de Trabalho estejam 
em consonância com a natureza da instituição e com as suas finalidades 
sociais e estatutárias. 

Artigo 47". · A da-. CRECHE BER._ÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES -DE 
BELÉM, também póderá firmar parcerias e cooperações mútuas com- órgãos· 
públicos, empresas privadas ou pessoas fisicas, desde que estejam- em 
consonância com a natureza da instituição e com as suas finalidades sociais 
e estatutárias. · · : ' 

. 
Parágrafo 1°. -Em se tratando de firmar.convénios e-contratos de qualquer 
natureza com órgãos públicos, empresas privadas ·ou pessoas fisicas, -a serem· 
elaborados nos termos da legislação em vigor, é necessária a autorização 
prévia do Conselho Metropolitano· de Bauru - da SSVP, após' parecer 
fundamentado de seu DENOR. · 

. . 
Parágrafo 2°. A da CRECHE, BERÇÁRIO CRUZADA: DOS·PASTORES·DE 
BELÉM, na qualidade de associação de direito privado, não perderá sua· 
autohomia' na administração e realização de seus trabalhos assistenciais 
como Instituição, destinada -ao atendimento de crianças e adolesce:l'ites, em 
função do recebimento de subvenções gove'lmamentais oriundas da União, do 
Estado e do Município. 

., 
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Artigo 48°. A d~ CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE 
BELÉM não é mantido pelo Conselho-<!:êntrhl\de.Báurú/SP · dà SSVP; ·nem 
pelo Conselho Metropolitano 'g.e Bauru - da SSVP e nem pelo Conselho 
Nacional do. Brasil, da SSVP; 1:endo · cada uma dessas linidades: 
personalidades juridicas, Diretorias e administrações próprias, Conselhos 
Fiscais próprios, ·patrimônio e recun;os distintos e escritas ·contábeis 
ind~pendentes. 

Artigo 49° .. Desde que não contrarie a finalidade principal. da eRECHE 
BERÇÁRIO-CRUZADA,D0S PASTORES DE BELÉM-e a Regra"da SSVP no 
Brasil, e cumpridas as exigências contidas neste documento, este-Estatuto 
Social poderá ser reformado total ou parcialmente, em qualquer época ou 
momento.· 

Parágrafo Único. A proposta de reforma total ou parcial deste ·Estatuto 
Social, devidamente fundamentada, somente -poderá ser feita por sua 
Diretoria, pelo Conselho Central de Bauru- da SSVP, pelo Conselho 
Metropolitano de Bauru - da SSVP·e/ou_peio- Conselho Naeionál dó Brasil, 
nos termos do parágrafo 3° do "artigo 17 deste Estatuto Social. 

Artigo 50°. O Conselho Nacional do Brasil da SSVP, como órgão nonnativ.o 
da atividade vicentina em todp território brasileiro, pode · intervir nas. 
Unidades Vicentinas a qualquer tempo, com base em.motj.vos justificados. 

ParágrafO' 1°. A.da CRECHE:BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE 
BELÉM no desenvolvimento de suas atividades submeter-se~á à orientãção e 
fiscalização do Conselho Metropolitano.de Bauru - da SSVP, através de seu 
DENÓR. 

Parágrafo 2°. Se não houver instalado o DENOR do Conselho Metropolitano 
de- Bauru O dá SSVP. ou não·estiver· eni fúnci<fnamento. regular, sua!l funções 
poderão .ser suscitadas pelo DENOR·do Conselho .Nacional do- Brasil, no 
interesse da SSVP. 

Artigo 51°. A da CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE 
BELiM, não poderá ,admitir em hipótese alguma, sob qualquer natureza 
trabalhista empregados com parentesco de ·até O· 3° grau ou cônjuges de 
membros da Diretoria e do .Conselho Fiscal .. 

Artigo 52°. Os casos omissos neste Estatuto,Social e no-Regimento Interno, 
bem como sua interpretação, quando não contrariarem-aRegra·da SSVP no 
Brasil e/ou dispositivo legalmente estabelecido, serão resolvidos pela 
Diretoria ·e referendados, se necessârio, 'pela'• 'Assembleia Qeral' e ·pelo 
Conselho Metropolitano de.Bauru. - da SSVP. 

Artigo 53°. O presente Estatuto só poderá ser-registrado.após homologação 
do Conselho Metropolitano de Bauru -·daSSVP, com,prévia anuência.de seu 
DENOR . 

. , 
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SOCIEDADE DE SÃO VI 

CRECHE BERCÁRIO·CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 
R. Dr. Afiinio Roberto da Silva 3-44 V. Galvi!o Bauru-SP CEP: 17047-137 

Fone: 3203-3721 CNÍ'J: 44.459.303/0001-42 Inscrição Estadual: Isenta 

Artigo 54°. O presente Estatuto Social revoga os anteriores ou quaisquer 
outras disposições contrárias e entrará em vigor na data de seu registro no 
Oficio de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Bauru-SP 

'I 

., 

Bauru/SP 12 de Agosto de 2017 

Presidente. uiz César Franchini 
RG nº17.116.128 SSP/SP 

Secretário FLAVIA BERTOLO COSTA 
RG nº 16.443.903-6 SSP/SP 

Presidente do Conselho Central de Bauru 
Maria Imaculada Gomes Pedro, 

RQnº 13.910157-3 SSJ;>/SP 
'· 
\ 

Coordenador d' ,ep,art:àm1~·to de Normatização 
e Orientação - DENOR do Conselho M opolitano de Bauru da SSVP OJ 
· Antônio Celso pes · ,., 

R~ nº SSP /SP: 8.358.885-1 

Pr~e!i't; ~~~Íiio ~[i.~iT~~ de Bauru da SSVP 

1 

Clara Almeida de Oliveira 
RG nº 6.392.147-9 SSP/SP 

/2 t\l~ • f: , ( . 
, Í t½wi,c0 ,~ dJi \:?'Nh \:t¾l::C, 

Taimara jA . De Farias Ferre4-a 
----.,-·-------....Advogado -· OAB/SP nº 340.500 
1CIEDADE S/18 VICENTE DE PAULO . · 
Cor·-sc-1!•10 M .,tro,,,,1·1•·-•--0 -'·, B~uru ........ ' ... ~ t '1 ........ ,\.,;L' - 1 

;:;tulo Hom:úl~ildo cmJi/ /t() ! ~D O· 
nº ~/~ l.ivro 11°...il_ F!3. _Q-"'-l"--_ 

. . 
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Oes. 0 Metr0 '$' ~ 

' 

Assinatura ~ á/;.,;J(,,.,,/ ... 
14-Nom -;-~~J;;~-.t.:~AK.IL_.!,/f~:;..__-:-::-:---:::-;-;-;:::-,.;;,;-::--;:~-----::.rr-.:1'=_, 
RG: ) fô • '4-33 • 0.0-3-.G. - . CPF: \.,2() • ól ,Y:1, l ~ >'- O~ Assinatura -Y'ILC.U...--

15-Nome M,,,c.,.,\,c L.,,. .. o ·i1. ~''"'l ... co 
RG: "1·1-0'i-3.')$f L CPF: '\(.S l(:l. ",:,;·:, ":i,(., Assinatura U-b!i,>i<'~~~:'.'. 
l~N , . t.s> 

RG: ..::::r......i.~~.:.l...4)..i,t,.:'.:.d:..~~- ..i..::.~~.:..::i,c_,1...L.1,L=:--'-l-....L.- Asslnatufa --"==----
. 17-t40 

RG~ .!( '-( · _,,;_..;,... . .12...:t=.:..-J..,<'r,µ;;,.ML~Assinatura ~;:;;·;_:;--;;_···z:;"L._ 
t,, •• 

Ul•Nome 
RG: CPF: --------- Assinatura ------

19-Nome 
RG: CPF: ---------- Assinatura ------

20-Nome 
RG: CPF: --------- Assinatura ------

21-Nome 
RG: CPF: 

_________ Assinatura _____ _ 

22-Nome 

RG1 CPF: --------- Assinatura -----
23-Nome 
RG: CPF:· 

DIRETORIA DO CONS!;L ENTARb DE BAUR!,.! 
Assinatura --~ 

24-Presldente 
Nome 
RG: 
2s-12vice-Presldente 
Nome 

CPF: ---------Assinatura -iw;Zir;., ... --:...) ..,,-::..• __ 

RG: -----------CPF:--------- Assinatura ------
2~22Vlce-Presidente 
Nome 
RG: -----=:::---------CPF:---------- Assinatura _____ _ 

27-l!Secretária 
Nome 
RG: ____________ CPF:---------- Assinatura _____ _ 

28,12Tesoureiro , O . 
Nome '"'v:'VJ tuW_.., L 1, e-< .. '-1' } 
RG: 5·$;t-9 ró:.>, :-, 

e9oNO-~ (t,,,b,i_,...., • 
CPF: oW ¼ _', &,J. 1 !J ?:-6 g-Assinatura 

29-22Tesoureiro 
Nome 
RG: -----------CPF:--------- Assinatura ----'----
30-ECAFO 
Nome------------------------------

íco N f EREIRNêAOL · nlnio Roberto da Silva 3-44 V. Ga:::~auru -SP CEP: 17047.137 fone: 320::~:atura 
LOHIG I .• • 

- f'Jh,'/:7 
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, CRECHE BERÇi\Rl r', 

10 CRUZADA DOS PASTO ~ ~ 11 Oti 

R. Dr, Afrãnlo Roberto da Silva 3-44 Y. Galvão Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 
~,mail: adm.pastores@gmall.com CNPJ: 44.459.303/0001-42 Inscrição Estadual: Isenta 

~ Jollrn U7.~ 

. s,"' 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA APROVAÇÃO DA REFORMA DO ESTATUTO 
SOCILA DA CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BEL~M. 

0 Metr
0 

f'n AI) ,e 

g~u 
Dia da assemblel, geral:12/08/2017-Horárlo:14:00Hs 
Local: Conselho Central de Bauru .. , 

Endereço: Rua Alfredos Ruiz N22-85 t 
"· ( 

...----:--:::;;;--;-1,-::;;::---:.ll' ~sv? 

1 
PROC. N

9 1 ~ : f 3c---i-. _ 
• FOLHA.S g ,b_ · 

CONSELHO PARTl(:tJLARES PRESENTES 

1-03.04.01.00-Conselho9 Particular de Agudos 

Nome~'---------------- Cargo -----------
RG: ____________ CPF: __________ Assinatura -----

2-03.04.02.00-Conseiho Particular DMno Espirito Santo 
Nome----------,---,-,----'---,,.,.--- Cargo -----------
RG: 

0 

.. ,,_, 'ci>f:_;_· _________ Assinatura ---

~-03.04.03.00-Conselho Particular Duartina 

Nome---------------- Cargo-----------
RG: ____________ CPF: __________ Assinatura -----

4-03.04.04.00-Conselho Particular Senhor Bom Jesus 

Nome---------------- Cargo ----------
RG: -:------------CPF:---------- Assinatura -----,
~-03.04.05.00-Conseiho Particular Santa Terezlnha do Menino Jesus 
Nome--------------- Cargo ------------,, 
RG: 
6-03.04.0ji,OO-Conselho Pa'!icular Santo Antõnio _ 
Nome /1 De I ft IJv Co.s. 1 fl · · Car o ,;: · " 1; u r t: 

RG: JZ-632.JbJ-,2 CPF: .9S:34u2.1)B }?_Assinatura ---;,,,,,+p.4 ' 

7-03.04.07.00-Conselho Particular São Benedito ,., '/ -r 
Nome vv ... , .9 b e· e K :a rn 1 y ";) Cargo -..L..1'''-'''-'" ""-"' ,.,...,;,-::....s..f.L1 YIC....,l•c__ __ _ 

RG: 1.G.190.1:G:ct-'--I CPF~ 26a,1:•,.,.n-a-81 Assinatura 
8-03.04.08.00-Conseiho Particular São Judas Tadeu e São Dlmas 
r,iome 0&-~ 5,pe....,,,.,,,r;-e,- 4: ,4,t'""-. .,l... Carg~ ?'-<-~.t, _r,.._ 
·RG: .3 · l- ~o 5 B·~ · 8 CPF~?<z 'l "- 'ft Bct,i - Bz Assinatura 

9-03.04.09,QO,Çon;eiho P.artlculaf\Sllp Sebastião !'1 . ,..J , • :djz_ 
Nome•'\.,\A CIM \»-t,\,v-,0.cN ~Wv'vtJD .?_rgo -;;;L'-"fÇ'·.,N/1'\,,~::--><-L-""'_v ___ ;_·• -A-,AAA-
RG: ( / J, l.j ,() í) (; CPF~ G, 0 J s " ' .J _:'.\- ~ ~ g; Assinatura ~Yfa/ •-· 
10-03.04.10.00-Conselho Particular São José Trabalhador 
'Nome-·---------------- Cargo -----------
RG: ____________ CPF:----------Assinatura ____ _ 
11-03.04.11.00-Conselho Particular Santa Maria de Piratlnlnga 
Nome V ú,,-' Ç · 0 ~« nc.;,. Cargo t?. • ,i oilhJ~ 
RG: :,..l, :)'t'.><o) 9"" ·· .1, CPF: ;l,J.;10o5 "',',!; ·Ol Assinatura 1}..,,::. ( 

· . ,.,.,...,.w,o-<o....,..,'""""..,.. '""'°"'"' º""' n. . J,, 'º :,m 
Nome~c;-,="t.3 Mi, l;i; [h.\.,:l'D , . ~~2'- f1 ~'""'-'-- (\ ·' 

• ~ CPF:~?:Ht,;~-C)?;: Assinatura 

FERE COMO . 
lRIGI NAL R. Dr. A rãnio Roberto da Silva 3-44 V. Galvão Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 í/i,(/1 . ...,....'C}----'·,--,· . ·- . . . . . . 
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Dedaração de Utilidade Pública: Municipal n!! 880/61, Estadual n2 2.957/81 

CNPJ: 44.459.303/0001-42 +r 
1 

PROC. N2__;..l _9_,,/-.!,$'-=~r-,__-_--+-' 
FOLHAS . J.-Ll.., -

Edital de Convocação 

No usq das minhas atribuições estatutárias ficam convocados os associados referidos 
no Estatuto Social Da Creche Berçário Cruzada Dos Pastores de Belém a comparecer 
para Assembleia geral Extraordinária, a realizar-se as 19:00 horas do dia 13 de agosto 
de 2018, com a totalidade de seus membros ou 30 minutos após com qualquer número 
em sua sede social ,situada na rua Dr. Afrânio Roberto dá Silva nº3-44-Vila Galvão, em 
Bauru, estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: ., 

1- Eleição do presidente para o·mandato de 06 de outubro de 2016 a 5 de outubro 
de 2020. 

2- Eleição dos membros titulares do conselho fiscal e suplente com mandato igual 
à diretoria. 

·! 

Bauru (SP),10 de julho de 2018 

L César Franchini 
Presidente 

., 

CONFERE COM O 1 

ORIGINAL 
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CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 

IPROC. N2 

_FOLHAS 

AJ:A628 
ATA DE ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO CONSELHO FISCAL. Ata número 
seiscentos e vinte e oito da Creche Berçário Cruzada Do~ Pastores De Belém, da Sociedade 
de São Vicente de Paulo - SSVP inscrito no CNPJ 44.459.303/0001-42, vinculado ao Conselho 
Central de Bauru da Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP, com sede a Rua Dr. Afrânio ,, 
Roberfó da Silva nº 3-44, Vila Galvão em Bauru , Estado de São Paulo. Aos treze dias do mês 
de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas e trinta minutos realizou-se a Assembleia 
Geral Extraordinária contando com a presença dos seguintes associados que descreveram o livro 
de presença dos associados folha um verso. Com o número de votantes exigidos pelo Estatuto 
Social, sendo constatado o número de 20 votantes, estando 09 presentes e 11 ausentes, de acordo 
com os associados que assinam o lista de presença, e em segunda convocação, pois, observou-se 
que em primeira as dezenove horas não havia o número de votantes exigidos, conforme prevê o 
Estatuto Social em seu artigo 17 parágrafo 1 º, em cumprimento ao Edital de Convocação 
expedido pelo seu Presidente, no qual consta o seguinte "Edital de Convocação". No uso das 

. minhas atribuições estatutárias contandq com a presença dos associados referidos no Estatuto 
social da Creche Berçário Cruzada Dos Pastores de Belém a comparecer para Assembleia Geral 
Extraordinária a realiza-se ás 19:00 horas do dia 13 de agosto de 2018 ,com a totalidade de seü 
membros ou trinta minutos após qualquer número, em sede social, situada na rua Dr. Afrânio 
Roberto Ilfl- Silva n°3-44-Vila Galvão, em Bauru, estado de São Paulo, para deliberarem sobre 
seguinte ordem do dia:1-Eleição do Presidente para mandato de 06 de outubro de 2018 a 05 de 
outubro de 2020 .2-Eleição dos membros titulares do Conselho Fiscal e suplentes com mandato 
igual á diretoria .Bauru (Sp),13 de agosto de 2018.Luiz César Franchini-Presidente".Com _() 
numero de votantes exigidos pelo Estatuto, ao presidente Luiz César Franchini iniciou-se a 
Assembléia Geral com as Orações Regulamentares e posteriormente o associado Luiz Octavio 
de Farias.,realizou a leitura espiritual, "Fonte de Caridade mês de jagosto com tema "O 
compromisso do "sim " de Maria". O presidente Luiz César Franchini fez a leitura do Edital de 
Convocação e em seguida passou os trabalhos para a Comissão eleitoral/apuradora que fora 
nomeada por esta composta por Flávia Bertolo Costa , Josimeire aparecida de Oliveira, Carla · 
Maria -Pereira Da Silva , como cooidenadol'll, solicitou Flávia Bertolo Costa que assumisse os 
trabalhos como secretário ad-hoc. A secretario passou a fazer a leitura dos nomes dos candidatos 
ao cargo de Presidente, que são os seguintes associados: Luiz César Franchini candidatos ao 
cargo-de presidente , CPF:nº090.165.228-83, brasileiro, solteiro, prensista, residente à rua José 
Bonifácio nºl0-75, Bauru-SP e o Luiz Octavio de Farias, RG nº6.732.375-3 e CPF 
n°798.051.248-00 , brasileiro, casado, aposentado, reside á Rua Joaquim Radicopaq,3-86,, 

· Bauru-SP ; e para os cargos de titulares do Conselho Fiscal os associados: Claudeir Nunes Da 
Silva, RQ30.504.355-9 CPF n°213.551.248.-67,brasileiro,casado, Montador, reside na Rua 
Euclides Rudini,52-Agudos -SP; Flavia Bertolo Costa RG:16.433.903-6 CPF:120.249.188-08, 
brasileira, casada, Do Lar, reside na Rua Francisco Lemos de Almeida,10-48 Bairo Santa 
Jardim Santa Rosa ,Bauru-SP ; Maria do Carmo Garcia AlvllS ,RG nºl2.912.910 CPF .nº 
015.695.098-75,brasileira, viúva, funcionária.pública, reside n!f fH& fllJipe Pardo,5-38- Bairro 
Alto Alegre, Bauru-SP ; Maria de Loudes Carmo Frederico, RG·l!ql0.179.524-5 e CPF nº 
827.512.088-12 ,brasileira, solteira, aposent;ida, residente na rua'Afpnso Pena,12-45-Jardim bela 
Vista, Bauru-SP; Michael Douglas da Silva Nonato RG nº 38.487.660 CPF nº498.886.188-
06,brasileiro, solteiro , operador de caixa, reside na Rua Evaldo Hinke Neto,2-18-Fortunato 
Rocha Lima -Bauru-SP; Sergio Ungaro Rg nº 7.842.887-7 e CPF nº 136.187.418-04, 
brasileiro, casado, aposentado residente da rua Luis Gama ,6- · nc1a , a 
SP, Thajs GuilhermeRicardoRGnº49.764.351-0 CPF CONFERE COM 

L-,..:.O ___ RIG_I_NA_L-f-it1!k:6jl~ 
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2• OFJCIAL DE REGISI'RO CIVll, DE P~OAS JUIÚDJCAS DE BAURU - SP 

MICROFILMADO-Nº 65.061 

. CRECHE BERÇ;'\RIO ÇRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 

nº416.752.0008-74,brasileira ,solteira, oficial administrativo, reside na rua Vinte,527-Fortunato 
Rocha Lima , Bauru-SP;Em seguida .foi soli<iitada a apresentação de cada participante• com 
direito a voto, sendo constatado o total de 09(nove) eleitores , chega-se ao total de 09(nove) 
eleitores. As cédulas de votação foram enviadas aos associados com direito a voto, conforme. 
Circular nº 001/2018 datada de 09 de junho de 2018, já de posse da cédula eleitoral foi indicada 
à uma onde os votos devem ser depositados. Foram depositados os votos recebidos via 
correspondência e em seguida os votos dos presentes. Feita a abertura da urna fez-se à contageµi 
dos votos· depositados, e conferidos o numero de votos com as assinaturas da lista de presença 
que fora:m exatamente 09(nove). Feita a contagem dos votos para Presidente.chegou ao seguinte 
resultado: 07 (sete) votos para Luiz César Franchini , 02(dois) para Luiz Octavio de Farias , 
sendo dessa fonha eleito o associado Luiz César Franchini para cumprir o mandato de 06 de 
oufubrÔ · de 2018 a 05 de outubro de 2020 Em seguida foi feita a contagem dos votos para os 
membros titulares do Conselho Fiscal, apresentando o seguinte resultado: 07 (sete) votos para 
Maria do -.Carmo Garcia Alves, 05 (cinco) votos, para . Maria de Loudes Carmo Frederico, 
0õ(seis) votos, para Sergio Ungaro, 03(três.) votos, para., Toais Guilherme Ricardo04 (quatro) 

· votps, p~ Clau_deir Nunes Da Silva, 02(dois) votos, para Michael Douglas da Silva Nonato 
Sendo considerados eleitos como titular os seguintes associados: Maria do Carmo Garcia Alves 
com 07(sete) votos, com Maria de Loúdes Carmo Frederico 0S(Cinco) votos e Sergio Ungaro 
com 06(seis) votos, e como suplentes os seguintes associados: primeiro suplente: Claudeir 
Nunes Da Silva com 04(quatro)votos, segundo suplente: Toais Guilherme com 03 (três) votos e 
o terceiro suplente: Michael Douglas da Silva com 02(dois) votos. Terminada a apuração o 
Presidente agradeceu aos membros da Comissão Eleitora/Apuradora pela colaboração prestada, 
.e passou a palavra ao Presidente eleito que agradeceu e solicitou a colaboração de todos. O 
Presidente da Assembléia deu a palavra aos presentes. Não houve manifestação dos preseut(,$. 
Finalizando, de comum acordo.foi estabelecido que a solenidade de Posse ocorrerá no dia 17 de 
setembro de 2018 e agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a Assembléia Geral, ~-
convidando-os a recitarem as orações regulamentares da Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu -
Flávia Bei-tolo Costa secretária ad-hoc, lavrei ·a presente ata que depois de lida- foi aprovada · 
pelos presentes. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. "Esta é cópia fiel da ata lavrada nas 
folhas de número 61 verso do livro Atas número 06" . 

~ 
Flávia Bertolo Costa 
Secretária 

SO~IEDADE SÃO VICENTE DE PAULO 
Conselho Metropolitano de Bauru 

Ata Eleição Homologado em 15 ,03 ,~ol~ 
Atanº~ Livro-nºJ2..Fls._5_tJ __ 

Presidente 

., . 
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CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM c~&.J R. Dr. Afrânio Roberto, da Silva 3-44 V. Galvão Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 

E-mail: coordenacao.pastores@gmail.com CNPJ: 44.459.303/0001-42 Inscrição Estadual: Isenta 
- ,., .. ~ 

MEMBROS DA DIRETORIA MANDATO 2018 - 2020 

PRESIDENTE: 

LUIZ CÉSAR FRANCHINI- brasileiro, solteiro, prensista, natural de Bauru 

RG nº 17.116.128e CPF 0!!090.165.228-83 

Filiação: Octávio Franchini e Virginia Franchini 

Endereço: Rua José Bonifácio, nº 10-75 Jardim Bela Vista, Bauru/SP 

E-mail: franchiniluizcesar@gmail.com 

Telefone: (14) 98800-2839 

VICE-PRESIDENTE: 

LUIZ OCTAVIO OE FARIAS, brasileiro, casado, aposentado, natural de S. Mariana/PR 

RG n2. 6.732.375-3 e CPF- n!!. 798.051.248-00 

Filiação: Olímpio Anselmo de Farias e Alice Pereira da Silva 

Endereço: Rua Joaquim Radicopa, 3-86, Bairro cidade Jardim, Bauru/SP 

E-mail: lui2octaviofhotmail.com 

Telefone (14) 99710-8928 - Recado: 3232-3709 irmã 

CONSELHO FISCAL-TITULARES 

MAlllA DE LOURDES CARMO FREDERICO- brasileira, solteira, aposentada, natural de Bauru/SP 

RG n2 10.179.524-5 e CPF N2 827.512.088-12 

Filiação: Luiz Frederico e lsolina do Carmo Frederico 

Endereço: Rua Afonso Pena, 12-45 - Jardim Bela Vista, Bauru/SP 

Telefone (14) 3021-1811/98185-0485 · • 

MAIUA DO CARMO GARCIA ALVES- brasileira, viúva, funcionária pública, natural de Mandaguari/PR 

RG n!! 12.912.910 e CPF n2 015.695.098-75 i 
Filiação: José Garcia e Anna Gonçalves Garcia 

Endereço: Rua Felipe Pardo, 5-38 - Bairro Alto Alegre, Bauru/SP 

Telefone (14) 3232-6069 / 3104-3572 e 99782-9881 

SERGIO UNGARO- brasileiro, casado, aposentado 

RG n2 7.842.887-7 e CPF n!! 136.187.418-04 

Endereço: Rua Luis Gama, 6-58, Vila Independência, Bauru/SP 

Telefone: (14) 3236-2494 e 99712-5752 

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES 

CLAlJDEIR NUNES DA SILVA- brasileiro, casado, Montador 

RG n2 10.179.524-5 e CPF N!! 827.512.088-12 

Filiarão: Luiz Frederico e lsolina do Carmo Frederico 

Endereço: Rua Euclides Rudini,52-Agudos -SP 

Telefone (14) 99149-6617 

R. Dr. Afrãnio Roberto, da Silva 3-44 V. Galvão Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 

I 
/-



•· 

CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BEliM 
R. Dr. Afrânio Roberto, da Silva 3-44 V. Galvão Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 

E-mail: coordenacao.pastores@gmail.com CNPJ: 44.459303/0001-42 Inscrição Estadual: Isenta 

Michael Douglas da Silva Nonato - brasileiro, solteiro , operador de caixa, natural de Bauru -Sp 

RG nº 38.487.660 CPF n!!498.886.188--06 
Filiação: Claudio César Nonato e Marli dos santos Silva 
Endereço: Rua Evaldo Hinke Neto,2-18-Fortunato Rocha Lima-Bauru-SP 
Telefone (14)98819-7259 

THAIS GUILHERME RICARDO- brasileira, brasileira ,solteira , oficial administrativo,natural de Bauru-SP 
RG n!!49.764.351-0 CPF n!!416.752.0008-74 
Filiação: Gilson Ricardo e Claudenice Ap. Guilherme 
Endereço: Rua Vinte Nucleo Hab. Fortunato Rocha Lima-Bauru-SP 
Telefone: (14) 3232-4186 

PRIMEIRA SECRETÁRIA 

FLA VIA BERTOLO COSTA- brasileira, casada, do lar, natural de Bauru/SP 
RG nº 16.443.903-6 e CPF n2 120.249.188-08 
Filiaçíio: Frederico Bertolo e Maria Encarnação Fernandes 
Endereço: Rua Francisco Lemos de Almeida, 10-48 - Vila Lemos, Bauru/SP 
E-mail: ftaviabertolocosta@hotmail 
Telefone (14) 3232-7570 

PRIMEIRA TESOUREIRA 

MARCELA LUAN ROBATOM, brasileira, solteira, estudante, natural de Bauru/SP 
RG n9 47.097.956-2 e CPF n2 40S.162.788-86 
Filiação: José Marcelo Robatom e Sueli Aparecida Luan 
Endereço: Rua José Bonifácio, 10-43 Jardim Bela Vista, Bauru/SP 
E-mail: marce1arobatom123@gmail.com 
Telefone (14) 98196-6148 

PROÇ.NR-..!;-:"::-':-..1-~:.::::=TI 
FOLHAS 

R. pr. Afrânio Roberto, da Silva 3-44 V.Galvão Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 
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1 'CRECIIE BERCRllUDA 
lNOlUÇO oo uo6vu 

FOLHAS 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 
Rua Padre Joio, 11· 25 • Altos di Cidade • llúru • SP 

Fone:0800·77·10·195 / 14·3235-6140 • CEP 17012·020 
e-mail: daeOdaebauru.sp.gov.br 

CNPJ: 46.139.952/0001·91 

P IELEII 

lsru ~601Go;:. 

. 3:_•560 . 493 - 63 

R.AFRANIO ROBERTO DA SILVA, DOUTOR, 3-44 a F:
., cJ 

1 70'7137 

1.E .... ' CNt..&,,a.8 ..... 3 .... o.,.3...,I0ILlo .. ou1..:.• ,,..2._ _ _______ __,I \.F_·_· .......... 3 ... 0..,0 .. s,..o..._ ____ __,I 
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8◄ 
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08/2018 
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552,58 
233 ,80 
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80 ,84 
66 , 97 
O, 12 

12 ,88 
0 ,73 
0 ,05 

18 , 14 
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78 
88 
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72 
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•• uc 
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EM CASO DE ATR , S0 A MULTA SERÁ COBRADA NA PRÓXIMA CONTA 

Mutto obrlpdo pela aua pontuaHdade 

VIA CONTIUIUINJ.r._ 

VlADA.1 IIAI .__.-~ DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 
RUCÓDIGO 

;r3. 56ô .'.493 -.63 , . 
VENCIMENTO 

; 19/06/2019 
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IPROC.Ni 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1963942 

Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
16849 1 0/06/ 1981 

Nome Empresarial: CPF/CNPJ: 

CRECHE BERCARIO CRUZADA DOS 44 459 303/0001-42 
PASTORES DE BELEM · · 

Endereço Fiscal: Número: Complemento: 
RUA DR. AFRANIO ROBERTO DA 03-44 
SILVA 
CEP: Bairro/Distrito: 
17•047- VILA GALVAO 
137 
Telefone: Tipo: 
(14) 3223-
0688 

!Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Início: 

UF: 

SP 

Ramal: 

Notificação 

Ténnino: 

Município: 

BAURU 

Nome da Atividade: 
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga 
e recarga, conserto, restauração, blindagem, 

06/08/1990 30/05/2007 manutenção e conservação de máquinas, 
veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 
elevadores ou de qualquer objeto 
ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 30/05/2007 99.99 4.47 

4.17 4.23 30/05/2007 30/05/2007 CRECHES 

Descrição da Atividade: 
ASSISTENCIA GRATUITA AOS RECONHECIDAMENTES POBRES, DE ACORDO 
COM SUAS POSSIBILIDADES E O ESTABELICIMENTO EM VIGOR, COMO 
CRECHE E BERCARIO. 

Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 
12/06/2019 

Certidão emitida em: 12/06/2019 

2031CAB00D1D9AFC9CC2C81160ED2073 
Chave de autenticação 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

1 NÚMERO OE INSCRIÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO' OATAOEABERTURA 

1 
44.459.303/0001-42 . CADASTRAL 24111/1972 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
CRECliE BERCARIO CRUZADA DOS PASTORES DEBELEM 1 

1 = 00 ESTABEl.ECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 1 1=~ 1 
1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDAOE ECONÔMICA PRINCIPAL 

85.11-2-00 - Educacão Infantil - creche 1 

1 CODIGO E OESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não lnfonnada 1 

1 CODIGO E DESCRly,.u DA NATUREZA JURIDICA 
399-9 - Associação Privada 1 

! LOGRADOURO 
R DOUTOR AFRANIO ROBERTO DA SILVA 1 ,:~RO 1 1 COMPLEMENTO 

1 

,~047-137 
1 1 BAIRROIDJSTRITO 

VlLAGALVAO 1 1 MUNIClPIO 
BAURU 1 ~ p 

1 ENDEREÇO ELETRÔN!CO 
PASTClRESDEBELEM""IG.COM.BR 1 

1 TELEFONE 
: {14) 3203-3721 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) ........ 
1 SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 1 
1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

28/07/1998 

1 MOTIVO OE SITUAÇÃO CAOAS"TRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL -·· 1 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 11/06/2019 às 17:09:37 (data e hora de Brasília). 

1 ~ SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 
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Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ / IE: 44.459.303/0001-42 IPROCN• 1 ( 1[§: 
FOLHAS L. .5 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar 
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado 
que não constam débitos dedarados ou apurados pendentes de inscrição na 
Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima 
identificado . 

Certidão nº 

Data e hora da emissão 

Validade 

19060040041-62 

11/06/201917:07:18 

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br 

Folha 1 de 1 
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Secretaria de Economia e Finanças 1 ,F~O~L~H~AS:::=[l~'J_===~~::::i:!!====-'j 

Departamento de Arrecadação Tributária '-

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963537 

Identificação Municipal: 30068001 
Contribuinte: CRECHE BERCARIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELEM -
44.459.303/0001-42 
Proprietário(s): CRECHE BERCARIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELEM -
44.459.303/0001-42 

,. Endereço: RUA DR. AFRANIO ROBERTO DA SILVA, 3-44 LOTES 1A6 Q7 VILA GALVAO 

• 

CERTlFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema 
de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima 
discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel 
acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam 
apurados posteriormente à emissão deste documento . 

Certidão emitida em: 11/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

4134A174200189BDDFAB53326B41FD4B 
Chave de autenticação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU I PROC. NV , g , 11 ::'./ 
Secretaria de Economia e Finanças L_ F:..:O:.:L::..H::.AS::::==U=3=4:::t::===~==-=-l 

Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963533 

Inscrição Municipal: 16849 
Contribuinte: CRECHE BERCARIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELEM -
44.459.303/0001-42 
Et'Jdereço Fiscal: RUA DR. AFRANIO ROBERTO DA SILVA, 03-44 
Atividade: ASSISTENCIA GRATUITA AOS RECONHECIDAMENTES POBRES, DE ACORDO 
COM SUAS POSSIBILIDADES E O ESTABELICIMENTO EM VIGOR, COMO CRECHE E 
BERCARIO. 

Empresa aberta em: 10/06/1981 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema 
de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal 
acima discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente a inscrição 
municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, 
fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que 

• sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 11/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

8580554D6CA455727CE549E38D878367 
Chav& de autenticação 
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Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF 

Inscrição: 44.459.303/ooot-42 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

. Razão Social:CRECHE BERCARJO CRUZADA DOS PASTORES DE BELEM 

Endereço: R DOUTOR AFRANIO ROBERTO DA SILVA/ 344 / VILA GALVAO BAURU -
SP 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:02/06/2019 a 01/07/2019 

Certificação Número: 2019060200434079895530 

Informação obtida em 12/06/2019 09:04:08 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de · autenticidade no site da Caixa: 
www.calxa.gov.br 

https://consulla--crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE BERCARIO CRUZADA DOS PASTORES DEBELEM 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 44.459.303/0001-42 

Certidão nº: 173960038/2019 
Expedição: 11/06/2019, às 17:16:09 
Validade: 07/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CRECHE BERCARIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELEM 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
44. 459. 303/0001-42, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
•rribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou ~m 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, ia 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorr·ent~s 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público qo 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. / 

1 

Dúvidas e t:'Jg'<'stó-es: cr.dt@tst. jus .br 
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PLANO DE TRABALHO 

LUIZ CESAR FRANCIIlNI 
Presidente 

JOSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA 
Coordenadora Pedagógica 



CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELIÍ:M 
R. Dr. Afr!nioRoberto da Silva 3-44 V. Qalvll<> Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 
Email:coordeoacao.pastores@gmail.com • CNPJ: 44.459303/0001-42 

PLANO DE TRABALHO 

1. IDE'{TIFICAÇÃO 

1.1. NOME DA ENTIDADE: CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS 

PASTORES DE BELÉM 

Ender~90: Rt:ta Dr. Afrânio Roberto da Silva, 3-44 

Bairro: Vila Galvão- CEP. 14047-137 

Telefone: 3203-3721 

e-mail: coordenacao.pastores@gmail.com e adm.pastores@gmail.com 

1.2. Nó'me dá Presidente: Luiz CesarFranchini 

1.3. Mandato atual da Diretoria: 06/10/2018 a 05/10/2020 

1.4. Nome da Coordenadora: Josimeire Aparecida de Oliveira 

1.5 Constituição da Entidade Conforme Estatuto: 
·r , 

PREÂMBULO 

O CEI - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 
- SSVP, fundada em16/10/1960, com sede e foro nesta cidade de Bauru, na 

Rua D~i Afrâpio Roberto Da Silva, nº.3-44, Bairro: Vila Galvão, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº. 44.459.303/0001-42, com Estatuto Social primitivo registrado 

no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas-livroNºA-61852-microfilmado , 

sobre o mesmo Nº averbado em frente ao registro nº 723 do livro A-P.J em 

25/06/2013; sendo sua última alteração estatutária peia assembleia geral 

realizada em 03/09/2005, da Comarca de Bauru, , promove a alteração de seus 

atos constitutivos, por decisão de seus associados, aprovada pela Assembleia 

Geral Extraordinária realizada no dia 11.08.2017, -regendo-se doravante pelo 

presente Estatuto Social, pela legislação aplicável e pelo Regimento Interno, 

passando a vigorar, doravante, nos seguintes termos: 

CAPITULO 1 - DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FORO, DURAÇÃO E 
:, 

FINALIDADE 

., 
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CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 
R. Dr. Afranio Roberto daSilva3-44 V. Galvllo Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203 721 
Email:coordenaoao.pastores@gmail.com -CNPJ: 44.459. 

PROC. N2..J.47'-;:l~~=::::.I 
FOLHAS 

Artigo 1° - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM, 

Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), doravante 

denominado simplesmente de - CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS 

PASTORES DE BELÉM, é uma associação de direito privado, filantrópica, 

beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, destinada ao 

atendimento de crianças, provenientes de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, psicológic-,a, econômica, pedagógica e baixa qualificação 

profissiqnal, bem como também assistência moral e religiosa em condições de 

liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde tisica e mental, e 

de crianças de famílias de outras classes sociais que necessitem dos serviços 

da entidade, de duração por tempo indeterminado, com personalidade jurídica 

distinta.de seus membros, com sede e foro nesta cidade de Bauru/SP, na Rua 

Dr. Afrânio Roberto Da Silva, nº. 3-44, Bairro Vila Galvão, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº. 44.459.303/0001-42. 

Co11stituição da Entidade Conforme Estatuto: de acordo com o capitulo Ili, 

ARTIGO 13. A creche é constituída dos seguintes órgãos: 

1. Assembleia Geral, órgão deliberativo 

li. Diretoria, órgão administrativo; e 

111. Conselho Fiscal, órgão fiscalizador 

1.6. Data da Fundação:16/10/1967 

2. DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA CRECHE 

2.1- Objeto do Atendimento e justificativa: A CRECHE BERÇARIO 

CRUZADA DOS PASTORES DE BELEM, atende crianças na faixa etária de 4 

meses â 5 anos e 7 meses de idade, de ambos os sexos, não fazendo 

. distinção quanto a raça, cor, credo político, religioso ou condição social, visto 

que a maioria das crianças são pertencentes à famílias de baixa renda, 

apresentando carências afetivas e sociais que as condicionam a um baixo nível 

de desenvolvimento. O programa tem por finalidade dar apoio as mães 

enquanto elas trabalham, sendo que as crianças atendidas no Infantil e Infantil 

'1 .• 



CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 
R. Dr. Afrânio RobertodaSilva3-44 V. Galvão Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 32 -3721 
Email:coordenacao.pastores@gmail.com • CNPJ: 44.4592a.3ll!03l[!/O~00IJ;-4S.-,--=-r--:=----i 

PROC.N9•.J..~#/.'7"'f,c~4 
FOLHAS 

1, tem um trabalho completo que atende as necessida es os 

cuidados fisiológicos, a equipe tem desenvolvido · um trabalho linguístico 

através da música e recreação o que amplia a percepção de cada bebê. 

Enquanto no Infantil li e Ili nesta fase, visamos. explorar atividades que 

desenvolvam a criança fisicamente, socialmente e psicologicamente, 

estimulando a linguagem oral através. de histórias, dramatização e brincadeiras, 

sempre respeitando as diferenças individuais de cada um. 

Já no Infantil IV e V visamos nesta fase o desenvolvimento integral da criança 

nos aspectos biológicos, psicológicos cognitivos e enfatizando a coordenação 

motora escrita, a alfabetização da criança através da construção da língua 

9'· escrita; .relacionando letras e sons. Visando o desenvolvimento do raciocínio 

lógico matemático e o domínio das quantidades numéricas, preparando esses 

alunos para o ensino fundamental. 

2.2- Fundamentação legal: Lei de diretrizes básicas 9.394/96, na Seção li da 
Educação Infantil, artigos 29,30 e 31 

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 30 A educação infantil será oferecida em: 1 - creches ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; li - pré-escolas 
para crianças de quatro a seis anos de idade. 

Art. 31 Na educação infantil a avaliação farse - á mediante 
acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

Com a nova Constituição Federal (1988) e a criação do ECA -

Estatuto da Criança e do Adolescente, . a Creche passou a ter um papel 
' 

importante na sociedade, priorizando o atendimento de boa qualidade, local 

seguro e tranquilo para que não houvesse prejuízo ao desenvolvimento infantil, 

sendo um direito da criança e nela, o ambiente deveria ser especialmente 

criado para oferecer condições ótimas. 

Para os RCNEI (1998, p. 20), "os principais recursos que precisam 

., 

estar disponíveis na instituição de educação infantil, são os textos, os livros, ·• 

jornais, jogos, brinquedos entre outros". 



CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 
R. Dr. AfrânioRoberto da Silva 3-44 V. Galvl!o Bauru-SPCEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 
Email:coordenacao.pastores@gmail.com - CNPJ: 44.459.303/0001-42 

A criança se desenvolye de forma integrada nos aspectos cognitivos, 

afetivos, físicos-motores, '!!Orais, linguísticos e 

desenvolvimento se dá a partir da construção 

interação com o meio físico e social. 

sociais. Este processo de 

que a criança faz na sua 

1 
PROC. N' ) 9 cl u ;;;i_ 

_ FOLHAS __ [ 

2.3 - Capacidade de Atendimento: A CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS 

PASTORES DE BELÉM, atende 110 crianças na faixa etária de 4 meses à 5 

anos e 7 meses de idade. 

2.4 - Forma de atendimento as atividades serão realizadas no período 

tJ'· Integral de 2ª à 6ª feiras, no horário das 7h e 30min às 17h e30niin. 

2.5 - Critérios de Elegibilidade A Creche Berçário Cruzada dos Pastores de 

Belém, é uma entidade filantrópica, beneficente para fins não econômicos. Os 

critérios exigidos são 20% das crianças com baixa renda conforme artigo 13, § 

7° da IE1i 12.101de 27/11/2009, atendendo familias cadastradas no (cadastro 

Único) e também mães que comprovem que está trabalhando, no âmbito 

municipal atingindo a cidade por inteiro, uma vez que as crianças procedem 

tanto do bairro como de outras regiões da cidade, pois ai, mães trabalham fora 

e não tem onde e com quem deixar os filhos. As crianças são cadastradas na 

entidade por ordem de inscrição, com prioridade as crianças oriundas de 

responsáveis inseridos no mercado de trabalho e crianças de vulnerabilidade 

social. 

2.6 - Caracterização da Clientela: 

Aspectos econômicos: As atividades econômicas da população atendida 
concentram-se nos setores secundários e terciários, havendo predominância 
de comércio ,de apoio. Existe ainda mães trabalhando como empregadas 
domésticas nas residências próximas da escola e região. 

Clientela: uma parte da clientela é proveniente do próprio bairro ou de bairros 
próximos. 
Essas crianças frequentam nossa creche para que seus pais trabalharem 
durante o período integral. 
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{ i R. Dr. Afrãnio Roberto da Silva3-44 V. Galvão Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-37 1 
✓, '\,. CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 

•, j Email:coordenacao.pastores@gmail.com - CNPJ: 44.459.303 

/ ~OCN2_~~~~=-""ª~ FOLHAS 

Em geral, as crianças atendidas PQssuem um nível socioeconômico médio e 
baixo. Suas atividades Cl!lturais e de lazer. Atualmente atenderemos no ano de 

2019 um número de 11 O crianças. 

A creche está inserida em um bairro constituído praticamente por empresas de 

pequeno porte, tendo empresas de vários ramos de atividades, temos alguns 

condomínios,· constituídos por apartamentos e kit nets e atende familias de 

bairros diversos. 

2.7-Experiência na realização do objeto da parceria: 40 anos 

2.8-Valor junho a dezembro: R$ 244.573,00 

' .. 

. , 

., . 
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✓, ... , f ' CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM ,•I "~<f-•' 
R. Dr. Afrãnlo Roberto da Sllva 3-44 V. Galvão Bauru - SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 

E-mail: 9dm.pastores@gman.çom CNPJ: 44.459.303/0001-42 lnsaição Estadual: Isenta 
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CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 
RUA DR. AFRÂNIO ROBERTO DA SILVA, 3-44- VILA GALVÃO - CEP: 17047-137 
E-MAIL: adm_pastores@gmail.com e coordenacao.pastores@gmaiLcom 
TELEFONE: (14) 3203-3721 
ANO: 2019 
SERVIÇO: EDUCAÇÃO INFANTIL 
JUNHO A DEZEMBRO 
VALOR MENSAL: 34.939,00 
VALOR DE JUNHO DE DEZEMBO: 244.573,00 
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
RECURSOS HUMANOS 

Fonte de Recurso: MunJcJnaf 
Encaraos Sociais e Trabalhistas 

QT Formação Cargo C/H Regime Salário FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13° Rescisão 
Profls;lonal Trabalhista 8% 7,5% 1% 8%a VA/VT 1/12 1/12 

11'% 

10 Ensino Médio 
Aux. 

220 CLT 10.864,60 944,70 118,09 944,70 1.361/836 984,10 
Creche 

........ . ............ 

01 Superior Aux.Adm. 220 CLT 1.506,96 132,48 ........ 16,56 149,04 136,10 138,00 .. ........... 
. 

01 Ensino Médio Cozinheira 220 CLT 1.142,64 98,40 ······-- 12,42 98,40 136,10 103,60 ............. 

01 Coordenadora Superior 220 CLT 2.665,56 239,60 57,12 29,95 329,45 136,10 249,68 ............. 
04 Professoras Superior 88 CLT 6.472,60 453,28 ........ 54,72 453,28 544,40 472,20 ............. 

TOTAL 

085: A rescisão deverã ser paga com recurso próprio. 

R. Dr. Afrãnio Roberto da Silva 3-44 V. Galvão Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 

• • 

Férias Demais Total Total 
1/3 Encargos Mensal 

1.312,10 . ............ 17.365,29 .121.557,03 

184,00 . ............ 2.263,14 15.841,98 

138,00 .. ........... 1.729,46 12.108,22 

332,78 . ............ 4.039,58 28.277,06 

629,60 .. ........... 8.080,08 56.560,56 

33.477,55 234.342,85 
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i . "i /º'""""""°"~, CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM ' . ', .,,,., R. Dr. Afrãnlo Roberto da Silva 3-4-1 V. Galvão Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 
E-mail: adm.pastores@gmall.com CNPJ: «.459.303/0001-42 Inscrição Estadual: Isenta 

"'ª~ 
DESPESAS OE CUSTEIO (material de consumo) 

Fonte de Recurso: Munlcloal 
Natureza da desrmsa Custo Mensal 

Material de Limpeza; Higiene Pessoal; Descartáveis; Material 
p/ escritório; Informática; Material Didático/Pedagógico; Agua; 
Luz; Gás de cozinha; Telefone; escritório oontábil, Materiais p/ 
manutenç!lo/pequenos reparos, entre outros ... 

1.461,45 

TOTAL 1.461,45 

DESPESAS DE CAPITAUAUXILIO (Equipamentos e Material Permanente) utlllzar até 5% do valor anual. 
VALOR TOTAL: 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal 

Equipamentos e Material Permanente (relacionar) 

TOTAL 

R. Dr. Afrânio Roberto da Silva 3-44 V. Galvão Bauru-SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 

• • 

Custo Total 

10.230, 15 

10.230,15 

Custo Total (anual) 
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CRECHE BERÇÁRIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELÉM 
R. Dr. AfrAnio Roberto da Silva 3-<14 V. Galvão Bauru -SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 

E-mail: adm.pastores@gmaH.com CNPJ: 44.459.303/0001-42 lnscriçAo Estadual: Isenta 

TOTAL 

- --' 

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
• • • 1 - w...,_ • ...,,,_"-_ 
Concedente 
GªParcela · 1 7ªParcela 8ªParcela 9"Parcela f 1 0ªParcela 11"Parcela ' 12"Parcela 

34.939,00 1 34.939,00 34.939,00 34:939,oo r 34.939,oo 34.939,00 , 34.939.00 

11.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXILIO 
Concedente - Fonte Municipal 
GºParcela 1 7ªParcela 8ªParcela 

1 

Josimeire Apar~ida de Oliveira 
Coordenadora 

~Qh 
ufa, io 'Oarmo Garcia Alves 

Conselheiro Fiscal 

9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12"Parcela 

/wn, Pa,C&-(J , ~ 
Marcela Luan Robatom 

Tesoureira 

~~lw,e~~ 
Conselheiro Fiscal 

Awã~t~ 
~ut · -tte!esar Franchinl 

Presidente 

Bauru, 13 de Junho de 2019. 

W")C.,: e ~ ~. Ç",__.,~ 
'Maria de Lourdes Carmo Frederico 

Conselheiro Fiscal 

R. Dr. Afrãnio Roberto da Silva 3-44 V. Galvão Bauru -SP CEP: 17047-137 Fone: 3203-3721 
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CRECHE DOCE RECANTO 
CNPJ/MF/N° 47.744.339/001-66 

CNAS Nº CCEAS 0105/203 
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CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2.004, às 20,30 horas, foi reali a a 
Assembléia Geral Extraordinária da Creche Doce Recanto, em sua sede social a 
Rua Lúcio Rúbio Hurtado nº 1-20, no Conjunto Habitacional Engenheiro Octávio 
Rasi, ·nesta cidade de Bauru. Os trabalhos foram instalados em obediência ao 
Edital de Convocação publicado nas edições de 13, 14 e 15/09/2.004, páginas 24, 
29 e 32, respectivamente, do Jornal da Cidade. Obedecido a prorrogação de 
horário estipulado para início às 20,00 horas, foram tomadas as devidas 
providências para a instalação legal da Assembléia que teve na presjdência o Sr. 
Luis Otávio de Oliveira Klein, convidando a mim, Nádia Botter Gil de Souza para 
secretária da mesa. Dando início aos trabalhos, o Sr. Luis Otávio de Oliveira Klein 
comunicou aos presentes a finalidade da reunião que seria exclusivamente para 
proceder à alteração do Estatuto de 21/11/2.002, para adequar as novas regras 
estabelecidas pelo Código Civil em vigor, sendo acrescentados e excluídos alguns 
artigos.Colocada em votação as alterações efetuadas e após verificação de que 
as mesmas atenderam plenamente, foi a mesma aprovada por unanimidade para 
que possa ter plena validade após seu devido registro no Cartório competente. , r 
Nada mais havendo a tratar foi dada a palavra livre e ninguém querendo se V 
manifestar o Sr. Presidente solicitou à secretária que lavrasse a presente Ata, bem 
como tomar as providências necessárias à legalização do Estatuto ora 
rnformulado, contendo todas as alterações necessárias aprovadas, Estatuto este 
lavrado nesta data de 30 de setembro de 2.004, para que passe a vigorar, a partir 
de seu registro onde se encontra a matrícula da Creche Doce Recanto. Para que 
produ~ os efeitos legais, foi lida a pres~nte Ata devidament~ aprovada pela 
Assembléia, e após, assinada pelos presentE3S :. Luls Otávip de Oliveira Klein, 
Nádia Botter Gil de Souza, Elialcino Tavares dos Santos, José Eulice Belai, Fausto 
·sianchini Filho.Reinaldo B aptista Guerrero, Joriy Mattins Andreollh Pàulo Roberto 
de Carvalho Vanini e Jo·sé Agostinho Garzim-, · A presente ata é cópia fiel do Livro 
Ata n.02, folhas 16 .. Eu Nádia Botter Gil de Souza, sectetária , digitei a presente 
Ata, que vai assinada por mim pelo Presidente Luís Otávio de Oliveira Klein. 

Bauru, SP, 30·de setembro 

N~idia Botter G Ide Souza 
Secretária ---- . / 

Luís Otávio de Oliveir 
Presidente 

ftllCBRO 'UIBJÃO I ora,s 
S.L.lll me 

14 JUN 2019 
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CRECHE"DOCERECANTO" 

ESTATUTO 

CAPITULO! 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO, SEDE, FORO E FINS . 

/ 

ART. 1° - Sob a denominação de "CRECHE DOCE RECANTO", constituída em 10 de 
abril de 1987, é uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins econômicos, de caráter 
filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou 
partidário, que se regerá pelo presente~ e pela legislação específica. 

il.RT. 2° - A "CRECHE DOCE RECANTO", tem por finalidade e fins: a) Abrigar e 
manter no regime de semi-internato, com características de Creche, crianças de ambos os 
sexos, filhos de operários ou de domésticas residente no bairro denominado Núcleo 
Residencial Octávio Rasi e adjacências, a fim de possibilitar melhores condições de 
trabalho dos pais. Durante o período de permanência . na Instituíção, as criançl!S 
matriculadas receberão, além de alimentação, toda a assistência necessária e adequada a sua 
formação, distriQUindo aos mesmos, gratuitamente beneficias alcançados junto aos órgãos . 
Municipais, Federais e a Iniciativa Privada; ~ 

· b) Promover socialmente as próprias famílias das crianças majrlculadas e mesmo outras que 
necessitam ajuda e amparo, orientando-as e preparando-as uma vida melhor, através do ' 
ensino e formação de hábitos úteis e construtivos, principalmente os relacionados com as 
atividades domésticas. 

ART. 3° - A naturez.a da "CRECHE DOCE RECANTO" não poderá ser suprimida em~ 
suas finalidades primordiais; . · 

ART. 4° - O prazo de duração da "CRECHE DOCE RECANTO" é indeterminado; 

ART. 5° - A "CRECHE DOCE RECANTO" extinguir-se-â nos casos previstos no 
Código Civil, ou deliberação da Diretoria aprovada em Assembléia. Geral Extraordinária, 
especialmente convocada para essa finalidade; 

4 JIJN 2D19 
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ART. 6° - A " CRECHE DOCE RECANTO" tem foro e sede na cidade de B 
Estado de São Paulo; à Rua Lúcio Rúbio Hurtado nº 01-20 -155, Conjun 

. Habitacional Engenheiro Octávio Rasi; PROC. N2, _ _.1.....-.J.,..J,,-~=:r,~-

FOLHAS 

ART. 7° - No desenvolvimento de suas atividades, a "CRECHE DOCE REC O", 
promoverá o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça. cor, idade, condição social 
credo político ou religioso e quaisquer outras formas de disc,rimioação prestando serviços 
gratuitos e permanentes, no cumprimento de suas finalidades; 

ART. 8° - A "CRECHE DOCE RECANTO" não terá caráter lucrativo e econômico 
· estando, pois, impedida de distribuir bonificações de qualquer natureza a seus associados, e 

sua arrei:adação, sejam qual for à fonte, será empregada na execução de suas finalidades; 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A "CRECHE DOCE RECANTO" poderá aceitar 
doações e fumar acordos e/ou convênios com outras entidades de direito público ou 

... privado, desde que tenha assegurado a respectiva receita de cobertura. 

•• 

PARAGRAFO SEGUNDO - Resguardada a segurança do patrimônio, poderá a 
"CRECHE DOCE RECANTO" aplicar os recursos disponíveis visando rentabilidade 
compatível, garantia e liquidez. 

ART. 9° - A "CRECHE DOCE RECANTO" terá um Regimento interno que, aprovado 
pela Assembléia Geral, disciplinará o seu funcionamento; 

ART. 10° - A fim de cumprir suas finalidades, a instituição se organiz.ará em tantas 
UDidades de prestação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelo 
Regimento interno aludido no Artigo 9º; 

· PARAGRAFO VNJCO - Poderá a instituição criar unidades de prestação de serviços para ) 
a execução de atividades visando à sua auto-sustentação, utiliwodo todos os meios !feitos, 
aplicando seu resultado operacional integralmente no-ãe~éiivolvimento dos objetivos 
institucionais . 

CAPITULOil 

DOSSOCIOS 

ART. 11° - A "CRECHE DOCE RECANTO" é constituída por número ilimitado de 
sócios, podendo filiar-se somente maiores de 18 (dezoito) anos, distribuídos em cinco 
categorias: 

a) FUNDADORES: Todas as pessoas que comparecerem as reuniões preparatórias da 
Instituição e assinarem a ata de sua fundação; 

b) CONTRIBUINTES: todos aqueles que contribuírem mensal, trimestral ou 
anualmente, com importância em dinheiro que livremente fixarão; 

14 JUN 2019 
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c) BENEMÉRITOS: os que prestarem serviços relevantes a Instituição 

concorrerem a favor dela com quantia vultosa ou doação de grande valor; 
d) HONORÁRIOS: as pessoas etuinentes a quem a Diretoria Executiva da Instituição/ 

resolver distinguir com esse titulo; / 
e) ASSOCIADOS BENEFICIADOS: Os ue recebem os benefülios 

alcançados pela Instituição. PROC. NR ':) >---+- j 

DA ADMISSÃO DO ASSOCIADO FOLHAS 

A admissão dos associados se dara independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça. 
cor e crença religiosa; 

· 1- Os sócios serão admitidos quando apresentados por outro sócio e aceito pela 

II-
diretoria; 
Apresentar a cédula de identidade, e no caso de menor de dezoito anos, 
autorização dos pais ou responsáveis; 

III- Concordar com o presente estatuto, e expressar em sua atuação na entidade e 

IV
. V-

fora dela, os princípios nele definidos; 
Ter idoneidade moral e reputação ilibada; 
Em caso de assoçiado contribuinte, assumir o compromisso de honrar 
pontualmente coin as contribuições associativas. 

DA DEMISSÃO DO ASSOCIADO 
1- O sócio poderá pedir sua demissão por escrito, por motivos particulares, a qualquer hora, 
à diretoria, protocolando junto a Secretária da "CRECHE DOCE RECANTO"seu pedido 
de demissão; 
II- O sócio será demitido por justa causa, quando não cumprir qualquer um dos seus 
deveres enumerados no artigo 14, sendo admitida ampla defesa na Assembléia Geral, 
convocada extraordinariamente para esse fim. 
DA EXCLUSÃO DO ASSOCIADO 
A exclusão do associado se dara nas seguintes questões: 

I- Grave violação do estatuto; 
II- Difamar a "CRECHE DOCE RECANTO";-seus membros, associados ou 

objetos; 
III- Atividades que contrariem decisões de Assembléias; 
IV- Desvio dos bons costumes; · 
V- Conduta duvidosa, atos ilícitos. ou imorais; _ (;;> 
VI- Falta de pagamento de três pare~ consecutivas das contribuições associativas; 
VII- O associados excluídos por faltá de pagamento poderá ser readmitido mediante 

o pagamento de seu debito junto à tesouraria da CRECHE DOCE RECANTO; 
Parágrafo Único- Á pei:da dá qualidade de associado será determinada pela 
Diretoria Executiva, cabendo sempre recurso a Assembléia Geral. 

ART. 12° • Poderá integrar o quadro social da Instituição qualquer pessoa, empresa ou 
entidade idônea que se interesse pelos seus objetivos; 

PARAGRAFO ÚNICO - Serão admitidos como sócios as entidades que, mediante 
proposta as~a por sócio regular, tiver sua inscrição aprovada pela diretoria; 
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São direitos dos sócios, quites com suas obrigações sociais: 
I - Votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, na ,...__.,,,_ 
forma prevista neste estatuto; 
II - Tomar parte nas Assembléias Gerais; 

. m- Sugerir a diretoria, por escrito, medidas ou providências que aspirem ao 
aperfeiçoamento operativo da entidade, bem como denunciar qualquer resolução que fira as 
normas estatutárias da "CRECHE DOCE RECANTO"; 
IV- Recorrer à Assembléia Geral contra qualquer ato da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
V - Gozar dos beneficios oferecidos pela entidade na forma prevista neste Estatuto; 
Art.14° - São deveres dos Sócios: 1 
I - CUJ.11:prir as disposições estatutárias e regimentais; 1 PROC. N9 ~J ( 9c 
II - Acatar as determinações da Diretoria e as decisões das Assembléias; FOLHAS L(5 ;;i ~ 
m- Zelar pelo decoro e bom nome da "CRECHE DOCE RECANTO";-

. IV- Comparecer e votar por ocasião das eleições; 
V -Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da "CRECHE DOCE 
RECANTO", para que a Assembléia Geral tome providências; 
VI - Zelar pelo bom nome da "CRECHE DOCE RECANTO" 
Parágrafo Único: É dever do associado contribuinte honrar pontualmente com as 
contribuições associativas. 

ART. 15° - Os sócios não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos encargos da 
"CRECHE DOCE RECANTO"; 

CAPITULOill 

DA ADMINISTRAÇÃO 

ART. 16° - A "~CHE DOCE RECANTO" será administrada por: 

I • Assembléia Geral; 
II - Conselho Fiscal; 
ffi- Diretoria Executiva. 

-> 

ART. 17° - A ~em~l~ia Geral órgão soberano da vontade social, será constituída~ 
todas as categonas soc1111s que ·a ela poderão comparecer e debater os assuntos da pauta, 
bem como votar e aprova-los ou rej_eita-fos; 

PARAGRAFO ÚNICO - Para participar das Assembléias, os sócios contribuintes deverão 
ter sido admitidos pelo menos 6· (seis) meses antes e estarem quites com os cofres da 
Instituição· . 

. ' 

ART. 18° - Compete Especialmente à Assembléia Geral: 
I - Eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;· 

· II -Examinar o Relatório da Diretoria Executiva, aprovando ou não suas contas, ·depois 
destas terem sido devidamente examinadas pelo Conselho Fiscal; 

CONFER OMO 
14 JUN 2019 
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· m- Decidir sobre reformas do estatuto; 
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IV-Resolver sobre a fusão ou incorporação de outras entidades, dissolução da Instituição e 
indicação de Instituição de fins análogos a quem destinará o patrimônio social nos term 
do artigo 44°; 
V - _Decidir sobre a conveniência de alienar, . transigir, hipotecar ou permutar 
patrimoniais; 
VI -Aprovar regimentQ interno; 
VII- Destituir os administradores PROC.N9'-4-t=7-';;f7tie::=:::t-

FOLHAS 

. § 1º - Independente de automação da Assembléia Geral a aquisição ou recebimento de 
bens por doação não onerada por encargos; 
§ 2° - Para as deliberações a que se referem os incisos m e VII e exigido o voto concorde 
de dois' terços dos presentes ã assembléia especialrnente convocada para esse fim, não 
podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou 
com menos de um terço nas convocações seguintes. 

ART. 19º - A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-a uma vez por ano, na 2° (segunda) 
quinzena do mês de março para: 
I - Eleger a Diretoria Executiva e o Conselha Fiscal no final de cada mandato; 
II - Fxaroinar o Relatório anual da Diretoria Executiva; 
ill- Discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fiscal; . . 

ART. 20° - A convocação das Assembléias será feita por meio de edital afixado na sede da 
Instituição contendo dia, hora, local e pauta da Assembléia , publicação na impressa local, 
por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência de, no rofniroo 8 (oito) dias. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - As Assembléias Gerais funcionará em primeira 
. convocação, coro a presença da maioria absoluta de seus associados de diferentes 

categorias e, em segunda convocação com qualquer número de sócios, meia hora após a 
primeira; 
PARAGRAFO SEGUNDO - As eleições para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal 
serão convocadas por edital fixado na sede da entidade com antecedêncw mínima de 30 
(trintas) dias do término dos seus mandatos. Nos primeiros Í5(quinze). dias deverão ser 
registradas na secretaria as chapas concommtes. Pode ser eleito a qualquer cargo, todo 
associado pessoa fisica, maior de 18 (dezoito) anos, quites com ás obrigações sociais, e 
com pelo menos 12 (doze) meses de associação, comprovados através de Secretaria da J.-...,----
Entidade; · ~ 

. . - . 

ART. 21° • A Assembléia Geral Extraordinária, poderá ser convocada por requerimento 
de 1/5 dos sócios quites com as obrigações sociais, pelo Presidente da Diretoria Executiva, 
e pelo Conselho Fiscal; 

. ART. 22° - A Assembléia Geral Extraordinária será convocada para os objetivos dos itens 
"Ill", IV, V, VI, Vll do· mesmo artigo 18, ou outros assuntos de relevância, de interesse da 
Instituição; 

CONFERE,~M O 
ORIGI AL 
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PARAGRAFO ÚNICO - As Assembléias Gerais serão sempre presididas e secretariadas 
por sócios regulares, de qualquer categoria eleita nu ocasião. Suas deliberações 
tomadas por escrutínio secreto, caso outro processo não seja para fim escolhido na o~~yC..:-D 
ficando estabelecido Q "quorum" mínimo de 2/3 (dois Terços) dos sócios para deliberar 
sobre as decisões consubstanciadas no item ''IV" do. mtigo 18º; 

PROC.N2_--L.=....J...++o==:=i!:=-t-
DA DIRETORIA EXECUTIVA FOLHAS 

ART. 23° - A "CRECHE DOCE RECANTO" será administrada por uma diretoria, eleita 
pela Assembléia Geral .Ordinária, composta dos seguintes cargos: um Presidente, um Vice
Presidente, primeiro e segundo Secretário, primeiro e segundo Tesoureiro, primeiro e 
segundo' Diretor de Patrimônio; 
P ARAGRÁFO PRIMEIRO - O mandato da diretoria será de dois anos, não podendo 

· haver reelei_ção mais de uma vez consecutiva para o mesmo cargo. 
PARAGRAFO SEGUNDO - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo 
respectivo suplente, até o seu ténnino; 

ART. 24° - Compete à Diretoria Executiva: 
I - Dirigir a entidade de acordo com o presente estatuto, administrar o patrimônio social, 
promovendo o bem geral da entidade e dos associados. 
II - Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, e as demais decisões da Assembléia Geral. _ Ít _ 
m -Elaborar programa anual de atividades e executa-lo; V l.o 

·IV-Elaborar e apresentar à assembléia Geral, o relatório anual e prestação de contas do 
exercício, após apreciação e exame do Conselho Fiscal com parecer favorável; 
V - Entrosar-se com instituições públicas e privildas para mútua colaboração em atividades 
de interesse comum; 
VI - Contratar e demitir funcionários; 
VII - Fixação do limite máximo do saldo que poderá ser: mantido em caixa; 
Vill - Elaborar o orçamento anual; y 
IX- Admitir e démitir Associados; 
Parágrafo Único - As decisões da diretoria deverão ser tomadas por maioria dos votos, com Á, 

. participação garantida da maioria simples dos seus membros, cabendo ao presidente em 
caso de empate o voto de Minerva. 
ART. 25° - A Diretoria Executiva se reunirá mensalmente e extraordinariamente quando 
convocada por seu presidente ou pela maioria de seus membros; 

ART. 26° - Compete ao Presidente: ~ 
I - Representar a entidade ativa e· passivamente, perante o.s órgãos Públicos, Judiciais e 
Extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes e constituir 
advogados para o fim que julgar necessário; 

. II - Cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno; 
ill :-- Convocar AsseI)'.l.bléias Ordinárias e Extraordinárias; 
IV - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva 
V - Assinar cheques bancários conjuntamente com o primeiro Tesoureiro e, na falta deste 

· com segundo tesoureiro; 

MO 
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VI - Orientar; supervisionar e exigir prestações de contas de todas as atividades da Creche~ 
de seus departamentos; 1 

,~ .... , 
ART. 27° -Compete ao Vice-Presidente / 
I - Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; / Q\ 
II - Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 

. ID - Prestar de modo geral sua colaboração ao Presidente; ... , P-R-O-C.-N-9 -1-.r=a,..,.➔, .... ,-g=--2--. 
· ART. 28º·- Compete ao primeiro Secretário: _ FOLHAS 5 (h ~ 

I - Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral e redigir as competentes atas; 
II - Publicar todas as noticias das atividades da entidade; 
ID-Elaborar os relatórios das atividades, em conjunto com os demais membros da diretoria; 
IV-Preparar e atender as correspondências; · 
V - Preparar e manter em dia o fichário dos associados; 
VI-Responsabilidade pelos livros, documentos e arquivos; 
VII - Dirigir e supervisionar todo o trabalho da Secretária; 
ART. 29° - Compete ao segundo Secretário: 

· I ~ Substituir o primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos; 
II -Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
m - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao primeiro Secretário; 

. ART. 30° - Compete ao Primeiro Tesoureiro: 
I - Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, renda de qualquer tipo, 
donativos em dinheiro ou em bens, mantendo em dia a escrituração toda comprovada; 
II - Pagar as contas das despesas, autorizadas pelo Presidente; 
III - Apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados; 

· IV - Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembléia Geral e Conselho 
Fiscal; 
V - Apresentar semestralmente balancete e Balanço Anual. ao Conselho Fiscal; 
VI - Conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário e documentos relativos à 
tesouraria, inclusive contas bancárias; 
VII - Manter, em estabelecimento de crédito contas bancaria PI!!ª recebimento de créditos e 
pagamento de despesas, assinando sempre em conjunto com o Presidente; 

ART. 31 ° - Compete ao segundo Tesoureiro: 
I - Substituir o primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos; 
II -Assumir, o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
m -Prestar, de modo geral, a sua coll;!boi:ação ao primeiro Tesoureiro; 

ART. 32° - Compete ao Primeiro Diretor de Patrimônio: 
I - Cadastrar os bens móveis e imóveis sob a guarda da Instituição; 

• II -Zelar pela conservação e manutenção dos bens móveis imóveis sob a guarda da 
Instituição; 

. · ART. 33° - Compete ao Segundo Diretor de Patrimônio: 
I - Substituir o primeiro Diretor de Patrimônio em suas faltas ou impedimentos; 
·II-Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
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m - Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao primeiro Diretor de Patrimônio; 

DO CONSELHO FISCAL 

· ART. 34º - O Conselho Fiscal Eleito pela Assembléia Geral compõe-se de 5 (cinco), 
membros escolhidos entre os sócios regulares, sendo 3 (três) titulares e 2 (dois) suplentes; 
§ 1 º - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com mandato da Diretoria.Executiva. 
§ 2º - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu 
término. 
§ 3° - Não poderá haver reeleição mais de uma vez consecutiva. 

ART. 3S0 
- Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Examinar os livros de escrituração da entidade; 
· II - :Rxaminar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito; 
m ~ Apreciar os balanços e relatórios :financeiros e contábil, inventários que acompanham 
o relatório anual da Diretória submetendo-os a Assembléia Geral Ordinária ou 
extraordinária; 
N - opinar sobre a aquisição e alienação dos bens, por parte da Instituição; 
V - Para fins de exame e parecer sobre as contas da Diretoria Executiva, poderá solicitar a 
colaboração de contador diplomado que poderá ser ou não sócio da Entidade; 

ART. 36° - Não percebem seus diretores, conselbeiros, sócios, instituidores, benfeitores, 
· ou equivalentes, remuneração, vantagens ou beneficias, direta . ou indiretamente, por 
qualquer forma ou titulo, em razão das competências, :funções ou atividades que lhes sejam 
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; 

ART. 37 - Os m~mbros não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos e 
obrigações sociais da entidade; 

CAPITULO IV 

DO PATRIMÔNIO SUAS APLICAÇÕES E CUSTEIO 

· ART. 38° - O patrimônio da "CRECHE DOCE RECANTO" será constituído de bens, 
móveis, imóveis, veiculas e semoventes, ações,· apólices de divida pública, contribuições 
dos associados, auxílios e donativos em dinheiro ou espécie, auxílios oficiais ou 
subvenções de qualquer tipo; 

ART. 39° - A "CRECHE DOCE RECANTO" Aplicará suas rendas, seus recursos e 
eventual resultado operacional integramente no território nacional e na manutenção e no 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 
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PARÁ.GRAFO ÚNICO - Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser 
aplicados dentro do município de sua sede, ou, no caso de haver unidades prestadoras de 
serviços a ela vinculada, no âmbito do Estado concessor; 

. ART. 40° - A "CRECHE DOCE RECANTO" não distribuirá resultados, divi 
bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma. 

os, 

· ART. 41º - A "CRECHE DOCE RECANTO" aplicará as subvenções e doações 
· recebidas nas :finalidades a que estejam vinculadas; 

ART. 42° - Em caso de dissolução ou extinção, destina o eventual patrimônio 
remaneiicente à entidade congênere, dotada de personalidade jurídica, com sede e 
atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de 
origem, e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS; inexistindo, a 
uma entidade pública; 

ART. 43º - A "CRECHE DOCE RECANTO" não constituirá patrimônio de um grupo 
· determinado de indivíduos, fann1ias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter 

beneficente de assistência social. 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

ART. 44° -A "CRECHE DOCE RECANTO" será dissolvida por decisão da Assembléia J 
Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se tome impossível à 
continuação de suas atividades, não podendo ela deliberar sem voto concorde de dois terços .., 
dos presentes, e obedecendo aos seguintes requisitos: 
I - em primeira chamada, com a maioria absoluta dos a,ssociados; 
II- em segunda chamada, meia ~ora após a primeira com um terço dos associados; y 

. ART. 45° - O presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer 
tempo, por decisão da maioria absoluta dm1 associados, em Assembléia Geral, 
especialmente convocada para esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em 
cartório; 

ART. 46º - O exercício social compreenderá o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro 
de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras da entidade, de 
conformidade com as disposições legais; 

. ART. 47° - Os casos omissos no presente estatuto serão resolvido pela Diretória Executiva 
e referendados pela Assembléia Geral. 
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. . · CQ!M>CAÇÃO. : 
Conv6canios.01 s,nhOfH Coridõmlnos Jlll)llriet6ri01 e 
~ ~ ' l#lldadel aulõi1omae do Condomlr1'o 

·1 Edifício Porto. Bello para Auambléla Gerei 
~ qoe devenl ~-ae no llllode festas • 
cfo' condomfnlo, affo à Rua Conetltuiçlo rf 3-42, dia 18 
ilt Setllmbni•c1e 2004, Sébedo, • .. 1a.110 •11o1u em 
p,til)llra chamada com 2/3 coll(lõmlnoe ou. am aegur)de 

1 

chemada · às 14:00' )loru com· QUalquer llllmero de 
pr98811tee, para ntardoa,egulnte!JNQllos: 
t .Ap'OYaÇlade.contasdegqlloanwtor; 

' 2. Elelçlb · de Síncko; Sub-sindico• e Conselho 
Co111ul!t,;11eFlacal. ,. ·:1:.':~~ . · :_ ,· ii.-,'.·. 

. O condõmlno poderíl .. ; .fazer rep('8880tan .lfll 
1 usem~ gtl8I llmés da piocãradàr, éom poderia =' le; é:ond&nlno ou nlo, datlde que ~ .. o 

~•tstrador uu maml>ro- do consdlo llacal, 
1 • • como~~ pan,ntes -' o ,lercff?.i 
1 lll'IIU: . . . 
Nlo , Jl:O(lelão tomar parte nas · asaemblélas, ó• 
~ que esltlmwn em !!llaso Ílo pegamenlo de 
-~ c:c>ntr1buli;õe ou nlJllea qua 1!189 ~ sido 

Bauru, ,oêleaetembrode2004 -:Xi !i 
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· Engenharia e Arqui 
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• .114 orç. F. 32392580' · Pet Sbop, banho e a,:tm,MJ'e:t.- 32~2-~855 !9!!! ... ,, ,:·· . . ··, .. , ,- .. 

Compro Móveis lr-' , . . . ·me ' tosa Veterinária. F ll'f,.r>i 'l"P . . . Fone: 3236-1444-
. sados. F: 3016-3369 • .Madeireira Pardal 3212-2323 r 3232~ · • • . . • . Ml!SS 10~J;.l>u ·1a~ do- . . . ·. . "?18 
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Som, ele. 3019-0307 NR Materiais tudo -· ....., . · Plm Mass. c/Mara 91~2- L1ght; 2x2;50m· _perfei-
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· ..,,.. _ . Vldeok!:-F.ox _ S!,50 ·va!tfsob.a,' f. puntura Pancho. · F. 
_ 3232-2330 ==- Xlldrez cllegurné sushi 3234-9976/ · 3234- . . . . .. •t!l111IliHlHJrW 

EMPRESTIMOS E 
INVES W,1ENTOS 

Tàte de vislo ahitü, 
agendamento , medico, 
Antônio Alves) 8-06.' 
Tratar tt 3221-0337, 
Optlca Oold. · · · -· IBD~ ps ê/>NVOCAÇl\v,, 
. ,; AdaablMLC..., •" 11 

Ir~~. __ ,..._.._...,pn 
. porilclparua 'da ~ 

Oonl ~ ........ 
MDOdli30do!cteíÍllrofleZ004, 
,lo .. - - - 'll. I.Ado ti111o ,.._,_ .. 1-a, NWoo 

r=-..i..~=·~,~ !.«..;.::-~--~: '2~--·--·; arildodi; · . 
llanl, o, do _;,.... ,i,; 11I04 
Lm 0lttle .. Olmlra ICWa . ,-. 

_______ ;...;..i1!121l · 10 às 14h·· e: das 18h 3779/9771-5113 Desconto.' . . :cheques 
Buffet Mamma Mm àS22h3232-2810 . . !!!OS Co~ei'ciante· t-' .. <·des-
mt-1.877c/ CJ~di,i,., · · . ...,. M~veis/computado . ~õ11te-. .:'.~~-.::·•:i:h~11Cs 

Cae111a . móveis · p/ rea usados p/ escnL pr~-datados P-onc · 
escritório 32324954 parcelo. 923,4-5 l!H. · · 3232-2980 · · · 
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, - EDrTAl · 
A Comunídede Unllo em Atmr·· COMUNA. convoca umel 
IAuam!JM~ Getal -~ a - realizada no dlá . ·. 
.2s.tlll/2004, 61.09'.30 holaa em_plfmelta conwx:açlo • :• 
10:00 horas em· MgUnda c:onwê:açlo, na aede da~ • 
•• RodoYlaC,,,..Jolo,Rllelrode Bamiakm352-(Balw
.Marflla), fazenda Vai de Palmes, para tra1ar doi· aegulnrea 
~ ··, 
a} Elelçlo epou,1da.-Onlolll, lendoemwitaopeddo 
dedemlsalada DlretotlHteffaem24107/04; ·• ·. 
b) ~ do Ealalulo, 'Mándo adequ6-lo ao novo 
C.6dlgo ÇM;, . ' . . . 
c)Outroseauntoade~dáenlldade. 

V~.JOiê~~E 
~ -- 186384 

'I . '·J~-·d~J,·.~- -. _ .voce.pagaurna 1e11JC1_epe_rmanece 
das .6h às 18h e das 181:t às .Oh 1 .. ·' (~onl!Ck>) 

~ -~~ ~ 
L . -~""lSl.S w. 

'.Bõléqú1ii~ma· 'Cía •· =: 
-Nqlte · novo Pcintp .. ·de Kar 
encontro · de Bauru Pq. 1t 9 
Nações. 3016-0062 _. _· 

· ..,,., Lin, 
Motel Carinhoso, tes· 
apto reformado sufte _ . · 
·c1 ·CD!llª erótica : dia Loli 
lodo : -us,oo. :3016- . broI 
91~3 ,eo,í deb 

Riviera - . 'y~ca ~u . MA 
Só? Ch~man10~ sua · A . . 
Companhia. . D1u/noL gem 
·$15,·,Temos eia . . mas; •- . 
:~lióa. Ei 323:J-.1·3~~ -~~ 

ACOMPANHANTES 
mo 
nos-
031: 

(OÍ4) 3218-8857 M 
Loiras e- morenas de ~ 
alto .nfvel : ·• confira! 1. . . 
www.sexbauru.com.br Rais 
-fl0 ~ novi<!ad~ . pr;µ.< 

(014) . . 9651-:'466 . . R~n
1 Japonesa, sex, fogosa .ínort 

Lõiras e Morenas. __ 
· ... . _ ...... ThaJ 

(~14) . 9771-5921 cstil< 
Lmóas ~arotas e ga- __ 
rotos• pi executivos, ~ - . 
mulheres casais strips , • 
desp so!teiro evento~, 'CL 

. 1 ' 

~-e~t:saúfii:'' ~ =''1-6!i30rJÚé·etíi'-.:.f¾O'ií~~i'c 
convocação.e em 3ª convocação às 18b30mio, resi 
estatutlk:iosafimdede,Uberarem~'t_1'.•se~~rd~dodlà: 

1) Eleição dos Membros do e~~ P-14(:al. 
U"I~<,--- .~-

,Bauru, 13,de~de2.004 · 

Eng. J~ Ca!>~ 
Dir. Presidente 
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Pul.o, · capital, · ,-, Jass-sss( rax, 3259:lJJ.1·11--llliÍ ~l,c:clÍ.br, 
fa1 uber que,. devi4ae11te autorizado pelo Agente Piclliaiúio deeigmdo pelo 
Banco Central do sruu, venderi na fora ela lei (llecnto•J,ei 11• ,70, de 
21/U/" e RegalàeDuçlo ~-w J.C 5M7, RC 2,tn e RI! l/7Ô do extuto 
1.1.1: ~ Lei 11.• '1004 de U/0l/,0). ea Rri~iro tllblico Lliilo e lntiaç6o no 
dia, hore, e local acill& rúeridoa para paguuto de -d!vidu llipotedrhs t11 
favor.ela l!IIPUSA GBS1QIA Di ATI909·6Mll1. o(.,1110ftl(il)aduat1 de1Crlto(1) : . 

12l0/UIJ0 l,Ol,0,4Q.21,334•I .Mlllicu BAURO RIJA GUSTAVO MACIIL, 
I' o· 7/33, CElll'RO, BADRtJ, IS!ADQ" DE S&0 PAUIJ) Wll CBLS0 RalRICDS B S/M G8IIT 
APWCilll PIIWRA ICIWGUBS 1G s.a75.(61 SSP/SP 1· ,.m.53~ SSP/SP B 
CPP 707,701,741·0 B 701,UI.OOt•00 • . 
lua Olegúio lllchldo, 11• 9·4, lote a3, qOadra 1/11• (r,loteadal, qu&rteido 9, 
Vila souto, lllnicipio e Collirca de Bauru, l!atado de Slo hui.o. 0Jateodo 01 

)NIO NIVALDO segu.l_ntu ~ • - nll de utar, - éozillha, circulaçlo, _ua binhel.ro 
ARCIA, toma público IOCUl a dola do?llit6riol . . 

. B seu respect;ivo .tafflllO, medl.l}do 7,90. d• fre11te • flllldotl, por 1',SOII de cada 
Je r o 4 u e.r eu 118 lado, c:ocfrc11tllldo pela frente cca I citada Rua ol~o Madlado, do lado 
~B a ~vação din.lto, de q11a dutl via p6blica olha pm, o ia6vel, COll!fOClta c:ca • Rua 
Licença de Opmçio Si.quem ClaflOI, cjuarteirlo 4, :1ac1o 1.apar,- c:ca a qual fu aaquina, do lado 
1ra serviço a de esquerdo divide - o lote 22, peloe fwidoa cca o lote 24, cca • úu de 
,adobramcnto êlc U0,35112, cca • frta cmatnide de se,011112 . . 
1dc!r:i, d .Rodovfo O laoce · mni=l :!!Í de R$ . 35. lH, 18 r.o Võllor do cr&ilto hipotecJtio. a 
W'U lacanga s/nº. _km acessório., sujei~, por&., . •~ta valor a atu4lbeçio ,•_t6 24 ~ 111t~.• de 
OBauru/SP. mlh.çãc do le.1Uo. . · . ............ ........... -.............................................. ......... ............................ ____ ,..,. _ 

8221/,Jl33 a.mO.&Oal.340•0 MtNclA BADRU ROA GUSTAVO NACIBL; ., •. 
~DB J' Q 7/33, C811'l'RO, DAlllt, BSTAll0 D8 SM:> PAIILD .J0Sl ·Wlg PBLIPS B S'/N RllSAllllLA 
~bWlaCtnl PBIINDBS vwio FILIPB llO 13.343.HO· B . 
~ 22 .ou.m 88P./SP I CPP ·02, ;2,2;tll• , .na-9' 

aac:!.DOCUl!CANTO, 1111licll0IIPibi11101110driguea, ar 2 q1IAdra t, quarttúio a, 
Í:,.mn~ .-.::,=~= t111.deJdal Puque Gnaja ~ • o.arca-de Bann, btado e 
~ btnordlaiÍII. • Nl!I-' Slo Paulo • . eontcndo os 1eg11intu la, aaa codllb&, 1111a . 

••.30•s-in•2004. . cin:ulaçlo, aa ~ aoclal e 01. · 
, OI'! - - • a. l.6,le_ 1 ,eu ntpeeti'IO terr..-c; 11, da fox.to regu1lr, teado 
0 ......... 1•20. Nl\oleo U -••M►.. • • • ria ..i\1,11- olha• 10 00. da -.taa..i.a.,,.siohulo, ...,,_ ..--- . • 1 

•--,-: mmt11 l 121 30,00. do lado UC11erdo, .._._Soolol; aa~ocao ,O , C011lroat:ando cca o lote 
_..,... • ...._. 011 de n,u112. 
• · ·o~·--•,.,...- · 4o c:ridito llipottdrio e ""°'·-·- au 2, horu antas da ~ . 

t,1 Mdiutl pagatato iltegnl. IIO lto do 
1 ti pagar 110 ato/ c:am ·1illal, ~ot do preço 

.éliEI , ~ante, dffidaaente corrigido pelo belice que · 
pouplllÇI do dia do lllivtnúio do caotnto, 110 pruo 

de oito diu, a partir da arr-taçjo, IOb pena de parda cio , tw 
. da ~ ~l do leiloeiro. . · 
O ltilocirv acàa•N babllit ~ a fOl:!lectr ~ i11toru1mo1 WotlNÇÕel 

porMDOriudal m'I 0 (11 .lll6Yel(il) . . 
Pica dade ja iDt1-loe 01 daftdaiu ........ aclrio, .,._ M•~ 

l0Glliúdo1. · ,....,.... ' -~•- -

.----• ( - -
-,,;,,:!;, ;,;, •. s,;,íi-.. , f , - ; 

PROC. 036898 / . ~ QU~ DO llmJÁRIO ROBERTO TE1A OE 1 

CARVAl.tiO, BRASILEIRO(A~ MECÃNICO . DE MAfl!JTEHÇÃO, RG'SP 8.665.371 e .CPF 
792.527.106-68. e MAAIA OE LrulDES TAVARES llE r>JlVH.00, BP.ASllEIRO(A~ 00 IJR, 
RGISP 12327.723, CAS. SOOO REG. DA COM. UMVERSA1. OEBENSAPÓSALEl651~. 
ENDEREÇO DO a,óVÊI. HIPOTECMlO: RUA 8A.tK> STRINGETTA. 3-20, LOTE 'C', 
QU6ffiA 'lf', .wl!lM N..VOPNJA. 01ST. MUN., COM. E 2'. CIRC. IMOB.' OE BAURU, 
EST.S.PA11O,.Ca>17~. . 

· PROC. 037174./ CEFBIC • QUALIFICAÇÃO DO IIUTUÁRIO MARCO AUREI.IO OEBON, 
B~RO(A} orv~i aETRJCITÃRIO(A1 RG/SP 13.D.ll.033 e aiF000.~,928;&'3. · 
ENOmÇO DO IIÓVEl. HIPOTECADO: AV ANTONfÓ RÉQUEMA NEVADO, 10.100, PAATE 

-L i.l)lj, QO;'J.1', LOT.' .IO ~ Q..WUEIRÃ0 10, DIST, r.tM., COM. E 1ª. CIRC. IMOB.11 
· BAURUI EST.8.PAULO,GE/>17055-040. 

! ffl,OC, ~71~-/ CFFBiC- QUALlflCAÇÃÓ DO MÚTU!,Rio 00 GOt«;,&J.VES, 
1 ~i ~).· ~ ~.283.002-6 e CPF 798.732.948-n. e DJNA 
• FLORENTINO GONÇN..VES, BRAS11.ERO(A), ~STK;A. RGISP 23.493.781.a e CPF 
· ~ 00. SOB OREG. DA COM..~~ DE BENSNOERJOR ÀLEl651~: . 
ENDEf!EÇO DO IMÓVEL HIPOJE~: RUA OITO, N' 02-135, LT-.34, 00.'G", tOT. RESID. 
NOVA·~ . QUARTEIRÃO ·02, oor .. MIM., COM. E 2'. ~ ~ . ·r{ BAmlJ, 
ESlS.PAll(}. CEP H023--018. · 

. . 
PROC. 037280 / CEfBIC_. ~ DO ~ LAERCIO -AP~ .. 
. .AJLKl,:BRASLEIRO(A), SOI.TEIRÔ(A~ MAIOR; ÁJ •. DE MOTCJRISTA. RGt'SP 17.344~X e~ 
'049.Ú0.12 
EHOEREÇO DO IMÓVEL HIPO~CADO: RUA 10, 1-164, LOTE ~. QUAATEJP.ÃO 1, LOT. I 
RESIJENCW. trJ/A BAlRJ, ~T. MM.,~ E·2'. tE tal. OE IWRJ, EST.SPMlO, 
CEP 171)'23.{Q(). 

PROC. 0376081 CEFBIC • QUALflCAÇÃO DO MUTUÁRIO JOSE C>R.OS ~ 
BRASlEIRO(Al SERVIÇOS GERAIS, RG/SP 24.9?9.100-9 e CPF 191.0~.748-52. :"' 
E'n'OEREÇO 00 iiÓYti. H_iPOíECADO: RUA SETH DEAI.M80A, 02-08, UMCW>E MJTÔNOMA 
N' 11, 00.'lr, ~P~OO ~ ~T. WN., COM:E 2'. CIRC. IMOB.11 

l:l;tffl(,¼·l':5?ili'!"' :,, ... -;-~ . 
- .. -r • • - •--• ~ ••. •~, • .,...••-•·.;JO -•. -,---~~~ 

neste 11\lbdistrito, Bauru - SP, filhó de El:JCLJDES, FRJ.NCJ 
SOUZAedeERNESTINAMARIA.PESOUZA;~;_JÀNDIRANJ 
Sll.VA,.do naciooalidacle brasileira, naturâi de São P~u,19; SP, nasc 
de Janeiro de 1.955, estado civil divoo:iaaà, de pro~o do 1.ar, reÍ 
RuaJoilo José de Queiroz 9.1~4, Vila São Franci3co; ~i!Ô Páulc>·~ S. 
SEBASTIÃO BENEDITO DA sn:.VA e· de CELECINA DE'·L< 
MARINHO. ' , .- : . ' : 

------------------ · 
RUBENS CHECHETO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, n 
Bauru, SP, nascido cm 09 de Setembro de 1.975, e.stado civil so 
profissão metalúrgic:o, zeaidcnte na Rua SargentÔ Mllnocl :Faria li 
84, Nova Esperança; n/ subdistrito; Bauru • S,P, &iho · de F 
CHECHETO e de MARIA APARECIJ)A LUNÁRDEQ CHEO 
CAMILA REGINA ÃPÀRECIDA VIE{RA, dê nàciooal~éla~ b 
natural de Bauru, SP, nascidà em ·05 de Fevereiro did-999;-est 
solteira, de profiásão babá, residente na Rua Sargento Manoct--Faria 
l·-84, Novo Esperança, n/ subdistrito,. Bauru· · SP, .. filh\l de € 
ROBERTO VIEIRA e· de EUFROSINA APARECIDA BA 
VlEIRA, . : . 

-- -- --------

ALBERTO ~ARECIDO DOS SANTOS, do iiaclÔnÂlidad~-. bt 
Jilltural de Agudos, SP, nascido cm 03 de Joneirp do 1.959, .'?'li 
solteiro, de profissão operndor de ma\quina/J, · rcsidcÍlle .11!1"· Rua F 
'Lima Ramos, 3-46, Vi.la Nipõnica, neste subdistrito, Sauiu·-. SP, 
AMÉRICO FRANCISCO DOS SANTOS . e- de HILDA · -; 
FRANCISCO; e, fVANTLDA JOVELTht~ DE SOUZA, de ru,.clc: 
bruiloira, natural do Jardim, CE, DDSCida cm 17 & Maio de 1.958 
oi vil solteira, de profissão do lar, resi~tc.óa RuaF~ ¼na~ 
46, Vila Nipõnica, ~te subdistri~. Bauru ~ SP, ~lha .de ! 
ANTONIODESOUSAedeJOVELINAMARIADACONCEIÇÃt 

EDll..SON JOS~ IUSSATO, de naciowilidadé brasileira, natural ck 
SP, nascido cm 22 do Março de 1.96,8, estado civil solteiro, d~ pt 
operador de iúquinas, residente na Alameda Pascal,)-~9, Santa-Ed 
ne.ste subdistrito, Bauru - SP, filho do GENESIO RISSATO'e deJ 
APARECIDA RISSATO;· e. LUCIENB APARECIDA DOS SAN'l 
nacionalidade brasileira, nàtura1 de Slo Paulo, s)S; nasc:idá em O l .~ 
de 1.982, estado civil solteira, de profissão operírdora 'de caixa, ~id 
Rua Tomegiro Sugaoo 2-82, NoV11 Paulista, ne.te subdis1ritó, Baúl ,a~ ... ,.._ Q'C11.f'l"ff"'\n'V"\ t>'C'D1'tn • ""'"' S '"ITO"' - !-Li. , ~ ... °!'.!'" A ~ 
- - -.::..-i.i:ú,,;.1..1. T ~U,,M&U"Í IJV.., /"\.&,.& ., G - lY~ QJ; 

DOS SANTOS. --......._ .. .-. · ·· . 

" ......... -
rl..1:~---•--1: , _ _,... 

err:AfWP1ifTij·CEPH064-5lO. . ;:..P::.:.:RO:.::..C..::.N....;gi~'f1~1;~;~;;;;;~~~~-ei. ~ \.l'-

llo Paulo, 2' de Agoato ·i· ~ ' SãoPaw, 14deselenfflde2004 • . . ~~ . . _().. ~ 
!XJWD?8 D'Mia> . ,.ON . 1 . LFO~L:!H~.AS~=~::;:::::::;::s:::===~cvdo Gnmdinetti ~ () 

LIIJL\B~ pejz,zco ort . ,. nl\.A ,.,. • IIUlt'I\IMNkffl!UI li!"""'"""'ª' _ ................ 



i~ 
,() . 

iBlt'DA SlLVACN,iJARGO eFABJA.CRlST~A~A, aéudo 
:tendente: solteiro, de nacionalidado braslléinl, motorista, nascido. eip. 

Paulo • SP, âos 20/01/1974, residente e domlclilad,o na rua Àntelo 
i:ino, n. J.;38; V. Lemos, Baum • SP, filho de LAERCJO 'ROMÃO DB 
fARG<:i e do EBBER DA SILVA, CAMARGO; e a pretendente: 
:d!!rl!!., ,j-, !!Mioo.11liÔl!tle. ~Rt1eira, ourives, n.ascidá em :&\:ama • 
IO!I 03/11/1974, rcaidcnte e domiciliado llll rua Salgadt) F.ilbo, D. 4-97, 
volina, Bouro· SP, filha de ALCIDES MIRANDA.e de MARIA 
lLENBDBABREUMIRANDA. . 

. ·--··----·--
lCELO 10sa GONÇALVES e GRAZIEJ.,A GONÇALVES 
rtRIRA, sendo o pretendente: solteiro, · de nacionalidade braslleira, 
l.!tur.devenda,s,nascidoem S~ ·. Capil1\l!los 1,/03/1979, TC!!Ídente 
omíciliado na rua das Castimheiras,,n. 3-í$ó, N . .Pces. Geisel,_BIIUl'U • SP, 
de SEBÁSTIANA LEDA GONÇALVES; e a ~odento: soltelin; de 
•ntlidade bnuilléira,. auxiliar ~ escritório, nascida em Bàúru • SP, aos 

.. ,-ít'-_.iííP?!'!il 9, residen!e e domiciliado na nu1·das .C!!stanheiru, n. ~-86, N, 
1isel, Bauru • 'SP, filha da JOSÉ CARLOS GONÇALVES a de 

fHRRElRA GONÇALVES. . - -

>N RODRIGO DE SOUZA e l'RISCILLA DA SILVA J.-.-1~ ~ sendo-ó pretendente: solteiro, de ·nacionalidade brasileiro, 
1-l--l--11-,-,.;lrt..aillrio111. ·,, nascido cm·Coxitagcm ·• MO, aos 02/12/1984, residente .e 

lo ooruaMilton:plas .de Carvalho,n. 448, Jd. Tangmía, Bauru· 
de .EVA: SOtJZA· · · CONC:EIÇÃO; o a pretendente: sol!cim, de 

idade b.nisllcira, estudante, nascida em Bauru• SP,a011 O 1/05/1988, 
, e domiciliado na iua·-Milton Dias de Carvalho, n.· 4-48, 

Bauru • : SP, filha de MÂURictO FERREIRA, RG. 
-9 SSP/SP e de MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA. R.G. 

·-1 SSP/SP. · 
-------. --------~--OI z 

U AMAROO BRAOA e. SILVTA DE AMORIM FELIPE REIS, 
etend.ento: solteiro, de ll/lClonalidade brasflei~, eu:tpresário, 

Goiânia •GQ, .aos 23/06/1977, residente e· dómicUiado na 
távioPinheiroBrisola, n§ 7~57,op.10, Vtl!lUnivcrsitária; Bauru 

llhodoLAZARO MORElR'A BRAGAedeMÁRCIA TBREZINHA 
:A.ROO B~GA; e o pretendente: solteiro, denacio~idadc biasilei1', 
1eta, nascida em Goiânia _. 00, aos 18/03/1978, restdento e 
eillado naruoT-38, n§ 638,ap.1001,sctorBucno, OoÍÁnla-G0;1'ilha 
JZIMAR FELIPE DIAS e de MARµ- DA GIPRL\ DE AMeRIM 

IADOR DONIZETÚ}E \:AMARGO e TATIANA OCON; scnd~ o· 
,_ 1dente: SOlt\'liro, cie nacion11iidade b.ni:11'1elra. ponelru, Dll5C.ido Ót.l 
,. çú • SP, aos 2:5/09/1972, residente e domlcilia40 na rua Charles Com11 

. ~ n. 1-24, N. hab. Bauru I, Bauru • SP, filho de SEBASTIÃO OlmZ 
·•- - - • -•-·-• ,_..__" _,, ·;.,•n,.."". ~- ... --- - ~-• ... ·• 

" ~ 

·~::..13':i::O"i .... ...-... ~AM....._if . ........,...,..... • ........__.cu,io 
1 ===-1:..-=·.::..":.~.:=. ~=J-= ; !---~~ --~~~ .... '11't.Nfi.;..A.-:IMIH-M2'0f'Jaltril , • ....,.....,-__.....,_dl....,ACAl8PIIM,.fl_b-. .... • __ ..,.,... ... ·. . 

~--=--~---....-' =~-=~-:-.:::--=.~=: ... ..:==:: -----·--.. --...... -, .............................. ~ .. '°"" ....... ................................. ~ ' 
. .... i, .......... ., • ·-~-·- · '·--/OflA·-··-sem.~~CMAa.\---•............ ....._.~ .... ....,..._. . ......._ ....... ~,.,......-Mllrl. ........... lOffi ........ ............... ___ ........ ---«•--' =:..-:.:.=::.: - e:=.:.- ..,.~. ·::...:. ... ----=:-.. -~-------- - ........... ..,.. ....... ,. e.AI ....... 
............................ ~-,._,..o..,Qdni161. 
•-'IOIOáCHL • . 
• IQ..Rlfl/ll'liMCOO IANT0I ·--~ 

·,• . - --._...,_ . -
q, .... ~:,t~~.__,.fú~i..~J~!:J~.-::.·r:::."."'..}-•J.~~ 

)'tt -Pni<RiiCit'"'S!2'.SO .;. : . ~;;~.Pmttd~~. u:~ ... oÜ~~-- ·-1~:r Sitio m7::t~S""~;....-:- ~=~~~~ 
Nova Bauru_ $150 Resld8nclas asf. bom 5.500 reais, Chie. Duartina e/ . _ 
Nov.a Esl)Cn!llç· S2f2~8 Estoril 49. 'ST2UU 'tenho + lotes ·10x46J casa vd 14-32822396 Blalzer: DLX 
Octávio Rasí_ . 30 Eugenia 3q:-ae SB00 . 15x46 20x36 llx4o • _ ""ff nova323+i5.0l 
Sta. Clara 2 Altos 3q. st ae SB.00 13x20 barato de fu. : Cb6cara completa · · . 
VI. · Industrtãl_ $180 Univers. 4q. ae $600 turo. 3232-4625 F:9791-9S95 · . Blazer. D~ . 
VI. . Pacifico_ $300 Univers 3q ae $1000 _ _ . .,_ . P919 prata u . . dono · 
Crec1 32.364. · W . V.Alegre :,q, st $500 Eliana Cha~ vende Cblicaras a prazo, 32145S33 · 
- . - . PllnlÍso 29. ae $SOO Samambaia J!ndo ,lote 4 km da cidade, 201h . 
3223~33 Obradec B.Vlsta 3qt__:- $380 . parte alta ooasdlo , cada, plana; com luz Brasília 74 ln; 
Estoril sobrado · novo . Centro 39,, ae $520 02078cr 3234-9400 !!'02J e água -enCIW!da, as- vcl, bom ~ 32 l~ 
~ qtos c/p.e 2 salas .~ 3224-1400 - ...;.. . . falto,. barato; 1 O pa- · . · 
gar. cozinJia pi~~- -------"-= Estonl 2 lotes . 11 · X gamentos O combinar Çaravan 79, ~ 
SlSOO Crcc1 32.364, · PO' 'TOS co·•~~CIAiS 33 cada ac. carro 32324625 _ . ale. cpl. 32~2~25: ------~"''!'. -;,_1 1~ 1 .. . 1 neg, part. 32037435 ....., 

- 32:233433 Obrãdec - . ·,..... Com ro • sitio . e Caravan · 89 ·C)c 
Jd. Carolina isalüo ~ Vu Lujii !Iª ~q.d,a H2: chácira at6 s2oOmil âlc. cpta 301~776 
terreno com 1440m· Duque próx.Vivo cli- . Vi. 1i-....i ' c d f F · .. ,9m 7611R · · • 
$450 00 crec-32364 entela Sano97942042 . ... ... o- on om • on.. • •,- 111gg Carava1t . • D11;11 
. . .• • .1 _ ....,. nio · fechado, . zona -------- SE 90 ·6c álc •. 

· · sul, excelentes lotes. Fazenda 160- alq. +36x237. 32364é 
F:3223S677.CJ:4942,RI região cidade de Pie- · · D.CCI.Al\,\ÇÃO A l'MÇA =-...::.= .... ~ _ .. _ .. _._ 

AOIJIIH ___ JI.._.._. ··•-.u1, .......... -·--·" ....... •-•rn.-~~~--= Thli-CIIIII·, ..... M o.N , __ 

~-;:..~;.;::-.-~ 
1&11A ,n .... •rn•..,. 
.. 11,l'IDCIA - ffAILU'Q; ...~,.~ 

~-........ 11ot11aw•----~-·----•~' ---· ......_, ·---· llod. 1 do oou 100. .. 

g,,n~r 
c:GNJ'IIUÇOU • -- . ................ 
-!d-. 

· · i!á<le e . .Miracatu, 60 6arro ílmpo 
/anguA. 10xl5 ba,. alq. de pasto e \00 diá 6 no. ·Paran 
rato ótimo. 3232- !liq. de mata, boa pa- vacar Lav~cm 
4625 / 3232-4673 99 · ra averba~o, J?.les: ~ :. 

de cultura p/ Col!lpleta. e/ .cer 
J~. . Cont~_rno .rua de 20 OQ F: ~223072. 
pl}nc1pal 2 . lotes JUD· . , . . . . 

to~~- r!:!!d~ ~t:.~~r,,ffflt:=~~- Ceua =-o:t VHC 
~ ta$16:S.OO..rm-3 

1 Celta 
ac. lrCI 

2002".: 
IC/!32274-~~ 

. ·)_;(i --·· · 1· cõ1'tsTRUçAo.·'. 
·. --~-);~: & ~~FORMA . . . ·' 

. _r, ,,\_ir . . ·. . . . . . . ttt:: . 

~ 

o: 
N.J 

. lnoalQlol!lladual 
"°158.019.710,118 é CNPJ 

OCA 
embWlac...i• 

Estn...iwrla 

I
A CIU!Cl!II J)0CI! JU!C.OITO, 
éaav.-lOdot•.-ta&tor.i-a 
pmlófparam d& Aau111b16la 
0onf ~. roalia
! .. oo dla30<1e5olomhrodo :III04, 
:Ai:zoi,,C111iua-la.L6alo 
,_ Rili-► .. 1-20, N6dco 

. : ... CC Celta 
"Boi uo• 32399,g, 

u " 80 . . 
46 · Celta -,VHC : 

• uu~. J-•c •-v • · 1111, dnll- e/ : •3 }.( 
· · ""1f7 ac: trc: 3_~99900 

i /~J;~t!ti~--- Prójetos e ac(minÍstráção 
~~ · _ ::::::: ::: :: :de::0braS::;===~:::::::: 

f. ~ . residenciais e-_comercials 

Rua Gustavo Maciel, 21-50- sala 22 
[V'] Tal. 3231~222 r----'""-

03.893.1141/0001-a7 C0fl1 -
naddade~...-.a11do 
r,'!:~":.::!::!. 

n'258,811no~. 
pedara(«......,_,..OI 

~docufflenlaltlocala: 
10 laNlft de conhoclmln(oe 
de,....._,..Rodcwllr1o de 
CwaM S4'1I Onlca n'001 • 
. 250. Agudc,e!SP; 13 de . 

Ocdvto Jlul, e-u. Slo Pavio, 
com1-.,m,111.,.
J.R,ofcxmado ~Socfal; 
:t-ANa~.l<ffll·-· 

w de~• - . 
. rio .. Ohdnl !Oda 

Pndde•t• - -

dopm"'?' .do . 
S.UI aS,750(em 

rwrm MOffl STAK 
t,OCADORA DI 

TOA M& C . 
51.511.34 
M ..... I 
Rio - ). 
e-wsP. 
- 1$ do -- ~ 

Ptlo ...-u -:1~ • 
EDITAL DE NOTIFl~ÇÃO j. -'.;i'')l{iW'-!!!!!·e ~ª-~~.!~.~~~~~l~ ,.,~ ,.,...,. 

e ffin1 c:lhr.ia MIA\ tnt1u•ftM'tdnlid fflkl' ,._ f 1 . • -- · ( 

_ éelta02 . ve+ti 
al+ún dno 3016.T, 

. Chévette '93 : 
álc.-F.:32~2-2~33'.. 

Chevette93 · •ü 
Chevette · -93' r .< 
p~ fC\'.i 30)67~ 



CERTIDÃO 

O Bel. JOSÉ ALEXANDRE DIAS CANHEO, Primeiro 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Juridicas de Bauru, certifica que a presente 
certidão, composta d~ 15 _(quinze) folhas, extraída em tópicos, nos termos do 
artigo 19 da Lei Fe raf' nº 6.015/73, refere-se ao Estatuto Social vigente da 
pessoa · , dica de omi da . RECHE D9!:'1/.~RECANTO, devidamente inscrita 
sob 8 . O refi rid é v dade e d u . fé Baur ; 6 de novembro de 201 re 
Eu . - na· Souza riz Santo ), auxiliar, dei busca e digitei. 
Eu ;r--~:;,'-',:, ........ ......._=-:ffl--'fi~~,._ d ardo Sant . ilva), escrevente, conferi, 
su 

t0 OFÍCIAL DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS E ANEXOS DE BAURU 

EDUARDO DOS SANTOS SILVA 
~kilrxmdo 

Rua Julio de Mesquita Filho, 10-31 
Fone 323S SS7S BAURU - SP 

RS 120 R 

.· .,,,.-...., • 
• 1 



•._i 

1º qFICfA1t DE REGJSTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVItDE PESSOAS JURÍDICAS 
'". ' COMARCA DE BAURU -ESTADO DE SÃO PAULO \ 

José Alexandre Dias Canheo 
OFICIAL 

'i'l.!81.i,":· -::::r~.·•-. ·_:/ IA 
' . Jj(\ S~"Si'_ PROC.N2_,_-+-~+-,;;;;~-:_-::..-:..-~~ , 

FOLHAS 

.,/ 

/ 

_ _,,,,' I _.., 

.. ; 
.. 

Av. -22, inscrição nº 816, em 18 de março de 2019. , 

Por Assembleia; Geral Ordinária, realizada no dia .11/2/2019, às 20h3 min, em segund 
_.,; 

I ~ . 

chamada, da _pessoa jurídica denominada CREÇHE DOCE RECANTO, scrita o CNPJi n 

47.744.339/0001-66, ·.foi deliberado sobre o relatório anual e o bala .. : financeiro do 

., 
I 

.I 

., referente ao período dé 2018, bem como foi realizada a eleição da Direto.ria ·e do Conselho § 

Fiscal para o mandato de 2 (doí~) anos. .---_...-::::::="==t~~::::..... l 

. 
;,;_·•· 

i 

O Oficial ~ubstiMo, Eduardo Carrilho 
\ --

Protocolo/microfilme nº 12,413, de 3/2019. 
---==t:~~ , R.B. V. 

. ~ . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • r , •• 

\ • : 
:.-., Para/ -conferir.,. · ~- . procedência deste 

1 • 

.• ./ 

( 
) . 

' 

. \ documento '.efetue:·~a le1t~r~~- do. QRCode 

impresso " OU. - acesse o . endereço 

eletrônico: https://selodigitattjsp.jus.br 

·' 

---- ,,..· 

·. CÔNFER COM ~O:· . . . 

-ORIGINAL 

-; 

1115344PJVM000237129YS19T 

- :· .... 

.. . ... , .. 
......... _ 

Rua Julio de Mesauita Filho. 10-31 - Sala R - J1mfim Psmnrnm11 - R1111..;;i~P _rr-i::P• 1701 i : t-i7 
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1 
PROC. NS! 

_FOLHAS 

~~~ l'J,,,.V-. ½( 

12 OFICIACõITÉGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Julio de Mesquita Alho, 10-31 / Sala 08 
PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

Sob o nO 1 2 4 1 3 
,._.-:=-.- ~v· ._ sJ._r._.. CRECHE DOCE RECANTO 

é-. ~ 
\..l. ' ..... C.N.PJ 47.744.339/0001-66 

1 - , 1 \ ._::0 
Rua: lúcio Rúbio Hurtado n2 1-20 Núcleo Octávio Rasí 

Bauru-SP/ CEP: 17039-600 Fone:(14)3203-3191 
-- '"'- - ·-CRECHE DOCE RECANTO 

Bauru, SP, 12 de fevereiro de 2019. 

Ao 12 Cartório de registro de Imóveis e Anexos de Bauru- São Paulo 

12 Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - Co 

Bauru- Estado de São Paulo. 

Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31- Sala 8 

Jardim Panorama - Bauru/SP 

Ref. Requerimento. 

A Diretoria da Creche Doce Recanto, por meio de seu presidente, vem requerer o registro da 

ata de eleição da diretoria da creche realizada aos 11/02/2019. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de respeito e consideração. 

Atenciosamente, 

CON_FERE MO 
ORIGINAL 

~ <:111~~1 
~Peres 

Presidente da Diretoria da Creche Doce Recanto 

tt.lR E(ffiK!NICO. a(s l firaa(sl rfl!: 

• R!i: 6.17 CO!l!3 
Selo(s) AM1~ 
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CRECHE DOCE RECANTO 
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12 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL . ' ~ 
DE PESSOA JURÍDICA OE BAURU 

R. Julio de Mesquita Filho, 10-31 / Sala 08 
PROTOCOLADO E MICRll,AOO 
Sob o n2 O 1 2 4 

CRECHE DOCE RECANTO 
C.N.P.J 47 .744.339/0001-66 

Rua: Lúcio Rúbio Hurtado n2 1-20 Núcleo Octávio Rasi 
Bauru-SP/ CEP: 17039-600 Fone:{14)3203-3191 

Eu, Belmiro Antonio Peres, portador do RG: 11.490.355-4 e inscrito no CPF: 029.343 
vêm através desta, requerer a averbação da presente Ata da eleição realizada e de 

neste documento. 

Bauru, 12 de fevereiro de 2019. 

BEL~ES 
PRESIDENTE 

AilEUÃO Of NOTÃS i: DF. l'il01cS'rO I íroio<l?olJnri..."1--
lETl<AS ElfTULOS l>l: IJAlfRU , 0

•~~.,.....,, 
lUo~S.C.:.,~llCCl,tlW,:C("'-'l t'..'UD,llt!t r: 

lhanra, Sfl1 Vit.lJ! ffiU!fl!CO, a(sl firaa(s) de: 
10010~ . 

. da Vl!rdade. R$: 6,17 !llD:3 
reiro de 2019 Selofs) M41~t624 

!.1...TEIAÇADOVJt.NTAYIV.lOlRIAl.Olr.. 

~ 

~ 
"t111,, ~'ii 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

12 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
D~ PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Jubode Mesquita Filho, 10-3l/Sala08 
ICROFILMADO 

SobonB O 12 1 a 

A Creche Doce Recanto convoca todos os associados 

para participarem da Assembléia geral ordinária, 

realizar-se no dia 11/02/2019 às 20h00min em sua sed à 
Rua Lúcio Rúbio Hurtado, nº 1-20, Núcleo Octávio Rasi 

Bauru (SP), com a seguinte pauta: 

1-Aprovação do Relatório Anual 

2- Aprovação do Balanço e suas contas de 2018 

3- Eleição da Diretoria para biênio de 2019 a 2021 

-Abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para a 

inscrição das cha s. 

RECOMO 
RIGINAL 

Presidente 

Bauru, 28 de Janeiro de 2019. 
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12 OFICIAL DE REGISTRO C~VIL 
DE PESSOA JURÍDICA OE BJiURU 

R. Julio de Mesquita Filho, 10-31 / Sala 08 
PROTOCOLADO E MJ.C~PFJI-MADO 
Sob o ne O 1 ~ ! l ~ 22 • BAURU, quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 

r i - ----
r 

-·---- --·- -----------------

~ 

-------•'W!lllf.ll.il ___________ :i;a ________ ,_ 

TERRENOS 
VENDEM-SE 

Av.Com.~S.Martba, 
ter. llx33m, $350 Mil, 
AdlarPrime, 99861-7552 ...... 

Botucatu - Jd. Rlvlera 
2160m2, entre Shop
ping, Fórum e rodovta, 
bom p/ Ealplio. F: 14 
3815-8881 _,, 

Addad- Volpe- Lago Av.NossaSn.deFjtima, Carolloa llx30, 
embutido, direto c/ 
proprietârio . F : 
320J:0707/ 99757-S8 l 6 

Sul, lote padrão, fase 2, 
S340mil. Ac. 
parcelamento. F: 99721-

8061 ...... 

12-39, 484 m•, 1 lx44.m, 
Adiar Prime, 99861-7552 

11J14J ... , .. 
Aviaçlo B • 448m• asf Cood. E1toril ~ ~m, 
Pôrto--997238080 plaino. F: 9914o-uooJ>,., ...... 

Dlversas opçlles de 
terrenos p/ l!llUisição+ 
contru9:Ao e/ a Caixa! 
R. VugllloMalta 11-61-
Centro F: 2106-7181 
Residem 

JD. HELENA 
Oportunidade única, 
saia já do aluguel lotes 
a prazo, sem compro
vação de renda, agende 
uma visitaR. Rio Branco 
11-10. Tel: 3234-1155/ 
3021-8667/ 98143-8 l 8lf ·-JD.SAMAMBAIA 
Samambala--584m2 

1'&1o--99~.!2 
Lago Sul 450m• dir e/ 
p:rop. F: {18) 99783-4JJ,\ 

Nkfia px Makro$55mil 
meio lote 99708-3678 .,.,.. 

Vale Igapó l.JJ6m1 

só S90mil 99851-5959 
111"'1 

Vendo ou troco ônibus 
loja ano 2006, ar, motoi: 
novo, pneu novo, ex 
esllldodoc.Okporchâ 
outcnmo. F: 99771- ., 

VILALOBOS 1 

SJOO(cada) S25m• _pla11 
ótim.local 2 lotes Ju_ntC>S 
P6rto-- 9972H080 . .... 

TERRENOS 
COMPRAM-SE 

{;/ 

O c/2 CI 
a l km 

,cercado de 
10, IC trOCf 

32 

2 n1i l m e tros de 
erra em Jacubr 

dentro d a cidade 
perlmet ro urban< 
Sl30mil F:99897-9900 

ai• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAJ.VA 
GÁBINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

RATIFICAÇÃO DO PROCESSOW005fl019 
DISPENSÁ DE LICITAÇÃO N°002/2019 
O Sr. f!soo Banuth Barreto, Prefeito Municipal d 
Arealva, Eslado de São Paulo. no uso das alribu' 

111271 

Estoril$ 435 mil med. 
J.l3lm1, R. Joaquim de 
Souza - q 2,ac carro, 
terren~casa ou apto 
F:99670-9932 

Pq. Jandaia (próx. Cpro e avalio lds ba• 
Noroeste} S80mil fi. irro e 6rcas 998S15959 
nariciado 98135-S067. 11,m 

Caranpul I\IS, beira d, 
rio Coitim, 530 alqueire 
forrnuda, plana, linda 
sede, currnl, energie 
F: 99Nl-5626 -

de seu cargo e com fundamento no art. 24, inciso X, da 
Lei nº. 8.666/93. 
RATIFICA a Dispensa de Licitação para Locação 
relerente ao segundo pavimento do imóvel localizado a 
Rua Silva Jardim, nº 2· 17. Bairro Jardim Bela Visla na 
cidade de Bauru. 
CONTRATADA: RENATO FANTON JR E OUTRA. 
VALOR TOTAL RS 12.906,24 

Arealva, 30 de janeiro de 2.019. 
DR. ELSON BANUTH BARRETO 

Prefeito Municl 1 

PBlfEIWRA MUNICIPAL DE JARU 
PUBLICAÇÃO 

PREGÃO PRESllNClAL 
PROCESSO n• m?.P0/2017 - MOOAUDADE: PREGÃO 
PRESENCIA Ln" 002/2019 
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PAI¼ REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA OS CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO DE AGENTE ADMINlSTRATIVO 1; AGENTE 
DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO I; AGENTE DE 
SERVIÇOS GERAIS I; AUXILIAR DE SEGURANÇA. I; 
AUXILIAR DE VETEIUNÁ.Rtoj: FISCAL TIU11UTÁRJO J; 
MtD1co VETERINÁRIO CLINICO E ORUR.GlÃO E 
MOTORISTA!. 
ENCEIUlAMEl'ITO: 13 de fCVffCÍnl de 2019, b 10:00 bens, 
Edí,.i disponlvel • panit de t• de fevereiro de 2019, oo 
Ocputamcn10 do Licioçl!es rilulda a Rua PaissaDdu, 444, a1r1vts 
de mldia ektr6nica. medianl& o fomccimenlo pelo in1eressadode 
um CD DOYo primeiro uso ou no site www.;.,.,p..,.,.hr -
GRATUITO-INFORMAÇÕES: fosa(l4)3602 1718 das 1:001.• 
17:00hons. 

Jahu. 30 de janeiro de 2019. 
SILVIA HEL.ENASORGJ 

Secmiria de EcoDomia e FIDaoçu 

~ NOTIFICAÇÃO 
~RB VEÍCULO ABANDONADO 

A EMOURB. NOTlflCA o Sr. Propriettrio: 
-\'cirnl" nun:n 110:0.0A. mod•lo C IVIC, de placas DER 
b53~, 4uc 1..~ururJ.--sc ""Sladunadu ru1 rua Av. E1clvin.l de. 
Souu Mnjonc. <l""ndr.loOI .Jd. Colonial n,,-MunklJ1io. 
Veiculo n,ar,:n \'W, mod•lo fUSCA. d• plons CllC 7302, 
e <-n."Ontro-sc .,.,..,i011'1do '"' rua Alameda elas l lonCIICÍ35. 

11:>r1cirJ1106, Pq. Vi$13Al"l!J'.\ nc,t,, Munidpio. 
. Vciculv nmm1 VW, n1odclo, GOL. d• pllma, DEI 1 ◄029. que 

,ntr:t·~ 1..~:1e.~dos n:1 nu Bon:olo,n.,.-u de Gu..i.m.'lo. 
uar1~ir:lo 2. Jd. :\n'k,-ia. nes te t\funicirfo. 
\'ciculo mamt VW. n1odclo GOL de pl■cu 0AW0559, qu, 
m1,."C\nlrJ~dlm:ionadt1 n:1 ruuAatooia Fnhinnn. ~rtchilo03. 
,1. Jon,gm. nc-stc M1111icipiu. 
Vcit.,11,, m:m,.";t C:\I ... modelo. OllEGAP de pfac::aJ LCN 6959. 
,e t.."fl4..,,nl1"3-ie e<t.»cionado MA,·. Pl..-dro Ualotini. quanciriu 

)~. J,I. M.>rarnhn. O'-"IC Mnnicipil,. 
-Vdcillo n•U\-J FIAT. modclo ll:-10, dt pbcos OK.'1 8124. 

uc l'flCCNllr.tm•.: csctci,-...,,\J." rr.a ma , ·~ núm d-: Abn..-u. 
· cinlo 2. VI. (.k<il.ll!"'· n..'SI~ Munid11io. par., que f'"ll'Cda a 

n:snoç3n dom.,$moou :,pr~5'."f\(cd-:fc..~ nn JlDZOtlc 72 l~cnta 
· dua.'S) hor.1..'- ~til, ~11:1 de: 111uha e upn.,~=\o do \'Cicuh,. 
mf,,mk'Jl>P<"'IOhJLcitl,4()412013<0cc. l :?.:!SllllUl3. 

• • -- · ·· - · •·••· -'- ,..' '"" 'Dr, 

_,. 
H2 

Cidade Jardim 
Loteamento fechado, 
zona sul, lotes com 
360m2

, pronto para 
construir, condições 
espC(:iais à vista. H2 
f.3104-5677 CJ4940 ,_. 

H2 

111"'1 

Qiúota Blue 12x30, 
plano, BC. carro, estudo 
pa1ce.la. F: 98144-5!Jt 

Residem Imóveis 
Jaraguâ - RS 62mil 
Tangarás - RS 62mil 
Tangarás - RS 70mil 
Q. B. Olinda - R.S 65mil 
SIBEdwirges -R$68mil 
Pq. Vtllduto - R$ 85mil 
Também Outros locais 
Financiamento CAIXA 
MCMV - Terr.+Contr. 
F: 2106-7181 Residem •••• 

Naçlles Unida_s 1 excelente lote comercta1 
882 m•, sendo 41 m• 
de frente pata.nações, nrr. no Vale do Igapó 
pipx ao confiança flex. e/ escritura. 99794-5100 
H2f.3104-5677CJ4940 -
-------'-"-''"- Tun,aoNova&oen~ 
Jaraguif 125 m1 IS0m• SlOOmil 
$55 mil 99 03-0944 F:99103--0944 -,m 

,e:,~ Bi:fi~ 
PREGÃO (PRESENCIAL) li" 005/2019 

l!DfTAL li" 003/2019 
PROCESSO N" 012/2019 

am 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OSJETO: Reg;.o de Preços para futura e eventual 
equlelçlo parcelada de 100 (cem) unidades de 
collll)Uladores a serem .utilizados de acordo com as 
nacenldades do MunlclplO do Agudos/SP., a,n!orme 
especlficaçlles constantes no Anexo li• Termo de 
Relwtncla. 
OATADAREALIZAÇÃODA5aSÃO: 12/02/2019. 
HORÁRIODEINlclODASESSÃ0:09h00. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO : 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 
locallzadoneAVWllda ~ tlelo r/'1198-Cenlro- CEP 
17.120-000- Agudos- SP. 
ESCL'ARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES : 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 
localizado na Avenida Celidonio l~rl' 6911-Cenlro- CEP 
17.120-000- Agudos-SP-Telefone(OXX14) 3261-3331-
E-mal: lldtacaoCaaudasap.gov.br 

AGUDOS, QUARTA-1'1:lRA, 33 OE JANEIRO OE 2019.. 
ALTAIR FRANCISCO SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATANIA/SP 
EDITAL DE PREGÃO N" 05/2018 
PROCESSO N" 1902/1/2018 
DATA DA REALIZAÇÃO: 18111'2019 
HORÁRIO: a partir du 09:00 horu 
LOCAL, Sala de~ dll P,.,._ Municipal de 
Praünla 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE VElcuLO TIPO 
OHIBUS. 
O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO DISPONfvEIS 
SITE - .pralania.sp.gc,v.br E POOEM SER 
SOLICITADOS PELO E-MAIL 
~lanlup.gov.br 
Maiores lnfomtaçõel alravés do leleíollfl (14) 3844.8200, 
com o aetor de liála;õa. ou pelo e-mail 
~.gov.br 

TERRENOS 
PERMUTAM-SE 

S90mil V. Souto 12d2 
ót. localiz. 99696-9026 ., .... 
Ác.s Virtuosas 15x50 
ót S local. 99696-9026. ...... 
Jd Jussara Sx30 ac. 
fio. ólloc. 99696-9026 

ffllll 

Jd. Prudhcla JOx.26 
S60mil. F: 99696-9026 -FAZENDAS, SÍTIOS 

& CHACARAS 
VENDEM-SE 

$$SS imbatível!!!!!!! 
Sitio em Duartina 15 
alq. rio, poços, casa, 
maogueiro, linda to
pografia, luz, acesso 
fácil rodovia. Mais 
detalhes 996064544/ 
3204-6056 c. 14416 .,_ 
SJ30mil Chacrinha e/ 
casa, entr. $ l 8mil 
+St.OOO'mês 99171~ -

Cb6c linda Slo Lai 
3d área ter. 5000m 
pise, salão festa e pc 
mar $500 mil ~ut 
e/ resid. 99851-5959 

1121 

PÔRTO 
lalq-$420- SaotaMari 
Sede+n:s-Ref: : 53S 
Pôrto--Ç9723-8080 

em 
Rec11nto tios Nobr• 
$195 mil, terren 
1.2 50 m' casa, pomai 
toda cercada d 
alamtrado 99676-993 ... 
Vale Igapó 1.116t 
só S90niil. '9985 1-595 ... 
Vdo/ tco pi imóvel• 
rancho em Arealva 1 
Vale do SoJ, fundo rJ 
RfoTtett. F: 99682-48 -Vendo20.000m1c/m11 
nawreza 13km de.Bat 
próx . Santa lzab 
99731-7034199161-54 ., 
Veado ou troco 6nib 
loja llDO 2006, ar, mo 
novo, ~eu novo, e: 

~-f~~ .. 
l!DrrALD&CONVOCAÇÃO 

"Creche Doce - - - .. --pwlldparamda-•Ofl<à-. 
....,_nocla11/02/20111, •20- --
- Uido Ralt>lo --· rf" 1-20, NOdeo Oclliw>
Sauru (SP). c:om •---1) ApoYaçio do Relakl,lo Anual 
2) ~ do BalanQo e.._ Cl- de 2018 
3) Elelçlode ~--de2018 • 2021 
- O-· 15 Cq,Anu) - - • ~d .._. 

Sytvlo de~ Fraga -S-V, 29 ·-de 20111. 

' 
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12 üFICIAL DE REGISTRO CIVIi 
D~ PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Juho de Mesquita Filho, 10-31 / Sala 1 
PROTOCOLADO E MICROFILMAD 

Sob o ne O 1 2 4 1 3 
CRECHE DOCIE RECANTO 

C.N.PJ 47.744.339/0001-66 

Rua: Lúcio Rúbio Hurtado n~ 1-20 Núdeo Octávio Rasl 

Bauru-SP / CEP: 17039-600 Fone: (14-} 3203-3191 

·ATA DE REUNIÃO ORDINARIA 

Ata da reunião ordinária pata a deliberação acerca de assuntos concernentes a cre he, 

realizada pela diretoria da Creche Doce Recanto aos 11 de fevereiro de dois 

dezenove, às 20h00, em segunda convocação, na sede da creche, situada em· Ba 

São Paulo. A reunião foi presidida, pelo Presidente em exercício, Sylvio de Campos 

Fraga, secretariado por atavio Martins da Cunha, e contou com a presença do vice 

presidente Sylvio de campos Fraga, primeiro tesoureiro Helco Carani Junior, segundo 

tesoureiro Arnaldo Francisco Hirsch, dos membros do conselho fiscal, Humberto 

Pimentel Costa, diretor de patrimônio Sebastião José de Almeida. Contou também com 

a presença de Tereza Araujo Vilani, Geraldo Vilani, Regina Celia de Mello Soares Fraga 

e Belmiro Antonio Peres. Inicialmente foi apresentado o balanço e o relatório anual do 

ano de 2018, os quais serão anexados à presente ata. Em seguida, foi apresentado o 

plano de ação de 2019. Então o sr. Sylvio de Campos Fraga declarou aberta a 

assembleia geral para a eleição da diretoria, do biênio 2019 à 2021, sendo apresentada 

a seguinte chapa: Presidente Belmiro Antonio Peres, Vice Presidente Regina Célia de 

Mello Soares Fraga, Primeiro Secretário Otavio Martins da Cunha, Segundo Secretário 

Odir Gil de Souza, Primeiro Tesoureiro Arnaldo Francisco Hirsch, Segundo Tesoureiro 

Helco Caranl Junior, Diretor de Patrimônio Renato Tadeu Parreira Pinto e Sebastião 

José de Almeida, membros do conselho fiscal Humberto Pimentel Costa, Tetuo Shimbo 

e José Mário Lucheta, e membro suplente do conselho fiscar Ângelo Luiz Coneglian. Em 

primeira chamada não compareceram outras pessoas, senão as acima nomeadas e em 

segunda chamada houve então a aprovação por aclamação da chapa apresentada. 

Nada havendo a tratar, foi lavrada por mim, Otávio Martins da Cunha a presenta Ata, 

assinada por mim e pelo presidente, abaixo nominados. 

Belmiro Antonio Peres: ~ ----=------------------

Otávio Martins da Cunh 

CONFERE OMO 
ORIGINAL 
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12 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Julio de Mesquita Filho, 10-31 / Sala 08 
PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

Sobo n2 O 12 4 1 3 

CRECHE DOCE RECANTO 
C.N.PJ 47.744.339/0001-66 

Rua: Lúcio_Rúbio Hurtado nº 1-20 Núcleo Octávio Ras· 
Bauru-SP/ CEP: 17039-600 Fone:(14)3203-3191 

ATA DE REUNIÃO ORDINARIA 

Ata da reunião ordinária para a deliberação acerca de assuntos concernentes a creche, 

realizada pela diretoria da Creche Doce Recanto aos 11 de fevereiro de dois mil e dezenove, 

às 20h00, em segunda convocação, na sede da creche, situada em Bauru-São Paulo. A 

reunião foi presidida, pelo Presidente em exercício, Sylvio de Campos Fraga, secretariado 

por Otavio Martins da Cunha, e contou com a presença do vice presidente Sylvio de Campos 

Fraga, primeiro tesoureiro Helco Carani Junior, segundo tesoureiro Arnaldo Francisco Hirsch, 

dos membros do conselho fiscal, Humberto Pimentel Costa, diretor de patrimônio Sebastião 

José de Almeida. Contou ta_mbém com a presença de Tereza Araujo Vilani, Geraldo Vilani, 

Regina Celia de Mello Soares Fraga e Belmiro Antonio Peres. lrilcialmente foi apresentado o 

balanço e o relatório anual ·do ano de 2018, os quais serão aneKados à presente ata. Em 

seguida, foi apresentado o plano de ação de 2019. Então o sr. Sylvio de Campos Fraga 

declarou aberta a assembleia geral para a eleição da diretoria, do biênio 2019 à 2021, sendo 

apresentada a seguinte chapá: Presidente _Belmiro Antonio· Peres, Vice Presidente Regina 

Célia de Mello Soares Fraga, Primeiro Secretário· Otavjo Martins da Cunha, Segundo 

Secretário Odir Gil de Souza, Primeiro Tesoureiro Arnaldo Francisco Hirsch, Segundo 

Tesoureiro, Helco Carani Junior, Diretor de Patrimônio Renato Tadeu Parreira Pinto e 

Sebastião José de Almeida, membros do conselho fiscal Humberto Pimentel Costa, Tetuo 

Shimbo e José Mário Lucheta, e membro suplente do conselho fiscal Ângelo Luiz Coneglian . 

Em primeira chamada não compar~ceram outras pessoas, senão as acima nomeadas e em 

segunda chamada houve então a aprovação por aclamação da chapa apresentada. Nada 

havendo a tratar, foi lavrada por mim, Otávio Martins da Cunha a presenta Ata, assinada por 

todos os presentes, abaixo no_minadS7 _ 

Belmiro Antonio Peres: --f:/::~==-:=a~=~...a:=:~:.._77"----#--7?.':;;,.:..--,,,___ 

Regina Celia de Mello Soares ,: 
Otávio Martins da Cunha: "F', ""-l.4\:=,,"4--v-H,--f-F'~~'T-"~c:q,,q.. __ _ 

Sylvio de Campos Fraga7~/--+.-:-.,.,,,.,----r"1;~,. ,;;lf.,.:2.,t~r~~'(./..__:_ __ _ 
Helco Carani Junior=---~~~~~~~~=;J:_-}t;_~l__ __ _ 

Arnaldo Francisco Hirsch:_,c...-;-;/--;f'-;:,~'----4'-p,9/.Jli/f!;~~~~-'=· =7"'~::: 
Humberto Pimentel Costa; -__,-"'I: -+-lr"il-:i:é"-7"'C..,,,,...--l'f-;,.....,-·• ... <==-,.;."";~~-· ,,:.t_;,_·, .:..:½_-.:,.7:....__,-_·•·__,_>-_,t."<..., 

/ I --. 

Sebastião José de Almeida: -';'l/-'r-P.,.._."'-'-'~'-"---'-"'-"-'--'-,----------

Tereza Araujo Vilanl: _fc.::.~:i:-~~<C----------------
Geraldo Vilaní: ,· -·· --~,;f§J~ ··· · 

<:. __ Z.:,.ij.,:-' 
, ... ~( \<;• 
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12 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
D~ PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Julro de Mesquita Alho, 10-31 / Sala 08 
PROTOCOt-,po e WCiOflJW'DO 
Sobone V l .Z4 1 .j 

DADOS PESSOAIS DOS COMPONENTES DA CHAPA PARA 

·ELEIÇÃO DA ·NOVA DIRETORIA DA CRECHE DOCE RECANTO 

Presidente:-

Nome:- Belmiro Antonio Peres 
endereço:- Rua Piaul, 10-38, Jardim Brasil, Bauru--SP 
CEP:-17011-080 
Tel:-(14) 99762-4110 
RG:- 11.490.355-4 SSP--SP - expedição 11/02/2004 
CPF:- 029.343.038-10 
Data de nascimento:-18/01/1963 
Nome da Mãe:- Maria Lourdes Castilho Peres 
Estado Civil:- Casado 

· Profissão:- Auditor 
Nível de 1nstrução:-Superior completo 

Vice Presidente:-

Nome:- Regina Célia de Mello Sores Fraga 
Endereço:- Rua Eduardo Vergueiro de Lorena, 1-40, Bauru--SP 
CEP:- 17012-45-0 
Tel:- (14) 99167-0990 
RG:- 3.350.925-6 SSP~SP expedição 22/09/1995. 
CPF:- 676.091.478-34 
Data 11e·nascimento:- 25/02/1945 
Nome da Mãe:- Maria de Lourdes de Mello Soares 
·estado Civil:- Casada 
Profissão;- Cirurgiã Dentista 
Nível de Instrução:- Superior Completo 

CONFER COMO 
ORIG AL 
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R. Julio de M lta • E BAURU 
PROToco• ~!l'!. FIiho, 10-31 / Sala 08 

.....,., E MICROFII.MAOO 

1° Secretário:- Sobon9 

Nome:- Otávio Martins da Cunha 
Endereço:- Rua Edmundo Antunes, 5-49 Jd. Panorama 
CEP:-17.011-101 . 
Tel:- (14) 99701-9000 
RG:- 12.909.503 SSP-SP - expedição 22/08/1978 
CPF:- 046.902.088-16 
Data de nasclmento:-22/08/1963 
Nome da mãe:- Maria Martins da Cunha 
Estado civil:- Casado 
Prófissão:- Empresário 
Nível de instrução:- 2° Grau Completo 

• 2° Secretário:-

Nome:- Odir Gil de Souza 
Endereço:- Rua Elzeário Barbosa , 2-72 Vila Mariana 
CEP:-17017-050 
Tel:- (14)·99772~5981 
RG:- 5.257.664 SSP-SP - expedição 02/03/2010 
CPF:- 603.840.428-72 
Data de nascirriento:-28/03/1948 
·Nome-da·Mãe:-Alzira Ribeiro de Souza 
Estado civil:- casado 
Profissão:-Engenheiro Civil 
Nível de lnstrução:-Superior Completo 

1° Tesoureiro:-

coNfE 
ORI 

Nome:-Amaldo Francisco Hirsch 
Endereço:-Av. Affonso Josà Aiello, ·a-200 -Casa B-01 
CEP:-17018-901 
Tel:-(14) 98817-8818 
RG:- 20.356.960-X, SSP-SP - expedição 22108/2008. 
CPF:- 824.604.778-72 
Data de nascimento:-18/02/1954 
Nome da Mãe:- Maria Koschak 

·Estado-civil:- Casado 
Profissã.o:- Engenheiro 
·Nfve1 de instrução:- Superior Completo 

coMO 
INAL 
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- • DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

2° Tesoureiro:-

Nome:- Helco Carani Junior 

R. Julio de Mesquita Filho, 10-31 / Sala 08 
PROTOCOLADO E MICROFILMADO 

Sobone 01241.!? 

Endereço:- Av Affonso Jose Aiello n. 8-200, Casa R-21 
CEP:-17018-901 
Tel:-(14) 99652-4008 
RG:- 5.371.905-0 SSP-SP- expedição 19/08/2009 
CPF:- 030.505.768-55 
Data de Nasclmento:-29/05/1958 
Nome da Mãe:- Darva Coneglian Carani 
Estado Civil:- Casado 
Profissão:- Administração de Empresa 
NlveJ de Instrução:- Superior Compfeto 

1° Diretor de Patrimônio:-

Nome:- Renato Tadeu Parreira Pinto 
Endereço:-Rua José de Barros Castro, 2-188 Res. Lago Sul 
CEP:- 17053-842 
Tel:- (14) 3227-8384 
RG:-15.248.705 SSP-SP-expedição 12/07/2012 
CPF:- 078.944.638-33 . 
Data de nascimento:-30/09/1975 

· Nome-da Mãe:- lvanilda Bertõli Prreira Pinto 
Estado civil:- casado 
Profissão:- •Engenheiro 
Nível de lnstrução:-·superior Completo 

2° Diretor de Patrimônlo:-

·Nome: .. Sebastião José de Almeida 
Endereço:- Praça Salim Haddad Neto, 13-10, Apto 1201, Vila 
Universitária· · 
CEP:- 17.012-503 
Tel:- (14) 98138-9298 
RG:-12.665.803 SSP-SP-expedição 05/10/1999 
CPF:- 344.789.618-15 
Data Nascimento:- 27/12/1944 
Nome·da Mãe:- Maria Senhorinha da Silva 
Estado Civil:- Casado 
Profissão;- Engenheiro 
Nlve1 de instrução:- superior completo 

:J.I\\~ 



Conselho Fiscal:-

Nome:- Humberto Pimentel Costa 
Endereço:- Praça Antônio Anacleto Chaves, 1-16 Jd. Mararnbá 
CEP:- 17030-673 
Tel:- {14) 3203-1602 
RG~- 9.393.192 SSP.:S - expedição 25111/1998 
CPF:- 036.348.684-49 
Data de Nascimento:- 22/02/1040· 
Nome da Mãe:- Emília Pimentel 
Estado-civil:-Casado 
Profissão:- Médico 
Nível de Instrução:-superior completo 

Nome:- Tetuo Shimbo 
Endereço:- Rua Eduardo Vergueiro de Lorena 4-40- CEP 17012-450, 
Te1:- {14)3202-6332 
RG:- 3.178.136 SSP-SP- expedição 24/07/2015 
CPF-: 213.859.638'-91 
Data de nascimento:- 20/07/1943 
Nome da mãe:- Yaeko Shimbo 
Estado civil:- casado 
Profissão:- Aposentado 
Nível de instrução:- Superior 

Nome:- José Mario Lucheta 
Endereço:-Rua -Or. Alipio dos Saritos, 6~50 Vila Mariana 
Cep:- 17012-530 
Tel:- (14) 99TT2-6506 
RG:- 5.339.573-9 SSP-SP - expedição em 24/02/2010 
CPF:- 442.841.018-20 
Data de nascimento:- 28/02/1950 
Nome- da mãe:-Amelia · Gullio Lucheta 
Estado civil:- Casado 
Profissão:- Corretor 
Nivel de instrução:- Superior 

coNfE ECOMO 
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Suplentes do Conselho Fiscal:

Nome:- Angelo Luiz Coneglian 

D~ PESSOA JURÍDICA DE BAURU 
R. Juho de Mesquita filho, 10-3l / Sala 08 
PROTOCO~ E MICROFILMAOO 

Sobon2 U1241f 

Endereço:~ Rua Capitão Alcides, 15-60 Cep: 17030~510 
Tel:- (14) 98000-8808 
RG:- 5.972.847 SSP-SP - expedição 04/08/1977 
CPF:- 538.549.268-04 . 
oata·de·nasclmento:-17/10/1951 
Nome da mãe:- ZeHnda Bojo Coneglian 
&tado·Clvil:- casado 
Profissão:- Bancário 
Nível de instrução:- Superior completo 

CONfER .. 'COM o 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS I L 
PRIMEIRO OFIOAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
TíTULOS E DOCUMENTOS E CML DE PESSOAS JURÍDICAS 

Mmrldpio e Comarca de Bauru - Estado de São Paalo 

fi.3é N~IJffkM g"~.,. %'~~h :!í't=et"o-
oFIOAL OflCIAL5UISmvl"O 

Rua Júlio de Mesquita Filho, 10--31 - Sala 8 - CEP: 17011-137 - e-mail: 1.cartorio@uoLcom.br-Tel.:(14) 3104-1818 

RECIBO OFICIAL 
PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:012413 

Apresentante: BELMIRO ANTONIO PERES, CPF: 029.343.038-10 
Partes ............ : CRECHE DOCE RECANTO, CNPJ: 47.744.339/0001-66 

Título ............. • ATA - AVERBACAO DE ATA 

CERTIFICA que o presente titulo foi protocolado sob o número acima. em Oô/0:-112019, tendo sldo praticado os seguintes 

Dl!SCRICÃO DATA COMl!NTÃRIO BASI! C. COBRANCA l!MOt.. CUSTAS 
MF 12◄13, LV. A,.2, AV, 22. Reg. 1lll03/2019 ARQUIVAMENTO DE ATA (18 ····--- 113 DOS 
No 118 PÁGINAS ACRESCIDAS) EMOLUMENTOS e 

R$5◄,93 

··········-·····---·····••·---

............................... __ _ ___ ,., ....................... . 

o 
~
º Uz 
w--
a::~ 

----- ---- ................................. --···--............ .. 

------ .......................... ----

------- ---- ----........ ·-·---.. --

Emolumentos 
Ao Estado · 
Ao IPESP 
Ao Registro Civil 
Ao Tribunal de Justica 
Ao MunlclDio 
Ao Ministério Público 
TOTAL 

CUSTAS E EMOLUMElfiQS 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
RS 
RS 
RS 
R$ 

Valor Depositado ................................................. R$ 

A Devolver ............................................................ R$ 
ORIGEM DOS DEP SITOS 

R$38.71 
TOTAL 

54,93 
15,63 
10,70 

2,89 
3.76 
1.08 
2.65 

91,64 

R$91,&1 

205,93 

114,29 

-Depósito no reingresso em CHEQUE N": 59309 e.e.: 00008-1 BCO: AG.: 6520 

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO 
ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TITULO. 

Para verificar á 
autenticidade do 

documento, 
acesse o site do 

Tribunal de 
Justiça: 

EDUARDOCAR https://selodigital.tjsp.jus.br 
1115344PJVM000237129YS19T 

Em: 

RECEBI EM DEVOLUCi O 
A QUANTIA DE 

R$ 114,29 

----------------

PELO INTERESSADO 
Recebi uma via da presente com o titulo devidamente formalizado. 

Data: -----'--~'----
Ass.: 

Nome: ___________________ _ 

End.: 

Em casodedirvldast6cnlcas oude rogrude neg6do s-;1 ulilizaçlodo-s-;1 ~ o CGl!lroledoSelo lllglal, ---oo----- 11c • , r IIO"olO!hl-"'1lw 



r 

Relação Nominal dos Dirigentes da Creche 2019 

Presidente:- 1:~~• '¾4/-e< -1 
Nome:- Belmiro Antonio Peres 
Endereço:- Rua Piauí, 10-38, Jardim Brasil, Bauru-SP 
CEP:-17011-080 
Tel:- (14) 99762-4110 
RG:- 11.490.355-4 SSP-SP - expedição 11/02/2004 
CPF:- 029.343.038-10 
Email: bélperes@uol.com.br 

Vice Presldente:-

Nome:- Regina Célia de Mello Seres Fraga 
Endereço:- Rua Eduardo Vergueiro de Lorena, 1-40, Bauru-SP 
CEP:-17012-450 
Tel:-(14) 99167-0990 
RG:- 3.350.925-6 SSP-SP expedição 22/09/1995. 
CPF:- 676.091.478-34 
Email: rcmsfraga@terra.com.br 

1° Secretário:-

Nome:- Otávio Martins da Cunha 
Endereço:- Rua Edmundo Antunes, 5-49 Jd. Panorama 
CEP:-17.011-101 
Tel:- (14) 99701-9000 
RG:-12.909.503 SSP-SP-expedição 22/08/1978 
CPF:- 046.902.088-16 
Email:otavio.cunha22@gmail.com 

2° Secretário:-

Nome:- Odir Gil de Souza 
Endereço:- Rua Elzeário Barbosa , 2-72 Vila Mariana 
CEP:- 17017-050 
Tel:- (14) 99TT2-5981 
RG:- 5.257.664 SSP-SP- expedição 02/03/2010 
CPF:- 603.840.428-72 
Email: odirgilsouza@gmail.com 



1° Tesoureiro:-
Nome:- Arnaldo Francisco Hirsch 
Endereço:- Av. Affonso José Aiello, 8-200 - Casa 8-01 
CEP:- 17018-901 
Tel:-(14) 98817-8818 
RG:- 20.356.960-X, SSP-SP - expedição 22/08/2008. 
CPF:- 824.604.778-77 
Email: Amaldo.hirsch@gmail.com 

2° Tesoureiro:-

Nome:- Helco Carani Junior 
Endereço:- Av Affonso Jose Aiello n. 8-200, Casa R-21 
CEP:-17018-901 
Tel:- (14) 99652-4008 
RG:- 5.371.905-0 SSP-SP - expedição 19/08/2009 
CPF:- 030.505.768-55 
Email: helcoc@uol.com.br· 

1° Diretor de Patrimônio:-

Nome:- Renato Tadeu Parreira Pinto 
Endereço:- Rua José de Barros Castro, 2-188 Res. Lago Sul 
CEP:-17053-842 
Tel:- (14) 3227-8384 
RG:-15.248.705 SSP-SP- expedição 12/07/2012 
CPF:- 078.944.638-33 
Email: rparreira4@uol.com.br 

2° Diretor de Patrimônio:-

Nome:- Sebastião José de Almeida 
Endereço:- Praça Salim Haddad Neto, 13-10, Apto 1201, Vila 
Universitária 
CEP:-17.012-503 
Tel:-(14) 98138-9298 
RG:-12.665.803 SSP-SP-expedição 05/10/1999 
CPF:- 344. 789.618-11 
Email: sebas_almeida@hotmail.com 

Conselho Fiscal:-

Nome:- Humberto Pimentel Costa 
Endereço:- Praça Antônio Anacleto Chaves, 1-16 Jd. Marambá 
CEP:-17030-673 
Tel:- (14) 3203-1602 
RG:- 9.393.192 SSP-S - expedição 25/11/1998 
CPF:- 036.348.684-49 
Email: hmlpimentel@hotmail.com 



Nome:- Tetuo Shimbo 
Endereço:- Rua Eduardo Vergueiro de Lorena 4-40- CEP 17012-450, 
Tel:- (14)3202-6332 
RG:- 3.178.136 SSP-SP - expedição 24/07/2015 
CPF-: 213.859.638-91 
Email:margashimbo@homail.com 

Nome:- José Mario Lucheta 
Endereço:- Rua Dr. Alipio dos Santos, 6-50 Vila Mariana 
Cep:-17012-530 
Tel:- (14) 99TT2-6506 
RG:- 5.339.573-9 SSP-SP - expedição em 24/02/2010 
CPF:- 442.841.018-20 
Email: josemaria@imoveistem.com.br 

Nome:- Angelo Luiz Coneglian 
Endereço:- Rua Capitão Alcides, 15-60 Cep: 17030-510 
Tel:- (14) 98000-8808 
RG:- 5.972.847 SSP-SP- expedição 04/08/1977 
CPF:- 538.549.268-04 
Email: angelo.coneglian@hobnail.com 

Nome:- Regina Célia de Mello Sores Fraga 
Endereço:- Rua Eduardo Vergueiro de Lorena, 1-40, Bauru-SP 
CEP:-17012-450 
Tel:- (14) 99167-0990 
RG:- 3.350.925-6 SSP-SP expedição 22/09/1995. 
CPF:- 676.091.478-34 
Email: rcmsfraga@terra.com.br 

CONFER COMO 
ORIGINAL 



1 ::;:· 1 íl:E l 
Relação Nominal dos Dirigentes da Creche 2019 

Presidente:-

Nome:- Belmiro Antonio Peres 
Endereço:- Rua Piauí, 10-38, Jardim Brasil, Bauru-SP 
CEP:-17011-080 
Tel:- (14) 99762-4110 
RG:- 11.490.355-4 SSP-SP - expedição 11/02/2004 
CPF:- 029.343.038-10 
Email: belperes@uol.com.br 

Vice Presidente:-

Nome:- Regina Célia de Mello Sores Fraga 
Endereço:- Rua Eduardo Vergueiro de Lorena, 1-40, Bauru-SP 
CEP:-17012-450 
Tel:- (14) 99167-0990 
RG:- 3.350.925-6 SSP-SP expedição 22/09/1995. 
CPF:- 676.091.478-34 
Email: rcmsfraga@terra.com.br 

1° Secretário:-

Nome:- Otávio Martins da Cunha 
Endereço:- Rua Edmundo Antunes, 5-49 Jd. Panorama 
CEP:- 17.011-101 
Tel:- (14) 99701-9000 
RG:-12.909.503 SSP-SP-expedição 22/08/1978 
CPF:- 046.902.088-16 
Email:otavio.cunha22@gmail.com 

2° Secretário:-

Nome:- Odir Gil de Souza 
Endereço:- Rua Elzeário Barbosa , 2-72 Vila Mariana 
CEP:-17017-050 
Tel:- (14) 99772-5981 
RG:- 5.257.664 SSP-SP - expedição 02/03/2010 
CPF:- 603.840.428-72 
Email: odirgilsouza@gmail.com 

14 J '11 2019 
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ORIGINAL 



1° Tesoureiro:-
Nome:- Arnaldo Francisco Hirsch 
Endereço:-Av. Affonso José Aiello, 8-200 - Casa B-01 
CEP:- 17018-901 
Tel:- (14) 98817-8818 
RG:- 20.356.960-X, SSP-SP - expedição 22/08/2008. 
CPF:- 824.604.TT8-77 
Email: Amaldo.hirsch@gmail.com 

2° Tesourelro:-

Nome:- Helco Carani Junior 
Endereço:-Av Affonso Jose Aiello n. 8-200, Casa R-21 
CEP:-17018-901 
Tel:- (14) 99652-4008 
RG:- 5.371.905-0 SSP-SP - expedição 19/08/2009 
CPF:- 030.505.768-55 
Email: helcoc@uol.com.br 

1° Diretor de Patrimônio:-

Nome:- Renato Tadeu Parreira Pinto 
Endereço:- Rua José de Barros Castro, 2-188 Res. Lago Sul 
CEP:-17053-842 
Tel:- (14) 3227-8384 
RG:-15.248.705 SSP-SP - expedição 12/07/2012 
CPF:- 078.944.638-33 
Email: rparreira4@uol.com.br 

2° Diretor de Patrimônio:-

Nome:- Sebastião José de Almeida 
Endereço:- Praça Salim Haddad Neto, 13-10, Apto 1201, Vila 
Universitária 
CEP:- 17.012-503 
Tel:- (14) 98138-9298 
RG:-12.665.803 SSP-SP-expedição 05/10/1999 
CPF:-344.789.618-11 
Email: sebas_almeida@hotmail.com 

Conselho Fiscal:-

Nome:- Humberto Pimentel Costa 
Endereço:- Praça Antônio Anacleto Chaves, 1-16 Jd. Marambá 
CEP:-17030-673 
Tel:- (14) 3203-1602 
RG:- 9.393.192 SSP-5 - expedição 25/11/1998 
CPF:- 036.348.684-49 

' 2019 Email: hmlpimentel@hotmail.com 
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Nome:- Tetuo Shimbo 
Endereço:- Rua Eduardo Vergueiro de Lorena 4-40-CEP 17012-450, 
Tel:- (14)3202-6332 
RG:- 3.178.136 SSP-SP - expedição 24/0712015 
CPF-: 213.859.638-91 
Email:margashimbo@homail.com 

Nome:- José Mario Lucheta 
Endereço:- Rua Dr. Alípio dos Santos, 6-50 Vila Mariana 
Cep:-17012-530 
Tel:- (14) 99772-6506 
RG:- 5.339.573-9 SSP-SP - expedição em 24/02/2010 
CPF:- 442.841.018-20 
Email: josemaria@imoveistem.com.br 

Nome:- Angelo Luiz Coneglian 
Endereço:- Rua Capitão Alcides, 15-60 Cep: 17030-510 
Tel:- (14) 98000-8808 . 
RG:- 5.972.847 SSP-SP- expedição 04/08/1977 
CPF:- 538.549.268-04 
Email: angelo.coneglian@hotmail.com 

Nome:- Regina Célia de Mello Sores Fraga 
Endereço:- Rua Eduardo Vergueiro de Lorena, 1-40, Bauru-SP 
CEP:-17012-450 
Tel:- (14) 99167-0990 
RG:- 3.350.925-6 SSP-SP expedição 22/09/1995. 
CPF:- 676.091.478-34 
Email: rcmsfraga@terra.com.br 

CONFE ECOMO 
ORIGINAL 
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Código UH Vencimento Valor 

008/0013U14296 10/051~~1_9 : __ ~~~5,!;5 !J J. ~, 
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descrição otal 

@) NETTV 10ll ,76 

@) NET VIRTUA + 7!1,03 

C9 NET Fone !>1,76 

I~~~=; IPROC. N• 
FOLHAS 

14 JUN 2019 

@ NETTV 
Matsalidade NET TV 

~!!t'.!9 A SDl!!!Q9 MfNSNJOAOE TV t!!!!!~Al !Rf~ ~10 NET ESSENCIAL HD ~ONF AO 1111.7& 

Sub•Tol111 Mensalidade NET TV 101.7& 

Total NETTV 108,76 

@ NET VIRTUA + 
Mensalidade NET YIRTUA • 
01~!!'.!9 U0/04/lll ORRTA COKIUNTA 10 NEGA FIOEUDAOE ,APLICATIVOS 79103 

Sub-Tol111 Mensalldadt NET VIIITIIA + 

Total NET VIRTUA + 

(9 NETFone 
SERVIÇO 

UCAÇOES LOCAIS 

UG!jiOES LO~AIS EIITRf NmONf! 

Total NET Fone 

O) 
-Para 11todlmtlllo pnstaclal consollt 01 tndt~os 111 
sUt ntt.com.br 
• EYllt o tlttllpmtDIO .. SIW sinal tlttuudo o 
pagam■nlo ••• 1 dota do TtllClmtlllo. NET lllllfl IO 
s,rasaJSÇPC. 
• Para pqamontn a,OS o n ncl111110 llflt co
i,,111 dli~os • o.m-r., -tlt Z%. 

79.03 

79,03 

OIIRACÃO - 57.75 

OII011110h 0.00 

57,76 

. •• _..._. , ~ • ._. ,. --.1 ••• •to• , -~;• l,,l; - ,11,t ,_,,,,..,.-. . .. --! ~ ó ... '-f'>,...,. ___ .._..,.._...., • 
.._. ,.. .__....~•- ._, .,._.. - "" - _ .. ,_. ... ....,....,_ .... - • ............ U-•C'a,-..•• .... ---
...-.;.ftvr->""""-•""' ,ll"-1,11 ... 1');",l" ~'lfSOC.• '.,ot•• .... , .......... ...... l,n._..__,_ __ .h'~----
......-.. , «r ... .,_. . ""-'• ,.,.~._ .. ............ •?. Ql' T·•••~• • •"" __ .,..._, __ t ____ a,_... .. ~ 
..,., __ ª"'' ...... ..,..,. .... ......... .. 

• Caso 111mm n""91 p-• • nlo <1brad11, ,an 
serio loellSH 1W nas pr6li1US ltlUIIS. 
OtflciHlt - e dt fila u, .. 0409 121 no1 • ! 
prtclso rtallar a Rgaçta com um telet,n aoa,ta•o com 
dilpo1IUY1 TIJD (OlspolillYI ft Ttlcctm .. õnf6e1 p
nnlos). 
Upt 4904-7777,-•-• ltcal,., ..,._, t 
coa,pn t1t Hrriçn IC11slo Ih Hta!lo local). 

llçff 111621 para tnlormaçlfl, rtdltllaÇIH 11 
ca,,callomtnln ll1V111o fl1ltlla). 
OnlfOlia Vlll07010UO 

1 Autenticaçlo lleclnica 1 

EXTRATO PARA SIMPLES CONl-tRtNCIA 
OtBITO AUTORIZADO • BANCO DO BRASIL S.A. 

IIEGIST1IOS Df ATIIIUll'UNTO: 
lllllt!IZZZfmJl1. 
M19ml7Ufl8. 
Nt11Z2217t1Nt, 
11111122217-7. 
IIM1tmlRM34 

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO t APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O ohrro EM SUA CONTA CORRENTE, DIRLIJ\-SE A UM 00S BANCOS CONVENIADOS ABAIXO ou 
Açesn netcom.br/minhanet. taça seu loti• e l!lelUe o pagamento. 

Atenção efelue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S./1. BJ\NCO COOPERATIVO DO BRASIi. SA. BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A. BANCO OE 
BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL SA. BANCO DO ESTADO DO PARA. BANCO ITAU SA. ,IANCO MERCAlfll l DO BRASIi SA. B/\IICO SAFRA S/A. BANCO SANTANDER, BANCO 
SANTANDER. BANESE. BANRISUL. CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CITIBANK. CPFl 
Cliente ldenllllc.çlo para Débito Mês Retertncia Vencllllllllo Valor 
CRECHE DOCE RECANTO NET SERVICOS 0080088142965 Abrll/2019 10/05/2019 245,55 

84600000002-2 45550296201-8 90510008000-1 00158397526-1 

IU 1111111111111111 ~ 11 IIIIIHIII II II IH 

1 



CLAROS.A. 
ÍIA H111ÍÍ ÓunHl,780 

NOTA FISCAL DE SEJII/IÇOS OE COMUNICAÇÃO· MOO 21 • VIA ONICA • SERIE 892 

•--ro CRECHE DOCE RECANTO Código: 088/DOH14291 Mes: · Ahrll/2819 
04709-110 Sao Pulo • SP R LUCIO RUBIO HURT/\DO, O ao 1 • 20 t ENG OTAVIO RAS1 Número: 0080810470 Emlsslo: ~-

O MUNDO É DOS NETS CNP.J: 40.43U44/l801_.7 
IE: 114114'71111 . 

BAURU SP I.E: 18000 Veocimem:1WJ5/Z811 
CPF/CNPJ 47.744.339l000H6 CFOP 5.307 • ~ dl anip de cor~lo 1 

não•conlrlllulnt1. 

Discriminação do Serviço 
TV PIJl ASSINATURA 
OI/0-1/19 A 30/04/19 IOSAUOADE TV PRINCIPAi. SE\.EÇÃO CBO IIET ESSENCIAi. 11> COl,F m 

1 PROC. N• 
FOLHAS S4J8 TOTAi. TV Pai ASSINATURA -~ 01/0~/19 A 30/CJ.4/19 HENSAI.IOADE VIRTUA 10 ltEGA F!OE:LIOAO[ 

S4J8 n>TAI. 8ANOA LAAGA 

ICHS Base de C,11,:,,l o: 116.23 Al!quot • : 25.001 ,·. 1or: Z9.ot 

Reservado ao Fisco 
29Af.4408.67CE.8932.521f.0D90.0208.2789 

V.U:A 0A IIOTA FISCAi.: 

ICIIS 
13,0S 

1)03/004 

IOJ 76 
IOl 16 

16.tl 64 0l 
64 0l 

172,79 

ReseM oo aJ Fisco 

-~•MM-of.,.:\,F .... Ut.lOtfll•fCKDWtÇ:IS•IWC:ml'llt~•·...:~.ci~ .:t. 1 8:rt ttCk ► ~ ... ~ '1;1 ~'. ~· 1bn--; ;,-~i lldtHY';l.~~~')).9' : ~:.Jll,l(J,.ilJAUICIIIZAOOIIOlM>C~t--k.MSIZlkl'-Ml'1o11Jt 
,___.Nl:.TQ. 1lll tl.fl 12.l4l/11· Tr!Mhf1dln,, IP'IS1co,,&JM-,. · C&."$ IOU,.:•;tl.fVSI t01A. · _A.fUhrf ... :e,1. , ; • l•llm-Nfl--•-,. ...... _. __ 
$la.C-.IIIIISIJ/-(N-IJ 

CLAROS.A. 
RUA HENRI DUNANT • 780 • TORRE A E 
TORRE 
CEP: 04709110 SAO PAULO• SP 
CNPJ: 40.432.644/0001◄7 
1.E.: 114.114.171.119 

CRECHE DOCE RECANTO 
R LUCIO RUBIO HURTAOO S N ao 1 20 
CONJUNTO HABITACIONAL ENGENHEI 
BAURU · SP 
CPF/CNPJ: 47.744.339/000Hi6 !.E.. ISENTO 

Cõd,go Cliffl1t 00109608651-0000 
Data E11115llo 17/04/2019 
N' Fatura. 19D4958415960 

NOTA FISCAL OE SERVIÇOS OE TELECOMUNICAÇÃO 
REGIME ESPECIAL · PROC. SF • 002-53914/2000, DE 24108/00 

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALiQ. ICMS ICMS 

NET FONE VIA D48RATEL / NET FONE VIA EMBRATE 

RtseMdo ao Ftsco 

5222.db97 .e8al. ldl 1.c5c0.229Uc63.8315 

VALOR TOTAL BASE OE CÁLCULO ICMS ALlouOTA VALOR 00 ICMS 

57,76 57,76 25,00 14,44 

TOTAL: 57 76 57 76 1444 

~IENSAGEM: 
1 • ESTE OOCUMEHTO DESTINA-SE, APENA!,~ ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL 

NÃO DEVE SER UTlUZADO PARA PAGAM"" 1 O OE SERVIÇOS 
l ei 12.741112 • Tributos Federaie (PIS • COFINSI 3,65% • ICMS TOTAL 14,44 

PIS 

25 . 00 

COFINS 

14,50 

VALOR ISENTO 

0,00 

O 00 

UF: SP VIA Ült CA 
Nf: 00186581 li 
s..tr. 81 

VALOR(RS) j 
!7 ,76 

VALOR OUTROS 

0,00 

1) 00 

Nos ltrmot d1 l.tl 1Z.007, dtdaramoa nlo haver dtbltoa do N!T f'nne parante C6cltgo Cliente ,et~ o111n • ttrvtço, 41 !im>rcel em fatura• .,.nc ldl• no ano de 2111. &ta~......._ ... ,.. 
comprovaçlo do c,,mp,lmento dn obrlfl~ do contu""°°'· at qulllç6ts dos f~tutarnentU fflfflS3tl do, dtbttos do ano• q~ N rtlen, • de .-,os •nletlor-n. 

Contrlbulçlo FUST NET FONE" R$ 0,41 / Conlrlbulçto FUNTTEL NET FONE • RS 0.20 

r.ONFEREC 
OR,GU\IAt 14 JUN 2019 



1, 

N--T Fatura: ' -'t,\ 

1904958415960 
O MUNDO l DOS NETS 

' . 
~e ... _ [P__ARA 2• VIA DA FATURA, D ·~ ·'".: AU1i .. ,)i_ . .,.. ET.COM.BR/MINHANEt!i l l . __ . 

--· 

~-----=-c-=-=--=-====---,-,--.-.,---,--=-==,..,..,,.---,==-=-:-:-:c-:--::c---:::-:-:-=~:-,-::------1"'2/004 
PLANOS DE SERVICDS • Ugaçoes locais ?AS 068 LC • DOO PAS 142 LD • D11I PAS 1◄3 LO 

Detalhamento de Li a ões NET FONE via Embraiei 
NET FONE VIA EMBRATEL 

PERIOOO/ OATA TELEFONE LOCAL • HORA OURACAO 
DESTINO DESTINO INICIO 

Telefone: 1432083191-FRANQUIA 001 
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES 
12/03/2019 14997146900 Bauru -SP 1ono21112os OnOOM30s 
12/03/2019 14997146900 Bauru-SP 1ono211ss s orcOr.t:Jos 
12/03/ 2019 149982117103 Baur u - SP 14n t3M7s 01,0011142s 
14 /03/2019 14991668280 Baur u - SP 07h50alh OhOOa:lOI 
18/ 03/2019 14997347220 81uru-SP 10h1 - 7s Oh011100s 
18 /03/ 2019 14997247661 Bauru-SP 10h191136s Oh001130s 
18/ 03/ 2019 14997662120 Bauru -SP 15h04a39s Ohooa30s 
18/ 03/ 2019 14997662120 Bauru•SP 15h051132s on00a30s 
20/ 03/ 2019 14997414801 Bauru -SP 13h1 !11158s Oh00.36s 
21/ 03/2019 14997672100 Baur u-SP 15h331105s Oh00a42S 
25/03/ 2019 14997536080 Bauru-SP 10h051141S Oh02A30s 
25/03/ 2019 14997684008 B1uru -SP 13h45'"34s Oh01rn06s 
26/03/ 2019 14998386014 Bauru•SP 1 1h44■17s Oh0 11124s 
26/03/2019 14991821624 Bauru- SP 14h37■01 s Oh101136S 
27/03/2019 14997824591 Bauru -SP 16h581133s Oh0°'1130s 
28/03/ 2019 14998328975 Bauru-SP 10h51■44s 0h01ml2S 
28 /03/ 2019 14997111055 81uru-SP 13h53a53s 0h001n30& 
01/04/ 2019 14881110228 8auru - SP 12h171125s OhOOP142s 
01 / 04/ 2019 14998145415 Baur u • SP 16h39ffl18S OhOOP148S 
04/04/ 2019 14991203155 81uru -SP 10h53■35S Oh0011130s 
04/ 04/ 20 19 14996431610 Bluru-SP 10h54■◄ 1S Oh01 1100S 
OS/04 I 2019 14997662120 Baur u -SP 09h151123s 0h0Qa30s 
09 / 04 / 2019 14991142787 Ba ur-u -SP 13h59m03s Oh00tn30s 
09/04 / 2019 14997487666 Baur u•SP 15h411117s OhOll>OOs 
10/04/2019 14991699539 eauru •SP 15h0o■37S OhOOGl30S 
10/04/2019 14991699539 Baur u •SP 15h01 ■52s Oh00ol36s 
11 / 04/2019 14997987526 Baur u - SP t1h441\t9s 0h0011136S 

SubTotal Oh30■30a 

01/01 

VALOR ( A$) 

0 ,61 
0 , 61 
0,85 
0,61 
1,22 
0,151 
0,61 
0,61 
0,73 
0,85 
3,07 
1, 35 
1 , 71 

13,01 
0 , 81 
1, 47 
0 , 61 
0,85 
0,98 
0,81 
1, 22 
0 , 81 
0,81 
1 , 22 
0,81 
0 , 73 
0 , 73 

37, 31 

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE • OURACAO E VALOR OAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS 
1432080162 8auru•SP Oh01cn00s 0 , 00 

SubTotal Oh01■00S 

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES RXOS • OURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS 
1430120957 Baur u -SP Oh02CD00S 
1432030190 Bauru- SP Oh03ntOOs 
1432032928 Bauru- SP Oh05tl00s 
1432232709 Baur u -SP Oh09<100s 
1432273534 Baur u -SP Oh03nt00s 
1432312069 Baur u - SP OhOIIIIOOs 
1432345581 Baur u - SP Oh0111100S 
1440094405 8auru - SP Oh01on00S 
1◄◄0094444 Bauru -SP Oh0311100s 
1432272056, Baur u -SP Oh 13..00s 
1432277337 Baur u -SP OhOSnlOOS 
1432351275 Bauru -SP OhOJIOOOs 
1432277708 Bour u -SP c•••2c:00s 
1440095200 B~uru • SP Cr,06:,;00s 
1432391982 Bauru - SP Oh03mOOs 
1432231610 aaur u-SP OhOS1100s 
1421088000 Baur u -SP Ohl 31100S 

SubTotal 1h30■00a 

SubTot■l 2h011130s 

Total Serviço 

14 JUN 2019 

o,oo 

0 , 45 
0,88 
1 , 1◄ 
2 , 05 
0,&8 
0 , 22 
0 , 22 
0,22 
0 , 88 
2,116 
1 , 1◄ 
0 , 68 
2, 73 
1,82 
0,68 
1, 14 
2,96 

20,45 

57.711 
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. o 1:~· Wâ#?: 1 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRA~ALHISTAS 

Nome: CRECHE DOCE RECANTO 
(MATRIZ E FIL!AIS)CNPJ: 47.744.339/0001-66 

Certidão n~, 17404493Ó/2019 
Expedição: 13/06/2019, às 09:37:52 
Validade: 09/12./2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CRECHE DOCE RECANTO 
(MATlUZ E· FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o nº 

47.744.339/0001-66, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, ·de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1.470/2011· do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes des_ta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois} dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atest-a a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se _à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal- Superior do trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das ·pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiç_a do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória.transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhista-s, ·1nclusi_ve no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a: recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos:firmados perante o Ministério Pdblico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

CONFE 
OR 

OMO 
AL 

Dúvidas .':i, .S\l!=lesc.ões: ,-:nrlt.J.>t.i::t.. ius br 



13/06/2019 

CONFE 
ORI 

Consulta Reg ularldade do Errl)reg ador 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FG'IS - CRF 

Inscrição: 47.744.339/ó00l-66 
Razão Social:CRECHE DOCE RECANTO 

,· 1 PROC. N2 
FOLHAS 

· Endereço: RUA LUCIO RUBIO HURTADO / 1-20 / OCTAVÍO RASI B.AURU "SP 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atlibuição que lhe corifere o Art. 
7, da Lei 8.036, de .11 de rraio de 1990, certifica que, nesta data, a 
errpresa acirra identificada e·ncontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Terrpo de Servico - FGTS. 

O presente .Certificado •não servirá de prova· contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contlibuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obligações com o FGTS. 

Validade:28/05/2019 a 26/06/2019 

Certificação Númerci: 2019052802254772922214 

Infonração obtida em 13/06/2019 09:27: 14 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a velificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov,br 

o 

https :/lconslAta-crl.cai,a.g O'lbrlconsultacrf/pag eslconslAtaEITl)reg ador .jsf 111 



1. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da tran·sação: 1942203 

Identificação Municipal: 0031263002 
Contribuinte: CRECHE DOCE RECANTO~ 47.744.339/0001-66 
Proprietãrio(s): CRECHE DOCE RECANTO-47.744.339/0001-66 
Endereço: RUA LUCIO RUBIO HURTADO, 1-20 LTS 2/3/4 QR-1 CONJ HAB ENG OCTAVIO RASI 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de controle 
de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima discriminado. 

Esta certidão refere-se exc.lusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel acima 
identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da 
Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos. anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão 
deste documento. 

Certidão emitida em: 08/05/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeira1>, 1-59- Bauru/SP-CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

C29DA8DB1C037CC80128E2555B252158 
Chave de autenticação 



---------- -----,------ -- - --

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1942203 

Identificação Municipal: 0031263002 
Contribuinte: CRECHE DOCE RECANTO - 47.744.339/0001·66 
Proprietãrio(s): CRECHE DOCE RECANTO - 47.744.339/0001-66 
Endereço: RUA LUCIO RUBIO HURTADO, 1-20 LTS 2/3/4 QR-1 CONJ HAB ENG OCTAVIO RASI 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de controle 
de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel acima 
identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da 
Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão 
deste documento. 

Certidão emitida em: 08/05/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

C29DA8OB1C037CC80128E2555B252158 
Chave de autenticação 
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~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ___ __,......,-""~~--:----, 

Secretaria de Economia e Finanças I PROC. NR I [:! f ~ -} 
Departamento de Arrecadação Tributária LF~O~l.:tH~AS~=J-~J_~;l_~=b~;;;;;;;;;Ji 

Comprovante de inscrição e de Sito·ação Càdastral 

Código da Certidão gerado: 1964095 
Número da Inscrição Municipal:. Data tia Abertura: 
74342 26/10/2001 

Nome Empresarial: 
CRECHE DOCE RECANTO 
Endereço Fiscal~ 
RUA LUCIO RUBIO HURTADO 

CPF/CNPJ: 
47.744.339/0001-66 

Complemento: 

CEP: Bairro/Distrito: . UF: 
17.039-155 ENG. OCTAVIO RASI SP 

Número: 
01-20 
Município: 
BAURU 

Telefone: Tipo: Ramal: 
(14) 3203-3191 Comercial 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Inicio: Término·: Nome da Atividade: 

99.99 4.47 10/11/2009 . 
ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA 

4.17 4.23 21/01/2008 · 10/11/2009 CRECHES 

Descrição da Atividade: 
ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINAUDADE LUCRATIVA 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

CONFE 
OR 

Data da· 
situação: 
12/06/2019 

_Certidão emitida em: 12706/2019 

619B6FC432CF849420D403FA79F721A7 
Chave de autenticação 

Praça das Cerejeiras; 1~59·- Bauru/SP-CEP:·17040-900 
Fone: (14) 3223-1514-Fax: (14) 3234-2993 

· http://www.bauru.sp.gov.br 
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e___,, 

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 
. . 

1 NUMERO DE INSCRIÇ......, 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇÃO! DATADEABERTURA 

1 
47.744,339/000UlS . CADASTRAL 

1410511987 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
: CRECHE DOCE RECANTO 1 

1 ~O ESTASEl.cCIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

1 
1 PORTE 
: D~MAIS 1 

I CuDIOO e DESCRIÇAV DAATMOADE ECONI.IM]CA PRINCIPAL 
85.11-2-00 - Educação Infantil - creche 1 

1 COOIOO E DESCRIÇ....u DAS ATIVIDADES ECONOMIC~ 6ECUND,vdAS 
Não Informada • 1 

1 CuDIGO E. DESCRIY"" DA NA.TUREZAJURIDICA 
399-9 • Associação Privada 1 

LOGRADOURO 

1 ~ 
1 COMPLEMENTO 

R LUCIO RUBIO HURTADO o 

CEP 

1 
1 BAIRROJDISTRITO 

1 
1 MUNICIPIO 

1 1~~ 17.039-155 OCTAVIO RASI BAURU 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 

.1 TELEFOtE 

ENTE FEDERATIVO RESPONsÂVEL (EFR) -
SiTUAçÂÕ CADASTRAL 

1 

1 DATA DA SITUAÇÃÔ CADASTRAL 
ATIVA 23/12/2000 . 

MOTIVO OE sm taÇi:O CADASTRAL 

~AÔESPECIAI. 

1 
1 ~ SITUAÇÃÕ ESP_~CIAL ... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezémbro de 2018. 

Emitido no dia 12/06/2019 às 16:37:27 (data e hora de Brasllia). Página: 1/1 

MO 
L 

d 



12/06/2019 

e MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
flrocuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAI$ E À DÍVIDA ATIVA DA 
. UNIÃO 

Nome: CRECHE DOCE RECANTO 
CNPJ: 47.744.339/0001-66 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dl\idas de responsabilidade do 
sujeito passi\AJ acima identificado que lierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administiado"S pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições·em Dllida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati\AJ, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele linculados •. Refere-sé à situação do 
sujeito passi\AJ no ãmbito da. RFB e da PGFN e abrange inclush,e as contribuições sociais prelistas 
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ar!. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho.de 1991. 

A aceitação · desta certidão está condicionada ·é 1.erificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://r1b.go11br> ou <http://www.pgfn.go11br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:23:-11 do dia 12/06/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/12/2019. 
Código de controle da certidão: 7B7F.5F9C.8E85.6EC8 
Qualquer rasura ou emenda im.àlidarà este documento. 
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BRASIL Acesso à informação Participe 

PO,N r. Receita Federal ~ I CERTIDÃO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Serviços Legislaçao 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS EÀ DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CRECHE DOCE RECANTO 
CNPJ: 47.744.339/0001-66 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.qov.br> ou <http://www.pgfn.qov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGF nº 1.751 , de 2/10/2014. 
Emitida às 11 :29:25 do dia 12/06/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/12/2019. 
Código de controle da certidão: 183B.C397.210E.38F8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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. FOLHASc ~ =-=> j 
·PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Ecçmomia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIOÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrónicamente. Número da transação: 1964092 

Inscrição Municipal: 74342 
Contribuinte: CRECHE DOCE RECANTO-47.744.339/0001-66 
Endereço Fiscal: RUA LUCIO RUBIO HU.RTADO,·01-20 

Atividade: ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINALIDADE U:JCRATIVA 

Empresa aberta em: 26/10/2001 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de controle 
de tributos municipais, a Inexistência de débitos em relação a inscrição municipal acima discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente• a inscrição muhicipal 
acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito 
da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão 
deste documento. 

CONFE 
OR 

Certidão emitida em: 12/06/2019 · 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone:.(14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 · 

http://www.bauru.sp.gov.br 

EF5A5523DAEDB7D6CDE6FF.1E614370E8 
Chave de autenticação 



CRECl!B DOCE RECANTO 

CRECHE DOCE RECANTO 
CNPJ 47.744.339/0001-66 

Rua Lucio Rúbio Hurtado nQl-20 
Núcleo Octávio Rasi ~ Bauru- SP 
Email: créchedocerecanto40@yahoo.com.br 
CEP 17039-600 Telefone (14)3203-3191 

Mudar é difícil, mas é passível. lPaulo Freire) 

PLANO DE.TRABALHO 

DE 2019 1~• l~~l~s; J 

I - Identificação da Ent.idade 

1.1 Identificação 
Creche Doce Recanto 
Rua: Lúcio Rúbio Hurtado, 1-20 
Núcleo Habitacional Eng! Octávio Rasi 

Telefones: (14) 3203-3191 
Bauru/SP - CEP 17039-155 
Email: crechedocerecanto40@yahoo.com.br 
Horário de funcionamento: de Segunda à Sexta-feira das 7:00 às 17:00 hs 

- Belmiro Antonio Peres - Presidente 
- Tereza Araújo Vilani - Coordenadora Geral 
- Mirtes Rose Andrade de Moura Mariani- Coordenadora Pedagógica 
Funcionários com carga horária diária de. 8 horas exceto as professoras 4 
horas 
- Coordenadora: Tereia Araujo Vilani 
- Coordenadora Pedagógica: Mirtes Rose Andrade de Moura Mariani 
- Professoras: · 

• Miriam Cristina dós Santos Cesário 
• Fabiana.de Souza F. C. Constâncio da Silva 
• Fernanda Gomes Henrique 
• Catiane Aparecida Bariero de·Moraes 

Auxiliar de recreação: · 
• Camila Gonçalves Mahife 
• . Isadora Batista da Silva 

Cozinheira: Maria de Fátima.Pisolate Gonçalves· 
Auxiliar de cozinha: Cleonice Reis Marques 
Ajudante Geral: Isaura.Borges de Oliveira 
Maria Regina de Araujo 



1 PROC. Ni 
FOLHAS 

Diretoria com mandato para o biênio de 2019 a 2021 
- Presidente: Belmiro Antonio Peres · 
- Vice- presidente: Regina C(lHa de Meilo Soares Fraga 
- 1 ° Tesoureiro: Arnaldo Francisco Hirsch Junior 
- 2º Tesoureiro: Helco Carani Junior 
- 1 ° Secretario: Otávio Martins da Cunha 
- 2° Secretario: Odir Gil de Souza 
- 1 ºDiretor de patrimônio: Renato Tadeu Pinto 
- 2° Diretor de patrimônio: Sebastião José de Almeida 
- Titulares Conselho F1scal: 

• Humberto Pimentel Costa 
• Tetuo Shimbo 
• José Mario Lucheta 

- Suplentes: 
• Ângelo Luiz Coneglian 
• Regina Celia de Mello Soares Fraga 

Capacidade de atendimento: 100 crianças 

Faixa etária de 1 ano e 8 meses 5 anos à 9 meses 

Grupo 04 
Infantil II: 25 crianças 
Infantil III: 25 crianças 
Infantil IV: 25 crianças 
Infantil V: 25 Crianças .. 
Característfoà da População Usuárias: · 
Números de famÜias atendidas: 89 · 
Renda familiar média: De 1 a 3 salários mínimo 
Numero de famílias empregadas 86% 



• 

Fundação legal: Lei de :Oiretrizes e Bases (9.394/96) 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos fisico, p;icológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

!-Creches, ou entidades, equivalentes, para crianças de até três 
anos de idade: 

II-Pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 
acompanhamento e registro do- seu desenvolvimento, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. · 

Finalidade Estatutária: 

Fundação da entidade_: 

Art.- 1 º- Sob a denominação de "Creche Doce Recanto", constituída 
em 10 de abril de 1987, é uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins 
econômicos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e 
educacional, sem.cunho político ou partidário, que se regará pelo presente 

Estatuto e pela legislação específica. 

A Creche Doce Recanto, tem por finalidade e fins: Abrigar e manter 
em regime de semi-internato,com característica de Creche, crianças de 
ambos os sexos, filhos dç operários óu de domesticas, residente no bairro 
denominado Núcleo Octávio Rasi_ e adjacências; a fi_ni de possibilitar 
melhores condições de trabalho dos pais. Durante o período de 
-permanência na entidade as crianças receberão, além da alimentação, toda a 
assistência necessária e adequada para o .seu desenvolvimento fisico, 
emocional, co~itivo _ e social. Promovendo e ampliando as suas 
experiências de conhecimento, estimulando seu interesse pelo processo de 
transformação da natureza e pela convivência em sociedade. 
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Histórico da Entidade e PatrondeF~OL~H~AS~=-::::z::=~é:==-==~-

A "Creche Doce Recanto" foi fundada em 10 de Abril de 1987, 

por iniciativa da comunidade da e.apela São Francisco de Assis e da igreja 

São Sebastião com o apoio do padre Jesus Brincas juntamente com a 

equipe de Nossa Senhora, que é formada por ·casais da igreja. A Creche 

teve como primeiro presidente o senhor Edmundo Albuquerque Santos 

Neto. 

A entidade está situada .no próprio bairro Octavio Rasi, cujo, 

seu prédio cedido pela Prefeitura Municipal da Cidade d.e Bauru em 

sistema de comodato onde este local funcionou varias instituições a E F 

Valter Barreto, EMEI Isaac Portal Roldan Escola de Educação Infantil, 

e_,, Posto de ·saúde Edson Bastos Gasparini, enfim como Creche Doce Recanto 

até os dias atuais. 

A entidade por meio de um · documento destinado para a 

Prefeitura Municipal de Bauru aos cuidados do Prefeito Nilson Costa, 

conseguiu-se a doação do prédio no ano de 2004, sendo agora sede própria. 

O prédio estava em estado precário, por ter passado por varias 

adaptações apresentava rachaduras nas paredes, problema hidráulicos e 

elétrica, sendo também que seu espaço. não era suficiente. para acomodar 

com qualidade as crianças matriculadas,·tendo somente 2 safas, 1 refeitório, 

1 cozinha, 1 almoxarifado, 2 banheiro infantil, 1 banheiro para adultos. 

A diretoria ticl1a um projeto para a construçã~ de uma nova 

sede que após ter em mãos o documento de doação, foi dado inicio a 

construção de um novo prédio. 

A construção foi iniciada no 'dia 12/10/2004 com termino 

12/10/2006, medindo 706,56 m2 5 salas, 1 refeitório, 1 cozinha, 1 

almoxarifado 1 lavanderia, 1 recepção, 1 diretoria, 2 banheiros Masculino e 



feminino (Infantil) e 3 banheiros (para adultos), e pátio coberto sendo tudo 

mais amplo e arejada. 

Recebemos para está construção muitas doações1 Civil, Jurídica 

e Particular, também promoções exemplo: pastelada, jantares, bazar, show 

de prêmios, etc. E projeto para 6 Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente onde recebemos verba para o termino da construção. 

1 
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Histórico Pedagógico . ~ = =--

Funcionou com o auxilio do Profc (1987/1988) assistenciada 

por dois professores sediados da escola Publica Municipal e orientados pela 

escola Municipal do bairro com o objetivo de recreação, sendo a orientação 

educacional acontecendo en;i um período na EMEI Isaac Portal Rodan 

próximo a entidade. 

Após avàliação realizada pelos . ·envolvidos em 1988, os 

professores passaram a ser mantidos pela prefeitura. Municipal, formando 

duas classes de pré-escola, dentro da própria entidade, sendo vinculado a 

EMEI. 

A equipe da Creche Doce Recanto; juntamente com a equipe 

da EMEI Isaac Portal Rodan, num esforço conjunto e continuo, esteve 

envolvida tendo como objetivo melhoria da ação educativa voltada para 

uma visão construtiva com o propósito de ampliar às capacidades de 

comunicação e expressão de acesso ao mundo letra.do e usuário da língua 

escrita, bem como cidadãos críticos e capazes. 

Este período de vinculo:com a EMEI Isaac Portal Rodan durou 

até fevereiro de 2005, que a partir daí à creche contratou os seus 

professores com. verba repassada pela Prefeitura Municipal para o 

pagamento desses profissionais, que a partir desta data a creche saindo do 

projeto SEBES passou então aos programas da Secretária da Educação. 



Concepção de Escola: 

O atendimento à criança de O a 6 anos esteve ligado às 
transformações sociais. 

As atividades realizadas no âmbito da escola (creche ou pré-escola) 
reduziram-se apenas aos cuidados domésticos (alimentação segurança 
fisicas e higiene) poucos serão as· probabilidades para a consolidação do 
merecido conhecimento pelo trabalho dispensado às crianças pequenas, no 
contexto domestico, o lidar com as crianças é algo espontâneo e acontece 
na medida da disponibi!Ídade dos adultos, porem, na escola· as atividades 
exigiu um caráter pedagógico, necessitando de planejamento e organização 
à partir de um projeto previamente definido: 

Neste ambiente, cada aluno é singular, consti"tuído de uma identidade 
única, determinada peios valores, crenças, hábitos; saberes, padrões de 
condutas, trajetórias peculiares e possibilidades cognitivas do grupo social 
com que estabelece relação. Por isso, é importante que os alunos tenham 
seu tempo, sua forma de pensar e sua cultura respeitada. 

A escola é um espaço coletivo e para seu bom funcionamento,. é 

importante que todos se . sintam r.esponsável por zelar pela qualidade do 
atendimento prestado as crianças. 

Concepção de infância: 

A infância é a fase mais importante da vida do ser humano. Quando a 
criança ingressa na educação infantil, são aonde os momentos de "magia", 
sonhos fantasias vão se tornando realidade. É nes.sa fase, que começa a 
retirar o vinculo com a família, r~sgatando valores de confiabilidade, 
afetividade, respeito, reconhecimentó e amor; é a fase que se desenvolve 
uma educação, possibilitando ao aluno sua formação integral como pessoa, 
em um processo continuo em todas as dimensões humanas, abrangendo 

também as atitudes, a imaginação o respeito ao outro, a criatividade e o 
apreço pó si mesmo. 



A adaptação a creche nem sempre é fácil pelo que deverá ser um . . . 

processo antecipado e progressivo de preparação ·entre os pais, a criança a 
educadora e auxiliar. 

Nos primeiros dias a criança, tal como os pais, pode. ·sentir alguma 
dificuldade o que pode provocar sintomas de mal-estar tais como falta de 
apetite, perturbações de sono e situações de angustia, 

Por norma, aconselham-se os pais que nos primeiros dias a criança 
fique poucos horas na creche. Se a criança tem algum objeto de transiçãó 
(boneca, fralda de pano, chupeta, etc.) e importante. que este a acompanhe 
para a creche, poís são usados por si como um Suporte na conquista da 
autonomia. 

A· atitude· da Educadora e. criar um· clima de segurança afetiva 
individual e coletiva, reunir o Maximo de informações sobre os hábitos da 
criança. 

A firmeza dos pais tem um papel extremamente importante nesta 
hora, pois há que explicar aos filhos com todo o c_arinho e amor que os vão 
buscar ao final do dia, porque apesar de gostarem deles tem de ir trabalhar. 

Nunca apresente a ida para a escola como um castigo ''por se_portar 
mal". Se ele disser que não quer ir, diga-lhe simplesmente que sabe que é 

dificil; mas que, quando for um pouco mais crescido com certeza que há de 
querer e vai gostar. 

Por isso comece desde cedo a falar com a criança sobre a 
importância da· escola, onde poderá brincar aprender e · fazer amigos e 
coisas bonitas, cantigas, historias e muitas outras coisas que a vão ajudar a 
crescer. 

Concepção de Educação: Acreditamos que 6 primeiro requisito para 
a estruturação pe_dagógica da Educação Infantil; reside na compreensão de 
suas instituições como local de aprendizagem e desenvolvimento. Trata-se 
de afirmar o papel insubstituível da escola napromoção da humanização 
dos indivíduos, independente de suas idades, "a aprendizagem promove o 
desenvolvimento" (Vigotsky). 

A outra teoria de Vigotsky, muito conhecida nos meios educacionais 
pelo titulo de histórico-social ou histórico- crítica, afirma ser determinante 



para o desenvolvimento e a aquisição de conhecimento dos indivíduos ·a 
relação deles com outras pessoas, destacando. principalmente a função da 
linguagem nesse contexto. Ele defende que o homem se faz homem na 
interação com seus sem~lhantes, sendo o seu· EU formado a partir das 
relações que estabelece com outras pessoas. 

Podemos e devemos atuar como educadores na construção de 
conhecimento e hábitos básicos necessários â: vida social: o domínio da 
língua, o · uso de objeto, a orientação no espaço e no tempo, o 
desenvolvimento das formàs humanas; decepções, pensamento e 
. . - . 1 

· PROC. N9_._...;..1;;.....,lc..,.~.----1magmaçao. 

1 

I 2í l~~ 

Identificação dó. Objetivo a ser executado: FOLHAS 5 o ----.__.. 

O atendimento de crianças de= Éducação Infantil, crianças de 2 anos â: 
6 anos. 

É estimular. 6 desenvolvimento na construção do conhecimento em 
suas capacidades cognitivas, fisicas, sociais e emodonafs a fim de suprir as 
necessidades das crianças em seu processo de aprendizagem. 

Proporcionar um ambiente lúdico letrado,· onde as crianças possam 
participar e usufruir dos espaços bens disponibilizados e se integrado no 
meio social. Interligar o desenvolvimento pedagógico com o brincar e o 
acolher, envolvendo a alegria .e o prazer, ao descobrir e atribuir novos 
sentidos a sua vida. 

Para Libâneo (2004) à escola da qual a sociedade necessita hoje é 
aquela que inclui e que luta contra a exclusão econômica, política, cultural 
e pedagógica, promovendo formação básica,.como ler, escrever, formação 
científica, estética ética e desenvolvimento cognitivo e operativo. E o 
espaço que sintetiza a cultura vivenciada no dia a dia, a cultura formal e o 
conhecimento sistematizado. A escola deve considerar o aluno como 
sujeito do seu próprio conhecimento. 

Inclusão, movimento ligado à valorização · de todas as pessoas, 
independente de suas · diferenças, individuais, inclusive àquelas com 
deficiências. 

A criança e o adolescentes têm direito à educação, visando o pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, ·preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho. Capitulo IV Art. 53 ( Estatuto da Criança e do 
Adolescentes) 



A educação especial e definida na LDB nº 9394 como uma 

modalidade de educação escolar. No documento de Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial . ria Educação Básica, promulgado pelo pela 

Resolução CNE nº 02/2001. 

1 

PFOROLHCASN• 1 :á g gb- t 
Metas a serem Atingidas: . =- _ = e. 

Segundo avaliação do atendimento da educação infantil aplicada aos 
pais e funcionãrios podemos observar que o. nível ·de satisfação do 
atendimento realizado pela entidade foi considerado de excelente 

qualidade. 

Para atingir as metas e suprir as sugestões descritas pelos pais e 
funcionários buscaremos contar e manter· recursos humanos, materiais e 

equipamentos adequados. 

Aplicar integralmente os recursos financeiros no desenvolvimento do 
serviço, destinado para o pagamento de Recursos Humano, encargos, 

benefícios, manutenção e funcionamento. Com o recurso próprio são pagas 

despesas conforme o Plano de Aplicação em anexo 

Realizar matricula sempre que houver necessidades, completando o 
numero de atendimento contemplado do convenio. 

Incentivar a participar· da formação continuada, para todos os 
funcionários da creche oferecidos pelo órgão gestor ou demais instituição. 

Manter e cumprir conforme o calendário anual, reuniões de pais, 
pedagógicas ·e de coordenadoras. 

Na parte pedagógica,· desenvolver todas as áreas do conhecimento 
respeitando a faixa etária e cognitiva de cada· criança. 

Em relação à entidade e a comunidade, e estar aberta para as 

necessidades, divulgar a importância da unidade, como um ambiente 

educacional, lúdico, acolhedor, alegre e agradável, .alimentação saudável e 
. . 

nutritiva. Envolvendo pais e · a comunidade através de eventos, Mostra 

Cultural, formatura, . encontro de gerações, palestras de formação e 

informação da Saúde Bucal e hábito Oral e eventos religiosos etc. 

Pesquisa realizada e tabuladá. 



PLANO DE TRABALHO DO ANÓ DE 2019 

.Proposta cieAção·e Projetos da Escola 

Planos de Ensino e ProJetos: 

Objetivo Geral: 

Integrando assim. a capacidade de todas as crianças envolvidas ná 

participação do desenvolvimento pedagógico e lúdico, desenvolver uma 

imagem positiva e si, atuando mais sua independência, com confiança em 

sua capacidade e percepção . de suas limitações. Descobrir e conhecer 

progressivamente o próprio corpo, valorizando hábitos de cuidado, 

fortalecendo a sua auto-estima e ampliando. gradativamente suas 

possibilidades de comunicação e interação social. 

Na etapa da Educação Infantil, estimular a aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança· pequena significá ajudá-la a progredir na 

definição da própria identidade, no conhecimento e na valorização de si 

mesma. 

Língua Oral e Escrita 
Objetivo específico da á_rea: · 

Quanto mais a criança puder falar em situações diferentes, mais 

poderão desenvolver sua·. capacidade comunicativa. Pois aprendem a 

linguagem envolvendo-se nela de fortna real e significativa, devendo 

utilizar desta como meio de· comunicação, expressão do pensamento, dos 

sentimentos e das vivencias, representação, interpretação e modificação da 

realidade. 

Conteúdos: 

✓ Roda de conversa; 

✓ Repetição de estruturas. simples (nomes próprios, nomes dos 

colegas, familiares e funcionários da escola). 

✓ Elaboração da rotina da classe; 



✓ Ritmos aliados à representação de palavras e sentenças a partir 

de formas de expressão, aliados a melodia, palmas, batidas dos 

pés ou instrumentos . musicais ( exploração, reconhecimento e 

reprodução; 

✓ Danças e musicas (movimentação) 

✓ Jogos 

✓ Reconhecimento do nome; 

\PROÇ. NV 
FOLHAS 

✓ Gestos de escrita (exploração feita com lápis ou caneta); 

✓ Brincadeiras; 

✓ Contar historia; 

✓ Datas comemorativas; 

✓ Parlendas 

Matemática 

Objetivo específico: 

Na educação infantil, é essencial o contato constante e planejado 

com as noções lógicas naturais e pré - numéricas em diferentes contextos, 

ao longo de um ano e de ano para ano. Isso porÇJ_ue·as crianças necessitam 

de um tempo considerável para desenvolver conceitos e· idéias, e para 

comunicarem-se através dessa linguagem. 

A maneira para viabilizar a ·proposta da ação construtiva da criança é 

•- através de atividades pré - numérico (classificar, comparar etc.), jogo, 

historia e brincadeiras etc. Quais ela deve manipular materiais concretos, 

experiências praticas para a construção mental. 

Conteúdos: 

✓ Utilização da contagem oral, noção de tempo e espaço, nos 

diversos contextos nos quais as crianças reconheçam a 

necessidade dessa utilização; 

✓ Descobrir as características e_ propriedades dos objetos, sua 

possibilidade associativa ( empilhar, rolar, encai}S:ar etc.) 

1 

li 
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✓ ExplÍcitação ou :representação da posição de pessoas e objetos, · 

construção de coleções, usando um ou mais critérios para 

reunião de objetos. 

Natureza e Sociedade/ Identidade e Autónomià 

Objetivo específico: 

O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de 

fenômenos naturais e sociais indissociáve.is, diante do qual elas se mostram 

curiosas e investigativas. Desde muito pequenas, pela.interação com o meio 

natural e social no qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, 

explorando, tocando, sentindo, vendo, agindo, fazendo pequenas perguntas 

e procurando respostas as suas indagações e questões .. 

- Conteúdos: 
Exploração de diferentes objetos, de suas propriedades e de relações 

simples de causa e efeito. 

✓ Conhecimento, família, escola etc. 

✓ Conhecimento do·próprio corpo; 

✓ Leitura e interpretação.de registros, como desenhos.e fotografias. 

✓ Contato com pequenos animais e plantas 

Artes Visuais 

Objetivos específicos 

Embora a criança se· exprima vocalmenté muito cedo, seu 

primeiro registro penhahente assume., com frequência; a forma da arte 

através da garatujas. Esse primeiro rabisco é. inicio da expressão que 

conduzira não só ao desenho e à pintura, mas também a palavra escrita. 

Arte desenvolvida em alguns lugares, sobre moveis, chão, instrumentos 

que leve a criança à abrir seu desenvolvimento de criação. 



Conteúdos: 
Desenho; 

✓ Pintura; 

✓ Colagem; 

✓ Elementos expressivos · 

✓ linha 

✓ forma 

✓ cor 

✓ espaço 

✓ ponto 

✓ textura 

Movimento 

Objetivo específico: 

As crianças sé movimentam antes mesnío de nascerem e vão 

adquirindo cada vez maior controle sobre o próprio corpo e se apropriando 

cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo. Engatinham, 

caminham, manuseia objeto, ·correm, saltaJTI, brincam sozinhas em grupo, 

com brinquedos ou sem, experimentando sempre. novas màneiras de 

movimentar seu corpo._ 

Conteúdos: 

✓ Movimento; 
✓ Equilíbrio; 
✓ Apalpar; 
✓ Balançar; 
✓ Correr, pular; 
✓ Comunicação e expressão; 
✓ Imagem e percepção; 
✓ Coordenação motora; 

Música 
Objetivo específico: 

A musica· é a linguagem que traduz em formas sonoras capazes de 

expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos. 

Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras _e 



• 

• 

produção musical; 

Brincar com a musica, imitar, inventar e reproduzir criações musicais. 

✓ Canções; 

✓ Sons·· 
' 

✓ Interpretação; Ritmo; Cantigas; 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados, durante o processo de realização das 

atividades e emoções, no decorrer do ano. 

Etapas ou fases de execução: 

A fase de execução se desenvolve durante o ano letivo cumprindo 
todas as data referente calendário anual da Secretaria da Educação com o 
Departamento de educação Infantil para as Creche Conveniadas. 

A entidade tem como responsabilidade manter o quadro de 
funcionários, oferecendo qualidade de ensino e de vida, segurança e 
cooperatividade entre eles, . possibilitando e oferecendo materiais e 
equipamentos adequados para suas execuções diárias. 

Os recursos financeiros recebidos pelo Convenio Municipal são 
aplicados integralmente para o desenvolvimento e. necessidádes da 
entidade; São realizadas promoções para complementar o orçamento das 

despesas mensal da escola. 

Quanto aos educadores possibilitamos a participação de todos, nos 
cursos para a sua formação pedagógica. · A entidade promove também 
encontro quinzenal no período da manha das 7:00 às 8:00 horas estudos e 
reflexão dos projetos desenvolvidos, onde cada professor partilha suas 

experiência e atividades realizada em sala. 

As matriculas e reuniões pedagógicas são mantidas e executadas 

conforme o calendário anual. 

Circulo de pais das 7:00 às 8:00 horas de segunda a sexta-feira uma 
turma por dia a cada 2 mês (Fevereiro, Abril, Junho, Agosto e Outubro.) 

Por isso partimos de 'uma concepção de educação infantil, onde 
devemos nos organizar de modo que as crianças possam desenvolver uma 
imagem, positiva de si, atuando de fo_rma cada vez mais independente. 
Descobrindo e conhecendo as suas potencialidades e limites para ampliar 



cada vez mais as relações sociais, e aprender aos poucos a articular seus 
interesses. 

Plano de aplicação dos Recursos Financeiros: 

· Cumprir as metas estabelecidas em relação do dinheiro e depois 
prestar contas nas datas estabelecidas pelo Departamento de Finança. 

Aditivo de Junho a bezembro de 2019 valor de R$220.383,40 

mensal R$31.483,34. · ~ 

1 1 
PFOROLHCAS. N9 j 9 ! -t ~ · Em anexo piano de Aplicação 2019. . 2.1 ._ __ _ 

Calendário das Festas da Entidade: 

Festa Externa: 

• Dia 06/07/2019- Festa Julina ~· 

• 

Dia 16/10/2019 -Jantar Fraternal 

Festa interna: 

13/06/2019 - Missa de Aniversario da Creche 

25/07/2019-Festa da Vovó . 

10/08/2019 -Festa dos pais 

21 á 23/10-.Rematrícula 

20/11/2019 - Mostra Cultura). 

06/12/2019 - Formatura 

12/12/2019 -Festa de Natal 

13/12/2019-Missa de Ação de Graças 

~ Tere,aijo Vi!,n; 

Presidente Coordenadora 
• 

Mirtes Rose Andrade de Moura Mariani 

Coordenadora Pedagógica 

Bauru, 10 de Junho de 2019 
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PREFEITURA DO MUNICWIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Rua Padre João nº 8-48 - Vila Santa Isabel 

CEP 17014-003 -Fone: (14) 3214-4301 

NOME DA ENTIDADE: Creche Doce Recanto 
Rua Lucio Rubio Hurtado nº 1-20 Telefone (14) 3203-3191 
ENDEREÇO, FONE, E-MAIL crechedocerecanto40@yahoo.com.br 
Ano:2019 
SERVIÇO: EDUCAÇÃO INFANTIL 
FINANCIAMENTO ADITIVO DE JUNHO A DEZEMBRO - SUBVENÇÃO 
VALOR: R$220.383,80 
SALDO DA SUBVENÇÃO ANTERIOR 10.566,40 QUE SERÁ APLICADO PARA DESPESAS DE CUSTEIO 
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
RECURSOS HUMANOS 

Fonte de Recurso: Municlnal 

Encamos Sociais e Trabalhistas 
QT Formação Cargo C/H Regime Salário FGTS IRRF PIS INSS Beneffcios 13° Rescisão 

Profissional Trabalhista Liquido 8% 7,5% 1% 8,9.11% VA/VT 1/12 1/12 

1 Pedagogia Coord. 8hs CLT 3.143,85 Geral 271,25 97,85 31,43 372,96 150,00 282,55 

1 Pedagogia Coord. 
8 hs CLT 2.340,25 Pedaaóalca 187,22 16,92 23,40 210,62 150,00 195,02 

1 Pedagogia Professora 4hs CLT 1.470,46 120,82 14,70 120,82 150,00 126,08 

1 Pedagogia Professora 4hs CLT 1.470,46 120,07 14,70 120,07 150,00 125,07 

1 Pedagogia Professora 4hs CLT 1.470,46 119,32 14,70 119,31 150,00 124,29 

1 Pedagogia Professora 4hs CLT 1.470,46 119,32 14,70 119,31 150,00 124,29 

1 
Cursando Aux 

8hs CLT oedaaoala recreacão 1.071,48 97,31 10,71 97,30 150,00 101,36 

1 
Cursando Aux. 

Bhs CLT 1.003,80 94,48 10,03 94,47 220,86 98,41 N>dannnla recrear.iio 

Férias Encargos 
1/3 Bienlo, Sal. 

Familia, hora 
atividade, 
sindicato. 

376,73 353,07 

260,02 . 21,00 

167,81 89,84 

166,66 80,43 

165,72 71,02 

165,72 71,02 

131,15 47,69 

131,21 11,81 

Total 
Mensal 

5.079,69 

3.404,45 

2.260,53 

2.247,46 

2.234,82 

2.234,82 

1.706,90 

1.665,07 

-n "O o ::o l;êg 
-~ ~ 

Total 
de junho a 
dezembro 

35.557,83 

23.831,15~ 

15.823,71 

15.732,22 

15.643,74 

15.643,74 

11.948,30 

11.654,49 

1 Lr\ 

~~ 
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a 
Cursando Aux. 

8 hs CLT 1.060,85 oedaaogla Creche 

Ensino Media Ajudante 
8 hs CLT 1.003,80 Geral 

Fundamental 1 Cozinheira 8 hs CLT 1.052,34 

Fundamental 1 Aux. 
8 hs CLT 1.060,85 Cozinha 

Fundamental 1 Ajudante 
8 hs CLT 1.068,28 Geral 

TOTAL 

(• . e• 
J>REFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 

Estado de São Paulo 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Rua Padre João nº 8-48 - Vila Santa Isabel 
CEP 17014-003-Fone: (14) 3214-4301 

94,48 10,60 94,47 150,00 103,87 

94,48 10,03 94,47 220,86 106,74 

114,31 10,52 114,31 150,00 119,07 

106,76 10,60 106,75 150,00 111,20 

100,14 10,68 100,14 150,00 104,31 

~ 

138,50 77,41 1.730,18 12.111,26 

142,32 11,81 1.685,51 11.791,57 

158,77 262,28 1.981,61 13.871,27 

148,27 166,86 1_.861,29 13.029,03 

139,08 83,52 1.756,15 12.293,05 

29.847,48 208.932,36 

OBS: A COTA PATRONAL SERÁ RECOLHIDA PELO EMPREGADOR ATÉ 26/06/2019, APÓS ESSA DATA PASSA A PREVALECER A CONCESSÃO DO 
CEBAS. 
E HAVENDO RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A OSC ARCARÁ COM AS DESPESAS DA REFERIDA. 

SERVl,Ç_OS DE TERCEIROS 
Fonte de Recurso: Municioal 

Natureza da desoesa Custo Mensal 

Eletricista; Encanador; Marceneiro; Pedreiro; Pintor; 
Manutenção e pequenos reparos em Geral; Serviços Gráficos; 
Cópias xerográficas, impressões; plastificações; 
encadernações; Dedelização; Despesas e/ monitoramento de 

1.636,86 Alarmes, recargas anuais de extintores, Câmeras, Limpeza de 
caixa d'água entre outros ... 

TOTAL 

Custo Total (anual 

'TI o 
r-

11.451,03 ~ 
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Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da despesa 

Fonte de Recurso: Federal 
Natureza da despesa 

(. (. 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 

Estado de São Paulo 
SECRETARIA MUNIC[PAL DA EDUCAÇÃO 

Rua Padre João nº 8-48 - Vila Santa Isabel 
CEP 17014-003 -Fone: (14) 3214-4301 

Custo Mensal 

Custo Mensal 

--· ---- -- ---·-·- .... _., _____ -- --··--···-···-·-·····-- ------ -- ··-· ______ .. __ --- -- - - --
Fonte de Recurso: Munlcloal 

Natureza da despesa Custo Mensal 

Material de Limpeza; Higiene Pessoal; Descartáveis; Material 
p/ escritório; Informática; Material Didático/Pedagógico; Agua; 
Luz; Gás de cozinha; Telefone;;, Materiais p/ 
manutenção/pequenos reparos, entre outros como capa de 
colchonete, toalha de banho, avental e guardanapo, 

R$1.508,05 

TOTAL 

. 

Custo Total 

Custo Total 

. - . -- ... ... 

Custo Total 

-n ..., 
o :;J:l 
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R$ 10.556,35 --'>, ---,.., l l.ll 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Rua Padre João nº 8-48 - Vila Santa Isabel 
CEP 17014-003-Fone: (14)3214-4301 

DESPESAS DE CAPITAUAUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) utilizar até 5% do valor anual. 
VALOR TOTAL· 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal 

Equipamentos e Material Permanente (relacionar) 

TOTAL 

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
- --- ---·-··-··-
Concedente 
1ªParcela 1 2ªParcela 1 3ªParcela 1 4ªParcela 1 5ªParcela 1 &ªParcela 1 7ªParcela &ªParcela 

1 1 1 1 1 31.483,40 1 31.483,40 31.483,40 

11.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXILIO 
Concedente - Fonte Municipal 

~--

Custo Total (anual) 

9ªParcela 1 10ªParcela l 11ªParcela 1 12ªParcela 

31.483,40 1 31.483,40 1 31.483,40 1 31.483,40 

1ªParcela 1 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela &ªParcela 1 7ªParcela 1 &ªParcela 1 9ªParcela 1 1 0ªParcela 11ªParcela 12ªParcela 

1 1 1 l 7 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Rua Padre João nº 8-48 - Vila Santa Isabel 

CEP 17014-003-Fone: (14) 3214-4301 

12. CONTRAPARTIDA GERAL DA ENTIDADE: R$ 98.000,00 

.~-
D Coordenador½ , 

~Bauru, 12 de ~unho de 2019. 
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CRECHE BERÇÁRIO 
ERNESTO QUÁGGIO 
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ESTATUTO SOCIAL 
'.:Q OFICIAL DE RE6!5T\'O DE 1 

~ 71 fLlt~QS E ~OCUlffNTO; gAURLl f 
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~ ;r::t·,1.:~~?:•J;; ~;.)C :-)9 l.*58,053 1 

ESTATUTO CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QtíX(;m:o' ,,r·.:.._-=.:,:_~ 

CAPITULO! 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS. 

Art. 1° A Creche e Berçário Ernesto Quaggio também designado pela sigla CBEQ, constituída 

Em 7 (Sete) de Janeiro de 1980 (Hum Mil Novecentos e Oitenta), é uma entidade civil, sem 

fins lucrativos, que atende crianças de ambos os sexos com idade de 03 á 06 anos, e terá 

duração por tempo indeterminad·o com sede á Rua Triagem, 4-71 .Bairro Santa Luzia, 

Cep. 17 025-290 no município de Bauru Estado de São Paulo e foro de Bauru. 

A rt. 2° A Creche e Berçário Ernesto Quaggio tem por finalidade atender a todas as crianças 

carentes em que suas mães tenham necessidade de trabalhar e que não possuam 

condições de mante-las, ficando por livre arbítrio da diretoria a verificação das reais 

necessidades de atendimento. 

Art. 3° No Desenvolvimento de suas atividades, a Creche e Berçário Ernesto Quaggio, promoverá 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de 

discriminação, prestando serviços gratuitos e permanente. 

Art. 4º A Creche Berçário Ernesto Quaggio terá um regimento interno que aprovado 1iela 

Assembléia Geral disciplinará o seu funcionamento. 

A11. 5° A fim de cumprir suas (s) fmalidade (s), a entidade se organizará em tantas unidades de 

prestação de serviços gratuitos permanentes e sem qualquer discriminação da clientela, 

de acordo com o plano de trnbalho aprovado pelo CMAS, que se fizerem necessário, os 

quais se regerão pelo regimento interno aludido no art. 4°. 

1 CONFER COM () / 
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CAPITULO II 
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DOS SÓCIOS 
~ l'. r._::;:1~(,1;. ~,:,.:: :.(.; :{'. * ~*'58,053 f 
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Art. 6° A Creche Berçário Ernesto Quaggio é constituída por uúmeros limitad·o de sócios, 

distinguidos em duas categorias sócios colaboradores que serão os pais e sócios efetivos 

que serão todos aqueles contribuintes espontâneos. 

Art. 7° São direitos dos sócios, quites com as suas obrigações sociais: 

I - Votar e ser votado-para cargos eletivos, 

II - Tomar parte nas Assembléias Geral, 

III - Ser convocados pela diretoria através de seu presidente e colaborador quando 

necessário for. 

Art. 8º São deveres dos sócios: 

1 - Cumprir as disposições estatuárias e regimentos; 

li - Acatar as determinadas da diretoria e as resoluções das Assembléias 

III - Zelar pelo decoro e bom nome da Creche Berçário Ernesto Quaggio 

IV - Procurar sempre atender o que consta do artigo 7° item III. 

Art. 9° Os Sócios não respondem nem mesmo subsidiam pelos encargos da entidade. 

Art. 100 Os sócios serão admitidos quando apresentados por outro sócio e aceito pela diretoria. 

Art. 11 ° O sócio poderá pedir sua demissão por escrito, por motivos particulares, a qualquer 

hora, a diretoria. 

Art. 12° O sócio será demitido por justa causa, quando não cumprir qualquer um dos seus 

deveres, enumerados no Artigo 8º sendo admitida ampla defesa na Assembléia 

Geral, convocada e~1raordinariamente para esse fim. 

Art. 13° A Creche Berçário Ernesto Quaggio será administrada por 

I - Assembléia Geral· 

II - Diretoria 

[II - Conselho Fiscal 

Art.14º A Assembléia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se a sócios em pleno 

gozo de seus direitos estatutário. 

14 JUN 2019 ) 
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Art. 15° Compete à Assembléia Geral: 

1 PROC. NR 
FOLHAS 

1 - Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal -----------, 1Q OFICIAL OE REGISTRO DE 1 
II - Decidir sobre reformas do estatuto 7I PJ!_ 1JS· E f.!Q~!JH~~•':C-B PAlíRU 1 

1 
III - Decidir sobre a extinção da entidade nos termos do artigo 3º ; :•ru,:,_;.;;l 3,1: -:;8 rQ *·*58,053 ( 
IV - Decidir sobre a convivência de alienar, transitar, hipotecar ou .1.e'Virdiii,lrlAflj's ,,:,t, nQ ~6053 1 

-C---·----·-' 
patrimoniais. 

V - Aprovar Regimentos Internos 

VI - Aprovar a constituição da Diretoria escolhida pe!o presidente eleito. 

Art. 16º Assembléia Geral, realizar-se-à ordinariamente uma vez por ano para: 

I - Apreciar o relatório anual da Diretoria; 

II - Discutir e homologar n.ç contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fiscal. 

Art. 17º A Assembléia Geral realizar-se-à extraordinariamente, quando convocada: 

I - Pela Diretoria; 

II - Pelo Conselho Fiscal 

III - Por requerimento de 30%(frinta) sócios quites com as obrigações sócias. 

Art. 18° A Convocação as Assembléia Geral será íeita por meio de edital afixado oa sede da • 
instituição, com antecedência mínima de 05 (Cinco) dias. 

Parágrafo Único: Qualquer Assembléia instalar-se à em primeira convocaçdo com a 50% 

(Cinqaenta por cento) dos sócios inscritos até a data da mesma, e em Segunda 

convocaçdo com qualquer número de sócios. 

Art. 19º A diretoria será constituida por um presidente, um vice-presidente, primeiro e 

segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. 

1 º - O mandato da Diretoria será de 02( dois) anos podendo ser reeleita quando vezes 

a Assembléia julgar necessário. 

2º - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu 

término. 

1 
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Art. 20° Compete à Diretoria: 

1 PROC. NR 
FOLHAS 

I - Elaborar a programação anual de atividade e ex1:cutá-lo; 

II - Elaborar e apresentar à Assembléia Geral, o relatório anual; 

~-------, 
7" •,FICI?.L ~E ~;,) ST!iO i)E 1 

t ~ IT 1
.i!_~~ E ':0tVM~--;:~iS P.AURU 1 

j 1 
l f',õto,:o!ad" sct, r,Q t,i58.-053 1 
{ f~•:f',::fii.m:;-jei :::!fs r:; ~f."◊SJ 1 ~--- ---·-_,J III- Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboraçil11 para 

atividades de interesse comum; 

IV - Contratar Funcionários. 

Art. 21° A diretoria reunir-se no mínimo 03 (Três) vezes por ano 

A rt. 22º Compete ao presidente: 

l - Representar a Creche Berçário Ernesto Quaggio, ativa, passiva, judicial e extrajudicial 

II - Cumprir e fazer estatutos e regimentos internos; 

III - Presidir a Assembléia Geral; 

IV - Convocar e presidir as reuniões da diretoria 

V - Compor a diretoria nomeando as mesmas e empossando- as nos seus respectivos 

cargos diretivos, a acessando-os dentro do possível. 

Art. 23° Compete ao vice-presidente: 

I - Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos 

II - Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término. 

III - Prestar, de modo geral, a sua colaboraçilo ao presidente. 

IV - Estar sempre a par das atitudes dos presidente para quando necessário assumir. 

Art. 24º Compete ao primeiro secretário: 

I - Secretariar as reuniões de diretoria e Assembléia Geral e redigir as competentes 

atas. 

Art. 25º Compete ao segundo secretário: 

1 - Substituir o primeiro secretário em suas faltas ou impedimentos 

II -Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término .. '. 

Ili - Prestar, de modo geral, suas colaborações ao primeiro secretário. 

CONFERE COM O 1 
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Art. 26º Compete ao tesoureiro: 

1 PROC. N9 
FOLHAS 

~-------------. I -Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendap, ll'!x8i~m. Jf. REGISTRO DE 1 

donativos em dinheiro ou em bens, mantendo em dia a escritura, tcÍdai~i'i!ltip1-6v&fí~~E'ITDS BAURU 1 
1 1 

II- Pagar as contas das despesas, autorizadas pelo presidente; j :-.·,:·:;:.:,l ,•J" ;.;b r& t.i5a.053 1 

III -Apresentar relatórios de receitas, sempre que forem solicitadijs~icrofi i~a,:!o sob nQ 58053 1 

Art. 27º 

Art. 28° 

--IV - Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembléia Geral; 

V - Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 

VI - Conservar sobre sua guarda e responsabilidade, o numerário de documentos 

relatórios à tesouraria, inclusive contas bancarias. 

Compete ao segundo tesoureiro 

1 - Substituir o primeiro tesoureiro em suas faltas ou impedimentos; 

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

Ili- Prestar, de modo geral a sua colaboração ao primeiro tesoureiro. 

O Conselho Fiscal será composto 1>or J(três) membros, e seus respectivos suplentes, 

eleitos pela Assembléia Geral. 

1 - O Mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da diretoria. 

2 - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu 

término. 

Art. 29° Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Examinar os livros de escrituração da entidade; 

II - Examinar o balancete semestral apresentado pelo tesoureiro, opinando a respeito. 

III - Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da 

Diretoria. 

IV - Opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por parte da entidade 

Parágrafo Único: O conselho reunir-se-à ordinariamente a cada 6 (Seis) meses 

extraordinariamente sempre que necessário. 

Art. 30º A entidade não remunera por qualquer forma os cargos de sua diretoria, conselho 

fiscal, deliberativo ou consultivo e que não distribuirá lucros, bonificação ou 

vantagens a dirigentes ou associados sob nenhum pretexto. 

j CONFERE cor, o'"! 
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CAPITULO IV 

1 PROC. Ng 
FOLHAS 

,-- ..., 
1 2Q GF!CIAL DE REGISTRO DE 1 
t ·~! 1 \lOS E t~1~!J~\ElffOS BAURU 1 

1 
i Prcto,:ol ;d,i sob nQ *·*58.053 l 
1 Mi,:r~fil~ado sob ~Q 58053 1 

Art. 31º O patrimônio da Creche Berçál"io Ernesto Quaggio será co.nstituído de bens, móveis, 

imóveis, veículos e semoventes, ações, apólices de divida pública, contribuição dos 

associados, auxilios e donativos em dinheiro. 

Art. 32° A Creche Berçário Ernesto Quaggio aplicará suas rendas, seus serviços e eventual 

resultados operacionais integralmente no território nacional e na manutenção e no 

desenvolvimento de seus objetivos. 

• . Parágrafo Único; Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados dentro do 

município de sua sede, ou, no caso de unidades prestadoras de serviço a ela 

vinculados, no limbito do estado concessor. 

Art. 33° A Creche Berçário Ernesto Quaggio é sem fins lucrativos e não distribuíra· resultados, 

dividendos, bonificações, partici1>ações ou parcelas do seu patrimônio, sob nenhuma 

forma ou pretesto. 

Art. 34° A Creche Berçário Ernesto Quaggio aplicará as subvenções e doações recebidas na 

finalidade a que estejam vinculadas. 

Art. 35º Em caso de dissolução ou extinção, destina o eventual patrimônio remanescente a 

• entidade congênere, dotados de personalidades jurídicas, com sede e atividade 
~ 

preponderantes no Estado de São Paulo no município de origem, e registrada no 

Conselho Nacional de Assistência Social -CNAS, inexistindo, a uma entidade pública. 

Art. 36º A Creche Berçário Ernesto Quaggio não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo 

determinado de indivíduos, familiares de classe ou de sociedade sem caráter beneficentes 

social. 

\ 
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Art. 37° A Creche Berçário Ernesto Quaggio será dissolvida por decisões da Assembléia Gerttl 

extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se torne impossível a 

continuação de suas atividades devidamente comprovados e just ificadas. 

Art. 38° O 1>resente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, 

por decisão absoluta dos associados, em Assembléia Geral, especialmente convocada 

para em vigor na data de seu registro cm cartório. 

Art. 39º O exercício social compreenderá o período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de cada 

ano. 

Art. 40º O casos omissos no presente serão resolvidos pela diretoria e referendados pela 

Assembléia Geral. 

********************* 
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13.914.431 e CPF 061.769.448-5 1, residente e domiciliado rRu 
Carlos Del Plet nº 7-56, no jardim Europa, na Cidade de Bauru- Estad, 
de São Paulo. 3° Suplente Célia Roccio Garcia Lopes, Brasileira 
casada, psicóloga, portadora RG l 2 .3 8 7 .234 e CPF 034.986. 778-02 
residente e domiciliada à Rua Jarr1il Gebara nºl-25 apartamento 13 _ 
edifício Jacarandá no Bairro Jardim Paulista, na Cidade de Bauru 
Estado de São Paulo. Após manifestações, todos foram eleitos p01 
unanimidade, tomaram posse em seus cargos e cumprirão um mandate 
de 02 (dois) anos que se inicia desta data e com término previsto para e 
dia 02 de agosto de 2020. Como não teve nada mais a tratar, z 
Presidente da assembleia encerrou a reunião. Eu, Roseli Meireles 1 e 

secretaria lavrei a presente ata assinada por mim e pelos demais 
membros. A presente ata é cópia fiel lavrada no livro 02 folhas 28vs, 
29vs e 30vs. das atas 2018 da reunião. 

Bauru, 02 de agosto de 201 8. 

Marcirefie Apareêida Joanoni Rodrigues 
/ 
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Aos Treze de Abril de Dois Mil e Seis , reuniram-se os membros da diretoria da Creche Berçário 

Ernesto Quaggio, na sede da entidade à Rua Triagem número quatro setenta e um, às vinte horas, 

com a palavra a presidente Sra. Rosângela Aparecida de Oliveira Gimenez solicitando a deliberação 

dos presentes para alteração estatuária da entidade. Os presentes não se manifestam contrar io dando 

apoio à diretoria da Creche Berçário Ernesto Quaggio, nas modificações que se fi7.eram necessárias, a 

qual será assinada por mim primeira secretária Roseli Meireles Marques, pela presidente da Assembléia 

e pelos presentes. 

A presente é copia fiel da ata lavrada no livro.~\ ( , 

r) . ' ~ =,_..._.,_...,, 
1 º Secretária: Roseli Meireles Marques. 

. ,, 

Presidente: Rosângela Aparecida de Oliveira Gimenez. 

Vice Presidente: Rosemeire Scriptore Monteiro. 

2º Secretário: Sandra Regina Lopes. 

/_,/ ~ ---------~ ·-1\.Y L .:.:--~ 

..,<9 (1;t--, _ 
. . ~---

1 º Tesoureiro: Rodrigo Alvarcz Basso ,,,----~-

2º Tesoureiro: Sandra Maria Florêncio d~-OHveir: M: ;;~ -s~ ~ 
lº Conselho: Lôgia Aparedda Ca,doso Di Donato ~ 
2° Conselheiro: Maria de Lourdes Mendes Almeida. ~ ,.Jb ,,..,.-:,p-::,i~~-r->;·~::::....:::.__ 

3º Conselheiro: Maria José Chiaramontc Crepaldi. 11\A ~ < c~ .. APf cJ ~ · 

1° Suplente: Silvana Cappelin Zago. __./0 .:.....x .. , .. :C .... ~'-)"-·J,,~h.i.L'.., •~ 

2° Suplente: Cássia Carvalho Marinho do Nascimento 1)>'ll\°'-"...L~-~9V\-
. · í\ o-<..\..,c..... G:.>rv..Jl-..aJl:::::::,. 

l\'V'-C'-~ l -.. \ c{_;8 3° Suplente: 'Çanheti. 
·, 
&'~ .. 
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Brasileira, solteira, comerciante, Portadora da RG 12.329.850-7 e CPI 
015.277.458-05, residente e domiciliada à Rua Alto Juruá nº 6-75, nc 
Bairro Bela Vista, na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo 21 

Secretário: Sandra Regina Lopes, Brasileira, viúva, do lar, Portadora de: 
RG 13.340.024-4 e CPF 015.361.018-26, residente e domiciliada à Rua 
Gustavo Maciel nº 30-65, apartamento 42 no Bairro Jardim América na 
Cidade de Bauru - Estado de São Paulo; 1 º Tesoureiro Carolina 
Teixeira, Brasileira, solteira, Auxiliar administrativo, portador da RG 
45.969.026-7 e CPF 229.053.578-86, residente e domiciliado a Rua 
:Yolanda Romanini Pedrosa n°2-39 lote D 17. Residencial Village 
Campo Novo, CEP 17048-797, na Cidade de Bauru - Estado de São 
Paulo; 2° Tesoureiro Sandra Maria Florêncio de Oliveira Mello, 
Brasileira, casada, Assistente Social, portadora da RG 15.806.743 e 
CPF 074.333.838-32, residente e domiciliada à Rua Bartolomeu de 
Gusmão nº 4-37 no Bairro Jardim Aeroporto na Cidade de Bauru -
Estado de São Paulo; Conselho Fiscal 1 º Conselheiro Ligia Aparecida 
Cardoso Di Donato, Brasileira, casada, a psicóloga, portadora da RG ._ 
8._581.635-8. e CPF. ~63 .368.168-77'. residente e d~miciliada à Rua\ 
L1ncon Queiroz Ors1n1 2-35, no Jardim Europa, na Cidade de Baurw- 7' \ 

Estado de São Paulo; 2° Conselheiro Maria de Lourdes Men'des ' 
Almeida, Brasileira, viúva, professora aposentada, Portadora da RG 
4.810.925-3 e CPF 015.132.278-31, residente e domiciliada à Rua 
Henrique Savi, nºl 4-44 15º andar, apt 1503, no Bairro Vila Nova 
Cidade Universitária, na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo; 3° 
Conselheiro Sandra Sueli Castro do Nascimento, Brasileira, casada, 
publicitária, portadora da RG 14.836.211 e CPF 476.443.036-34, 
residente e domiciliada à Rua Antenor Prudente, nºl-43, no Bairro 
Jardim Estoril V, CEP. 17017-584 - Bauru/SP. lº Suplente: Jandira 
Elizabeth Sabião De Toledo Piza, Brasileira, casada, do lar, portadora 
da RG 2.006.053-6 e CPF 224.516.778-30, residente e domiciliada à 
Rua Antenor De Almeida nº 3-199 no Residencial Chácara Odete, na 
Cidade de Bauru- Estado de São Paulo. 2° Suplente: Nilce Maria 
Barbosa Da Silva Brasileir :l~ad.:i, Cooradaca portadora da RG 

I 
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA RENOVAÇÃO y 
DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL. 

Aos dois dias do mês de Agosto de Dois Mil e Dezoito, às Vinte Horas, ! 

deu-se início a Reunião para renovação da diretoria nas dependências da : 
Creche e Berçário Ernesto Quaggio, localizada na Rua Triage1n nº 4-71 1 

no Bairro Santa Luzia, na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo. Para 
conduzir os trabalhos foi indicado como o presidente da assembleia a 
Sra. Marcirene Apareciua Joanoni Rodrigues que convocou a mim Sra. 

1 
Roseli Meireles para secretariar. A presidente, após verificar a 
existência de quóruns legais instalou a Assembleia Geral para 
renovação da diretoria da Creche Berçário Ernesto Quaggio localizada 
na Rua Triagem nº 4-71 no Bairro Santa Luzia, na Cidade de Bau1u -
Estado de São Paulo CNPJ: 50.830.389/0001-70 e sua filial Creche 
Berçário Ernesto Quaggio Jardim Nicéia localizada a Rua André Luiz. 
dos Santos , Nº 1-111, Jardim Nicéia, CEP. 17047-390, na Cidade de ' 

Bauru, Estado de São Paulo, CNPJ: 50.830.389/0002-51. Após as 
forrnalidades de instalação da asse1nbleia, a presidente informou a t~·
que com o termino do mandato da diretoria anterior, é imperio a • 

, 1 

realização de nova eleição para o novo período. Houve manifestaç · de , 
um grupo de pessoas que se dispõem. A presidente destacou que o 
grupo que apresentou é formado por praticamente os mesmo que já 
vinham administrando a entidade. Após tais esclarecimentos a diretoria 
e o conselho fiscal ficaram assim constituída para o biênio 2018 à 2020 

Presidente: Marcirene 1\parecida Joanoni Rodrigues, Brasileira, 
casada, do lar, RG 17.115.613 e CPF 067.961.008-16, residente em 
Bauru, Rua José Maria Rodrigues da Costa nº 11-50, Bairro: Jardim 
América, na Cidade de Bauru, Vice Presidente: Rosemeire Scriptore 
Monteiro, Brasileira, casada, administradora de iinóveis, portadora da 
RG 12.326.292-6 e CPF 024.262.568-18, residente e domiciliada a Rua 
Benedito Moreira Pinto nº 5-75 no Bairro Jardim Panorama, na Cidade 
de Bauru- Estado de São Paulo; 1 ° Secretário Roseli Meireles, 

1 CONFERE COPt1 º f 
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RELAÇÃO DA DIRETORIA 
CRECHE E BER ÁRIO ERNESTO UAGGIO 

PRESIDENTE 
Marcirene Aparecida Joanoni Rodrigues, Brasileira, casada, do lar RG 
17.115.613 e CPF 067.961.008-16, residente em Bauru, Rua José Maria 
Rodrigues da Costa nº 11-50, Bairro: Jardim América, na Cidade de 
Bauru, - São Paulo. · 

VICE PRESIDENTE 
Rosemeire Scriptore Monteiro~ Brasileira, casada, administradora de 
imóveis, Portadora da RG 12.326.292 e CPF 024.262.568-18, residente 
e domiciliada a Rua Benedito Moreira Pinto nº 5-75 no Bairro Jardim 
Panorama, na Cidade de Bauru- Estado de São Paulo 

1° SECRETÁRIO 
Roseli Meireles Marques~ Brasileira, casada, comerciante, Portadora da, 
RG 12.329.850 e CPF 015.277.458-05, residente e domiciliada à Ru~a ;_ 
Santo Antonio nº 19-45, no Bairro São João da Boa Vista, na Cidade,d , 

' 1 
Bauru - Estado de São Paulo. l- u 

2° SECRETÁRIO 
Sandra Regina Lopes, Brasileira, viúva, do lar, Portadora da RG 
13.340.024 e CPF 015.361.018-26, residente e domiciliada à Rua 
Gustavo Maciel nº30-65, apartamento 42 no Bairro Jardim América na 
Cidade de Bauru-Estado de São Paulo. 

lº TESOUREIRO 
Carolina Teixeira, Brasileira, solteira, Auxiliar administrativo, portador 

da RG 45.969.026-7 e CPF 229.053.578-86, residente e domiciliado a 
Rua: Yolanda Romanini Pedr: sa nº2-39 lote D 17. Residencial Village 

14 Dl! / CONFERE COM º : 
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Sól-~q 

Campo Novo, CEP 17048-797, na Cidade de Bauru - Estado ~São· 

Paulo; ,:~• Ji~!v;t 
2º TESOUREIRO - -
Sandra Maria Florêncio de Oliveira Mello, Brasileira, casada, 
Assistente Social, portadora da RG 15.806.743 e CPF 074.333.838-32, 
residente e domiciliada à Rua Bartolomeu de Gusmão nº 4-37 no Bairro 
Jardim Aeroporto na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo. 

l ° CONSELHEIRO 
Lígia Aparecida Cardoso Oi Dinato, Brasileira, casada, psicologa, 
portadora da RG 8.581.635 e CPF 063.368.168-77, residente e 
domiciliada à Rua Lincon Queiroz Orsíni n º 2-35, no Bairro Jardim 
Europa, na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo. 

2º CONSELHEIRO 
Maria de Lourdes Mendes Almeida, Brasileira, casada, professora 
aposentada, Portadora da RG 4.810.925 e CPF 015.132.278-31, 
residente e domiciliada à Rua Antonio Ponce Paz nº 4-28, no Bairro ·t·· 
Jardim Alto Paraíso, na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo. '/. ;: , ; 

, 1 
e, 1 

3° CONSELHEIRO 
Sandra Sueli Castro do Nascimento, Brasileira, casada, publicitária, 
portadora da RG 14.836.211 e CPF 476.443.036-34, residente e 
domiciliada à Rua Antenor Prudente, nºl-43, no Bairro Jardim Estoril 
V, CEP. 17017-584 - Bauru/SP. 

1° SUPLENTE 
Jandira Elizabeth Sabião De Toledo Piza, Brasileira, casada, do lar, 
portadora da RG 2.006.053-6 e CPF 224.516.778-30, residente e 
domiciliada à Rua Antenor De Almeida nº 3-199 no Residencial 
Chácara Odete, na Cidade de B ru- Estado de São Paulo 

CONFERE COM Oi 
14 JU 201 ORIGl~AL 1 
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2º SUPLENTE 

1 PROC. N9 
FOLHAS 

2" Of'ICIAL. DE REGISTRO CIVIL DE PF.SSOAS JllR.iDJCAS DE DAURt- sr 
MICROFILMADO- Nº 64.972 

Nilce Maria Barbosa Da Silva, Brasileira, casada, contadora, portadora 
da RG 13.914.431 e CPF 061.769.488-51, residente e domiciliado à 
Rua Carlos Dei Plet nº 7-56 no Bairro Jardim Europa na Cidade de 
Bauru- Estado de São Paulo. 

3º SUPLENTE 
Célia Roccio Garcia Lopes, Brasileira, casada, psicóloga, portadora RG 
12.387.234 e CPF 034.986.778-02, residente e domiciliada à Rua José 
Ferreira Marques nº 11-36 no Bairro Vila Universitária na Cidade de 
Bauru- Estado de São Paulo. 

JJ. , / CONFERE COM º, 
1~019' ~~IGINAL ! 
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DIRETORIA 
tROC.N' 

FOLHAS= 

r OFICIAL OE REGISTRO CIVIL OE PESSOAS JliRIDICAS DE BAl,IU ' -1 

MICROFILMAOO - N• 64.972 

~ 
Presidente: \ _ ,]3-,t _.-_._ , 

,. )'. 
' . 

Vice Presidente: , ! -,.-. - ~-,:. ·.;-- --~ . . ---==...:,._ 
\_/ 

l º Secretário: .,,7 
J ----

----- - --------

2° Secretário: __ ~fº~. 
1 ° Tesoureiro: ·~ ~, ;e:;J.w,,,, 

CONSELHO FISCAL 

3° Conselheiro: ),~~ --~ 
- ---- - ----. 7 l · ,"' . , 

l º S uplente: __ --++H .. ~· .. 
1

-4',-' __ : JfJ_11_l ______ _ 
Í 

3° Suplente: 

JOTA!EUÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE l.E™5 E T1nJLOS DE BALIRU-S, 
IXHADU "'1.A.ltOCASTIIIO ~:lo ~=~-====;,:~ 
l"IJl,l~otAl!rw. +-?t•OP 110IS0 l.O•LturuSP •TM. Nomili 

DOCUMENTO VN.IOO SOMEIITE 'WTENTICIOIIOE 

1 

"F~l!1r4, e.1 Jlli:. ,':!;a .-a!\l/' ~C(K)Jiaico. .- - · 
' Af AffCíC;, ,lf#lOH: " '• -



_\ l{PQ 

CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO JARDIM NICÉIA b,--
Rua: André Luiz dos Santos nºl-111, Vila Jardim Nicéia. 
Bauru- São Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 ~ 

Email: cbernestoguaggio@hotmail.com lPROC. N• l 0 1 _ :(___ ~ 
_ FOLHAS 5 3 d 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA OSC 

PRESIDENTE 
Marcirene Aparecida Joanomi Rodrigues, brasileira, casada, do lar, RG: 17.115.613 e CPF: 067.961.008-
16, residente em Bauru, Rua Jose Maria Rodrigues da Costa nº 11-50, Bairro: Jardim América CEP: 17017-
331, na Cidade de Bauru- Estado de São Paulo. Fone: (14) 99746-8006 
Email: marciajoanoni@hotmail.com · 

VICE PRESIDENTE 
. Rosemeire Scriptore Monteiroi Brasileira, casada, administradora de imóveis, Portadora da RG 12.326.292-

A ':i orgão expedidor: SSP /SP e CPF 024.262.568-18, residente e domiciliada a Rua Benedito Moreira Pinto nº 
W _,,5_75 no Bairro Jardim Panorama, na Cidade de Bauru- Estado de S_ão Paulo. Fone (14) 99772-4036 

Email: meiremonteiro@uol.com.br 

1° SECRETÁRIO 
Roseli Meireles i Brasileira, solteira, comerciante, Portadora da RG 12.329.850-7 orgão expedidor: SSP /SP 
e CPF 015.277.458-05, residente e domiciliada à Rua Alto Juruá nº 6-75, Bairro Bela Vista na Cidade de 
Bauru-Estado de São Paulo. Fone (14) 99712-0022 • 
e-mail : rosemeimar@gmail.c?m 

2° SECRETÁRIO 
Sandra Regina Lopes, Brasileira, viúva, do lar, Portadora da RG 13.340.024-4 orgão expedidor: SSP /SP e 
CPF 015.361.018-26-4, residente e domiciliada à Rua Gustavo Maciel nº30-65, apartamento 42 no Bairro 
Jardim América na Cidade de Bauru- Estado de São Paulo. Fone (14) 98118-3448 
e-mail: sandralopes@yahoo.com. br 

1 º TESOUREIRO 
9 _,.Jolina Teixeira, Brasileira, Casada, Auxiliar administrativo; portador da RG 45.969.026-7 e CPF 

229.053.578-86, residente e domiciliado a Rua: Yolanda Romanini Pedrosa n°2-39 lote D 17. Residencial 
Village Campo Novo, CEP 17048J797, na Cidade de Bauru -Estado de São. Fone (14) 99770-6919 
email : teixeiracarolzinha@hotmail.com 

2º TESOUREIRO 
Sandra Maria Florêncio de Oliveira Mello, Brasileira, casada, Assisfente Social, portadora da RG 
15.806.743 orgão expedidor: SSP /SP e CPF 074.333.838-32, residente e domiciliada à Rua Bartolomeu de 
Gusmão nº 4-37 no Bairro Jardim Aeroporto na Cidade de ·Bauru - Estado de São Paulo. Fone (14) 99735-
0781.Email: sandramello@travelnet.com.br 

1 ° CONSELHEIRO 
Ligia Aparecida Cardoso Di Dinato, Brasileira, casada, Analista de Recursos Humanos, portadora da RG 

8.581635-8 o~ão expeilidor: SSP /SP : 

4 
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CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO JARDIM NICÉIA 
Rua: André Luiz dos Santos nºl-111, Vila Jardim Nicéia. 
Bauru- São-Paulo CEP: 17047-390 FONE: (14) 3281-8731 

Email: cbernestoguaggio@hotmail.com 

Queiroz Orsini n ° 2-35, no Bairro Jardim Europa, na Cidade de Bauru -,Estado de São 
98115-8302 
e-mail : ligiadi@uol.com.br 

FOLHAS 
2º CONSELHEIRO 
Maria de Lourdes Mendes Almeida, Brasileira, viúva, professora aposentada, Portadora da RG 4.810.925-3 
orgão expedidor: SSP /SP e CPF 015.132278-31, residente e domiciliada à Rua Henrique Savi, nº14-44 
15° andar, apt1503, no Bairro Vila Nova Cidade Universitária, na Cidade de Bauru - Estado de São Paulo. 
Fone (14) 99671-7277 
e-mail: dudamendesalmeida@hotmail.com 

3° CONSELHEIRO 
Sandra Sueli Castro do Nascimento, Brasileira, casada, publicitária, portadora da RG 14.836.211 órgão 
expedidor: SSP /SP e CPF 476.443.036-34, residente·e domiciliada à Rua Antenor Prudente, Nº 1-43 Jardim 

~Estoril V CEP: 17017-584 Bauru- Estado de São Paulo. Fone (14) 99784-5477 
E-mail: sandra@emporionet.com.br 

. 1 

!ºSUPLENTE 

Jandira Elizabeth Sabião De Toledo Piza, Brasileira, casad!i, do lar, portadora da RG 2.006.053-6 e CPF 
224.516.778-30, residente e domiciliada à Rua Antenor De Almeida nº 3-199 no Residencial Chácara 
Odete, na Cidade de Bauru- Estado de São Paulo. 

2°SUPLENTE 
Nilce Maria Barbosa Da Silva, Brasileira, casada, contadora, portadora da RG 13.914.431 e CPF 
061.769.488-51, residente e domiciliado à Rua Carlos Dei Plete nº 7-56 no Bairro Jardim Europa na 
Cidade de Bauru- CEP 17017-470 .Estado de São Paulo. Fone: (14) 99855-0535 
E-mail: nil ce mara@hotmail.com 

3ºSUPLENTE 
Célia Roccio Garcia Lopes, Brasileira, casada, psicóloga, .portadora RG 12.387.234 órgão expedidor: SSP 
/SP e CPF 034.986.778-02, residente e domiciliada à Rua Jamil Gebara nºl-25 apartamento 131 edifício 
Jacarandá no Bairro Jardim Paulista, na Cidade de Bauru- Estado de São Paulo. Fone (14) 99771-3213 
E-mail: crglopes@uol.com.br 

. . . 

• 

• 



1 PROC. N• 
FOLHAS 

Ministério da fazenda a 
~,~ ..... Receita Federal ~;-r 

COMPROVANTE Dl! lN'SCRlÇÃO CPF ·~·~,,..~ 
1 • . ~ . . . . 

Número 
067 .961.008-16 

Nome 
MARCIR.eNE APARECIDA JOANONI RODRIGUES 

Nascimento 
21/12/1963 

CÓDIGO DE CONTROLE 
G242.0E1 E.2GE9. 753D 

Emitido pela Secretaria da ·Receita Federal do Braall 
às 16:31:46 do dia 20/06/2017 (hora e data de Brasília) 

digito verificador: 00 

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIRCAÇÃO 

. .... ---- --:;~,, .:. --:, r:~~-, . .i ~-~ ': 
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• 

Receita Federal do Br'asll 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
50.830.389/0001-70 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO D'fADEABERT\JRA 
CADASTRAL 2810511982 

NOME EMPRESARIAL 
CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON ICA PRINCIPAL 
85.11-2-00-Educa -o Infantil -creche 

IGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON AS 
.12-1-00-Educa é1scola 

1 LOGRADOURO 
RTRIAGEM 

DICA 

~ 
~ 

1 
õEP I BAIRRO/DISTRITO ., 1 ~UNICIPIO 
~7.D25-290 VILA SANTA LUZIA . . BAURU 

~, E::N::D::ERE~ÇO::E::LETR:;:;;::::ÔN::IOO=='._'.::'.'.:::::'.::'.:::::::'.:'.:'.'.:'.::'.:::'.::====::::, 1 TELEFONE 

1 = FEDERATIVO RESFÇ)NsÂva (EFR) 

ICOMPlEMENTO 

ru;a----, 
~ 

1 
SITUÁÇÂÕ CADASTRAL 

. ATIVA 
1 DATA 0A SÍTI.JAçÃÕ CADASTRAL 

03/11/2005 . 

1 MOTIVO DE SliVAÇXâ CADAS!R,AL 

l~ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dézembro·de 2018. 

Emitido no dia 12/06/2019 às 13:07:11-(data e ho_ra d_e_Brasflia). 

www.recelta.fazenda.gov.br/PessoaJurldlca/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Sollcitacao.asp 

, ~ SITUAÇÂÕ ESPECIAL 

Página: 1/1 
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SP - 13088-900 
'1adual: 244. 163.9S5.115 

CNl>J; 33.050.196/ 0001-88 li■~~ .6 J-

~ / 

PROC.N2---'-f:::I-~ .. _-_~:-_- _- ~~ ~ ~ -
FOLHA.S 

Nola Fiscal ~ ~ 
CRECHE B ERNESTO QUAGGIO 
R TRIAGEM, 04 --071 
VL CONCEICAO 
17025-290 BAURU/SP -

Lote Roteiro de Leitura 
foi BAUBU029-00000332 

Nº. Medidor 
J67098 

PN 
701954069 

Conr-.. oe Energ,a Bfitnca 
N 072049991 sé<ie e 
Data d• Em,ssào 03/05/2019 
Data d u Apretontação: 08/05/2019 
P•U 01 de 01 
Conta Contrato Nº 310003427028 

Leitura Próximo Mês 03/06/2019 

Reservado ao Fisco 

1 .. ~ 

BOB 1. 7C6E.5062.3F69.A398.6E6F .9''.;48.409C 

D EZADO(A) CLIENTE . - -J}e,.,,:braçi~ * ()wcaç:lo Au~ dr J)jbito~ As t:.1ur.u emUlcbs deu,~, uahbdci c:ousw:o.iCMn . .50b ._.:. rC'1iopocu2MU1J:uS. n•teormk :tu :..o@ dC' lUII • dos: :aoo.s :MIIOt"tOC"n. Íot'MD qulbd:u far:.. 
coc:opn>viar o t'WUprlAwn1• dr l'.Ulo: ~brq?Açit-"- •~t:a dfd:ar.aç:io wln.1Uui n n;pt•C11\·o ~ C'Omflr•v»iu lft~ dtt pi.~u.ia.eoU.'\. O ,-ator tb sw conl:it m114brá a p:uilr deOWtMllt t:oefo..,.. ~mk fadCvio 
JD4'.UO X.Uo/., b4inwtar;uJo pf'b M:eico1uç:io 2.~U/101., AN}~f.L. 

D DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA ' · 

CRECHE B ERKESTO QUAGGIO 
R r RIAGEM.04411 
VLCON CEtCAO 
1~- BAURU ·/SP 

CNPJ50.830.lfil0001•70 
INSC.EST: ISENTO 
Cl.ASSIACAÇÃO: Conwndonall Bll ~ Oulroc s.n4~• Advlcla,d.,.. ..aif'Weo ];1) 111:I V 

CIMENTO TOTAL A PA AR 
' • 1 

'1: : 
'i 

! 1: 1 

D SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO ' ' ; 

De«:nçlo "' Ope<'•çJ@ UnlCI. TatUl.(JOffl V.rOf'TOlal BHOCiJCUfo Allq. hHC&la.Ao 1"18 COANS 
_,,.. 

coo Mês Qu>l\t. 
"' OpGniçio ICMS T•lta,IK 

116 li" IOttQZAQ!tOI Rol. F1.n.w-aoa Mod. TrttM.Aos RS R$ ICMS R.$ ICMS,C, P1S/COFINS 1,'7'11 7.11'1C. jl)la,;) 

UG05 C..:un-."'t0U~ SiSI..-N (KWl}-TUSO "-"'19 71>1000 ..,., 0.32847227 2'11.61 2211.51 18.00 41.31 229.51 :uo , .... VB'de 
0601 CWl"li,#TIO - lf MAl/19 701000 """ 0.37101511l 211111.<48 2el.48 18.00 41.'n 

_ ... 
◄.11 11.13 28 0"5 

0601 Admgi.t de o-,~...,_.. MAl/19 0."3 O.li:! lB.00 0.17 IU3 0.01 0.01 Amarola 

080o ~claMCWa -·· ,_.,. 03Ch; 

IIIIOS MAR/19 ,se -Mi.b pt» All•liOPyto 

I 
--~~ ..,, .. 1-41""""'(;.k) Monl!Ülf\ll MNVIQ 4.i'c COf\fFERE COM , 

'!bt&I OtQtlbliklon s,s.o. o Otan'OI DE OUTROS SEIMÇ05 1 

111117 CMtre Cu OeiotP-CIP Mun,qNII Ml\l/19 '·"° C1R 
, 

r INAL 1 

1 .. 

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUI AMENTOS DE MEDI ÃO / DATAS DE LEITURAS 
,.,. MAi ~~~~~~~ 'º' >1 

AWl-- ~)'~).'$_~~ .,. ,, 
IIM'" r~~,~~~~~~~ml~ "" " t-k\ri('-.Ji:i..~~~ '" "" 

-'AN ~ ~ ... ,. 
:101n Oil~~~~'.<>.~~ .. , 'º 

NOV ~~~~~~ ... ,, ~- ... )O 

se, ~~~~~:wo\..~ ... ,. 
AC.O ~~,~~~~ , .. )O 

ÃA.. ,~-~--~~ ... 2B 

.Jl,JN~~""w.~~ ... J.2 

"""''~~~~~ .,. )O 

e ......... 
Cui,a,mu 11W1 

lUSO 
0.2381Cl t 

TE 
0.27"7S7V36 "' 

JCTc»O 

IAÀR L-
o::1115121D11 821'1M/21111 

Z171 1178 

,.., 
........ 

1.00 

-· . )!'u;_.:_ .._,,.. .,. 

1Ua• ..... 

__ 1'111 --
03/06/2019 

INDICA() RES DE CONTIN IDADE DE FORNECIMENTO DE ENERt;tA 

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpO.com.br 

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA ' 

·--- -- -----· -·-· ·-· --·-----·--- · -· ·---------- -- -·· ·· -··· ··--- ··- --·- ----· ·····--------------------- -- ----- ---
-4 
cpfl r:-: 

Nol"~ r-,scal CódV.bA~nc:ó T.Qtal ;t1,,~i;~ - !-~lia-de.Veft~lrnerÍto 
t.onl3 de Enorg,a Bé!t,c:. 310003427028 · 522°.i.Í'f''•. \; .. , • 'JJ[0~/2Q11J· 
N 0720-499U1 sêne C--~------··----·---·---------------------- -----------, 

ssa conta poderá ser p 
VLPS CORRESPONDENTE 

CONCRETO IMO\/BS 

ENTERNOTF-

a no credenciado mals rto de você. Conftra a lista com leta no site www. 
RVA DOS MOTORISTAS 5 18 SALA 1 • NUCLEO RES EOISON BASTOS 

AV GETUUO VARGAS, O - 22-50 SAU\ 2 • VILA AMERICA 

AVENIDAGETUUO VARGAS, 125-VILAGUBJES OE AZEVEDO 

.oom.br 



12/06/2019 Imprimir G:ertldão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças I "ºº' l? _J ~ '.1 J 
Departamento de Arrecadação T~ibutária L.:F.:O:.:L:.::HAS~==:..J.==2===~====;:::=tJ 

._) 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1963878 
Número da Inscrição Municipal: .Data da Abertura: 

1 
88092 15/03/2006 
Nome Empresarial: 
CRECHE BERCARIO ERNESTO 
QUAGGIO 

Endereço Fiscal: 
RUA TRIAGEM 

CEP: Bairro/Distrito: UF: 

~~i25- STA. LUZIA SP 

Telefone: 
(14) 3239-
1869 

Tipo: 

Dados da Atividade 

Ramal: 

Notificação. 

CPF/CNP.J: 

50.8~0.389/0001-70 

Número: 
04-71. 
Município: 

BAURU 

Complemento: 

ISSQN: TUFE: Início: Término: Nome da Atividade: 
SERVICOS PUBLICOS, COMUNITARIOS E 

15/03/2006 28/03/2007 SOCIAIS- DE CARATER COMUNITARIO, 
· ASSISTENCIAL E FILANTROPICO DE 

CLASSE SINDICAL E RELIGIOSO 

99.99 4.,47 28/03/2007 ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

Descrição _da Atividade: 
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA Ô ATENDIMENTO DAS 
CRIANCAS DA POPULACAO CARENTE DO BAIRRO E VIZINHANCAS. 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da · 
situação: 
12/06/2019 

Certidão emitida em: 12/06/2019 

3C03149C325BE0BCA35043924B5F0859 
Chava de autenticação 

P·raça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP-- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

www2.baurn.sp.gov.br/financas/certidoes/lmprimir_consulla.aspx?c=1963878&chave=3C03149C325BE0BCA35043924B5F0859 1/2 
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. 12/0612019 
\PROC. N9 

FOLHAS 

e MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO 
CNPJ: 50.830.389/0001-70 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inciusivé as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 ~a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A ace.itação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitída gratuitamente com base ·na Peitaria Conjunta RfB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:04:22 do dia 12/06/2019 <hora e data de Brasília>. 1 

Válida até 09/12/2019. • 
Código de controle da certidão: CA31.C0D1.1E9D.4F63 , 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 

• 
1/1 



12/06/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU .----...,.....=--:-lt -:::=;---, 

S t . d E . . F' 1 PROC. Ne----1\~-5!-r'-/ ...Jwf_:t_.,.. __ , ecre ana e conom1a e manças 1511 ( -r: __ ---i 

Departamento de Arrecadação Tributária FOLHAS =d --

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS.MUNICIPAIS 
1 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1964047 

Inscrição Municipal: 88092 
Contribuinte: CRECHE BERCf-RIO ERNESTO QUAGGIO- 50.830.389/0001~70 
Endereço Fiscal: RUA TRIAGEM, 04-71 
Atividade: ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA O ATENDIMENTO DAS 
CRIANCAS DA POPULACAO CARENTE DO BAIRRO E Vl2;1NHANCAS. 

~- Empresa aberta em: 15/03/2~06 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema 
de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal 
acima discriminada. · 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente a inscrição 
municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, 
fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que 
sejam apurados posteriormente à emissãó deste documento: · 

Certidão emitida em: 12/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17b40-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

128407F134015BD3A26EF0974B0A789A 
Chave de autenticação 

www2.bauru.sp.gov.br/financas/certldoes/lmprimlr consulta.aspx?c=1964047&chave=12B407F134015B03Â26EF0974BOA7B9A - . . . 1/1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças ... , P_R_O_C_. -N9-r! -,g ...... !-11-(-~----,, 
Departamento de Arrecadação Tributária i.;_ F~O:.:L:::H:.:AS:::==5==;1=!1c:==:::::::..I' 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1964024 

Identificação Municipal: 40065003 
1 

Contribuinte: CRECHE B~RCARIO ERNESTO QUAGGIO - 50.830.389/0001-70 
Proprietário(s): CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO- 50.830.389/0001-70 

Endereço: RUA TRIAGEM, 4-71 P/PRACA 4 VSTA LUZIA NOVA , 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 
controle de tributos municipais, a inexistíincia de débitos em relação ao imóvel acima discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel acima 
identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito 
da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à 
emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 12/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cereje.iras, 1-59- Bauru/SP- CEP: 17040-900 
Fone: (14)3223-1514-Fax: (14)3234-2993 · 

http://www.bauru.sp.gov.br 

FAOD8725FAAEC676FF2F0D4EE7259203 
Chav~ de autenticação 
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12/06/2019 Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: so.830.389/0001-?o 
Razão Soclal:CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO REMAG 

Endereço: RUA TRIAGEM/ 4-71 / VILA SANTA LUZIA BAURU· SP 

. . t 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima. identificada encontra-se ém situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:27/05/2019 a 25/06/2019 

Certificação Núiriero: 2019052702041629954827 

Informação obtida em 12/06/2019 16:11:55 

1 
A utilização deste Certificado .para os fins previstos em Lei· esta 
condicionada' a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

1 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.Jsf 

• 
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A 
• PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

IPROC.N2 
FOLHAS 

Página 1 de l 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE BERCARIO ERNESTO QUAGGIO 
. (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 50.830.389/0001-70 

Certid!o nº: 174021768/2019 · 
Expedição: 12/06/2019, às 16:08:25 
Validade: 08/12/2019 - 180 (cento e oitepta) dias, contados da data 
de sua expediç!o. 1 

Certifica-se que CRECHE BERCARIO ERNESTO QOAGGIO 
(MATRIZ E FILIAIS)., inscrito (a) no CNPJ sob o nº 

50. 830. 389/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certid!o emitida com base no ·art. 642-A da Consolidaç!o das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e- estio atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data d~ sua· expediç!o. 
No caso de pessoa jurídica, a Certid!o atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. • 

.A aceitaç!o desta certidão condiciona-se à 1 verificação de sua 
autenticidade· no portal do Trib_unal S_uperior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certid!o emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identifibaç!o das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença-condenatória êransitada em julgado ou em 
acordos judiciais- -trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução d·e acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão -de Conciliaç!o Prévia. • 

. Duvidas lf:: ~ugest~es: cndt@tst.j1Js.br 
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.RECHE BERÇÁRIO ERNESTO"QUA~ 
( CNPJ: 50.830.389/0001-70 

Rua: Triagem nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru São Paulo CEP: 17025-290 Fone: (14) 3239-1869 

Email: cbernQstoguaggio@hotmail.com/priscilamichelotto@hotmêlil.c~om 

PLANO DE TRABALHO 
"''"''r.1'1-t li" """ÃO' .. • , .... ~ ; 

1~·· :~~¾~;;•:~ Ç{\~~: !f . J ~· .. , ~ :;t;l~ ~ ~~ 
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1.1. Nome da Entidade: CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO CNPJ: 50.830.389/0001-70 

Endereço: Rua Triagem n ° 4-71 Bairro: Santa Luzia CEP: 17025-290 

Cidade: Bauru UF: São Paulo 

Telefone: (14) 3239-1869 E - rnail: cbernestoguaggio@hotmail.@m 

1.2. Nome do responsável pela instituição: Marcirene Aparecida Joanoni Rodrigues CPF: 067.961.008-16 RG: 17.115.613 Cargo: Presidente 

Endereço: Rua Jose Maria Rodrigues da Costa nº 11-50, BairFo: Jardim América, na Çidade de.Bauru, C6P:17025-360Telefone: (14) 99746-8006 

1.3. Mandato da atual Diretoria: 2018 á 2020 

1.4. Nome-da Coordenadora: Priscila Michelotto Telefone: (14) 99836-0923 

1.5. Constituição da l;_ntidade Conforme Estatuto: A Creche Be_rçário Ernesto Quaggio teve início ein su~ atividades em 7 (sete) de Janeiro de 198.Q 

(Um mil, novecentos e oitenta),. é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que atende crianças de ambos os sexos. 

1.6. Data da Fundação: 07 de Janeiro de 1980. 
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.RECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAG~ 
( CNPJ: 50.830.389/0001-70 

Rua: Triagem nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru São Paulo CEP: 17025-290 Fone: (14) 3239-1869 

Email: cbernestoguaggio@hotmail.com/priscilamichelotto@hQtmaU.corn 
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:-"i"' ..... ·1 z.~ _...,;__.:.,..~.,.,,, •~~~~-, ~~......., ~ .. ~,!: ... ;Ja· •_.:._ •• ._, ,, ~. "'-' ,;_-"J,:_,:;:;,.J l .~,;;'~.., .l.'"'" , t_..., ._,:..,'.;_ _.,,. '::_,....,.,,...,.,, . .J~ ...... ~ ~4 ~· .,. .. \ •,,. "~'!'~ "'•"•'·f:'t,:,,., ,, , 'l,,.l-,"':~~~ ,..~,, J..-., .. t 
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2.1. Identificação do objeto: Região do Santa·Luzia - para atender 120 alunos de 01 ano e 08 meses a 05 anos e.07 meses, em período integral, com 

repasse cle verba Subvenção no valor mensal de R$ 37.654,90 e valor anual de R$ R$ 263.584,3Q 

2.2 Justificação e Funifamentação Legal: 

A Creche Berçário Ernesto Quaggio foi constituída em 7 (sete) de Janeiro de 1980 (Um mil, novecentos e oitenta) e tem por finalidade atender crianças da 

Educação Infantil não inserida nas EMEIIS - Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, pertencente ao bairro Santa Luzia e a suas vizinhanças. 
. . . 

A Proposta de trabalho esta organizada no sentido de garantir uma gestão democrática, no âmbito da educação, e opção política pela construção de um 

sistema educacional de qualidade, de convivência na diversidade e da administração das diferenças.no exercício.das relações interpessoais. Partindo do 

pressuposto, formaliza decisão política para redefinir a proposta no âmbito da Educação lnfaniil, com amparo conforme assegura a legisiàção a seguir: 

- Constituição Federal de 1988, artigo 205 "A educação, -direito de todos. e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania s sua qualificação para o trabalho." 

No que diz respeito à Educação Infantil, artigo 208 IV- Atendimento em creche e pré-escola as crianças de zero a seis anos de idade. 

-Consta na lei nº. 8.096/90 Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) "A criança tem direito á educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. "A criança e o 

adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 

,.,..,moo~,,,.., 1 ~ ~ 9 1 
1- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; :~;

2 

6 $ 
< 

11- Direito de ser respeitado por seus educadores; 
O\. 
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. .RECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUA~ 
( CNPJ: 50.830.389/0001-70 

Rua: Triagem nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru São Paulo CEP: 17025-290 Fone: (14) 3239-1869 

Email: cbernestoguaggio@hotmail.com/priscilamichelotto@hotmail.co111 

Diieitd de contestar critérios avaliados, podendo recorres às instancias escolares superiores; 

Direito de organização e participação em entidades estudantis; 

"Acesso a escola público e gratuita próxima de sua residência". 

Único- É direito dos pais ou responsável ter ciência do processo pedagógico, bem como participar de definição das propostas educacionais. 

.,.., .,, 
o :,o ,-- a 
:x: n ~-
- ~ 

. . . . ' 
- LDB (Lei qe Diretrizes e Bases) Art.22 "A educação, básica tem por finalidade desenvolver o eçucando, ·assegurar-lhe a formação comum_indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e ém ·estudos posteriores. Art.29" A educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos flsico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade". 

· -Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações dadas pela Lei 13.024 de 2015: Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 

pública e as organizações da spciedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de. finalidades. de interesse público e recíproco, 

mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de 

fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil. 

2.3. Capacidade de Atendimento: A Creche possui sua capacidade de atendimento para o ano letivo de 2019, de 120 crianças, de 01 ano e 08 meses a 

05 anos e 07 meses, de ambos os sexos e em período integral. 

2.4. Forma de Atendimento: A Creche funciona no período integral, de segunda-feira á sexta-feira, das 7h30min às 17h ministradas no mínimo de 200 

dias letivas de efeito trabalho escolares. 

~ 
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.ECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUA~ 
( CNPJ: 50.830.389/0001-70 · 

, Rua: Triagem nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru São Paulo CEP: 17025-290 Fone: (14) 3239-1869 

Email: cbernestoguaggio@hotmail.com/priscilamichelotto@hotmail.com 

:ái.···cntérid de Elegibilidade para Atendimento: Atender crianças de Educação Infantil, cadastradas na entidade por ordem de inscrição, com prioridade 

as crianças oriundas de responsáveis inseridos no mercado de trabalho e crianças de vulnerabilidade social. 

2.6. Caracterização da CI~entela: A Creche Berçário Ernesto Qua~gio possui uma clientela proveniente de_ famílias complexas e diversificadas; 

_apresentam em alguns casos dificuldades ~orno: carência afetiva, alcoolismo, mães sçilteiras e pais separados. Os responsáveis.pelos alunos são na sua 

maioria, os .pais, e mães, e em alguns casos avós e familiares. Nossos alunos vêm de lares onde os pais atuam nas seguintes áreas do mercado· do 

trabalho: Operadores de Caixa, Docentes, Enfermeiras, Policiais, Faxineiras, Comerciantes, Funcionários Públicos, Empregadas Domésticas, e etc. 

2.7. Experiência na realização do objeto da parceria: A Creche Berçário.Ernesto Quaggio tem seu atendimento educacional desde 2005. 

.,., ..., 
o ::a .... o 
:e n 
-~ ~ 

2.8. Valor Global: R$ 263,584,30 ~'~ . c.t:: 
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META - AÇÃO 

Estimular o t Projeto Hora social 
entrosamento entre os 
alunos de dÍferentes 
idades e modalidades 
de ensino. 

• 

ESTRATÉGIAS -

-Realizar apresentações 
para outras turmas , -
sobre temas , -
relacionados à , _ 
aprendizagem, através 
de músicas, teatros, 
desenhos, painéis entre 
outros. 

' -

ENVOLVIDOS 

Humanos 
Diretori!;I,. 
Coordenação, 
Professores 
familiares e demais 
funcionários 

Materiais 
- Cd 

• 

Rl:!CURSOS 
NECESSÁRIOS 

Financeiros: 
- Recursos públicos 
- Recursos próprios 

\ 
FASE DE. , 

EXECUÇÃO 
Durante o ano 
letivo de 2019, 
seguindo um 
cronograma de 
atividades. 

'-5\ 

"{ 



. , 

2 

=, 

.RECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUA~ 
( CNPJ: 50.830.389/0001-70 . 

Rua! Triagem nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru São Paulo CEP: 17025-290 Fone: (14) 3239-1869 

Email: cbernestoguaqgio@.hotmail.com/priscilamichelotto@hotmail.ç_om 
·- •j :.~ 

Promover o I Area 
desenvolvimento dos portuguesa 
alunos por meio de 
trabalho pedagógico 
nas diversas áreas do 
conhecimento: língua 
portuguesa, 
matemática, ciências 

· - Projeto leitura 
-Páscoa. 
-Folclore 

língua 

naturais, ciências . . 
sociais, artes, cultura 1-Consc1ênc1a negra 
corporal. . -Contos 

Área matemática - 1 1 

Projeto A importância · 
dos jogos para 
aprendizagem 
matemática 
Projeto Contando 1 á 
10. 
Passeio á feira 
Sólidos geométricos 

Área ciências naturais ' 1 

• 

Língua portuguesa. 

- Leitura de diferentes 
textos informativos. 

-Cotação de historias 
-Roda de cqnversa 
-Fantoche 
- )..istas de palavras 
-Alfabeto móvel 
-Releitura da obra 
-Parfendas 

-Matemática 

-Tangran 
-Bingo 
- Jogos amarelinha 
- Domino números 
- Confecção jogos 
-Passeio á feira, 

quantidades. 

• 

1 

- Rádio 
- Folhas 
- Cartolin;;i 
- Tinta guache 
- Pincel 

Língua portuguesa 

Recursos materiais 
-Jornais, 
-Revistas 
-Livros, 
-Folhas 
-Cartolina 
-Giz 
-Canetinha 

Matemática 

Recursos materiais 
-Jornais, 
-Revistas 
-Livros, 
-Folhas 
-Cartofina 
-Giz 
-Canetinha 

Financeiros: 
- Recursos públicos 
-· Recursos próprios 

-

Durante o ano 
letivo de 2019, 
seguindo um 
cronograma de 
atividades. 
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~ECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAG,l 
CNPJ: 50.830.389/0001-70 

Rua: Triagem nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru São Paulo CEP: 17025-290 Fone: (14) 3239-1869 

Email: cb~rnestoquaggio@hotmail.com/priscilamichelotto@hotmail.com 
--~-

Projeto meio ambiente. 
Áreas ciências naturais: Ciências naturais 

Recursos matérias 
-Passeio na praça 

. -Plantio de sementes -Sementes 
-Mutirão limpeza e -Mudas 

conservação da escola. -Terra 
-Jogos sobre meio -Vaso 
-Plantio e distribuição de -Saco de lixo 

mudas. 

Área ciências corporal 
Área de ciência corporal . Área de ciência corporal 

Área cultura corporal ,... Roda· de conversa Recursos materiais · 
Esquema corporal e informal; --CDs 
Higiene bucal ,... Apresentação de - Sulfite - cartazes informativos; - Palito de sorvete 

- Fotos 
- Realização da -Fita métrica 

escovação - Barbante 
- Folhas grandes 

,... Desenho do corpo no - Guache 
papel craft - Revistas 

~ 

- Guache 
-Giz de cera 

' -Escova de dente . 
Creme dental 

-n .., 
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&ECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAG,) 
(. CNPJ: 50.830.389/0001-70 

Rua: Triagem nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru São Paulo CEP: 17025-290 Fone: (14) 3239-1869 

Email: cbernestoquaqgio@hotmail.com/priscilamichelotto@hotmail.com 
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-Cartolina 
-Lápis de cor, 

- -Borracha, 
-Canetinha 
-Figuras, 
-Toalha 

. 
Área arte Artes 

Área aites 
-Confecção cartão Recursos materiais 

Cores - Técnicas de pintura -Folhas grandes 
Primavera -Recorte e colagem - Guache 
Natal -Dobraduras - Revistas 

- Técnicas de pintura - Guache 
-Confecção de enfeites e -Giz de cera 

árvore de natal. -Cartolina · 
-Lápis de cor, 
-Borracha, 
-:Canetinha 

Figuras 

Humanos - - . 
- Diretoria, 
- Coordenação, 
- Professores 
- familiares e demais 

funcionários 

3 Aumentar à Projeto - Elaborar convites; Materiais: Financeiios 
participação da família A importância dos pais - Providenciar lanches; 
visando à vida escolar na vida escolar dos - Conscientizar, pais - Cartolina, - Recursos próprios 
do seu dependente, em alunos: Reunião de 

os 
ou responsáveis sobre a - Giz de cera, - Recursos públicos 

. 
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Promover 
encontros 
bimestrais 
longo do 

-
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,RECHE" BERÇÁRIO ERNESTO QUAG') 
, CNPJ: 50.830.389/0001-70 

Rua: Triagem. nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru São Paulo CEP: 17025-290 Fone: (14) 3239-1869 
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ênfase .. a · · reunião de Pais. importância da - Jogos letivo de 2019. 
pais. participação na vida - Computador, : 

escolar do aluno, - Papel colorido. 
através de conversas no 
portão da escola; 

Humanos 
"T1 "" 

- Diretoria, o :;z:, 
r- o 

-Promover encontros, :e n 
reuniões e palestras - Coordenação, ~ z 

profissionais - Professores ., 
com 
qualificados, - familiares e demais 

funcionários -
5' ~ -Elaborar cartaz. -
J\ -

-Realizar dinâmicas com :::. . . C\ 
os pais ou responsáveis; ) 

-Apresentar vídeo com 
. 

as. atividades 
desenvolvidas. 

1 Aumentar a Projeto - ,-Realizar palestras Financeircts: Realizar -conscientização dos Atividade de casa X educativas com objetivo Materiais semestralmente 
pais sobre a participação dos pais. informar e orientar sobre - : Recursos próprios pales_tras . 
importância da a importância da - Folha de· sulfite, - Recursos públicos educativas ao 
participação dos pais. realização e socialização cartaz, longo do ano 
nas atividades de casa. dos alunos e pais na Papel colorido, 

letivo de 2019. -
execução das atividades - Cola, 
de casa. : 

- Tesoura. ' 
-Realizar dinâmica e 

enviar através da : 
aaenda textos e frases is-

~'í 
• • 
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informativas 

-Confeccionar cartaz com 
Alunos conscientizando 
sobre a importância dos 
pais na realização das . 
tarefas. 

5 Aumentar as relações Projeto -Realizar reuniões, Humanos Durante todo ano 
interpessoais entre Pais, comunidade e questionários, cartazes - Diretoria, letivo 2019. 
pais, comunidade local funcionários peças e informativos que - Coordenação, 
e escola com ênfase principais para -auxilio e 

.., -,:, 
realize uma interação - Professores o :;o 

em seu entrosamento. aprendizagem . dos interpessoal entre 
,- o 

os familiares demais ::i:: n - e ?;; z alunos. funcionários, pais e funcionários 
comunidade, no sentido 

,o. 

de orientar sobre 
Materiais 

assuntos relacionados à -
vida escolar dos alunos. -Papel, 

01 Lt 
-Xerox, · 
-Cartolina, (j -I::;:: -
-Pincel, p ..o 
-Canetinha, ,. 

- - -1.ápis de cor - ),. 

-Giz de cera ,, 

6 Envolver a comunidade Projeto político -Em reunião com os pais Humanos Financeiros Durante todo ano 
no processo de gestão. pedagogo - e membros da - Diretoria, letivo, de acordo 

reformulação e comunidade escolar - Coordenação, - Recursos próprios com o calendário 
aprimoramento. assegurar que todos Professores -Recursos públicos escolar. -

tenham vez e voz para - familiares e demais 
expor ideias, sugestões funcionários 
e criticas. 

~ 

~'\ 
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Materiais 
-Apresentar· e 

disponibilizar o registro - Sulfite, 
escolar, para que todos - Xerox, 
possam consultar Cartão de - cores, 
quando necessário. caixa. 

. 
-Estabelecer parcerias 

buscando oportunizar e 
articulando-as com os 
objetivos do projeto 
político pedagógico 

-Elaborar questionários e· 
entregar aos pais ou 
responsáveis. 

-Elaborar uma caixa de 
sugestões e 
reclamações. 

Promover e garantir Projeto aprendendo e -Proporcionar momentos Financeiros 
uma aprendizagem de -ensinando com de estudos sobre as Humanos 
qualidade para os qualidade: Reunião concepções - Diretoria; ~ Recursos próprios 
alunos. pedagógica pedagógicas, - -Recúrsos públicos - Coordenação, 

favorecendo a reflexão - Professores 
do docente, sobre como - Familiares e demais os alunos aprendem, funcionários . seus interesses e 
motivações. 

Materiais -Propiciar estratégias 
diversificadas de ensino, 

Sulfite, utilizando recursos -
tecnológicos. Ampliar os - Xerox, 
espaços de - Cartão de cores, 
aprendizagem. caixa. 

~ 

.,., "" o ;,o 
r O :e n 
~ z . 

"' 

....... 

u\ LJ: -~ - ,--iJ,.) 
- t:\ -

Será realizada 
bimestralmente, 
durante todo ano 
letivo de 2019. 
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- Tomar o ensino efetivo e 
motivador. 

8 Conservar o patrimônio Projeto Preservando o -Fazer levantamento das Humanos Financeiros Durante todo ano 
escolar patrimônio escolar. necessidades de - Diretoria, letivo 2019. 

recursos e - Coordenação, - Recursos próprios 
. planejamentos coletivos. - Professores -Recursos públicos 

- Familiares e demais 
-Desenvolver projetos de funcionários 

conservação do 
patrimônio. 

Recursos Materiais 
-Manter registros -Papel, 

organizados dos bens. -Xerox, 
-Cartolina, 
-Pincel, 
-Canetinha, 
..:Lápis de cor 

9 Valorização e Projeto aprendendo - Promover eventos que Humanos Financeiros Durante todo anó 
capacitação dos com amor. Cursos expressem o trabalho - Diretoria, letivo 
docentes oferecidos pela desenvolvido pelo - Coordenação, '- Recursos próprios .., -,:, 

o :>:> - Secretaria da• professor e dignifique Professorês '-Recursos públicos - r- o - :e n Educação. perante · os colegas e a - Familiares e demais ?:; z 
comunidade. 10 

funcionários 
-Promover aos docentes Recursos Materiais -condições para -Papel, "' 

~ 
participação nos cursos 

-Cartolina; \J\ -oferecidos pela 
'--Secretaria Municipal de -Xerox, µ:: ~ 

Bauru e demais cursos -Cartolina, _ LQ 
de e~ensão e -Pincel, ~ 
valorização profissional. -Canetinha, 

Láois de cor . 
~ 

~~ 
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FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL - SUBVENÇÃO 
VALOR: R$ 263.584,30 esse valor será dividido por 7 meses de junho á dezembro. 

4.1RECURSOS HUMANOS 
Fonte de Recurso: Municipal 

Encaraos Sociais e Trabalhistas 
a Formação cargo C/H Regime Salário FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13' Rescis Férias Dem T Profissional Trabalh Liquido 8% 7,5% A 15% 8% à 11% VNVT 1/12 ão 1/3 ais lsta 1% 1112 Enc 

argo 
s 

01 Ensino superior Educadora 04 CLT R$1.703,77 R$149,78 R$18,72 R$168,50 R$ 220,00 R$148,59 R$ 42,59 

02 Ensino Superior Educadora 08 CLT R$ 6.432,04 R$ 599,14 R$ 233,32 R$ 71,32 R$ 823,80 R$ 440,00 R$ 594,37 R$ 178,31 

03 Ensino superior 
Recreadonlsta 08 CLT R$ 4.456,50 R$ 391,77 R$48,97 R$391,77 R$ 660,00 R$ 408,10 R$122,43 Incompleto 

01 Ensino superior 
Recreaclonlsta 08 CLT R$1.485,50 R$130,59 R$16,32 R$130,59 R$ 220,00 R$ 136,03 R$ 40,81 Completo 

01 Ensino superior Coordenadora 04 CLT R$ 3.002,34 R$ 275,73 R$ 65,19 R$ 34.46 R$ 379,13 R$22U,00 R$ 287,47 R$ 86,16 

01 Ensino Médio Serviços 08 CLT R$1.131,93 gerais R$105,30 R$13,16 R$105,30 R$220,00 R$ 109,67 R$ 32,90 R$ 140,00 

01 Ensino Médio Cozinheira 08 CLT R$1.668,17 R$146,64 R$18,32 R$164,98 R$ 220,00 R$ 152,75 R$45,81 

01 Ensino médio Aux. cozinha 08 CLT R$ 1.287,94 R$111,99 R$13,99 R$111,99 R$ 220,00 
R$116,65 R$ 34,99 R$140,00 

01 Ensino médio Aux. 08 CLT R$ 2.714,16 R$ 249,39 R$ 60,28 R$ 31,16 R$ 342,90 R$ 220,00 .R$ 252,20 R$ 77,92 administrativo 
TOTAL 

OBS: Em caso de reclsão a entidade assumirá com os custos necessários. 

Total 
Mensal 

R$ 2.451,95 

R$ 9.372,30 

R$ 6.479,54 

R$ 2.159,84 

R$ 4.350.48 

R$1.858,26 

R$ 2.416,67 

R$ 2.037,55 

R$ 3.948,01 

R$ 35.074,60 

-n .., 
o ::o ,- o 
:x: n .~ z 

,o 

Total 

R$ 17.163,65 

R$ 65.606,10 

R$ 45.356,78 

R$15.118,88 

R$ 30.453,36 

R$ 13.007,82 

R$ 16.916,69 

R$ 14.262,85 

R$ 27.636,07 

R$ 245.522,20 

~ 

~~;:-: 



~ECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAG~ 
CNPJ: 50.830.389/0001-70 

;:,; : 
_ .. :; .. ~. Rua: Triagem nº 4-71, vila Santa Luzia Bauru São Paulo CEP: 17025-290 Fone: (14) 3239-1869 
~: ... 

. --·· ·~\ ;~ ~~t.. :::V~~~:! .. ;·~ Email: çJ>emestoquaggio@hotmail.com/priscilamichelotto@hotmail.com . 

4.2 SERVl_ç_os DE TERCEIROS 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total !anual) . 

. 

"-

TOTAL 

Fonte de Recurso: Estadual - -
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

Fonte de Recurso: Federal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

.,., "0 o ::e 
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4.3 DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo 

Natureza da desDesa 
DAE (DEPARTAMENTO DE ÁGUA E-ESGOTO) 

CPFL(COMPANHIA ~AULISTA DE FORÇA E LUZ) 

SERVIÇO DE TELEFONIA 

TOTAL 

Custo M-imsal 
R$ 2.580,30 

4.4 DESPESAS DE CAPITAUAUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) utilizar até 5% do valor anual. 
VALOR TOTAL: 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal 
Equipamentos e Material Permanente (relacion_ar) 
TOTAL 

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
- - - - -· - ":11 - - -

Concedente 

Custo Total 
R$ 18.026,10. 

Custo Total (anual) 

1ªParcela 1 2ªParcela 1 3ªParcela 1 4ªParcela I SªParcela 1 &ªParcela 1 7ªParcela I BªParcela 1 9ªParcela 1 10ªParcela 1 11ªParcela 1 12ªParcela 
1 1 1 1 1 R$ 37.654,90 1 R$ 37.654,90 j R$ 37.654,90 1 R$ 37.654,90 1 R$ 37.654,90 1 R$ 37.654,90 1 R$ 37.654,90 

&.CRONOGRAMAS DE'DESEMBÕLSO / Aüxiúo· - - ----- - - - - - - - e --
Concedente - Fonte Municipal 

1ªParcela 1 ~Parcela 1 3ªParcela 1 4ªParcela 1 5ªParcela 1 &ªParcela 1 7ªParcela I BªParcela 1 9ªParcela 1 10ªParcela 1 11ªParcela 1 12ªParcela 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

f. ÕÕN.lBAPAFiTIDA G1;8AL DA ENTIDADE: ----
CONTRAPARTIDA R$10.200,00 

7. 1 AUTOMÓVEL: ( ) sim ( X) não 
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8. AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL 

O processo de avaliação é realizado através da verificação de hábitos, atitudes e habilidades orais e escritas, executadas ao longo do período. As 

· informações sobre aprendizagem dos alunos, seu rendimento e o trabalho prestadas pela Unidade Escolar, são realizadas através de discussões, 

conversas inçlividuais, reuniões e questionários avaliativos. Abaixo, segue os resultados tabul~dos em forma de tabela das questões aplicadas na 

comunidade escolar. 'Lembrando que as metas apresentadas acima tiveram como base os resultados desta avaliação. 
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Colunas2 
NÃO RESPONDERAM 

REGULAR 
BOM 

OTIMO 
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■ BOM 
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9. DIRIGENTE: 

PRESIDENTE : 

•rw-.,odrigues 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: 

Lig 
Conselheira 

COORDENADORA: 

d2,,!<il.i :1hut.trW 
Dj ~-,scila Michelotto 

Coordenadora 

"' 

' "\ 

ida 
Conselheira 

.. .. 

--:s::-~ 
Sandra Sueli Castro do Nascimento 

Conselheira 
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IRMÃ CATARINA 
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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO CRECHE "IRMÃ CATARINA" 
BAURU -SÃO PAULO 

CAPITULO 1 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS. 

Art. 1° - A Associação Creche "Irmã Catarina•, constitulda em 22 de outubro de 
1982, inaugurada em 25 de janeiro de ~983 é uma associação cMI de direito privado, sem 
fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede e foro no município de 
Bauru, Estado de São Paulo, situada a Rua Pedro Fernandes 12-34, Vila lplranga CEP 
17.056-140. 

§ Único: Do próximo artigo em diante o termo Associação refere-se e à 
Associação Creche "Irmã Catarina•. 

Art. 2° - A Associação Creche "Irmã Catarina" tem por finalidade, abrigar e manter 
em regime de creche por tempo integral, crianças de ambos os sexos, de 02 a 05 anos de 
idade. 

§ Único: As crianças matriculadas neste exerclcio, maiores de 05 anos de 
idade, serão atendidas até o dia 31 de dezembro de 2007. 

Art. 3° - No desenvolvimento de suas atividades, a Associação observará os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência e não fará 
qualquer distinção de origem, raça, sexo, cor, religião e quaisquer outras formas de 
discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes. 

§ Único: Promover o respeito aos direitos da criança tendo como referência o 
disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Art. 4° - A Associação terá um Regimento Interno que, aprovado pela Assembléia 
Geral, disciplinará o seu funcionamento. · 

Art. 5° - A fim de cumprir sua finalidade, a Associação se organizará em quantas 
unidades de prestação de serviço se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas 
disposições estatutárias. 

J 
✓ ís 
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\\ 2tü' FOLHAS 

§ 1º - Poderá também a Associação criar unidades de prestação de serviços 
para a execução de atividades visando à sua auto-sustentação, utilizando todos os 
meios licitos, aplicando seus resultados operacionais integralmente no 
desenvolvimento dos objetivos institucionais. 

§ 2° - A Associação buscará recursos para sua manutenção, através de 
promoções, eventos, dos associados e convênios firmados com órgãos 
governamentais. 

§ 3° Outros meios de angariar fundo poderá ser decidido pela diretoria, mas 
posteriormente deverá ser referendado pela Assembléia Geral, que, em caso de 
negativa não poderá ser repetido, sempre de acordo com a legislação vigente. 

CAPITULO li 

DOS ASSOCIADOS 

Art. 6" - O quadro social da Associação compõe-se de cidadãos por livre iniciativa, 
maior de 18 (dezoito} anos, os quais contribuirão para o desenvolvimento comum 
dos objetivos da Associação. 

§ único - É ilimitado ô número de associados, distinguidos nas seguintes 
categorias: 

1 - fundadores, aqueles que assinaram a ata de fundação; 
li - contribuintes. 

Art. 7° - São direitos dos associados, quites com suas obrigações sociais: 
1 - votar e ser votado para os cargos eletivos; 
li - tomar parte nas Assembléias Gerais, Ordinária e Extraordinária; 
Ili - participar de atos solenes ou comemorativos; 
IV - a qualquer tempo, através de requerimento, se desligar, a titulo de 

demissão. 

Art. 8° - São deveres dos associados: 
1 - cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 
li - acatar as determinações da Diretoria; 
Ili - zelar pelo bom nome da Associação; 
IV - realizar ativamente bens e serviços, e pagar as mensalidades. 

Art. 9° - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente pelos 
encargos da Associação, exceto na forma da lei, sendo a qualidade de associado 
intransferível. 

CONFERE COM O . 
ORIGIN~ 
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PROC. Ne 9 _-9,l 

FOLHAS 15' 3 ~'1' i 
Art. 10 - Será aplicada a pena de exclusão aos associados, através da assembléia geral, (!/ ' 

que: 
1 - causar dano moral ou material à Associação; 
li - não comparecer às reuniões com regularidade; 
Ili - servir-se da Associação para fins políticos ou estranhos aos seus 

objetivos. 

§ Único - Da decisão do órgão que decretar a exclusão, caberá recurso a 
essa mesma assembléia. 

CAPÍTULO Ili 

DOS USUÁRIOS 

Art.11 - Denomina-se usuário a criança atendida pela Associação, pais ou pessoa 
responsável legalmente pela criança, sejam ou não, familiares da mesma. 

Art. 12- São direitos dos usuários: 
1 - manter-se informado sobre o dia da criança na Associação; 
li - ser informado sobre o calendário anual de atividades; 
Ili - participar da reunião bimestral. 

Art. 13 - São deveres dos usuários: 
1 - colaborar com o bom funcionamento da Associação, cumprindo seu 

Regimento Interno e Estatuto. 
li - participar das reuniões que forem convocados, justificando, mesmo que 

verbalmente, a sua eventual ausência, informando-se posteriormente, se for o caso, sobre 
o assunto tratado na mesma. 

CAPITULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 14 - A administração da Associação se compõe de: 
1 - Assembléia Ordinária e Extraordinária; 
li - Diretoria; 
Ili - Conselho Fiscal. 

Art. 15 - A Assembléia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á dos 
associados em pleno gozo de seus direitos estatutários. · 

CONFERE COM 
ORIGINAL 

·- ---~-------------



1 PROC. N2 

FOLHAS 

1º OFICIAL DE REGISTRO CIVILDE PESSOAS JURfDICAS DE BAURU-SP 
JIIICROFILIIIADO-N" 63,699 

Art. 16 - Compete privativamente à Assembléia Geral: 
1 - eleger os administradores; 
li - destituir os administradores; 
Ili - decidir sobre a dissolução da Associação; 
IV - decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 

bens patrimoniais; 
V - aprovar o Regimento Interno; 
VI - aprovar as contas; 
VII - alterar o estatuto. 

Art. 17 -A Assembléia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano para: 
1 .:... aprovar a proposta de programação anual da Associação, apresentada 

pela Diretoria; 
li - apreciar o relatório anual da Diretoria; 
Ili - discutir e aprovar as contas e o balanço apreciados pelo Conselho Fiscal. 

Art. 18-A Assembléia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando convocada: 
1 - pela Diretoria e/ou Presidente; 
li - pelo Conselho Fiscal; 
Ili - por requerimento de 20% dos associados quites com as obrigações 

sociais. 

Art. 19-A convocação da Assembléia Geral será feita por meio.de edital afixado na 
sede da Associação, ou publicação na imprensa local, ou por circulares e por outros 
meios convenientes, com antecedência mínima de 08 dias. · 

§ 1° - Qualquer Assembléia instalar-se-á em primeira convocação com a 
maioria dos associados inscritos até a data da mesma, e, em segunda convocação, 
com qualquer número de associados. 

§ 2" - A Assembléia Geral Extraordinária convocada especialmente para os 
casos dos incisos li e VII do Art. 16 deste Estatuto deverá contar com votos concorde 
de 2/3 dos associados presentes. A Assembléia, não podendo ela deliberar em 
primeira convocação sem a maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 
nas convocações seguintes. 

Art. 20 - A Diretoria será constituída por um Presidente, um Vice Presidente, ~ º e 2° 
secretário, 1° e 2° tesoureiro, eleitos dentre os associados, em pleno gozo de seus 
direitos sociais. 

§ 1° - O mandato da Diretoria terá a duração de 03 (três) anos, e ocorrerá 
preferencialmente na primeira quinzena de junho. 

§ 2° - Em caso de vacãncia, o mandato será assumido pelo respectivo 
suplente, até o seu término. 

CONFERE COM O 
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Art. 21 - Compete à Diretoria: 

1 - elaborar programa anual de atividades e executá-lo; 
li - elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual; 
Ili - entrosar-se com instituições públicas e privadas, para colaboração em 

atividades de interesse comum; 
IV - contratar e demitir funcionários. 

Art. 22 - A Diretoria reunir-se à bimestralmente, preferencialmente na primeira 
quinzena do mês. 

Art. 23 ~ Compete ao Presidente: 
1 - representar a Associação ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente: 
li - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno; 
Ili - presidir a Assembléia Geral; 
IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
V - celebrar convênios e contratos 
VI - abrir, manter, movimentar as contas bancárias e assinar cheques, ordem 

de pagamentos, podendo encerrar as contas conjuntamente com o 1 º Tesoureiro ou 
2º Tesoureiro; 

VII - contratar e demitir funcionários ou profissionais especializados; 
VIII - resolver os casos que entender urgentes para o bom andamento da 

Associação, dando ciência aos demais membros da Diretoria; 
IX - decidir com o seu voto os casos de empate na deliberação da Diretoria. 

Art. 24 - Compete ao Vice Presidente: 
1 - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimento; 
li - assumir o mandato em caso de vacância, até o seu término; 
Ili - prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente e demais 

Diretores. 

Art. 25- Compete ao 1° Secretário: 
1 - secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral e redigir as 

respectivas atas; 
li - divulgar as atividades da Associação. 

Art. 26 - Compete ao 2° Secretário: 
1- substituir o 1° secretário em seus impedimentos; 
li - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
Ili - prestar, de modo geral, a sua colaboração ao 1° secretário. 

Art. 27 - Compete ao 1º Tesoureiro; 
1 - arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxilio e 

donativos em dinheiro ou em bens, mantendo em dia a escrituração comprobatória; 
li - pagar e movimentar as contas bancárias, assinar cheques, ordem de 

pagamentos, transferências conjuntamente com o presidente ou Vice Presidente; 
Ili - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem 

solicitadas; y 
U( (e)~, 
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IV - apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembléia Geral; 
V - apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 
VI - conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário e documentos 

relativos à tesouraria, inclusive contas bancárias que movimenta em conjunto com o 
Presidente; 

VII - manter, em estabelecimento de credito, quantia necessária à 
manutenção da programação da Associação; 

Art 28- Compete ao 2° Tesoureiro; 
1- substituir o 1° tesoureiro em suas faltas ou impedimentos: 
li - assumir o mandato em caso de vacância até seu termino; 
Ili - prestar, de modo geral, a sua colaboração ao 1° tesoureiro. 

Art. 29 - O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros e seus 
respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral. 

§ 1° - É vedado para membros do Conselho Fiscal pessoas com parentesco 
até 3° grau em linha reta ou colateral com os membros da diretoria; 

§ 2° - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da 
Diretoria. 

§ 3° - Em caso de 11'.acância o mandato será assumido pelo respectivo 
suplente até seu término. 

Art. 30 - Compete ao Conselho Fiscal; 
1 - examinar os livros de escrituração da entidade; 
li - examinar o balancete semestral apresentado pelo tesoureiro opinando a 

respeito; 
Ili - apreciar os balanços e inventários que acompanham relatório anual da 

Diretoria; 
IV - opinar sobre aquisição e alienação de bens por parte da Associação; 
V - Quando necessário convocar Assembléia Geral Extraordinária. 

§ Único O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente e 
extraordinariamente, sempre que necessário. 

Art 31 - Não percebem seus diretores, conselheiros, associados, instiruidores, 
benfeitores, ou equivalentes, remuneração, vantagens ou beneflcios, direta ou 
indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razão das competências, funções ou 
atMdades que sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. 

CONFERE COIVI O 
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Arl 32 - O patrimônio da Associação será constituldo de bens, móveis, imóveis, 
veículos e semoventes, ações, apólices de dividas públicas, contribuições dos 
associados, auxilio e donativos em dinheiro ou em espécie. 

Arl 33 - A Associação aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado 
operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no 
desenvolvimento de seus objetivos. 

§ Único - Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados 
dentro do município de sua sede, ou no caso de haver unidades prestadoras de 
serviço a ela vinculada, no âmbito do Estado concessor. 

Arl 34 - A Associação não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, 
participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma. 

Arl 35 - A Associação aplicará as subvenções e doação recebida na finalidade a 
que esteja vinculada. 

Arl 36 - Em caso de dissolução ou extinção destina o eventual patrimônio 
remanescente à associação · congênere de fim não econômico, lotada de 
personalidade iuridica, com sede e atividades predominantes no Estado de São 
Paulo, preferencialmente no municipio de origem, registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social - CNAS. 

Art. 37 - A Associação não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo 
determinado de indivíduos, famílias, entidade de classe ou de sociedade com 
caráter beneficente de assistência social. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Arl 38 - A Associação só será dissolvida por decisão da Assembléia Geral 
Extraordinária, especificamente convocada para esse fim, quando se tomar 
impossível à continuação de suas atividades, atendendo neste caso ao Art. 36 deste 
Estatuto. 

Arl 39 - O presente Estatuto poderá ser reformulado no todo ou em parte, a 
qualquer tempo, conforme Art. 16 inciso VII deste Estatuto ou por imposição legal e 
entrará em vigor na data de seu registro no cartório. 
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Art. 40 - Só poderão integrar a Diretoria e o Conselho Fiscal os associados 
residentes no município de Bauru. 

Art. 41 - O exercício social compreenderá de 01 de j;:meiro a 31 de dezembro de 
cada ano. 

Art. 42 - Os casos omissos no presente Estatuto serlto resoMdos pela Diretoria e 
referendados pela Assembléia Geral. . . .. ,. . _ 

Art. 43 - Revogam-se todas as disposições anteriores. 

Bauru, 05 de agosto de 2016. / ~ 

~ - ~ -

/~~~ 
Regi~le~ BafretJ Frederigue 

Presidente da Assembléia 
. -- ) 

(' 
').,._,u?.~,,_,,JLo.---\. 

Sueli Carvalho Gou1art 
Secretária da Assembléia 

- . i__.;. .. - -- -------- -.___ - -; 

(_ . .Vera Lúcia Corrêa · 
OAB 88235/SP 
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Ata 424 

Ata da Assembléia Ordinária da Associação Creche "Irmã catarina», realizada em segunda 

convocação às 09h30m do dia 20/05/2019na sede da Crf?Che , localizada à Rua Pedro Fernandes 

n. 12-34, Vila lpiranga, Bauru/SP, CNPJ n. 50.834.704/00C>l-38, conforme convocação prévia em 

edital afixado na creche e correspondência enviada aos diretores, Séicios para fim especifico de 

eleger a nova diretoria e aprovar as contas, balanços e relatórios administrativos do Triênio 2019 

a 2021. Atendendo a convocação de acord_Ó com o Estatuto Social, capítulo IV, artigo 15 e 16, 

Inciso 1: A nova Diretoria regerá a Creche a partir de 13 ele junho de 2019 a 13 de junho de 2021.A 

presidente cessante apresenta as contas, balanços e relatórios de atividades executadas no 

triênio (2013 a 2016) para que todos possam examinar e verificar a documentação. Após a 

aprovação pela Assembléia a Sra. Regina agradece a colaboração dct diretoria cessante, coloca 
· os cargo~ a disposição e convida a Sra. Neidir Aparecida do Nascimento para presidir a 

Assembléia-Ordinária e convida a mim Zuleima Calderon de Andrade para secretariar. A Sra . 

. . -. . Neidir verificou . a _existência de quórum-: legal, instalou a assembléia e informa que são 

~n~!datos a comPQr a diretoria todos os· presentes em gozo de sc!us direitos estatutários. A 

presidente ainda esclarece que o mandato da diretoria anterior continua vigente e se encerra 

em 12/06/2019, porém a el~ição da nova diretoria está sendo rec1lizada hoje em virtude de 

alguns diretore~_t~~em compromissos agendados para a 1. quinzena de juriho/2019 e para que 

a Creche não sofra penalidades e bloqueios nas contas bancáric1s todos concordaram em 

antecipar a Assembléia de Eleição e Posse da nova diretoria. Como não há chapa estabelecida 

a Sra. Maria Aparecida de Araújo Monteirq faz uso da palavra e sug1!re a seguinte composição: 

. . Presidente:· Regina "Helena Barreto FredeJigue, Vice-Presidente: Maria Aparecida de Araújo 

Mont~iro, L ~esoureira::Néidir Aparecida do Nascimento, 2. Tesoureiro: João Batista Gorla, 1. 

Secre~ria: Zul~ima calderôn de Andrade, 2. Secretári,a: Regiane Cecília Lizi. Conselho Fiscal 
Efetivo: ·Sônia M~ri~ Silveira, Maurício Chierice LopE?S e Paulo Sérgio canalli. Suplentes do 
Conselho· Fiscal: Miguel 2aidan Daré, Adriane de Paula Campos Battisttuta, Maria Antonia de 

Marco Massa. A chapa apresentada foi aceita e aclamada pela assembléia. A seguir a Sra. Neidir 

dá por eleita a nova diretoria para que a presidente eleita e demais membros tomem posse de ~ ,. 
seus respectivos cargos e deverão cumpri(o mandato de três anos <1 partir de 13/06/2019 com 

término no dia 13/06/2021. Fo·ram designados os seguintes Colabo,radores: Ulisses Frederigue 
Júnior, TI:zuro Yoshimura, Thals Simões Grossl Simão, ,!\na Maria <ile Araújo Monteiro Xavier, 

Marisa Bersani Gorla, Maria Luiza Albieiro. Após a posse a presi<Jlente eleita Regina Helena 

Barreto Frederigue agradece a todos pela confiança depositada. A SEiguirfoi dada a palavra livre 

e como ninguém se manifestou a presidente eleita encerrou a Assembléia e eu Zuleima calderon 

de Andrade lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pela presidente da Assembléia. 

Bauru, 20 de Maio de 2019. Esta Ata é cópja fiel do livro n. 2 (dois) p,ágina 91. 

Presidente 
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.Jl_sso~ão-·Crecfíe "Innã Cattirinà• 
Rua Pedro Fernuda n"l2-~-CEP 17056-1.CO- Vila lp!ril1131-1taua s.P. 

CNPJ. a"50.83U&WIIOl-3l!-Foae (14)~ 

. liif"orí!lg que: eli Regina Helenà Bárretµ Frederjgue, na qualidade ge· rep~ legal. da AssotÍação 
Creche "Irmã C?Jarina" que no dia 20/051209 realizamos Assembléia Gtmil Ordinária para eleição e ~ 
_da Direto~ _cjue dirigirá_ a Creche no triênio 2Ó19 - 2021 a ~pai;/!' da <li.d 3/06Í2019...: 13Í06fl021. Segue 
Relação da Compo$ição da respectivà DI~ para o triêni<}'.~9-20211.. · · 
A Ala 424 da-Assembléia Onlinãria da Associação i::reciie "'Irmã Catarina", reaÍizada em ~nda 
convocação às• 'ÍOhOOm do dia 2ÓJ05/2019 (viil!B de maio de dois mif e dezenove) na sede da Creclie, 
localizada a Ruà .Pedro Fernandes n.012--34, Vila lp1ranga, Bauru /SP; CNPJ n• 50.834,704/0001-38. 
corifonne convocação prévia em- edital :aflXado na Crecile e coÍresj>0ndência emiiada aos· Dire!Dres, . 

. Sócios e Colabora(/ores para fim especiflCO de eleger a nova diretoria e-aprovar as con!as, balan~ e: 
relatqrios administrativos do Triênio 2!'.)16 a 2019 Atendendo a COIIV(icaçãO de acordo com o Estatutó 

.· Social,-Capitulo N, artigo 15 e 16. Inciso 1. A nova Diretoria regera a C~che a P,artlr de-13 de jw!ilà de 
. 2019 a 13 ele junho de 2021·. A presidente cessante apresenta ·as çoiilàs,-bala11ÇOS e relatórios. de . 
• atividades executadas no triênio -(2016 a 2019) para qtie· todos possam. examinar e verificar a. ·· 
. documentação. Após, a aprovação pela Assembléia a presidente a Sr.a. Regina àgiadece a colaboração 
· c:la dlretolia cessante e coloca os cargos a qispos'içãà e convidá a SrE1. Neidir Aparecida do Né!5ç:irilentó 

· .. para presicfrr a Assembléia Ordinária e COl)Vida a niim Zuleima Caj(:léron Andrade para· sécrelariar-a-
As~éia. 

NofM • Quallftc:açlo • Dli8tt»ita" 

· .· · P{'8Sldente: Regina' H.tre1a8e lá Fnkf!J,._~ 
RG, 5,429.023-5 1 CPF. 096.0ij9.458-05 
Avenida Affonso José Aiello 14-100-Casa R 19-Vila Aviação 
CEP. 17.018-520- Residencial ViDággio li . 
·Estado Civil: Casada 
Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Psicóloga 

Vice - Presidente: ... ~· Ara~ llutl lt>J 
RG. 5.794.935 / CPF. 162.QSô.618-45 . 
Avenida Affonso José Aiello 14-100 Casas ·25 - Vila A,liação 
CEP. 17.018-520 ~ Residenéial Villaggio li · 

· Estado Çivll: Casada · 
Nacionalidade: Brasileira 

.. · Profissão: Do Lar · 

1• 8ec1etárla: Zuldma CllfcMmi *Andilldíl' · 
RG. 12:326.692 / CPF. 0f5.266.098-43 
Rua Voluntários da Páttja nº. 4-37 
CEP. 17:013'-026 / Higienópolis . 
Esf?do CMI: Solteira . 
Nacionálidade: Brasileira 

. . . 1 . 

CONFERE COM O !·: -

. ClRl(ilNAL ~l Profissâo: Artesã . 

2- Secretaria: ~Ceçtifa Uzl. . 
RG.13.344.437-5-,CPF. 022.282.508-13 

· . Rua Pedro Antonio Roiz 3-050 Bloco 1 Apto 113 
Cep.11.018-37Ó- Bauru 
Estado Civil: Casada 

· Íllàcionalidade: ·Brasileira 
Profissão: Juíza do Trabalho· 
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1ª Tesoureira: Neldlr Aparecida Nasc:fmenta 
RG. 9.585.253-0 - CPF: 792.760.168--72 
Travessa OscarSeabra 1-52 
Cep - 17.060-015 - Vila Seabra 
Estado Civil: Solteira 
Nacionalidade: Brasileira 
Prof1SSão: Servidor Público Fede~I 

2" Tesoureiro: Joio Batista Gorfa 
RG.4.217.510-0 /CPF. 709.205.168-15 
AV. Affonso José Aiello 6-55 

PROC.NV_· ..L.,.;=:-'-'--L--é:::=~ 

FOL.HAS 

Cep. 17.018-520 Residencial Spazio Verde Casa 34/35. 
Estado Civil: Casado 
Nacionalidade: Brasileiro 
Profissão: Engenheiro / Empresário 

CONSELHO FISCAL: 

TITULARES 

S6nia Maria da Silveira 
RG. 2.963.942 -6 CPF 127.430.928-07 
Rua Bartolomeu de Gusmão 4-26 
Cep. 17017-336/ Jardim América 
Estado Civil: Divorciada 
Nacionalidade: Brasileira . 
Profissão: Assistente Social Aposentada 

Maurfcfo Chferlce Lopes 
RG. 9.283.0754 CPF. 051.515.47844 
Av. lrineu Bastos 5-16 Q13 L 12. 
Residencial Lago Sul CEP. 17.053-861 
Estado Civil: Casado 
Nacionalidade: Brasileiro 
Profissão: Médico 

Pauto Sergfo Canalfl 
RG. 9.828.383-2 - CPF. 824.607.608-68 
Rua Dama da Noite 4-35 . 
Cep. 17 .020-050 - pq Vista Alegre 
Estado Civil: Casado 
Nacionalidade: Brasileiro 
Profissão: Corretor de Imóveis 
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CONSELHO FISCAL: 

SUPLENTES: 

Adriana de Paula Campos Battistutta. 
RG. 13.501.358-6- CPF. 055.397.758-05 
Rua Mario Ranieri 4-45 casa 1 -12 B 
Cep. 17054-646 Condomínio Jardins do Sul 
Estado CMI: Solteira 
Nacionalidade: Brasileira 
Profiellão; Servidor Público Federal 

Marta Ant6nla de Marco Massa 
RG. 4.537 292 - CPF. 827.551.408-87 
Rua Agenor Meira ~ 
CEP. 17.010-220 - Centro 
Estado CMI: Casada 
Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Professora Aposentada 

Mfguef Zafdan Daré 
RG. 17.744.716 CPF 137.211.018-63 
Rua Cussy Júnior 8-7 Apartamento 65 
CEP. 17.015-020 / Centro 
Estado Civil: Solteiro 
Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Funcionário Público Municipal 

ReginaHe~~ 
presidente 
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12/06/2019 Comprovante dos dados informados 

• 

Prefeitura Municipal de Bauru 

Inscrição Municipal: 86535 

Dados do Contribuinte: 

AazaoSocial: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA 

CNPJ: 50.834.704/0001·38 

N° de fundonãrios: 9 

N° Func. Deficiente: O 

N° de Prof. Habilitados: 

Tam. do Estab.: 250.00 m2 

Data de Abertura: 24/08/2005 

Nº de s6clos: 1 

Data de Inicio: · 

o 

Data de Encerramento: · 

capital Raglsb'aclo: R$ 1 

Data de Fim: • 

E-mail: crecheicatarina@yahoo.com.br 

Optante Simples Nacional: NÃO 

Apolo ao Esporte Amador: NÃO 

Dados do Endereço Fiscal 

Logradouro: RUA PEDRO FERNANDES 

Complemento: • 

Número: 12-34 Bairro:Vila S. Joao Do Iplranga 

Estado: SP Cidade: BAURU 

Dados do Endereço de Notificação 

Logradouro: RUA PEDRO FERNANDES 

Compleme-. -

Número: 12·34 Bairro: Vila S. Joao Do Ipiranga 

Estado: SP adade:BAURU 

Telefone: 

(14) 3206-8003 

(14) 3206-8004 

(14) 3236-2684 

ISSQN TUFE 

99.99 4.47 

Dado(s) do(s) Telefone(s) 

Tipo: Ramal: 

Notificação 

Notificação 

Comercial 

Dado(s) da(s) Atividade(s) 

Inicío 

24/08/2005 

23/03/2007 

Término Nome da Atividade 

23/03/2007 SERVICOS PUBUCOS, COMUNITARIOS E SOOAIS • 
DE CARATER COMUNITARIO, ASSISTENCIAi. E 
FIJ.ANTROPICO DE a.ASSE SINDICAL E RELIGIOSO 
ENTIDADE ASSISTENCIAL • SEM FINAUDADE 
WCRATIVA 

anligo.bauru.sp.gov.bdapicaliw/sislemaTribulariolreslrikr/isnDeclaracao/issq.php 1fl 



\2f06/2019 
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Comprovante dos dados informados 

Descrição da Atividade: 

• 

CRECHE SEM FINS LUCRATIVOS 

Dados do(s) S6cio(s) 

Nome : REGINA HELENA BARRETO FREDERIGUE 

Entrada: 15/01/2015 Salda: -

Logradouro: AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VIUAGGIO II 

Complemento: CASA Rl9 Estado: SP 

PROC. N2,_.!:...::~l-,-LIL--'t._~ _-_;;;.;:f 
FOLHAS 

a>F: 096.099.458-05 

11po: Sócio 

Nwnero:6-100 

Cidade: BAURU 

Informações Processadas em: 14/02/2011 

Código de autenticidade: 45000 . 560234 - 2011 

Praça das Cerejeiras, 1-59, CEP: 17100-000 Fone (14) 3235-1000 Bauru - SP 

lml2!i!DI!: 1 Voltar 

antigo.bauru.sp.gov.br/aplcativo(siTrlbulario/mStrinOeclaracao/issCAES.php 



12/08/2019 

\PROC.N9 

FOLHAS 

• 

IIINlmRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receifa Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE Dá3m>s RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEIJERAIS E À DMDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA 
CNPJ: 50.834.704/0001-38 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a aéditos tnl>utários administrados pela Seaetaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matr1Z e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
lodos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. RefenHle à situação cio 
sujeito passivo no amblto da RFB e da PGFN e abrange 1nclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua aulenlicidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.bP ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n• 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:50:42 do dia 15/05/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/11/2019. 
Código de controle da certidão: 9A2F .A485.3448.AA78 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



Imprimir Certidão 12/06/2019 IJ,, ... 

t:i~fj 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURllJ 

Secretaria de Economia e Finanças I PROC. N2 J g_J1i t;1_ ] 

Departamento de Arrecadação Tributãria i..:. F:.::O:.::L:.::HAS====l_S==+=!:::=!~:i::t:::>-===lJ 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNIC:IPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da tranisação: 1963937 

Inscrição Municipal: 86535 
Contribuinte: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA- 50.834.704/0001-38 

Endereço Fiscal: RUA PEDRO FERNANDES, 12-34 
Atividade: CRECHE SEM FINS LUCRATIVOS 
Empresa aberta em: 24/08/2005 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com infonnaçõus colhidas em nosso sistema 
de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal 
acima discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliãrlos 13 abrange somente a inscrição 
municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributãrio Municipal de Bauru, 
fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que 
sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 12/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59-Bauru/SP- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

07119DC41EEECC35D99&BC04843 
Chava de autenticação 

www2bauru.sp.gov.brllinancas/certidoes/imprimir_consulta.aspx?c=1963937&chave=07119DC41 EEEC:C35D9968404843ABEAD 1/1 

r· 



15/05/2019 lmpl1mir Certidão 

•• 

PREFBTURA MUNICIPAL DE BAURU 

Sea-etaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 1:~~~- , <1~ ~ g 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICll>AIS 

Documento emitido elelrônicamente. Nümero da trans;;1ção: 1947131 

Identificação Municipal: 50633003 
Contribuinte: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA- 50.834.704/000·l-38 
Proprietário(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 46.137 .410/0001-80 
Endereço: RUA PEDRO FERNANDES, 12-24 34 P/ PRAGA VILA IPIRANGA 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhida:3 em nosso slsfe!Jla de controle .ele 
tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima dlscllmlnado • 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel acima 
identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da 
Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão 
deste documento. 

Certidão emitida em: 15/05/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/0ll/2000) 

Praça das Cerejeiras. 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-99() 
Fone: (14) 3223-1514-Fax: (14) 3234-2993 

http://www.bauru.sp.gov.br 

---a.avo de-~ . 

www2.bsuru.sp.gov.br/financas/certidoes/lmprlmlr_consutta-l!SPx?c=1947131&chave=EIOA224279D2&184ED16365CFB4EDA2E9 1/1 



12/06/2019 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 
' . . ' 

lhii~rimir 
1 ! 

PROC. N9 1 ~. 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

. - / Inscnçao: so.834.704/ooot-38 

Razão Social:ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA • 

FOLHAS 

Endereço: R PEDRO FERNANDES/ 12 34 / VILA IPIRANGA BAURU - SP 

5, 

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica qu,a, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:27/05/2019 a 25/06/2019 

Certificação Número: 2019052702041686949489 

Informação obtida em 12/06/2019 15:23:48 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

'><, 

hllps://coosulta-crf.caixa.gav.br/consullaaf/pages/consullaEmpragador.jsf 

O) -
I 

1/1 



. ' Pâgina 1 de 1 ~t;;i 

O ~~ 
• -\PROC-.N2 --r:;::;-;-~k~i?§:r7r 

PODER JUDICIÁRIO ~-F~O~L~H~/l,S~===Í:.~-~==-==.I 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTJ:DÃO REGATJ:VA DE DÉBJ:TOS TlRAB;&J,BTSTAS 

Nome: ASSOCIACAO CRECHE IRMA CATARINA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 50.834.704/0001-38 

Certidão nº: 174017667/2019 
Expedição: 12/06/2019, às 15:32:30 
Validade: 08/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCXACAO CRECHE XRMA CATARINA 
(MATRJ:Z E FXLXAXS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

50. 834. 704/0001-38, HÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

IHFORDÇÃ0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalhe, quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a hono:rários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia .. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.~r 
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.apcI.'A.Ç.'A.O C'.R.'ECJ-f'E I'./l'.M.'A. C.'A.'T .. N.'A. 
PEDRO FE~ANDES Nº 12-34-VILA IPIRANGA- CEP17056-·,40- BAURU/SP 

CNPJ Nº 50.834.704/0001-38- TELEFONE (14) 3236-2684 

PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Associação Creche "Irmã Catarina" 
Endereço: Rua Pedro Fernandes 12-34 

Bairro: Vila lpiranga CEP: 17017-260 

Telefone: (14) 3236-2684 

E mall: crecheicatarina@yahoo.com.br 

CNPJ: 50.834.704/0001-38 

PLANO DE TRABALHO / 2D19 

1.2. Nome da Representante pela Instituição: Regina Helena Barreto Frederigue 

CPF 096.099.458-05 RG. 5.429.023-5 - Presidente 

1.3. Mandato da atual Diretoria: De 13/06/2019 a 13/06/2021 

1.4. Nome da Coordenadora: Marlene Aparecida Sábio Ferreira 

1.6. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: 

-n -c, 

~~ :x: n 
-~ ~ 

"A Associação Creche "Irmã Catarina", constituida em 22 de outubro de 1982, inaugurada em 25 de janeiro de 1983, é uma 
associação civil de direito privado, sem fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede e foro no municlpio de Bauru, 
Estado de São Paulo, situada a Rua Pedro Fernandes 12-34, Vila lpiranga. 

1.6. Data da Fundação: 22 de outubro de 1982. 

,s,1 
.::y 
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..aoa.'A.ÇJlO C'R'ECJ-{'E ER:M.'A. C.'A.'T .... N.'A. 
PEDRO FE~NDES Nº 12-34 - VILA IPIRANGA- CEP1705~0 - BAURU/SP 

CNPJ Nº 50.834.704/0001-38- TELEFONE (14) 3236-2684 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO: 

2.1- Identificação do Objeto: 

Atendimento em educação infantil na faixa etária de 1 ano e 8 meses à 5 anos a 7 meses , de segunda a sexta-feira em tempo 

integral. A Creche é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos. 

2.2-Justificativa e Fundamentação Legal: 

O Plano de trabalho visa atender os alunos em suas caracterlsticas individuais e coletivas. Priorizando as duas linhas de 
atuação, o cuidar e o educar, oferecendo ensino de qualidade, diversidade em atividades e brincadeiras. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, lei 9394/96 Seção li - Inciso IV prevê: 

"atendimento gratuito em creches e pré-escolas as crianças de zero a seis anos de idade"; 

" ... fase inicial do processo educacional, tanto em creche como nas pré-escolas será ministrada visando seus aspectos físicos, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da familia e da comunidade". 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - Capitulo IV Do Direito 'a Educação, a Cultura, ao Esporte e ao Lazer Art. 54- É dever 

do Estado assegurar 'a criança e ao adolescente: 

Inciso - IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 

2.3. Capacidade de Atendimento: 

A Creche possui capacidade para atender 70 alunos mensalmente. 
Dos 70 alunos matriculados 34 pertencem ao Maternal I e li e 36 ao jardim I e li, assim distribuídos; 

• Infantil li - 18 alunos de 02 anos. 
• Infantil 111-18 alunos de 03 anos. 
• Infantil IV - 17 alunos de 04 anos. 
• Infantil V -17 alunos de 05 anos. 

..---. 
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~CT.'A.Ç.'A.O C'R'ECJ-f'E 1'.R.'.M.'A. C.'A.T .. N.'A. 
PEDRO FE~NDES Nº 12-34 -VILA IPIRANGA- CEP1705S:·,40- BAURU/SP 

CNPJ Nº 50.834.704/0001-38- TELEFONE (14) 3236-2684 

2.4. Forma de Atendimento: 

A Creche de educação infantil atenderã de segunda a sexta-feira das 07h30 às 17h00min em período de tempo integral. Aprimorar as 

relações entre as tum1as, professores e auxiliares através dos projetos que envolvam as ãreas de conhecimento 

2.5. Critérios de Eleglbllldade: 

Atender crianças de educação infantil, cadastradas na entidade por ordem de inscrição, com prioridade as crianças oriundas de 

responsáveis inseridos no mercado de trabalho e crianças de vulnerabilidade social. 

No Ato da matrícula solicitamos; 
Certidão de Nascimento. 
Carteira de Vacinação. 
1 Foto 3x4. 
Comprovante de Residência. 
RG. e CPF dos pais. 
Comprovante de Emprego dos Pais. 
Atestado Médico. 

2.6. Caracterização da Clientela: 

O bairro onde estamos inserido possui infra estrutura básica de água e esgoto, na área da saúde possuímos uma unidade de 

pronto atendimento para adultos e uma escola infantil EMEI chapeuzinho vem1elho. 

As famílias atendidas possuem várias profissões adquiridas de fom1a empírica, não possuem cursos técnicos ou superiores, a 

grande maioria trabalha como faxineira ou serviços gerais. 

2.7- Experiência na realização do objeto da parceria: 

A Creche já participou do chamamento e foi contemplada. Essa parceria contribui com as despesas dos alunos, porém é 
insuficiente para suprir a real necessidade. 

3 
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.. aDCT.JI.Ç.'AO C'R'.EC:J{'E I'.R.'.M.JI. C.Jl.'I'_:a:N.JI. 
PEDRO FE~NDES Nº 12-34-VILA IPIRANGA- CEP1705~0- BAURU/SP 

CNPJ Nº 50.834.704/0001-38- TELEFONE (14) 3236-2684 

-n -o o ~ ,-- o 
::i: n 
e;; z . .,o 

2.8- Valores : 

Nº 

R$ 236.955,60 (duzentos e trinta e seis mil novecentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta centavos). 
R$ 14.770,00 (Quatorze mil setecentos e setenta reais) Dissldio de Junho a Dezembro. 

Total Anual: R$ 251.725,60 ( duzentos e cinqüenta e um mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) 

3. Definição de Metas 

3.1 Plano de Ação: 

METAS AÇOES 
f0 aue se nretende atlnalr) (0 aue?J 

Desenvolvimento dos alunos Proporcionar aos alunos 
nas áreas de conhecimento; atividades, jogos, 
Linguagem oral e escrita, brincadeiras, que amplie o 
matemática, Identidade e conhecimento Projetos: 
Autonomia, Artes Visuais, *Descobrindo cores e 
Música, Movimento e Natureza formas. 
e Sociedade. • Eu e o Meio Ambiente. 

• Higiene e saúde. 

Socialização/ Atividades e jogos desde 
Integração dos alunos dentro os faz de conta até os 
da inclusão social jogos com regras 

integrando as turmas e 
promovendo a 
e,-.,-.i-oli-,o,..~r. e a ......... , ............ .,. ....... 
diversidade individual. 

Independência e Autonomia Levar os alunos a adquirir 
dos alunos enfatizando as sua autonomia e 
faixas etárias independência desde ao 

cuidado com a higiene 
pessoal a organizar os 
brinquedos e materiais. 

ESTRATEGIAS 
(Como?! 

Pintar, colar, 
Escrever, desenhar, 
Rabiscar.são atividades 
contextualizadas em 
ações no fazer diário. 
Confecção de 
brinquedos com 
material reciclado. 

Processo de se 
reconhecer como 
pessoa de direito e 
deveres, respeitando o 
outro, com suas 
n-orti,-.1 tl,orirh:1rlt::u:i, i:ttr.:n/Á~ 
I"'-· ---·-· ·-----1-.. , -. --
da roda de conversa os 
alunos vão se interando 
das regras de boa 
convivência. 
Troca de roupas, 
escovação, higiene 
pessoal, postura nas 
refeições, 
organização dos 
objetos e materiais de 
sala de aula. 

RECURSOS (financeiros 
materiais e humanos) 

Recurso público e próprio, 
professores, auxiliares e material 
como; sulfite, A4,caderno de 
desenho, gis de cera, lápis de cor. 

Recurso público e próprio, 
professores, auxiliares e material 
como; sulfite, A4,caderno de 
desenho, gis de cera, lápis de cor. 

Recurso público e próprio, 
professores, auxiliares e material 
como; sulfite, A4,caderno de 
desenho, gis de cera, lápis de cor. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 
IPerfodo de temnol 

Junho a Dezembro de 2019. 

junho a Dezembro de 2019. 

Junho a Dezembro de 2019. 

41.S-
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- . CI..'A.Ç.'AO C'R'ECJ-['E IR'M..'A. C..'A.'I'. N..'A. 
PEDRO FERNANDES Nº 12-34 - VILA IPIRANGA- CEP17056-i40 - BAURU/SP 

CNPJ Nº 50.834.704/0001-~8-TELEF'ONE (14) 3236-2684 
infantis que leve o aluno livros escritos por eies como; sulfite, A4,caderno de 
ao mundo imaginário. mesmos, recontar desenho, gis de cera, lápis de cor. 
Projeto: histórias ouvidas ou 
*A Mala Viajante. imaginárias 
* Era uma vez ... 

Desenvolvimento da Oferecer material para Atividades com papeis Recurso público e próprio, 
coordenação motora que os alunos trabalhe a de vários tamanhos, gis professores, auxiliares e material 

coordenação motora de cera, tintas, pinturas como; sulfite, A4,caderno de 
grossa e fina a dedo, gis de lousa, desenho, gls de cera, lápis de cor 

massa de modelar, 
texturas diversas. 

04-AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL: 

1) Como você avalia a qualidade do atendimento recebido? 

a) Qual o seu nível de satisfação em relação aos atendimentos prestados pela Entidade? 

■ 19ÓTIMO 

■29B0M 

.,. ~O DC:t:I li IID _..,_ ., .. ...,_..,,, , 

■49RUIM 

Junho a Dezembro de 2019. 

,., ,, 
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♦cI..'AÇ.'AO C'R'EC:Jf'E I'R:M..'A C..'A'r .. N..'A 
PEDRO FERNANDES Nº 12-34-VILA IPIRANGA-CEP1705~ 0- BAURU/SP 

CNPJ Nº 50.834.704/0001-38- TELEFONE (14) 3236-2684 

b) Atendimento da equipe de apoio (recepção, organização e limpeza). 

■ lllÓTIMO 

■ 211 BOM 

■ 311 REGULAR 

■ 411 RUIM 

2) Como você avalia as instalações físicas e equipamentos da Entidade (salas , mobiliário, materiais, sala de espera, 
banheiros, espaços livres e outros)? 

■ lllÓTIMO 

!!211 BOM .,, ..,, 
o ::o 

■ 311 REGULAR r- o 
:z: n 

■ 411RUIM ,'l:i z 
IO 
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.Aoa.'A.ç.:4o C'R'ECJ-f'E J'R,Jt,,t.'A. c.'A.'.T'. T.1.f.'A. 
PEDRO FE~ANDES Nº 12-34-VILA IPIRANGA-CEP17056-'i~O- BAURU/SP 

CNPJ Nº 50.834.704/0001-38- TELEFONE (14) 3236-2684 
5) Como você avalia o desenvolvimento do aluno? 

3 O 
■ 111ÓTIMO 

■ 211BQM 

■ 311 REGULAR 

■ 411 RUIM 

6) Como você avalia a sua participação no processo educativo do aluno? 

o 
■ 111ÓTIMO 

■ 211 BOM 

■ 311 REGULAR 

■ 411 RUIM 

7) Como você avalia a relação entre escola e comunidade? 

20 

■ lllÓTIMO 

■ 211 BOM 

■ 311 REGULAR 

■ 411 RUIM 

"" -o o ;o 
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• ASSOCIAÇÃO CRECHE IRMA CATARINA • 
RUA PEDRO FERNANDES Nº 12-34 - VILA IPIRA~ 

CNPJ. Nº 50.834704/0001-38 
FONE (14) 3236-2684 CELULAR (14) 99855-8925 

EMAIL: crecheicatarina@yahoo.com.br 

ASSOCIAÇÃO CRECHE IRMÃ CATARINA 
RUA PEDRO FERNANDES Nº 12-34 
ANO: 2019 
SERVIÇO: EDUCAÇÃO INFANTIL 
FINANCIAMENTO PERIODO JUNHO A DEZEMBRO - SUBVENÇÃO 

.., -0 

$2 e; 
:e (") 
.?:; ~ 

VALOR: 152.994,10 ( CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) "----' 
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
RECURSOS HUMANOS 

Fonte de Recurso: Munlcin:::il 
Encaroos Sociais e Trabalhistas 

QT Formação Cargo C/H Regime Salário FGTS IRRF PIS INSS Beneflclos 13' Rescisão Férias Demais Total Total 
Profissional Trabalhista Liquido 8% 15% 1% VA/VT 1/12 1/12 1/3 Encargos Mensal Junho a 

Dezembro 

3 SUPERIOR/PE PROFESSO 20 CLT 3.534,72 342,72 0,00 42,84 299,88 76,32 336,64 0,00 476,00 0,00 5.109,12 35.763,84 
DAGOGIA RA 

4 ENSINO MÉDIO AUXILIAR 40 CLT 3.751,95 366,03 0,00 45,75 320,28 640,00 357,33 0,00 508,38 0,00 5.989,72 41.928,04 

1 ENSINO MÉDIO COZINHEIR 40 CLT 1.016,63 97,99 0,00 12,25 85,74 128,00 96,82 0,00 136,09 0,00 1.573,52 11.014,64 
A 

SUPERIOR/PO 
GESTOR 1 s 
ESCOLAR 40 CLT 3.925,81 385,36 285,81 48,17 409,44 0,00 373,89 0,00 535,22 0,00 5.963,70 41.745,90 

GRADUACÃO 
SERVENTE 

1 ca.1cua.1n uén1n OE 40 CLT Q1~A? 91,28 0,00 11;41 79,87 128,DD 89,11 0,00 126,78 0,00 1.462,07 10.234,42 ..... -... -, ....... ,_. ---,--
LIMPEZA 

TOTAL 20.098,13 140.686,84 

@P 
OBS: O saldo no valor 34.874,25 está reservado para pagamento da décimo terceiro e férias nos meses de junho e dezembro. 

1 
:---. 

~ ~;:-;,... 



• ASSOCIAÇÃO CRECHE IRMA CATARINA • 
RIA PEDRO FERNANDES Nº 12-34- VILA IPIRAN~A 

CNPJ. Nº 50.834704/0001-38 
FONE (14) 3236-2684 CELULAR (14) 99855-8925 

EMAIL: crecheicatarlna@yahoo.com.br 

- - - - - . . ... ------ - ----------· 
Fonte de Recurso: Munlcioal 

Natureza da despesa Custo Mensal 

Material de Limpeza; Higiene Pessoal; Descartáveis; 
Material p/ escritório; Informática; Material 
Didático/Pedagógico; Agua; Luz; Gás de cozinha; 
Telefone, Materiais pi manutenção/pequenos reparos, 
transurb/emdurb, escritório de contabilidade 

1.758,18 

TOTAL 1.758.18 

DESPESAS DE CAPITAUAUXILIO (Equlpamentoe e Material Permanenta) utilizar até 5% do valor anual. 
VALOR TOTAL· 
Fonta da Recurso: Municipal 

Natureza da dnpeaa Cuato Maneai 
Equlpamantoe a Material Permanenta (relacionar) 
TOTAL 

Custo Total 

.,, ..., 
o :;J0 ,-- o 
:i:: o 
~ z 

00 

-LS -
lJ) r---. 
~ ~ 

i..... 

12.307,26 

12.307,26 

Cuato Total (anual) 

@ 
2 .s~ 
~~~ 
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11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
11 ■ 1 -g..,.., ...... , .. ,..,...., 
Concedente 
1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 

' ASSOCIAÇÃO CRECHE IRMA CATARINA ! 
RUA PEDRO FERNANDES Nº 12-34- VILA IPIRAN A 

CNPJ. Nº 50.834704/0001-38 

4ªParcela 

FONE (14) 3236-2684 CELULAR (14) 99855-8925 
EMAIL: crecheicatarina@yahoo.com.br 

5ªParcela 1 &ªParcela 1 7ªParcela &ªParcela 

1 21.849,30 1 21.849,30 21.849,30 

12. CONTRAPARTIDA GERAL DA ENTIDADE: R$ 70.000,00. 

Bauru, 13 de Junho de 2019. 

MigLRIU:IIICllll'I Bar, 
Conselho Fiscal 

Regina~~~gue 
Presidente 

Sônia Maria Silveira 
Conselho Fiscal 

9ªParcela 1 1 0ªParcela 11ªParcela 

21.849,30 1 21.849,30 21.849,30 

Nel~ir-Apareclda Nasciment, 
11 Tesourn 

. • 
........., ( • ª"" • 

Pitl10-Serglo Canalli 
Conselho Flscal 

12ªParcela 
21.849,30 

..., .,, o .,,, 
r O :e n 
:J>• 
.tn f5 

l9 

3 
'5' 

~ó'& 



•· 

CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA INF:ANTIL 

JOÃO PAULO li 
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~-------__J,;l:~~~~~~;~2

~-~'~~~í~~~1§~4~=:!..-----"''--------,b~t 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 

Fundado em 7 de outubro de 1982 
Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n• 3.997 do 18 de dezembro de 1995 
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei n' 10.148 d,, 23 de dezembro d,,;1998 

Declarado de Utilidade Pública Fed_eral pela Portaria n' 621) de 6 de jnlbo de 2Q01 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei nº 223 de 9 de setembro ~ 1991 

Rua Alexandre Jorge NasraJJit nº 1-68 -Núcleo Habitacional Beija-Flor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025.:630 -Bauru/SP- CNPJ 11º 51.503.670/0001~1 

' - -ESTATUTO SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL "JOAO PAULO II" 

Parágrafo I. O CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL "JOÃO PAULO II", no 
desenvolvimento de suas atividades observará os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, 
assim como promoverá o bem de todos, sem preconceito de cfrigem, raça, 
sexo, cor, credo, condição social. · 

Parágrafo II. O número de vagas sérá seml)re dependente das possibilidades de 
acomodação do CENTRO DE CONVIV~NCIA INFANTIL "JOÃO PAULO II", a 
critério da Diretoria. •. 

Parágrafo IIL O CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL "JOÃO PAULO II", prestará 
serviços permanentes sem discriminação de clientela e gratuito a todas as 
crianças legitimamente necessitadas de seus préstimos, filhas cujos pais 
trabalham fora do lar, em es,:ado de risco que realmente necessitem. 

Artigo 3°. O CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL "JOÃO PAULO h", terá um 
Regimento Interno que, aprovado pela Assembléia Geral, disciplinará o 
funcionamento da entidade. 

Artigo 4°. A fim de cumprir sua(s) finalidade(s), a instituição organizar-se-á em 
tantas unidades de prestação de serviços se fizerem necessá~ias, as quais 
se regerão pelo Regim~nto Interno aludido no Artigo 3º. ' 

Parágrafo-· Único. Poderá também a instituição criar unidades de prestação de 
serviços para a execução de atiyidades visando à sua auto-sustentação, 
utilizando de todos os meios lícitos, aplicando seu resultado. operacional 
integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais. 

Cópia fiel ao original 
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PROC. Nº 

. FOLHAS 

C~NTRO DE ·coNVIVÊNC;IA INFANTIL JOÃO PApLO II 

~;. ., 

Fundado em 7 de outubro de 1982 
Declarado de Utilidade Pública Municjpal pela Lei n' 3.997 de 18 de dezembro de 1995 
Declarado de Utilidade Pública Estadilal pela Lei n' 10.148 de 23 de dezembro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria n' 620 de 6 de julho de 20!)1 
Registro no Coi,selho Nacional de Assistência Social - Lei nº 223 de 9 de setembro ~.1991 

Rua Alei:andre Jorge NasraUa nº 1-68 - Núcleo Hubitadonal Beija.:.Flor : 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630 -Bauru/SP- CNPJ n' 51.503.670/0001~1 

Artigo 5°. O CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL "JOÃO PAULO II", é constituído 
por número ilimitado de sócios, aceitos como tais pela Diretoria da 

~ entidade, e distinguidos e~ s' (cinco) cat_egorias assim discrim\hadas: 

/:~ 0> "F,1,1__ndadores: todas as pessoas que assinaram a ata de sua \nstituiçã 

,1/ o'~ b) plnfeitores: todos aqueles que prestarem se,rviço relevante\e ess cial 
• .✓- ('J Y /ao cumprimento das finalidades do Centro de Convivência I anti! /4".);.~--- ~ / ''João Paulo II". . 

/#ff)~ '1/~.,, ,./ e) Contribuintes: todos aqueles que contribuíre!m com donativos / i..,,~ ~""'- .,v ou anuais, com valor mínimo estipulado em Assembléia Geral. 
,! ,f ~ ,•;,&.,. '&/ô~ ', ',, 

·, 

• 

d) Beneméritos: todos aqueles que concorrerem a favor da. insti 
com quantia vultosa ou doação de grande valor. ·., 

( 

e) Honorários: as pessoa·s eminentes a quem o Conselho Deliberativo da 
instituição atribuir tal título. 

Parágrafo I. Os sócios serão admi_tidos quando apresentados por -0utro sócio, 
submetendo-se a aprovação da diretoria. 

Parágrafo II. O sócio poderá, a qualquer momento, solicitar sua d~missão por 
motivos particulares, mediani:I! solicitação por escrito à Diretori~. 

i, 

Parágrafo III. O sócio será demitido por justa causa, quando não• cumprir os 
deveres enumerados no artigo 7°; bem como se reconhécida 9 existência 

· de motivo!i graves, em deliberação fundamentada, pela maioria absoluta 
dos presentes à Assembléia -Geral especialmentE! convocada para este fim. 

Parágrafo IV. Será aplicada a pena de exclusão ao associado que: 

I - Causar dano moral ou material à instituição; ' 

·u - Não comparecer às reuniões da entidade no prazo de 6 (s~is) meses; 

III - Servir-se da associação para fins políticos, ou estranhos aos seus 
objetivos. 

Parágrafo V. Da decisão do órgão que, em conformidade com o estatuto, decretar 
a exclusão do sócio, sempre c.iberá recurso à Assembléia Gera.li 

Parágrafo VI. A qualidade de associ~do é intr.insmissível. 

Artigo 6°. São direitos dos sócios, q~ites com suas obri!Jações sociais:· 

Cópia fiel ao original 



IPROC.N9__.1.)~2J'-J.'f..1._/..t./-::::9~;--1 
_ FOlHAS 5 ~g (Ô _ 

.· 

CENTRO·DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 
Fundado em 7 de outubro de 198'.! ~ 

Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 3.997 de, 18 de dezembro de.,1995 &li 8 
Declarado de Utilidade Pública Estadllal pela Lei nº 10.148 de 23 de dezembro de 1998 -i!1 • C 

Declarado de Utilidade Pública Fedéral pela Portaria nº 620 de 6 de julho de 2~1 1:1 J! 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei n• 223 de 9 de setembro de 1991 :!l fl C 

Rua Ale:xandre .Jorge NasralJa nº 1--68 -Núcleo Habitacional Beija-Flor ,,i § i (J 

..._ ___ -=..Fo=n=e.,;(l:.;4,,__)3=23=-9-.:::59:..;4:.:4_-.=C=EP=-=-17:.:02=5--63:...:::.:0_-.:::B.:::au=ru/=SP::._-.=CNP:..:::..'1:..;1c:.1º..cS.:::l..c.S03-"'-'.6-70/000 __ 1-6-l ____ -lJ! ~ 
.gil'.º 

I - Votar e ser votado para os cargos eletivos; ~ JJ C 

II - Tomar parte nas Assembléias Gerais; :. ,.. C: 

III - Constituir comissões de sócios, de acordo com as necessidades e J 
circunstâncias, em conformidade com a Diretoria; ._1e-__ _.; 

IV - Sugerir à Diretoria, por escrito, medidas ou providências que aspirem 
~ áperfeiçoamento operatiViY "da entidade; bem como relatar qui,!lquer 

/r~lução qu~ fira as normas estatutárias do CENTRO DE CONVIVENCIA 

A rllii'ANT.):L "JOAO PAULO II". 
~ -. 

0'¾,'4V - Rl!CÍ~erer ao Presidente do Conselho Deliberativo a convocação d 
/ (J -~~sep!'\'bléia Geral Extraordiná.ria, justificando convenientemente o pedido· 

/r ~ ~'o// 
/" · v_ -~~-,'ó 1 - Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou funç o 

/ ;1fej, \ ,}•• que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos i;asos e pe 
/ ~-~ • !>. . .:-"',, forma previstos na Lei ou Estatuto; , -r~1/ . . 

,/49 ('1/·"I;. VII - Participar de atos sole~es ou comemorativos. . 
' ~ .. ,;/ 

•, / 
.t' 

' _/ ~· 

• 

Artigo 7°. São deveres dos sócios: 

I - Cumprir as disposições estatutárias e re9im,3ntais; 

II - Acatar as determinações .da Diretoria as Reisoluções das Assembléias; 

III - Zelar pelo decoro e bom nome do CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
INFANTIL "JOÃO PAULO II". '· 

Artigo 8°. Os sócios não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos encargos 
do CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL "JOÃO PAULO II". , 

1 +44\¾HMWWIU¼¾W&H~=!!=~~!:~'!~!1!~-#¾®Wê;_f&&J 
Artigo 9°. O CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL. "JOÃO PAULO II", terá 

funcionamento autônomo, cóin administração própria e será administrado 
por: 

I - Assembléia Geral 

II - Diretoria 

III - Conselho Fiscal .-

Parágrafo Único. Sempre que houver necessidade de solucionar questões de 
maior importância e de difícil solução, serão submetidas à apreciação da 
Assembléia Geral, especialmente designada. ' 

Cópia fiel ao original 
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PROC.N2•_..i.-;:::...,~;,o,;"'-::::;:---1 

FOLHAS 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 
Fundado em 7 de outubro de 1982 

Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 3.997 d" 18 de dezembro de 1995 ;;t 
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 10.148 de 23 de dezembro de 1998 &! 8 

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 620 de 6 de julho de 2001 -8 j C' 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei nº 22:i de 9 de setembro de 1991 ~ -;;;·; C-

Rua Alexandre Jorge Nasralla nº 1-68 -Núcleo Habitacional Beija-Flor l ó 

6l. ~ ._ ____ Fc...oc::ne=(lc:c4)'-'3:..:2.:..39'--.:..59'-44:..:.._--=Cc:E:::P-=lc:.70.:.:2:.::5-63..,;:;;:,0c._-B:c.a:..:uccr...cul __ SP"---=C.:..NP=J.c:11_º 5:..:1;_.5;_0_3._67_0_/00--'-0--1-6~1 ____ ---I J! e ""' 

SEÇÃO I - DA ASSEMBLÉIA GE™ '. ~ f • C 

Artigo 10. A Assembléia Geral, órgão soberano da vontade social, c~nstituir-se-á Jf J C 
dos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários. -l!I a 

Parágrafo Único. Não poderão participar das Assembléias, com as atribuiçõe f .ai 

previstas no inciso I, do artigo 11, os sócios com menos de seis meses d~~f-....! 
atividade. 

Artigo 11. Compete à Assembléia Geral: 

_3.,,- Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal; 
/' ~ 

· ,..,~ rs,.j D~~idir sobre as reformas do Estatuto; 
~~~ . , . 

.,,.Cj III - Qecidir sobre a extinção da entidade, nos termos do artigo 32; 
'i.,.Jl • .. : 

,. . •",.,, •\. ~:fy, · ,::, Decidir sobre a convivência de alienar, transigir, hipoteca 
<}-,,,:...,, - {~ .,,r-'l:>ermutar bens patrimoniais;, 

,,. ~'(V ~, ·\,r 
_,f,0~ ~~,,, ✓~···' . V - Destituir os administradçires; 

\~7 

• 

VI - Aprovar o Re~imento Interno; 

VII - Aprovar as contas. 

Parágrafo Único. Para as deliberações a que se referem os incisos II e V é 
exigido voto concorde de 2/3 dos representantes da -.Assembléia, 
especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em 
primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados ou com 
menos de 1/3 nas convocações seguintes . 

Artigo 12. A Assembléia Geral realizar-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano 
para: 

I - Apreciar o relatório anual da diretoria; ;i 

II - Discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho 
Fiscal; 

III - Aprovar a proposta de programação anual da instituição submetida 
pela diretoria. 

Parágrafo Primeiro. De dois em dois anos, durante o mês de julho, a Assembléia 
Geral será convocada para eleição da nova Diretoria, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias. · .. 

Arti~o 13. A Assembléia . Geral · realizar-se-á extraordinariamente quando 
convocada: 

I - pela Direto ria; 

Cópia fie1 ao origina1 



PROC. Nº-.!.....'á~:i,,--,i.,f",.,---1 u."" 
,_ ______ _gF~OL~HAS~=~~=~~~----,~·">J .- lY 
·'··cENTRO DE ·coNVJVÊNÇIA INFA.NTJ[L JOÃO"PAULO II 

Fundado em 7 de outubro de 1982 , 
Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n• 3.997 de 18 de dezembro de 1995 
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei n• 10,148 de 23 de dezembro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria n• 620 de 6_ de Julho de 2901 8 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei n' 223 de 9 de setembni<tle 1991 ;! e-:> 

Rua Ale.xandreJorge Nasralla nº 1--68 -Núcleo Habitacional Beija-Flor· • ...... ~ 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025~0 -Bauru/SP - CNPJ n• 51.503.670/00014>1 i 1: 

/ gi í 
II - pelo Conselho Fiscal; f { 
III - por requerimento de 1/5 (um quinto) dos sócios quites com sua J.P 
obrigações sociais. ' J; r 

Art(go :1.4. A convocação da Assembléia Geral será feita através de .~ditai afixad :8 f 
na sede da instituição, ou publicação na impre,nsa local, circular ou outr & 
meios convenientes, com antecedência mínim;;1 de 10 (dez) dias. l 

, 
Parágrafo Único. Qualquer Assembléia instalar-se-á em primeira convocação 

/4
,,. (t!lm a maioria dos sócios inscritos até a data da mesma, e. em segunda 

•
. . ~" 'Êonvocação com qualquer riiímero de sócios, após 15 (quirize) minutos 

.,, r,,.~~· observandç, o disposto no parágrafo único do artigo 11. . 
..,,.. €" ~j/ .. . . 

\/J 
V ~ .. ,•· . 

.. .A \ti.")".:>- ..., .-; 
/

4' ..,...p ...-.., .. "\.. .. }" .· 
• ~ ~'t" ,, ,:· 

/; ... ~.,. .. ~~·;v ,,,., SEÇÃO II. - DA DIRETORIA . . . 
.,. ~~ , .1-i,y ,/ / ~~ ~v· 'I. ❖ ·"Artigo 15. A Diretoria será constituída por um Presidente, um Vice-Presid nte 

(j...., ~' primeiro e segundo Secretários, primeiro e segundo Tesoureiros. 
', . 
'· .. // Parágrafo I- O mandato da Diretoria será de 2 (dois) anos, \idmitindo e 

'· reeleições consecutivas. 

•·· 

Parágrafo II- Em caso de vacância, o mandato será assumido pélo respectivo 
substituto estatutário, até seu término. ·•. 

Artigo 16. Compete a Diretoria: 

I - Elaborar o programa anual de atividades e executá-lo; 

II - Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual; 

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

IV - A prerrogativa exclusiva de contratar e dE!mitir funcioná~ios; 

V - Aprovar ou rejeitar donativos de pessoa física ou jurídica, cuja oferta 
possa advir de origem presumivelmente duvidosa. 

Artigo :1.7. A Diretoria reunir-se-á a cada 6 (seis) meses, a contar do início de seu 
mandato, ou excepcionalmente em casos necessários. 

Artigo .1.8. Compe\e ao presidente: 

I - Representar o CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL "JOÃO PAULO II", 
ativa ou passiva, judicial e e~trajudicialmente; 

II - Cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno; 

Cópia fiel ao original 



IPROC. N!! 
FOI.HAS 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTil, JOÃO PAULO II 
Fundado em 7 de outubro de 1982 

Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 3.997 de 18 de dezembro de 1995 
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 10.148 de 23 de dezembro de 1998 

2 Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 620 de 6 de julho de 200.l => 

Registro no Conselho Nacional de Asslstêlicla Social - Lei nº 223 de 9 de setembro dé 1991 .l8 ? e-:, 
Rua Alexandre Jorge Nasralla oº 1--68 - Núcleo Habitaêioaal Beija-Flor ~ ~ 

Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630 - Bauru/SP - CNP.J n" 51.503.670/0001-61,' f j C":) 

. III - Presidir a Assembléia Geral; j} 1: 
/r-.... ~ ll: ·o 

/ V" ...... ~onvocar e presidir reuniões da Diretoria e sócios; ~ f jo 
A~~~ ~ 

,-.,.~" V - pecidir sobre a necessidade de empréstimos financeiros para salda Jr .g 
/ e ·~j/. dív,iàas emergenciais e encargos sociais, na forma dos parágrafos I e II d ~ ! 

/ ,r,, ~JJ ,.._;},-'a,rtigo 29 deste estatuto; l 1 ~ 
/ 'óf't>~ -~, I' ./' :... § 

/
f'~~-,/~1--~./ VI - Assinar cheques, juntamente com o Tesoureiro, e na sua falta como ~--1---...:::.1 ' 

/ 4;Á . ,) ',/ Vice-Presidente, para pagamentos, depósitos e demais atos 
/ ~' - H" / administrativos, bem como toda a correspondênc:ia oficial. t\ 

,.)", t,./-~rtigo 19. Compete ao Vice-Presidente: 

·,,.,.,_/ I - Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

• 

II - Assumir o mandato, em ca·so de vacância, até seu término; 

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

IV - Assinar cheques e demais documentos necessários juntamente 
o Presidente, na falta do Primeiro tesoureiro. 

Artigo 20. Compete ao Primeiro Secretário: 

I - Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral e redigir as 
competentes atas; 

II - Publicar todas as notícias das atividades da entidade; 

III - Manter em perfeita ordem o arquivo dos documentos da secretaria . 

Artigo 21. Compe~e ao Segundo Secretário: 

I - Substituir o primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos; 

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

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

Artigo 22. Compete ao Primeiro Tesoureiro: 

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

II - Pagar as contas das despesas, autorizadas pelo Presidente; 

III - Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem 
solicitados; 

Cópia fiel ao original 

li 



~------~[~:~=~=~~=N!!==' 9=i=' l=b=3=º=~~----,~t 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II 

Fundado em 7 de outubro de 1982 
Declarado de Utilidade Pública Municipal pela-Lei nº 3.997 ,!e 18 de dezembro de 1995 
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei n• 10.148 ele 23 de dezembro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Fe~eral pela Portaria nº 6:20 de 6 de julho de 2001 !5 
Registro no Conselho Nacional de Ass(itência Social - Lei nº 2:!3 de 9 de setembro de 1991 8 

Rua Alexandre Jorge Nas rali a n• 1-68 - Núcleo Habil:acional Beija-Flor .!!! ~ C 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-ó30 - Bauru/SP - CNPJ n• 51.503.670/0001-61 :i j C 

IV - Apresentar relatório financeiro para ser submetido ~ Assembléi j { I ti 
• Geral; -s • 0 

/ r-,, ·,, . :si: j ; 
/4 

V V-.:;:_ Apresentar, semestralmente, balancete ao Conselho Fiscal; ! ... 
,....~ , 

:i. s· Vli - Conservar sob sua guarda e responsabilidade o _,numerário ~ :fi 
/ .''€"', pfocumentos relativos à tesouraria, inclusive contas bancárias; ~ i 

/ ~ '<,,..;, , "'\- ... • • :.. 

/~'~•~~;,/ VII - Assinar cheques e· demais documentos necessários"juntamente com.__,_,__ 
l 11.";%,"'' ·-v ·• • o Presidente ou Vice-Presidente; 

/ 
>-~t> °4',:; I 

§, :i_:_t/,,:,,/ VIII - Apresentar à Diretoria os relatórios mensais da situação financeira lZ-
~ ;:: ~, • com os respectivos balancetes e anexando os demonstrativ 

· .. V,d} :/ correspondentes; 

',, / IX - Dirigir a arrecadação da renda social; e clepositá-la pela' maneira u 
··, for estabelecida pela Diretoria. 

• 

Artigo 23. Compete ao Segundo Tesoureiro: 

I - Substituir o primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos; 

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

III.- Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro; 

SEÇÃO III - DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 24. O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros, e seus 
respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral. 

Parágrafo I- O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da 
Diretoria, admitindo-se duas reeleições consecutivas. 

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

Artigo 25. Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Examinar os íivros de escrituração da entiáade; 

II - Examinar o balancete semestral ap1·esentado peló Tesoureiro, 
opinando a respeito; 

III - Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório 
anual da Diretoria; 

IV - Opinar sobre a aquisição e alienação de bens pela instituição. 

Cópia fiel ao original 




