
Projeto de Lei nº 66/19, que altera o art. 1º 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 - OSCs do setor 
privado que identifica, conforme especificado para o 
atendimento em Educação Infantil. 

PREFEITO MUNICIPAL 



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 Ulllidade Pública Estadual pela Lei o• 10.148 de 23 de dezembro de·l998 ~ 

Declarado de Utilidade Pública Fe(l,eral pela Portaria oº 620 de 6 de julho de 2001 .l!I !!! 
Registro no Conselho Nacional de Assis'têncla Social - Lei nº 223 de 9 de setembro de 1991 j~ ~ ,:-• 

Rua Alexandre Jorge Nasralla nº 1-68 - Núcleo Habitacional Beija-Flor .. ~ -§ 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630 - Bauru/SP - CNPJ nº 51.503.670/0001-61. i ,! C-: 

Parágrafo Único. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano j { j~ 
e extraordinariamente sempre que necessário. ·· ;g f f 

0 
Ajltjp,_o .. 26. Não percebem os seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores J; J O 
/ \,.) ben_feitores ou equivalente, remunerações, vantage,ns ou benefício:: dire ~ f 

/ ~1'> ou . indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razao da ,l!l ! , 
/ i,..;;." c~mpetências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelo ~ "' j 

/ 
·" ~~ , • :~éspectivos atos constitut_i_vos. 
t ., '\, .. , ,' 
"t",e-..., Fw·• ~.-. j .f -,)/', l 

• {{;,' e }~/ ~UUHV ~ DO PATOUMÔN,0 

!,,,,_,,!{, iff/~rtigo 27. O patrimônio do CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL "JOÃO PA LO 
/ Ô v/ II", será constituído de bens móveis, imóveis, veículos e semove 

/ (J ações, apólices da dívida pública, contribuiçõei, dos associados, auxíii 
··,'----, ·, /· I donativos em dinheiro. 

,. Parágrafo 1- O CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL "JOÃO PAULO II", aph 
suas rendas, seus recursos e ·eventual resultado operacional iritegralm t 
no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de se s 
objetivos. 

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

Artigo 28. O CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL "JOÃO PAULO II", não 
distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela 
do seu patrimônio, sob nenhuma forma. 

Artigo 29. O CENTRO DE CONVIVÊNCIA. INFANTIL "JOÃO PAULO II", aplicará as 
subvenções e doações recebidas nas finalidade~: a que estejam vinculadas. 

Artigo 30. Em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio 
remanescente, depois de deduzido, se for o caso, as· obrigações 
financeiras .contraídas, será destinado à entidade congênere, 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, à instituição Municipal, Estadual ou Federal de 
fins idênticos ou semelhantes. 

Parágrafo I- Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal, ou 
Território, em que a associação tiver sede, instituição mis condições 
indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio será 
devolvido à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. 

Artigo 31. O CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIi_ "JOÃO PAULO II", não 
co_nstituirá patrimônio exclusivo de um grupo de indivíduos, famílias, 
entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficente de 
assistência social. 

Cópia fie1 ao originai 

l '.7 



Fundado em 7 de outubro de 1982 
Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 3.997 d1: 18 de dezembro de 1995 
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 10.148 dE: 23 de dezembro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Fed«;ral pela Portaria oº 620 de 6 de julho de 2~1 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei nº ~I de 9 de setembro de 1991 

Rua AJei:andre Jorge Nasrana nº }..Qj - Núcleo Habitacional Beija-Flor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630- Bauru/SP - CNPJ 11º 51.503.670/0001-61 
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CAPÍTULO V- DAS DISPOSIÇÕES <:iERAIS ~l 1 ~" 
, , .. ·. ,,. · - · · . ... , · ·,-., ·=.-,;s~ .. · · ~~.,,,,·.:!=~-"" ·,.t.- ·. , .Jí\tditMWí--r:MMiM·t@tzt,;,!4\;!~ .. ~.·"' ~ ~ • e< 

Artigo 32. O CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL "JOÃO PAULO II", ser , ~ Jj C 
dissolvido por decisão da Assembléia Geral ex traordinária, especialment 3-8 e 
convocada para este fim, quando se torne impossível à continuação d :E J 
suas atividades. ~ J 

o .-

Artigo 33. O presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em 
qualquer tempo, por decisão da maioria absoluta dos associados, em 
Assembléia Geral, especialmente convocada para esse fim, e entrará e lU 
vigor na data de seu registro em cartório. -l 

Artigo 34. O exercício social coincidirá com ano · civil, compreendendo períod 
1 ° de Janeiro a 31 de Dezembro. 

Artigo 35 . . Todos os cargos administrativos (Diretoria e Conselho Fiscal) erão 
exercidos gratuitamente, sendo também vedada a distribuição dos 1 · eras 
bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores e associado , so 
nenhuma forma ou pretexto. 

Artigo 36. Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos p·eta Dir t o ia 
e referenciados pela Assembléia Geral. 

Artigo 37. Este estatuto entrará em vigor na data dE~ seu registro em Cartório, 
revogadas as disposições anteriores. 

Bauru, 3 1 de Julho de 2013 . 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANfll, JOÃO PAULO II U 
Fundado em 7 de outubro de 1982 

Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 3.997 de ll8 de dezembro de 1995 
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 10.148 de ~:3 de dezembro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 620 de 6 de julho de 2001 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei nº 223 de 9 de setembro de 1991 

Rua Alexandre .Jorge Nasralla nº 1-68 - N'i1cleo Habitacional Beija-Flor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630 - Bauru/SP - CNPJ n• 51.503.670/0001~1 

Ilustríssimo Senhor Oficial do 1° (Primeiro) Registro· Civil de 
Pessoa Jurídica de Bauru-SP 

Claudia de· Carvalho Chimbo, _ brasileira, casada, empresana, 
portadora do RG 12.173.854-1 e do CPF. 120.137.288-75, abaixo-assinada, 
residente nesta cidade de Bauru, à Rua Anésia Pinheiro Machado, nº 8-15, 
bairro Jardim América, na qualidade de Presidente do ·centro de Convivência 
Infantil João Paulo li", sito à Rua Alexandre Jorge Nasralla, nº 1-68, bairro 

Núcleo Habitacional Beija Flot, nesta cidade, vem, mui respeitosamente, 

DECLARAR que, para a· deliberação a que se refere o inciso li, do Artigo 11, 
do Estatuto Social, foi observado o quórum exigido especialmente para este 
fim, na forma do parágrafo único do referido artigo, fato este comprovado pela 
lista de presença na Assembléia Geral para Eleiç:ão de sua Diretqria e 
Conselho Fiscal, realizada em 1 de julho de 2017, e, ato contínuo, DECLARA, 

também, que foram pagos os devidos emolumentos. 

Bauru, SP, 1 de Julho de 2017. 
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CENTRO DE CONVIVENCIA INI~ANTIL JOAO PAULO Il 
Fundado em 7 de outubro de 1982 

Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 3.997 de 1:~ de dezembro de 1995 
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 10.148 de 2:1 de dezembro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portarta nº 620 de 6 de julho de 2001 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Soci,il- Lei nº 223 de 9 de setembro de 1991 

Rua Alexandre Jorge Nasralla nº 1-QI - Núcleo Habitacional Beija-Flor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630-Bauru/SP- CNPJ nº S1.503.670/0001~1 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA ELEIÇÃO DIE MEMBROS DA 

DIRETORIA E CONSELHO FISC:AL 

A -CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II, entidade 
de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 
51.503.670/0001-61, com sede à Rua Alexandre Jorge Nasralla, nº 
1-68, Núcleo Habitacional Beija ·Flor, na cidade de Ba.uru, Estado de 

a, São · Paulo, CEP. 17025-630, · neste ato representado por sua 
W Presidente, Sra. Cláudia de Carvalho Chimbci, brasileira, casada, 

empresária, portadora do RG n° 12.173.8S4-1 e do CPF nº 
120.137.288-75, no uso de suas atribuições legais e. encargos 
atribuídos pela função, nos termos da legislação vigentes e 
dispositivos previstos no EstatUto Social, Fl~Z SABER, a todos 
quantos do presente edital vir ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa que, fica convocada Assembléia Geral Ordinária 
para Eleição de Membros de Diretoria e Conselho Fiscal, desta 
Entidade, nos termos do artigo 11, inciso 1, do Estatuto Social, a ser 
realizada no dia 1(hum) de julho de 2017, às 9h00min, em primeira 
convocação, e em segunda convocação, às 9h15min, caso esta seja 
necessária, para eleição de membros para con1posição da Diretoria 
desta entidade, a saber: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro 
Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, Primeiro Secretário, Segundo 
Secretário, e ainda do ConselhQ Fiscal, a ser composta por 3 (três) 

• membros e 3 (três) suplentes, que exercerão mandato pelo período 
de .Ól de Agosto de 2017 a 31 de julho de 2019, nos termos do 
artigo 15 parágrafo primeiro, do Estatuto Social eleição esta que se 
dará .à Rua Alexandre Jorge N.asrall~, IJ.º 1-68, Núcleo Habitacional 
Beija Flor, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP. 17025-
630. 
E, para que chegue ao conhecímento de todos e ninguém alegue 
ignorância, o presente edital será afixado na sede da Instituição 
con~-t .está previsto no artigo 14 do Estatuto Social da Entidade. 
/4.%:'1 ',~ Bauru, 15 de Junho de 2017. 

/~Ó~t• jé'~tro de Convivência Infantil João Paulo II 

~1/~.~;~✓ -~ ~Carvalho~ 

/#.~~~~ Presidente 

~~7~-~""" 



CENTRO DE CONVIVÊNCIA JINFANTil~ JOÃO PAULO II • 
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Declarado de Utilidade Públiat Muuicipal pela Lei nº 3.997 de 18 de dezembro de 1995 
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lel nº 10.148 de 23 de de,.embro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 620 de 6 de julho de 2001 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei nº 223 de 9 de setembro' de 1991 

Rua Alexandre .Jorge Nasralla nº 1-68 - Núcleo Habitadonal Beija-Flor 
1'-~~!>-hffi 

Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-00 -Banru/SP - CNP.J n• 51.503.670/0001-61 @ 
Ata da Assembléia de Eleição dos Membros da Diretoria e Cons o 
Fiscal do Centro de Convivência Infantil João Paulo II, r~alizada o ~ 
dia'. hum de julho de 2.017 (1/07/2017) ern sua sede, na Ru~a~~~ 
Alexandre Jorge Nasralla, 1-68, Núcleo Habitacional ,Beija FI , 
Bauru/SP, convocada pela Presidente Claudia de Carvalho Chi o, 
conforme Edital de Convocação afixado na sede da instituição,.. m 15 
de junho de 2017, para Eleger e dar poss,e aos Membtos que 
comporão a Diretoria e Conselho Fiscal desta Entidade. Abrindo 
a reunião, às 9h00min horas, em primeira convocação, a Presidente 
Claudia de Carvalho Chimbo, expõe aos P.resentes que a Assembléia 
deve deliberar sobre quem presidirá a Entidad,e no período de 01 de 
Agosto de 2017 a 31 de Julho de 2019. Uma vez se tratar de uma 
Assembléia de Eleição, sendo a única chapa êipresentada àquela da 
qual ela é candidata à reeleição. Solicita então, aos presentes, 
alguém para presidi-la instante em que a Senhora Marina da Silva se 
oferece para assumir a Presidência e é aprovada por unanimidade. A 
Senhora Marina da Silva agradece e ato contínuo solicita a senhora 
Secretária que seja lido o Edital de Convocação, no que é atendido: - ' , 
"EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA ASSEl'4BLEIA GERAL DE 
ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL." O CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II, entidad~ de 
assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. 
51.503.670/0001-61, com sede à Rua Alexandre Jorge Nasralla, n°. 
1-68 Núcleo Habitacional Beija Flor, na cidadei de Bauru, Estado de 
São Paulo, CEP 17.025-630, neste ato representad'o por sua 
Presidente, Senhora. Ciaudia de Carvalho Chimbo, 6rasílelra~ casada, 
empresária, portadora do RG. N°. 12.173.854-1 e do CPF nº. 
120.137.288-75, no uso de suas atribuições legais e encargos 
atribuídos pela função, nos termos da legislação vigente e 
dispositivos previstos no Estatuto Social, FAZ SABER, a todos 
quantos do presente edital vir ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa que, fica convocada Assembléia Geral Ordinária 
para Eleição de Membros de Diretoria e Cc,nselho Fiscal, desta 
Entidade, nos termos do artigo 11, inciso I, do Estatuto Social, a ser 
realizada no dia l(hum) de julho de 2017, às 9h00min, em primeira 
convocação, e em segunda convo.cação, às 9h1Smin, caso esta seja 

Confere com original . •· - . .• . .. . . . 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INJFANTIL JOÃO PAULO II Bf~~ 
Fundado em 7 de outubro de 1982 i'l '- e 

Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 3.997 de 18 de dezembro de 1995 ! ~ rr 
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei oº 10.148 de 23 de dezembro de1998 ;iti5'::t 

d - rr Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 620 de 6 de jnlbo e 2001 ~~i..::; G, 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei nº 223 de 9 de setembro de 1991 v 

Rua Alexandre Jorge NasraDa nº 1~ - Núcleo Habitacional Beija-Flor ' ::,: 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630- Bauru/SP - CNPJnº 51.503.670/0001~1 C 

r. 
necessária, para eleição de membros para cornposição da Direto · < 

r-
dest;:l entidade, a saber: Presidente, Vice--Presidente, Primeir·n"'~,.2.::.,.:-
Tesoureiro, Segundo · Tesoureiro, Primeiro Secretário, Segu o 
Secretário, e ainda do Conselho Fiscal, a ser composto p_or 3 rês) 
membros e 3 (três) suplentes, que exercerão mandato pelo eríodo 
d.e 01 de Agosto de 2017 a 31 de julho de 2019, nos termos do 
artigo 12, parágrafo terceiro, do Estatuto Social, eleição esta que se 
dará à Rua Alexandre Jorge Nasralla, n° 1-68 Núcleo Habitacional 
Beija Flor, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CEP. 17025-
630. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, o presente edital será afixado na1. sede da Instituição 
conforme está previsto no parágrafo 1° e parágrafo 3º do artigo 12 
combinado com o artigo 14 do Estatuto Social da Entidade. 
Em seguida, a Senhora Presidente pede a Senhora Secretária que se 
faça a leitura da chapa única. Feita a leitura, por aclamação unânime 
foram eleitos os seguintes membros da Diiretoria: Presidente: 
Claudia de Carvalho Chimbo, RG 12173854-1, SSP/SP, CPF 
120i37288-75, residência: Rua Anésia Pinheiro Machado, 8-15, 
Bauru/SP, Vice-Presidente: Fá_tima Denise Ferreira de Sá, RG 
8142535, SSP/SP, CPF 707917678-68, residência: Rua Eduardo 
Vergueiro de Lorena, 4-25, Bauru/SP, Primeira· Tesoureira: Wanilda 
Clara Zanetti Goulart, RG 9585237-2, SSP/SP, CPF 411969371-68, 
residência: Rua Professor Moacyr Teixeira, 3-47, Bauru/SP, Segunda 
Tesoureira: Ana Luzia Nabeiro, RG 33894367-5, SSP/SP, CPF 
216283588~66, residência:· Rua Dr. Paulo Valle, 2-103, Bauru/SP, 
Primeira Secretária: Juliana Cavalcante de Andrade Louzada, RG 
40106777, SSP/SP, CPF 348088528-45, residência: Rua Alto Juruá, 
30-31, Bauru/SP, Segunda Secretária: Tânia Regina Conte Trevisan, 
RG 11225778-1, SSP/SP, CPF 078867938-46, residência: Rua José 
Lúdo, 1-67, Bauru/SP; Conselho Fiscal: Diego José Pinheiro, RG 
426643264, SSP/SP, CPF 229757938-12, residência: Avenida 
Orlando Ranieri, 8-85 portão 2 bloco 4 apto 32, Bauru/SP, Ivanise 
Terezinha Merlo, RG 5525968, SSP/SP, CPF 015512318-16, 
residência: Rua Dr. Olímpio de Macedo, 9-80 - Apto. 22, Bauru/SP, 
Marina da Silva, RG 6124177, SSP/SP, CPF 710265928-87, --------.. - - --- ------ ---- - l -

_!fa-fa 
. Confere com ~riginal .... _ . __ -~-
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INJFANTIL JOÃO PAULO II 
Fundado em 7 de outubTo 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 11º 10.148 de 23 de dezembro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Po.rtaria nº 620 de 6 de julho de 2001 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei nº 223 ele 9 de setembro de 1991 

Rua Alexandre Jorge Nasralla nº 1~8 - Núcleo Habitacional Beija-Flor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025~30-Bauru/SP - CNPJ nº 51.503.670/0001~1 

residência: Avenida Orlando Ranieri, 4-35, Bauru/SP; e -=C=n.:..=s~=~~ 
Fiscal -Suplente: Tatiana de Carvalho Chim.bo, RG 4357714 
SSP/SP, CPF 318081548-51, residência: Rua Anésia Pinhei 
Machado, 8-15, Bauru/SP, André Cava/cante V.eiga, RG 19197911-
SSP/SP, CPF 141364418-00, residência: Rua Marconi, 2- 3, 
Bauru/SP, Norberto Trevisan, RG 12911628-2, SSP/SP, CPF 
015739078-04, residência: Rua José Lúcio, 1-67, Bauru/SP. pós a 
aclamação unânime, foi dada a posse à nova Diretoria e Conselho 
Fiscal, tendo a Presidente eleita agradecido à confiança depositada 
em todos os eleitos e, ato contínuo, dada 21 ausência de outros 
assuntos, deu por encerrada a Assembléia. Eu, Juliana Cavalcante 
Andrade Louzada, Secretária, lavro a presente ata, que vai assinada 
por mim e pela Presidente, estando as demais assinaturas apostas 
na folha de presença desta Assembléia, na qual será juntada. Eu, 
Juliana Cavalcante de Andrade Louzada digitei a presente cópia que 
vai assinada por mim e pela a presidente. 

3iTABEUÃOD 
DlMADES MAR1 
PQça ....... do 

00CU 

Confere com original 
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CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO II 
Fundado em 7 de outubro de 1982 

Declando de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 3.997 de m de dezembro de 1995 
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei n• 10.148 de W de dezembro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Federa) pela Portaria nº 620 de 6 de julho de 2001 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei n•·223 d•! 9 de setembro de 1991 

Rua Alexandre Jorge Nasralla n• 1-68 - Núcleo Habitacional Beija-Flor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630 - Bauru/SP - CNPJ nº 5L503.670/0001-61 

ASSEMBLÉIA GERAL DE ELEIÇ,~O 
DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL - 01/07/2017. 

_,,,,/ 

Documento 
.i.:>2 .J 13.ôS't 1-

fv./o.6-1-9-;J -1 
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CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO 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 deumbro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 620 de 6 de julbo de 2001 
R<,glstro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei nº 223 ele 9 de setembro de 1991 

Rna Alexandre Jorge NasraUa nº 1-QI - Núcleo Babitadonal Beija-Flor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630 - Bauru/SP- CNPJnº 51.503.670/0001-{;1 

RELAÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL 

PRESIDENTE: 
Nome: Cláudia de Carvalho Chimbo 
Filiação: Euwaldo Giraldis de Carvalho e lete Felício de Carvalho 
Data•de Nascimento: 18/11/1960 

RG nº: 12.173.854-1 CPF nº: 120.137.288-75 

Profissão: Empresária Estado Givil: Casada 

E-mail: tommaior.claudinha@gmail.com 

Telefone: (14) 3313-9521 
Endereço: Rua Anésia Pinheiro Machado nº 8-15- ,lardim América 

Bauru/SP- CEP. 17.017-350 

VICE-PRESIDENTE: 

Nome: Fátima Denise Ferreira de Sá 
Data'tle Nascimento: 14/03/1954 

Filiação: Jessé Ferreira de Sá e. Aurora Bressan Ferreira de Sá 
RGnº: 8.142.535 CPF nº: 707.917.678-68 
Profissão: Assistente Social Estado Civil: Casada 
Endereço: Rua Eduardo Vergueiro de Lorena, 4-25 

Bauru/SP- CEP. 17012-450 

PRIMEIRO TESOUREIRO: 
Nome: · Wanilda Clara Zanetti Goulart · 
Data de Nascimento: 06/11/1957 
Filiação: Norma·Zanetti Goulart e Raymundo Nunes Goulart 
RGnº: 9.585.237-2 CPF nº: 411.969.371-'68 
Profissão: Assessora Administrativa Estado Civil: Divorciada 
E-mâil: 

Telefone: 
Endereço: 

clara route@hotmail.com 

(14) 3214-3887 Cel: (14) 98145-0292 
Rua Professor Moacyr Teixeira, 3-47 -Vila Nova Paulista 
Bauru/SP 

ÇonferE\.COITJ orlgin.lll. 
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CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO 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 oº 10.148 de 23 de dezembro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 620 ele 6 de julho de 2001 
Registro oo Conselho Nacional de Assistência Social - Lei nº 223 1\e 9 de setembro de 1991 

Rua Alexandre Jorge Nasralla n• 1~ -Núcleo Habitacional Beija-Flor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630 -Banrn/SP- CNPJ n• 51.503.670/0001-61 

SEGUNDO TESOUREIRO: 

Nome: . Ana Luzia Nabeiro 
Data· de Nascimento: 28/09/1981 

Filiação: 
RGnº: 
Profissão: 
E-mail: 
Telefone: 
Endereço: 

Albina Carmo Nabeiro e Valter Nabeiro 
33.894.367-5 CPF nº: 216.283.588-66 
Operadora Comercial Estado Civil: Casada 
analunabeiro@yahoo.com.br 
(14) 3227-5793 Cel: (14) 99711-2876 
Rua Dr. Paulo Valle, 2-103-Jardim América 

Bauru/SP- CEP. 17.017-450 

PRIMEIRO SECRETÁRIO: 

Nome: Juliana Cavalcante de Andrade Louzada 
Data de Nascimento: 05/06/1986 

Filiação: André Luiz de Andrade Louzada e Márcia Cavalcante Veiga 

Louzada 
RG nº: 
Profissão: 
E-mail: 
Telefone: 

40106777 CPF nº: 348.088.528-45 
Professora Estado Civil: Solteira 
ju louzada@hotmail.com 
(14) 98808-8300 

Endereço: Rua Alto Juruá, 30-31 - Vila Lemos 

Bauru/SP- CEP. 17.063-010 

SEGUNDO SECRETÁRIO: 
Norrie: · Tânià Reginà Conte Trevisan 
Data.de Nascimento: 27/08/1962 

RG ilº: 11.225.778-1 CPF nº: 078.867.938-46 
Profissão: 
E-mail: 
Telefone: 
Endereço: 

Publicitária Estado Civil: Casada 
janela4@uol.com. br 
(14) 3227-4069 Cel: (14) 98135-0446 
Rua José Lúcio, 1-67 - Vila Mesquita/Altos da Cidade 
Bauru/SP- CEP. 17.014-370 

Çonf~F~. !=:C!rt:i origi!'!_al_ ':-:·· .,... 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIJL JOÃO PAULO II 
Fundado em 7 de outubro de 1982 

Declarado de Udlidade Pública Mnnld)J21 pela Lei nº 3.997 de 18 de dezembro de 1995 
Declarado de Udlidacle Pública Estadual pela Lei nº 10.148 de 23 de dezembro de 1998 

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria n• 621) de 6 de julho de 2001 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Lei nº 223 de 9 de setembro de 1991 

Rua Alexandre .Jorge Nasralla n• 1-68 - Núcleo Habitadonal Beija-Flor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630 -Bauru/SP- CNP.J n• 51.503.670/0001-61 

CONSELHO FISCAL: 

Nome: Diego José Pinheiro 

Data de Nascimento: 20/04/1987 
Filiàção: 
RG·nº: 
Profissão: 
E-mail: 
Telefone: 

Endereço: 

José Santos Pinheiro e Maria Célia Bazotti Pinheiro 

426643264 CPF nº: 229.757.938-12 
Empresário 

· diego.pinheiro@ymail.com 
(14) 3011-1121" 

Estado Civil: Solteiro 

Cel: (14) 98808-83Q1 
Avenida Orlando Ranieri 8-85, portão 2 bloco 4 apto 32, 
Jardim Marambá, Bauru/SP 

CONSELHO FISCAL: 

Norile: lvanise Terezinha Merlo 
Data de Nascimento: 27/01/1959 
Filiação: Lourdes Bortolone Merlo e Wandyr Merlo 
RG·-n•: 5.525.968 CPF nº: 015.512.318-16 
Profissão: Aposentada Estado Civil: Divorciada 
E-mail: ivaniseterezinha@hotmail.com 

Telefone: (14) 3313-8518 Cel: (14) 99795-1554 
Endereço: Rua Dr. Olímpio de Macedo, 9-80 - Apto. 22 - Jardim Planalto 

Bauru/SP- CEP. 17.012-543 

CONSELHO FISCAL: 

Nome: Marina da Silva 
Data-de Nascimento: 13/05/1958 
Filiação: 
RGnº: 
Profissão: 
E-mail: 

Telefone: 
Endereço: 

Maria Palma da Silva e Carlos Miguel Fernandes da Silva 
6.124.177 CPF nº: 710.265.928-87 
Aposentada Estado Civil: Casada 
marfac@neobis.com. br 

(14) 3203-2940 Cel: (14) 9.9652-3316 
Av. Orlando Ranieri, 4-35 - Jardim Marambá 
Bauru/SP- CEP. 17.013-671 

Conferi> com original 
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(o 1 '3 .. 
FOLHAS .. 

' A . -

CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTD., JOAO PAULO Il 
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 

Declarado de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 620 de 6 de julho de 2001 
Registro no Comelho Nacional de Auistênda Social - Lei nº 223 de 9 de setembro de 1991 

" Rua Alexandre .Jorge Nuralla nº 1-QI -Nlideo Habitacional Beija-Flor 
Fone (14) 3239-5944 - CEP 17025-630 -Bauru/SP- CNP.J n" 51.503.670/0001-61 

CONSELHO FISCAL SUPLENTE: 

Nome: Tatiana de Carvalho Chimbo 
Data de Nascimento: 06/12/1984 
Filiação: Maria Yoshio Chimbo .e Claudia de Carvalho Chimbo. 
RG-nº: 43.577.148-6 CPF nº: 318.081.548-51 
Profissão: 
E-mail: 
Telefone: 

Estudante 
tatichimbo@hotmail.com 
(14) 3313-9521 

Estado Civil: Solteira 

Endereço: Rua Anésia Pinheiro Machado nº 8-15- ,Jardim América 
Bauru/SP- CEP. 17.017-350 

CONSELHO FISCAL SUPLENTE: 

Nome: André Cavalcante Veiga 
Data de Nascimento: 29/04/1971 
Filiação: Osvaldo Pereira Veiga e Julia Brazelice Cavalcante 
RGnº: 19.197.911-9 CPF nº: 141.364.418-00 
Profissão: Representante Comercial Estado Civil: Casado 
E-mail: 
Telefone: (14) 3232-7038 Cel: (14) 98111-7619 
Endereço: Rua Marconi, 2-83 - Vila Quággio - Bauru/SP 

CONSELHO FISCAL SUPLENTE: 

Nome: Norberto Trevisan 
Data de Nascimento: 16/11/1960 
Filiação: Egídio Trevisan e Leonilda Tonon Trevisan 
RGnº: 12.911.628-2 CPF nº: 015.739.078-04 
Profi~são: Publicitário 
E-máil: norbertotrevisan@uol.com.br 

Estado Civil: Casado 

Telefone: (14) 3227-4069 / 3234-6959 
Endereço: Rua José Lúcio nº 1-67 - Altos da Cidade 

BaUru/SP- CEP. 17.014-370 

Confere com original 
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Comprovante de Inscrição e de Situação .Cadastral - -

Contribuinte, 

Conffr? os dados de ldenfiffcação da Pessoa Jurldlca e, se houver qualquer divergência, providencie Junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

A infonnaçã.o sobre o porte qua.consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO'BRASIL 

o/ASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

I NUMERO oe NSCRI,,,,..., 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO/ =:.;:m'RA 51.503.670/0001,61 
MATRIZ · CADASJAAL 

1 NOME EMPREaARIAI. ✓ 
CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO 11 

1 ~OOESTABa.ECIMENTO(NOMEDEFNlfASIA} ll~MAIS 
·1 l.õVIJIGO E DEM":'.'.w_y,-v,, OAATNIDADE ECO,.....,,ICA PRINCIPAL 

85.114:.00 -Educaclo Infantil - creche 

1 êõõlGOe ÕÊsãiiçXõ DASATMDADES ÊêÕNOMICAS SECUNÍÍARIAS 
Não lnfonnada 

I êoõiqõ E oes= DANA.TUREZAJURiõtcA 
399-9 - Ass o Privada 

~OORADOURO 
~L~NDREJ.NASRALLA 1 INciiÊRÕ 

: 1-GS 11~NTO 
1 ~025-630 1 

l l!AIRROJDWJRITO 
: N. liAB.BEIJA FLOR 1 

1 MUNíêlPIO 
BAURU 1 itp 

1 ENOEREÇO ELETRONICO 

1 
1 TELEFONE 

: =;'"""'."llVOo/fu(EfR) 

1 
1 OATADASÕÜÃÇÃÕCADA:ITTW. =r'~--

09/1212000 

1 MOTIVO DE stTlJAÇAO CADASTRAL 

1~ESPECW. 

1 
1 ~~smJAÇAO ESPECW. 

1 

1 

1 

1 

1 

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

Emitido no dia 11/06/2019 às 11:31:44 (data e hora de Brasília). Pâglna: 1/1 



11/06/2019 lmprfmlt Certidão 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

1 PROC. N9 
FOLHAS 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1963093 
Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
67715 13/0112000 
Nome Empresarial: 
CENTRO DE CONVIVENCIA 
INFANTIL JOAO PAULO li 
Endereço Fiscal: 
RUA ALEXANDRE JORGE 
NASRALLA 
CEP: Bairro/Distrito: 
17.025- NUCLEO HAB. 
630 BEIJA FLOR 
Telefone: 
(14) 3234-
3262 

Tipo: 

UF: 

SP 

Ramal: 

Notificação 

CPF/CNPJ: 

51.503.670/0001-61 

Número: 

01-68 

Município: 

aAURU 

Com1>lemento: 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Início: Término: Nome da Atividade: 

99.99 4.47 01/01/2010 ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

99.99 24/11/2009 11/02/2010 ENTIDADES E INSTITUICOES PUBLICAS OU 
PARTIC DE CARATER SOCIAL, DESP RE 

Descrição da Atividade: 
ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS C/ PREST DE SERV DE 
AUXILIO ASISTENCIA E EDUCACAO A CRIANCAS DE AMBOS OS SEXOS ETC 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Datada 
situação: 
11/06/2019 

Certidão emitida em: 11/06/2019 

018973B73B00970AS9C1200ADFSE25CA 
Chave de autenticação 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 1704()..900 
Fone: (14) 3223-1514-Fax: (14) 3234-2993 

htto://www.bauru.so.aov.br 

, 
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MIMSTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Fedeial do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nac:ional 

I 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFBTOS DE NEGATIVA DE DáJITOS REI.ATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DMDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CENTRO DE CON\IIVENCIA INFANTL JOAO PAULO U 
CNPJ: 51.503.670JOINl1~1 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e insc:revcw quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. cons1am débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brad (RFB) COIII 
exigiblidade sm;pensa nos termos do art. 151 da Lei n• 5.172, d1t 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão ju<Bcial que determina sua 
desconsideração para fins de cettificação da regularidade Iscai, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscriçlles em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos ar1s.. 205 e 206 do CTN, este documento tem os rnesmoa efeitos da cerldão 
negativa. 

Esta certidão é valida para o eslllbelecimento malriz e suas filiais e, no ca&0 de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos pllblicos da administração direta a ele llinculados. Refere.se à &iluação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange in~sive as con11Jibuiç11es sociais previstas 
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo llrlico do art. 11 da lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenlicidade na Internet, nos 
endereços <hllp:/h1b.gov.br> ou <http://www.pgth.gov.br>. 

Certidão emitida graluitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n• 1.751, de 2/10/201'. 
Emitida às 09:17:18 do dia 11/04/2019 <hora e data de Braslia>. 
Válda ate 08/10/2019. 
C6digo de controle da certidão: F3Zo.E99E.31E1.A624 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento • 

1/1 



06/0S/2019 Imprimir Cerlldao 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

1 PROC. N9 2 7~ //: Seaetaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária FOLHAS 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1940586 

Inscrição Municipal: 67715 
Contribuinte: CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOAO PAULO ll-51.503.670/0001-61 
Endereço Flscal: RUA ALEXANDRE JORGE NASRALLA, 01-68 
Atividade: ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS C/ PREST DE SERV DE 
AUXILIO ASISTENCIA E EDUCACAO A CRIANCAS DE AMBOS OS SEXOS ETC 
Empresa aberta em: 13/01/2000 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com infonnações colhidas em nosso sistema 
de controle de trtbutos municipais, a lnexlstincla de débitos em relação a insaição municipal 
acima disaiminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos MobiUárlos e abrange somente a inscrição 
municipal acima identificada. Nos tennos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, 
fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que 
sejam apurados postertonnente à emissão deste documento . 

Certidão emitida em: 06/05/2019 
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 

7C07AAFA92CBCOFB3D2B321FDC41BCE2 
Chave de ..... ltlcaçlo 

www.bauru.ap.gov.lmlinancas/certldoes/"unprimlr_conslh.npx?c=1940586&<:haves7C07AAFA92CBCOA33D28326FDC46BCE2 1/1 



Imprimir Certidão 

PREFBTURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA lRIBUTOS MUNICfPAIS 

Página 1 de 1 

Documento emitido eletrõnicamente. Número da transação: 1920144 

Identificação Municipal: 41725003 
Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU -46.137.410/0001-80 
Proprietário{s): PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU - 46.137.410/0001-80 
Endereço: RUA ALEXANDRE JORGE NASRALLA, 1-68 E OUTRO CENTRO COM N 
BEIJ FLOR 

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 lmobiliãrios 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 c:obrar eventuais débitos 
anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

1.;emaao emmaa em: U;j.lU4/i<rul lf 
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 

8W95?MCGAE81W74E34080 
ChaVede~o 

httr,://www.bauru.sp.gov.br/financas/certidoesf1Ill1)rimir_consulta.aspx?c=1920144&c... 03/04!2019 



12/06/2019 

• 

cenouta Regdaridode do Emp-dot 

1 Voltar .11 Imprimir 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Insaiçlo: 51.503.670/0001-61 
Razio SOdabCENTRO CONl/lVENCIA INF JOAO PAULO II 
Endereço: RUA ALEXANDRE J. NASRALLA / 1-!i8 / N. HAB.BEIJA FIDR 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: 2019060200452310592450 

Informação obtida em 12/06/2019 10:21:26 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da caixa: 
-.caixa.gov.br 

hllpa://conaulla-<:rf.colxa.gov.br/conaullacrf/pages/conaultaEmpegador.jaf 1/1 
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• PODER JUl)!CIÃRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Pdgina 1 de l 

CJ:Hmlo DGUXVA DJI DiBnos 'DDU.IIU'!IS 

Nome: CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL JOA0 PAULO II (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 51.503.670/0001-61 
certidllo nº: 166023416/2019 
Expedição: 10/01/2019, às 11:09:03 
Validade: 08/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que , :ao .m WIVXVW:U. Dnllnr. ,JOIO nmo n (MIDl1I • 
nLmS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 51.503.670/0001◄1, IIL WIS& 
do Banco Nacional de Devedores Tr...,aJbistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação cu,s Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.UO, de 7 de julho ele 2011, e 
na Resolução Administrativa nº .. 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trahalbo, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão slo de responsabilidade dos 
Tribunais do Trahalbo e estio atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçlo 
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 Tr&balho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

l1iii F Pçlc) .LUEQU'.&& 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessArios à identificação das pessoas naturais e :iuridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciArios, a honorârios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos det.,nninados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Põhlico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

0'0VidA1 • 1uae1tõe1: ondtttat.jua,bt 

li 
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PROC. N2_l.~~~~~-

FOLHAS 

PLANO DE TRABALHCt - 2019 

"Slo as criança-, que sem falllr nos ensinam u raz6es para, viver. EJaa nlo tem 
aberes II tranamltlr. No entanto elas abem o eaencllll dll vldll". (Rubem AJvea) 

Coordenadora Pedagógica: Márcia Cavalcante Veiga Louzada 

Junho/2019 
Bauru 

l 
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PROC. N9 

FOLHAS 

Plano de trabalho para o ano de 2019. 

REFERENTE À PRORROGAÇÃO DA PARCERIA COM AS ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL - OSC 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome da entidade: Centro de Convivência Infantil João Paulo li 

CNPJ: 51.503.670.0001-61 

• End.: Rua Alexandre Jorge Nasralla, 1-68, Núcleo Habitacional Beija-Flor, 

CEP:17025-630 

Cidade: Bauru UF: SP 

Fone: (14) 3239-5944/ 98147-0165 Email: escolajoaopat1lo2@yahoo.com.br 

1.2 Nome do responsAvel pela Instituição: Claudia ele Carvalho Chlmbo, 

CPF: 120.137.288-75, RG:12.173.854-1 

Cargo: Presidente 

1.3 Mandato atual: 01 de Agosto de 2017 a 31 de Julho de 2019 

Diretoria: Presidente - Claudia de Carvalho Chimbo, RG 12.173.854-1, SSP/SP, 

CPF 120.137.288-75, residência: Rua Anésia Pinheiro Machado, 8-15, Bauru/SP. 

1A Nome da Coordenadora: Márcia Cavalcante Veiga Lcruzada 

• Telefones: 14 981470265 / 14 988046740 

1.5 Constituição da.Entidade conforme Estatuto: 

O Centro de Convivência Infantil "João Paulo 1r, também designada pela 

sigla •ccr João Paulo 11•, constituído aos 07 de Outubro dE1 1.982, devidamente 

registrado no Primeiro Serviço de Registros e Anexos de Bauru, no Livro A-2 do 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sob o nº 353; é uma er.cola civil, organizada 

para fins não econômicos e por tempo indetenninado, tendo como principal 

escopo à educação, assistência promocional da infância, com sede na Rua 

Alexandre Jorge Nasralla, nº 1-68, núcleo Habitacional Beija-Flor, CEP 17.025-

630, na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, e fórum em E3auru/SP. 
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1.6 Data da Fundação: 07 de Outubro de 1982. 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1 Identificação do Objeto: Região do Beija-Flor - para atender 100 alunos de 

01 ano e 08 meses a 05 anos e 07 meses, em período integral, com rf:!passe de 

verba Subvenção no valor mensal de R$31.142,00 e valor anual de R$217.994,00 

(valor referente ao período de Junho a Dezembro de 2019). Valor per capita para 

criança de O a 3 anos R$339,87 e criança de 4 a 5 anos R$2B2,97 . 

2.2 Justificativa 

Atender a 100 crianças de ambos os sexos em regime de semi-internato, na 

faixa etária de 01 ano e 08 meses a 05 anos e 07 meses, dando prioridade às 

mães que trabalham em cumprimento à lei nº. 8069 de 03 de Julho de 1990. 

A Creche atende as crianças que moram nos bairros próximos, Beija flor, 

Santa Luzia, Jardim Silvestre e outros. Situa-se perto de um dos maiores bairros 

de casas habitacionais de Bauru, Bairro Mary Dota, bairro este que nos contempla 

com vários serviços, escolas, Upa, pronto socorro, postos de gasolina, bancos, 

correios, supermercados e outros. 

Nossa clientela é constituída de mães que em sua maioria trabalham no 

comércio, outra porcentagem trabalha como diarista e outra parte com serviços 

informais. A Creche foi fundada em 07/10/1982 por uma família muito conhecida 

de Bauru, Família Chimbo,que desde então continuam até hoje prestando serviços 

voluntário a creche. 

2.3 Fundamentação Legal e Teórica 

Em nosso país na década de 80, as creches passarnm a ser pensadas e 

reivindicadas como lugar de educação e cuidados coletivos das crianças de zero a 

seis anos, o educar deixou de ser apenas cuidar, assistir e higienizar. A abertura 

política permitiu o reconhecimento social desses direitos manifestados pelos 

movimentos populares e por grupos organizados da sociedade civil. A constituição 

de 1988 pela primeira vez na história do Brasil define como direito da criança de O 
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a 6 anos de idade que é dever do Estado o atendimento de creches e pré-escolas. 

Em Julho de 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente ,[BRASIL, ECA, 1990} 

reafirmou em seu artigo 54, inciso IV que ªé dever do Estado assegurar a criança 

atendimento de cmche e pré-escolan. 

Com o passar dos anos, de acordo com Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Educação Básica, do ponto de vista legal, a Educação, Infantil é a primeira 

etapa da educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança de O a 5 anos de idade em seus aspectos físicos, afetivo, intelectual, 

•. linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB, nº 

9.394/96, art. 29), juntamente oferecido com o Estado e Município. A incorporação 

das creches e pré-escolas no capítulo da educação na Constituição Federal (art. 

208, inciso IV, 1998) impacta todas as outras responsabil~:!ades do Estado em 

relação à Educação Infantil, ou seja, o direito das crianças d1! O a 5 anos de idade 

a matricula em escola pública (art. 205, 1998} gratuita e dE1 qualidade (art. 206, 

incisos IV e V, 1998) igualdade de condições em relação às demais crianças para 

acesso e permanência e pleno aproveitamento das oportunidades de 

aprendizagem propiciadas (art. 206, inciso 1, 1998). Em função disto que nela se 

baseia e que dela decorre, como autorização de funcionamento, condições de 

financiamento e outros aspectos, referem-se a caráter lnstituc:ional da Educação. 

• As instituições de Educação Infantil estão submetidas aos mecanismos de 

credenciamento, reconhecimento e supervisão do sistema de ensino que se 

acham integradas. (Lei nº 9.394, art. 9°, inciso IX; artigo 1 O, inciso N; e artigo 11, 

inciso IV, 1996). 

2.4. lmportãncla da avaliação de qualidade 

Os indicadores de qualidade constituem uma proposta de auto avaliação da 

creche, que sugere critéoos para a análise do trabalho desenvolvido. Esses 

critérios nos auxiliam: a auxiliar as equipes que atuam na Cl13che juntamente com 

as famílias e as pessoas da comunidade; a participar do processo de avaliação da 

qualidade do atendimento e ser um instrumento que ajude o coletivo (equipe e 
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comunidade) a guiar nossos caminhos em direção às pní1ticas educativas que 

respeitem os direitos fundamentais das crianças e nos aju,dem a constituir uma 

sociedade mais democrática. 

Esperamos que o conjunto de informações obtidas das avaliações possa 

subsidiar decisões e apoiar a organização estrutural, funcional e pedagógica da 

Creche João Paulo li. 

2.5 Resultado da avaliação de qualidade 2018 

Com base nos gráficos podemos observar a satisnição dos pais com o 

desenvolvimento das crianças, bem como a qualidade de ensino, estrutura física 

da escola, entre outros aspectos avaliados no referido questfonário. Muito embora 

tenhamos perdido algumas contribuições ao longo do ano. Por esse motivo, para o 

ano de 2019, iremos esgotar nossos esforços para conseguir novas parcerias. 

Gráfico 1. Resultado das questões de 1 a 4 . 
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Gráfico 2. Resultado das questões de 5 a 8. 
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A última questão da avaliação trouxe a tona novamente o pedido dos pais 

para que enviássemos mais tarefa de casa para as crianças. De acordo com 

Gonçalves (2018) 

ªA brincadeira é uma pratica que possibilita interação e comunicação com 
outras pessoas, o tenno lúdico etimologicamente é derivado do Latin 
"ludusª, que significa jogo, divertir-se e que se refere à função de brincar 
de forma livre e individual de jogar, utilizando regras refemdo-se a tana 
conduta social, da recreação, sendo ainda maior a sua abrangência. 
Assim, pode-se dizer que o hldico é parte inorente do mundo Infantil. 
Através da brincadeira a criança se apropria do mundo de fonna sinples, 
alegre e descontraída, possibilitando interaç;lo e comunicação com 
outras pessoas. Através do brincar pode-se perceber a personalidade, a 
criatividade, a afetividade e a psicomotricidade de cada indivfduo. A 
brincadeia é, para ela, um espaço de investigação e construção de 
conhecmento sobre si mesma e sobre o mundo. Neste contexto, o 
brincar na educação infantil proporciona a criança es1abelecer regras 
consutt.naas por SI e em grupo, conmou1noc) para a 1megraçao ao 
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indivíduo na sociedade. Deste modo, a ciiança estará resolvendo 
conflitos e hipó!eses de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de visla diferenles, 
de fazer-50 entender e de demonstrar sua opinião em relação aos outros, 
a si própria e ao mundo, e ainda é nesse alo que podemos diagnosticar e 
prevenir futuros problemas de aprendlzagEm infantil. Além dessa 
atividade ser um passatempo para a criança, eh é motivada a brincar por 
melo de processos lnlimos, desejos, problerms, ansiedades e não só 
para ªpassar o tempo", na realidade, os momentos do brincar são 
oportunidades de aprendizagem e desenvolvirrumto.• 

Partindo desse pressuposto, não temos o hábito da tarefa continua, mas 

sempre que necessário a professora envia tarefas para casa. 

• Além da tarefa, foi mencionada a necessidade de banho nas crianças 

• 

dentro da escola. Entende-se nesse caso que o banho na escola é opcional desde 

que a higiene seja feita adequadamente quando necessário. O banho deve ser 

feito em casa. Primeiramente por ser uma oportunidade prazerosa entre mãe/pai e 

filhos, onde o contato físico gera Intimidade e situações de cuidado e carinho. Os 

objetivos trabalhados na escola são diferentes dos oferecido:s pelos pais em casa. 

Esperamos contribuir com uma nova postura dos pais em relação ao banho a 

escola e em casa. 

Duas mães mencionaram a necessidade de maior mpasse financeiro por 

parte da prefeitura para que a escola pudesse investir e melhorar ainda mais a 

qualidade de atendimento. 

De posse dos resultados da avaliação realizada no ano de 2018, uma das 

metas para o ano de 2019 será mostrar para as familias atendidas o quanto é 

importante a opinião de todos para melhorannos o nosso atendimento. Através 

das respostas obtidas avaliaremos nosso trabalho e procuraremos melhorar ainda 

mais nossos serviços prestados à comunidade. 

2.6 Definição de Metas 

- Garantir a relação com as familias completando-as e não as substituindo 

- Aprimorar as relações entre funcionários e as crianças usando os recursos 

oferecidos 

- Reforçar o brincar e o lúdico 
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- Explicitar aos pais, a comunidade e as crianças os valores da cooperação, 

responsabilidade, respeito, coerência, justiça e competência. 

- Intensificar a participação democrática 

- Participação em fonnação com todo o quadro de func:ionários 

- Respeitar o Calendário escolar, reunião de pais e funcionários. 

- Apresentar às crianças a parte cultural das comemonações escolares 

- Matrículas sempre que houver vagas 

- Aplicar a verba recebida corretamente como se proptie 

• - Contratar e manter recursos humanos, e usá-los de acordo com os 

projetos. 

- Executar a proposta Pedagógica contemplando as áreas do conhecimento 

- Elaborar o PPP 

- Entregar relatório de diretoria 

- Prestar contas confonne o convenio dete1mina 

- t'fOfTlover eventos comemptanao mance1rameme a crecne. 

2.7 Areas do Conhecimento 

IDENTIDADE E AUTONOMIA 

• Meta: Reconhecer a capacidade de conhecimento musical da criança, identificar 

como a criança aprende com prazer quando explora o lúdico a o brincar. 

Ações: 

Projeto 1 - Vamos ouvir e cantar 

Projeto li - Brincando e Aprendendo 

Estratégias: 

Projeto 1-Vamos ouvir e cantar 

O referencial Curricular Nacional (Brasil, p. 44) garante, que a música é uma 

linguagem universal capaz de comunicar e expressar sentimE1ntos e pensamentos. 

A música esta presente em diversas cultura, em inúmeros eventos sociais como: 
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festas, rituais, comemorações cívicas, políticas, entre outras. Uma proposta de 

ensino que considere esta diversidade precisa abrir espaço para que a criança 

vivencie a música de fonna contextualizada e significativa. 

As canções fazem parte do universo infantil, atendem a vários propósitos 

que vão desde hábitos relacionados à rotina escolar, assim como a memorização 

de conteúdos específicos. 

Público alvo: alunos do infantil li ao Infantil V 

Duração: ano letivo de 2019 . 

Projeto li - Brincando e Aprendendo 

O foco deste projeto esta em observar a relação de troca, levando a criança 

a conhecer e experimentar ao máximo elementos do próprit) ambiente nos quais 

está vivenciando. Propiciando que essa construção ocorra repleta de estimulo e 

desafios planejados de acordo com suas necessidades. 

Através dessa intencionalidade é que justificamos o ato de brincar e 

aprender. Para que dessa fonna os mesmos construam a sua autonomia 

socialização, suas potenciaüdades e seus limites. Pois é nesta relação com o 

outro que se aprende a valorizar e respeitar a diversidade. 

O trabalho com a linguagem· corporal, musical, plástica, oral e escrita, 

• atitudes relacionadas à higiene, entre outros aspectos, tem se aliado ãs 

brincadeiras, pois enquanto brinca, a criança recria acontf:lcimentos, desejos e 

necessidades; desenvolve habilidades individuais, tendo em vista que a linguagem 

é o primeiro contato com o mundo das ideias, que são representados por sons, 

gestos, imagens, brincadeiras lúdicas, assimilados desde o nascimento. 

Público alvo: alunos do infantil li ao Infantil V 

Duração: ano letivo de 2019. 

MOVIMENTO 
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Meta: Atingir desenvolvimento físico, afetivo e emocional, sendo global e 

hannõnico, desenvolvendo a maturidade, linguagem, raciocínio e autonomia 

Ações: 

Estimular e ensinar, mímicas, imitações, identidade e convemas. 

Estratégias: 

Exercícios, pular amarelinha, bambolê, derruba cone, pular corda, colocar objetos 

para balançar e fazer com que a aiança acompanhe sem mover a cabeça, dança. 

Recursos: 

• -Cordas; 

- Giz· 
' 

-Bambolê; 

- Bilboquê; 

- Recursos humanos (contaremos com um voluntário m,1 área da Educação 

Física); 

- Recursos públicos. 

Prazo: 1 ano 

ARTES 

Metas: 

• - Incentivar e desenvolver o habito de desenho, estimulando assim a fantasia da 

criança; 

- Estimular a confecção de brinquedos através de sucatas; 

- Estimular a coordenação e o manuseio da criança e a criatividade com o uso da 

argila, massinha e tintas. 

Ações: 

Projeto Construindo com sucatas - Utilizar materiais adequados, incentivar com 

elogios, contar com o auxilio do professor na criativiclElde de confeccionar 

brinquedos com sucatas. 

Projeto An:o lrls - Ensinar as cores. 
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Estratégias: 

Pedir as crianças, para que tragam de casa materiais de sucata (garrafas pet, 

caixas de leite, galões, copos, potes, etc.) para a confecção de sucatas. Usar 

tintas adequadas e as frutas para ensinar as cores (exemplo: banana - amarelo / 

maçã - vermelho, etc.). Fazer massinha caseira em sala de aula utilizando a 

receita adequada. 

Recursos: 

- Sucatas diversas; 

-Tintas; 

-Pincéis; 

- Farinha de trigo 

- Entre outros materiais usados durante o ano; 

- Recursos públicos e próprios. 

Prazo: 1 ano. 

MAJE'MATICA 

Metas: 

- Desenvolver e ampliar os conceitos matemáticos para executar as atividades 

propostas; 

- Identificar números, cores e fonnas geométricas; 

- Desenvolver raciocínio lógico e concentração. 

Ações: 

- Identificar números por meios de jogos e brincadeiras, tamanhos de objetos 

(pequeno, grande, cheio, vazio, etc.); 

- Distancia de objetos (longe e perto); 

-Temperatura (quente e frio); 

- Som (alto e baixo) 
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Estratégias: 

Com uso do material concreto, pennitir que a criança consiga visualizar e 

conceituar a contagem dos objetos. Posterionnente, apresentar os números em 

lousas, cartazes e músicas. Apresentar jogos e a visualização de diferentes 

medidas e tamanhos. Utilizar o calendário para trabalhar o tempo mostrando o dia, 

mês, ano, os aniversários da sala e o tempo metereológico. 

Recursos: 
-Sucatas; 

-Rádio; 

-Cd· • 
-Cartazes; 

-TV; 

-DVD; 

- Recursos humanos, públicos e próprios. 

Prazo de execução: 1 ano. 

CIENCIAS NATURAIS E SOCIAIS 

Metas: 

- Estimular os cinco sentidos; 

- Desenvolver a capacidade de auto-higiene, identificar e nomear as partes do 

corpo; 

- Incentivar a importância ecológica, através da jardinagem e horticultura; 

- Apresentar a diferença entre campo, cidade e praia; 

- Estabelecer a noção de tempo; 

- Identificar a importância da água para os seres vivos; 

- Mostrar a diferenciação dos seres vivos e não vivos; 

- Nomear e reconhecer diferentes animais; 

- Identificar, nomear e reconhecer os membros da família; 

- Desenvolver a socialização; 
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- Identificar os meios de comunicação existentes; 

- Identificar diferentes profissões; 

- Trabalhar as datas comemorativas. 

Ações: 

- Exercícios e atividades que desenvolvam a visão, audição, tato, olfato e 

gustação; 

- Incentivar o hábito de lavar as mãos, escovar os dentes smnpre que necessário 

por meio de músicas e histórias que despertem o interesse da criança; 

- Trabalhar as datas comemorativas com uso de figura:s, desenhos, gestos, 

musicais, histórias e explicações sobre o significado de cada item, além de 

produzir lembrancinhas que traduzam a data em questão. 

Estratégias: 

Fazer a horta ensinando como é o processo de crescimento das plantas e 

verduras, fazer a higienização das frutas e verduras com as crianças e utilizar 

filmes para conscientizá-los sobre a importância de se ecc111omizar água para o 

planeta. 

Trabalhar com fantoches, contos e a atividades lúdicas estimulando as 

comemorações cívicas e culturais trabalhadas no calendário. Levá-los para 

conhecer o bairro e mostrar a eles quais os tipos de l!ransporte existentes. 

Apresentar a eles os meios de comunicação que existem em nosso meio, uma vez 

que nem todas as crianças tem acesso. 

Recursos: 

- Materiais pedagógicos; 

-Sucatas; 

- Tintas; 

- Fantoches; 

- Materiais de jardinagem; 

- Recursos humanos, públicos e próprios. 
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LINGUA PORTUGUESA 

Metas: 

- Ampliar a coordenação viso-motora, na busca do desenvolvinento integral da 

criança; 

- Desenvolver vocabulário, linguagem e comunicação entre as crianças; 

- Reconhecer, ler e ter contato com as vogais e o alfabeto; 

- Desenvolver interesse e atenção por músicas, leitura, histórias e contato com a 

eserita; 

• - Trabalhar o lúdico com a contação de histórias. 

Aç6es: 

- Ensinar o manuseio com lápis, giz de cera; 

- Rodinhas de conversa; 

- Apresentar vogais com alfabeto móvel; 

- Fazer colagens e recortes; 

- Despertar o interesse pela leitura e pelo lúdico; 

- Trabalhar os nomes e sobrenomes; 

- Propor atividades de interpretação. 

Estratégias: 

Escolher os gêneros textuais, pennitir que os alunos ajudr.m na escolha. Fazer 

Projeto 1 - Interpretando as histórias: leituras diárias e sugerir que a professora 

faça uma leitura infantil deleite, para que a criança trabalhe sua imaginação. 

Recitar poesias e parlendas. Contar histórias de fácil entendimento, para que eles 

possam reproduzir em teatro. 

Recursos: 

-Cartazes; 

- Cartolinas; 

- Papel cartão; 

-E.VA; 

- Livros de histórias; 
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- Atividades impressas; 

-Revistas; 

-TNT; 

-Tintas; 

- Fantasias e materiais pedagógicos 

- Recursos públicos, próprios e humanos. 

t-nzo ae execuçao: 1 ano. 

•~ MÚSICA 
Metas: 

- Pennitir que as crianças ouçam canções que não estão acostumadas a ouvir no 

meio em que vivem; 

- Fazer uma mostra de instrumentos musicais; 

- Confeccionar instrumentos musicais com eles; 

- Fazer que eles tenham prazer em ouvir músicas; 

- Ensiná-los a cantar através de canções infantis. 

Ações: 

- Organizar um repertório para as crianças com auxílio dos professores; 

- Explorar, reproduzir, Identificar e comparar os sons; 

e__, -Apresentar diferentes ritmos musicais; 

- Despertar nos alunos o interesse por diferentes tipos de músicas; 

- Possibilitar o acesso às músicas infantis que os estimulem a cantar. 

Estratégias: 

Construir instrumentos musicais com sucatas trazidas ,de casa. Apresentar 

instrumentos musicais e objetos sonoros a eles para que eles percebam os tons 

das notas musicais, diferenciem o som baixo e o som alto, diferentes instrumentos 

de cordas, de sopro, percussão, entre outros. 

15 



Ouvir os sons que existem no ambiente, conversas, ianimais, etc. Gravar 

diferentes sons, apresentar a eles e solicitar que eles imitem. Enfim fazer com que 

a criança tenha prazer em ouvir uma boa canção e tenha g~rto por isso. 

Recursos: 

- Materiais para construção dos instrumentos (sucata, pedrinhas, cola); 

-TV; 

-DVD· 
' 

- Recursos púbHcos, próprios e humano. 

Prazo de execução: 1 ano. 

FAMILIA E ESCOLA 

Metas: 

- Garantir a relação com as famílias completando-as e não as substituindo 

- Explicitar aos pais, a comunidade e as crianças os valores da cooperação, 

responsabilidade, respeito, coerência, justiça e competência. 

- Respeitar o calendário escolar, reunião da pais e funcionári1:>s. 

- Efetuar matrículas sempre houver vagas 

- Intensificar a participação democrática 

- Reforçar o brincar 

Ações: 

- Manter vínculo com as famílias para que nossas ações aconteçam, mantendo os 

pais e comunidade sempre próximos, pois, a participaçã1) da família é muito 

importante para que tudo aconteça dentro da escola. 

- Eventos: são necessários para que possamos dar continuãdade no projeto, pois 

necessitamos de recursos financeiros alem da parceria com e> convênio. 

- Promoções: com a renda totalmente voltada para a apllcaçil10 nos projetos 

Estratégias: 

Promoções 

- um almoço beneficente 
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- participação na festa do sanduíche Bauru 

- festa junina com parcerias com empresas privadas 

- festa do sonho 

Estar sempre em sintonia com a família, promover as reuniões e convidá-los a 

participar das atividades (convites por escrito, redes sociais e falar no portão). 

Promover palestras para a comunidade e familias atendidas de acordo com o 

interesse por eles manifestado (alguém do bairro, um medico, psicólogo etc.). 

Promover oficinas, com artesanatos, dia da beleza com voluntários. 

Recursos: 

- Materiais para artesanatos e beleza; 

- Textos impressos; 

- Recursos próprios e humanos. 

r-nizo ue execuçao: ·1 ano 

FUNCIONARIOS 

Mareia Cavalcante Veiga Louzada - Coordenadora Pedagógica 

André Luiz de Andrade -Auxiliar Administrativo 

Marta Moretti Pontes Picoloti - Professora de Educação Básica Infantil 

Vanessa Fernandes do Prado - Professora de Educação Básica lnfantil(lntegral) 

~- Cristiane de Souza Morais - Professora de Educação Básica Infantil 

Ariana Cristina dos Santos Soares - Cozinheira 

Alessa Sabino Mariano - Auxiliar de Creche 

Cintia de Oliveira Carvalho - Auxiliar de Creche 

Kelly Cecília Alves Pereira - Auxiliar de Creche 

Fernanda Soares - Auxiliar de Creche 

Metas: 
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- Aprimorar relações entre funcionários e as crianças usando os recursos 

oferecidos; 

- Participação em fonnação com todo o quadro de funcionáril>s 

- Aplicar a verba recebida corretamente como se propõe no projeto 

- Contratar e manter recursos humanos 

- Permitir que os funcionãrios saiam em horários de trabalho para formação, 

porque nem sempre conseguimos conciliar o tipo de curso ao horário. 

Ações: 

e_,. -Formação continuada, promovida pela SME; 

- Cursos promovidos por voluntários; 

- Reuniões com os profissionais; 

- Reuniões e encontros pedagógicos; 

- Passeios didáticos. 

Estratégias: 

Buscar profissionais que ofereçam cursos, oficinas e palestras. Proporcionar o uso 

do computador para que o funcionário tenha acesso à leitura. Favorecer 

participação nos cursos de formação continuada e, dependendo de formação, 

contratar transporte. Proporcionar ao funcionário acesso ao folder de formações e 

cursos . 

• ._, Recursos: 
-Humanos; 

- Recursos próprios e públicos. 

Prazo de execução: 1 ano. 

2.8 Capacidade de Atendimento: 100 crianças 

2.9 Fonna de Atendimento: de Segunda a Sexta-feira das 7:15 ãs 17:15 

2.10 Critérios de Elegibilidade para atendimento: lista de espera com Inscrição 

e faixa etãria, priorizando as mães que comprovam trabalho. 
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2.11 Caracterização da clientela: Atendemos crianças, que as mães trabalham 

fora, uma clientela, que a maioria das mães ou responsáveis trabalham em 

empresas privadas,diaristas e uma pequena clientela que prestam serviços 

informais, mas todas comprovam trabalho. 

Faixa ettria: 01 ano e 08 meses a 05 anos e 07 meses 

Sexo: 

os sexos 

Regime: 

Ambos 

Integral 

Segmento: Criança 

2.12 Experiência na realização do objeto da parceria: 36 anos de fundação 

2.13 Valor Global: R$217.994,00 (anual) e R$31.142,CIO (mensal) - valores 

referentes ao período de Junho a Dezembro de 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que inúmeras são as possibilidades para stvaliar e programar os 

trabalhos a seiem desenvolvidos, mas corremos um sério iisco de não atcançar 

nossos objetivos, pois somos seres humanos e estamos sujE1itos a imprevistos. No 

entanto, planejar implica um momento de organizar a escc>la, o seu andamento 

social, escolar, funcional e etc. 

Planejamos para o ano de 2019 novas e melhores ações, pois nosso 

objetivo é melhorar a cada ano. Deste modo, para ,atinginnos resultados 

satisfatórios e muitas conquistas para todos os envolvidos no Centro de 

Convivência Infantil Joao Paulo li ao longo do ano que está por vir, necessitamos 

do comprometimento de toda .a comunidade escolar no cumprimento de seus 

deveres a ações. 

Bauru, 14 de Junho de 2019. 

J~~ow,, 
lvanise Teresinha Merto 

Conselho Fiscal 

{U/_AA,,~/2 - ' 
Iara Zanetti Goulart 

'--W\ OA,(,ú:)..., ~À.r,. 
Mareia Cavalca~te Ve~ L~~~ 

Coordenadora Pedagógica 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURQ 
' Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Rua Padre Jollo nº 8-48 - Vila Santa Isabel 

CBP 17014-003-Fone: (14) 3214-4301 

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE CQNVIVêNCIA INFANTIL JOÃO PAULO li 
ENDEREÇO: Rua Alexandre Jorge Nasralla, 1-68- FONE: 14 3239 8944• E-MAIL: escolajoaopaulo2@yahoo.com.br 
ANO: 2019 
SERVIÇO: EDUCAÇÃO INFANTIL 
FINANCIAMENTO TOTAL 08/2019 A 12/2019 - SUBVENÇÃO 
VALOR: R$ 217,994,00 

-

VALOR SALDO CONTA CORRENTE 31/06/2019: R$ 7.983,83 (saldo provisionado para pagamento ele f6rlas e 13º aalérioa funclonirlos) 
VALOR TOTAL: R$ 228.957,83 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
RECURSOS HUMANOS 

, Fonte de Recurso: Munlclft•I 
' l!n• mos Soclal1 e Tr1bdllltll1 1 , QT Ponnavac, cargo C/H Regime 8al6rlo FGT8 IRRF PIS IN88 8-llclo1 13' KISCldO Penas D11111111 Total ! Prolls■lonal Trabllbl■ta Uouklo ... 1% 27.22% VANT 1/12 1/12 1/3 Encamoa Mensal 

01 -.. - ..__ - OI.T l,1A,QO - H,11 1:M,?I 
... ,_ 

11,42 112,ee 2.027,09 

01 Enmno Superior As!lot.A~m. -· CLT 1."NM,00 1:19,12 17,04 4H,92 
.. _ 

1,12,00 109.Q U:12,61 

1 01 ~- - - CLT 1.101,üa 120,GI 16,01 4'11,lír -- 1:11,Gi 181,17 2.llee,51 
1 01 ~- p- - CLT ..... ,,w 120,.. 1a,U1 ·-·· 1 ... , .... , ..... 

1•,11 2,S00,151 

01 MIQ-IIOII, - 20h/a CLT ·-·- 120,0I 111,01 4'11,v, ···- •-/Jt IN,11 2,8011,11 

01 llqJIMrl--· Pldaloll - CLT 1.1101,w 120.01 111,w, •01.1• .. .,_ 111,0I 
1N,11 2.8011,11 

01 Peúgog1 Coordtnlclora - OLT 1.m,ao - 111,17 Tll,48 .. .,_ 
144,71 

,_ 
4,741,80 

01 l!nslno- -... - CLT UN,QO - 11,N l:M,11 
,..,_ 

11,42 112,81 2.027,08 

01 -.. - Ali~ ...... - Cl.T un,ao - H,44 11,11 ai.1,n 110,00 - 112,11 2.027,06 

01 l!ntlnoMklo -llt<lo 401111 CLT 1,111.00 -· - 11,N l:M,71 .. .,_ 
11,42 112,11 2.027,08 

01 -- -111- - CLT 1.111,00 - 11,N 12',71 ... , .. 
11,42 112.H 2.027,0! -TOTAL 11.110,00 1.lll,IO 1N,I0 4,1!21,20 u.i.ao 1.IM,17 1.141,64 27.881,81 

088: Parte ele pagamento, de eventual• resct1&11 trabllhl■tas •A efllllldo com contrapartida. 

-n .,, 

$2 ~ 
::i: n 
~ z 

IO 

Total 

14.188,50 

19.797,!1 

1&.666,67 

17JMS,57 

17.845,157 

11.o.co,e1 

33.193,02 

14.1881Y 

14.1111,81 

14.1s,ee 

14.1811,18 

195.200,87 

1 ,s-. 

-~ '-Y.9'= 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 

Eslado de São Paulo 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Rua Padre João nº 8-48 - Vila Santa Isabel 
CEP 17014-003-Fone: (14) 3214-4301' 

Fon~ de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa 

Manutenção Veiculo da Entidade, IPVA, Documentação e 
Seguro; Eletricista; Encanador; Marceneiro; Pedreiro; Pintor, 
Manutenção e pequenos reparos em Geral; Serviços Gráficos; 
Serviços Contábeis; Serviços Contábeis-Taxa Balanço; Cópias 
xerográficas, Impressões; Plastificações; Encadernações; 
Dedetização; Despesas e/ monitoramento de Alannes; 
Recargas anuais de extintores; ônibus para passeios e para 
cursos de formação pessoal; Aluguel de brinquedos; Serviços 
de jardinagem/paisagista; Limpeza Caixa D' Agua, entre 
outros ... 
TOTAL 

Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da desoesa 

Fonte de Recurso: Federal 

Natureza da despesa 

Custo Mensal 

R$2.056,19 

Custo Mensal 

Custo Mensal 

J-.tt¾; 
.. ~ ;;_ ,,.-/';~ç.,., 
M;' e: i, ' ''-_;· '' 
1 ~-- c,Ç-..., 

~;" ~\;~::.:;1:, t;:~~~~~ 

.., "O 

:,2 ~ 
::i:: n 
~ z ' ' '° 

Custo Total (anual 

R$ 14.393,33 

R$ 14.393133 

Custo Total 

Custo Total 

2·~ .... 

""'-Yt 
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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 

DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo 
Fonte de Recurso: Municlpal 

Natureza da despesa 

Material de Limpeza; Higiene Pessoal; Descartáveis; Material 
p/ escritório; Informática; Material Didático/Pedagógico; Agua; 
Luz; Gás de cozinha; Telefone; Internet; Materiais p/ 
manutenção/pequenos reparos; Utensflios de uso domésticos 
(cozinha); Colchonetes; Toalhas para banho; Cortinas; 
Combustível; entre outros ... 

TOTAL 

Custo Mensal 

R$1.200,00 

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 (relaclonar) 
TOTAL 

11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Concedente 
1"Parcela. 1 2"Parcela 1 3ªParcela 1 4ªParcela I SªParcela 1 &ªParcela 7ªParcela BªParcela 

1 1 1 1 1 R$ 31.142,00 R$31.142,00 R$ 31.142,00 

9ªParcela 
R$ 31.142,00 

~ 

"TI .., 

~~ 
:i:,-n 

$;:t~,:,; 
¼ ;._cc:'~- . 
"· :JJ' . 0,-

~-~., l .ç...,,✓ ' 

,1c,5;:~;!;:~l~'-1.~·~~~~'.1, 

-~ z ,o 

Custo Total 

R$ 8.400,00 

R$ 8.400,00 

Custo Total (anual) 

10"Parcela ! 11"Parcela 1 12"Parce!a 
RS.31.142,00 1 R$ 31.142,00 J R$31.142,00 

3 <f} 
~~ 
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11.2CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXÍLIO 
Concedente - Fonte Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIODE BAURU 
Estado de Sl!o Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
Rua Padre João nº 8-48 - Vila Santa Isabel 

CEP 17014-003-Fone: (14) 3214-4301 

1ªParcela 1 2ªParceia 3ªParcela 4ªParcela 1 5ªParceia 6ªParcela 7"Parceia SªParcela 
1 . 1 

12. CONTRAPARTIDA GERAL DA ENTIDADE:R$16.000,00 

13. INSTALAÇÕES PRÓPRIA: ( ) sim ( ) não (X) cedida 

14. AUTOMÓVEL: (X) sim ( ) não 

'--1'\/\CM,~.~ 
Mãrcia Cavalcante Veiga Louzada 
Coordenadora Pedagóii 

r • 

'a Clara Zanetti Goulart 

JJ o-,Z,J "'-.A' w 
lvanlse Teresinha Merlo 

Conselho Fiscal 

~,;·;~,~<",_ -
~-~;'-" ( e,._':/ 

~,a-,-•~ 
~~::,-,.,t,;,•"·' 

9ªParcela 10ªParcela 1 11ªParcela 12ªParcela 

1 

Bauru, 11 de Junho de 2019. 

~~

,,. -r,-0, 
1 • o :,a, 

Clâudia Ch1mbo ~ gi 
Presidente ,r.n z .., 

~a ----
Conselho Fiscal 

I!.._!.. 

4 ó' 
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'' CRECHE BERÇÁRIO DR. LEClCÁDIO CORREA" 1 

CJ!/PJ 45.02!,Ml5770.001-1'2 U'l1LIDADE :f,ÜBLICA FE'l>EDÃL 21:1l,2/!Jll'CN/\S 029/99 

CA,Pn.ULQ I- DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINALIDAnfi; 

Anl - ACi:e.:heBetçálio l.)r. Leocírdio CorFea,-cdnstiiUídaem ú3 delleze~bro:deH1611', é 
uma: asso.ci~o x:í'-'11,. -np<iUti<;!l, sem· fins Iucrà.tivóS; de cat4t!:ir ,tlta;ntrópieo, oom dura~\l 
1nd"~étmi.nada, r~{):1,)-~e efom á Rua-São•Gon_çàlQ; ';1.54,.~ ci(iade de Baufu.. Estado de Sã~ 
.Paulo. d~idlim.enle-registrada sob. o. n0,B$. , às (\l)hí\S: 94, :do Llwo i\•1, dn Ci!rt4f.io• ~e 
J,legistro Giv.if dlls Pessoas Jütic:!iel)S .da 1•. C:i=scrição da .Comàa.a· i!1: Baul1l, ctiJas 
atividades pãssà ·a :$er ~ida pelç presem:~:E~atuto. 

A!'t. 2 - ll. asS()ciação· tem .pói: finalidade runQ!ir" e llll\llter· obras de "fi:,m\a peI'll,an~. pr~ 
serviços e. programas grntuito.s n11 área ·de· B.$SistênGia. sooial, dé cariiter bepefiQllnte, de 
natur-eza ediicaci<maj.,, ctt)rn,a! e assisiencial, ,direeionado.s ao at~dimente,. .orientação, amp.afu. 
e• proteçã.q à fiirnJliJ!., /1: .mate~idade; à infância, à a!loJesc&cil1 e à velbiée. vísaodo 
precijl~;1lllente :11.promoção da oriatura·humana, sébl dis1inçâo. de"llotl\~.~~. -$,AE}.<!!.!''f. ', 
raça-, credo ,político Qu re1i~foro·e:)1~ena![it&"dei '. ; · · .:. . •' :;,} ,' ,:' ·,,- · 

OOhuLO Jl- QO QUADRO SOCIAL 1 :~~~~2 :;::-si·:;'.., : 
·s~çl[() l-Dos A.risociãdos- .,.... · · -~ . ..:.._~,,1 

/\.rt-.l- O. quadro- assrn:lativo ii!ltâ CQlll!)<'.1~~1.:1 de 'iH1J1itado número d11 âS$Q~i~do:s, ~ores,_ d.e 
l-8 (rlezoíto). anos,, teCQJ'\beç\d.am~nte• espiritas fi que .estiijilrn il'tiegr_ac;t~s, nas. atividâ:déS 
MSÍstpnç.il\i'S da·~ticfade.. · 

Art 4-;- Piii:à ser .ádmtti"do: conm 11s$0.cia.lo; Q 6!jll4i(lato devei;á lei'.&® t10roê propostq pi,r·outro 
membro do- qp:iúlri;, sopi~ . eni plevo goza de seus direitos·. 
l'i1ràgr;1.f11.úui~9 ~-A.ad~são só se ,roncrétizata depois; d.e aprcwad.l a pi:opostlM!e: adinls$ãQ 
pela Dir~ería. 

Seçãl> Il-Dos direitps eif!lvei:es_ .do assoéfado 
Art ~ - Çonstituen, o~ direitos do assoGiado: 
1- vm.a;r i: ser ;,otado p~a os cargos cletfyos da Diretpria e4i> COllllelho Fiscal; 
U- propor a admissão .de.-lio',!OS :àSS~tjad~s para o qu!)dr~ da eiltidacfe; 
m-:participat; :discutfr e vo.iar -á$sul].IQJ; subi_µeti(los-·à deliberação -da Ass~bl.~Jf G~r,al; { 
IV - reoo.i'.ter a •M!f~ni.llt~.& Gllral ,sobre ·assuiitas que envolVl!nt sua ~~p~bílidade p-essoâl _,:t 'l 
ou q\le v1t.em l) b~'!U da: entjpade. J-' / 

.Art· 11 -.Comtituetn:0s.:iliWeté!a d~ lJllSoéiad"o; 
1:- freqül:lltat r@ll'arl)J'el)\e•a:~ ·reuniõe&-de· estudós dbüttiriáti'.oir, e pr~tar0lhes seu ooncurso 

moral e ma.te!i.a.k . 
J:l-·piuticiplll'•atwamente;diíi, àthliclâdes-.Ia,entiâil!le; µifü,oniló,se 11 .a<léitâr as.:.tarefli.s, para; ai. 

quaí s venha •a ser óP.11vidllilo; ilül'i)pl'indo~ c;@m !Jmperiho· e:·boa vôt11:a<1e; 
m - -dar cumplil\lênto ao presente Estatuto -e.· .. aós rtgu.lamentc,s e ínstruÇQc;s -que .dele 
deCOl'l'.art'I~ . . 

0 

IV-· c:oropai;ecer tis assembléias :gera1s e 'lióàtllf iu.11$ resQ!l!\.!.1es;, . · 

3
. 

V,- acatar ãs-delibetà$õ.és-dos Qt~os diretivo_s; · · A 

VI -:- pagar pO/lfw.tlment_e as mensalidades, -livremente aceita·s e ª. _dmfnistr~tivamertte ( . ~ 
est;pµladas; _ "' · 
'VH - part_icíp<1r das promoções que objétivem aµgariar recu.-sos fulanceiróS: -destilládoii à-f . 
manutenção dos p.rogf!ufui:s .sol'.;íais e assisie.I;I~ia,ís_ de i:i:ltáfer céiÍài\lo Oi.! 00!111,1nit;i.rio de-que \.J 
partiliipe actel:he.. 
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·• CREQffi ggçilp:o DR.LEOCÃDió CQRR~" 2 

-CNP.J 45;0~~/Q001• 72 Ulii.11),mJ!l.PÚBUCA· n:liERAL l\7,111J~l,I (;N.~ ilzi>f99 

S.«jio m· - Da ucl:üsão qo QJladi:o, ll-!ISQeilJ.fJvo 
.,\n 7 -' Ser-â molivo para canet)lamimto -~ ii.isQri&ão do: ·ásso.c»1do, pQf ft1$ta, -~. o 
descurnpri.mento dàs. deveres deffn,idos no artigo 6°. :e. os ~ol'istíll)les .dos reg!J]ameritos. e 
·insrruç_ões _apr:ovados·pe1a Diretoria. 

Art 8 - A Diretoria, ·por dêlibera~ão. da lll!!io~a de seus mémbr'-0s, pod.etá: excl1s1ir do quadro 
.associativo qualqu~ Jl$SD:tií!ldo. que deF tnetiv.o gtl!,ve, Wt!§titu.in.d~•se em causa cle 
p.i)iUJrbaçãq-Qjr c!~~to: ~as atiwdàdes da !lfe~lnt 
1~. A ~ltlSào será,cemuniooda aó irtteressado, '3endo vedada qualqu•~ publíctdaii~llb. atà. 
1\ O ~somado, ao 4ual haja sido. ímpl.l$ta a pen!llidade 1>rév1sfi! ·no, ''caput'' ·dt:$1.e aiti.g.e,. 

pofüm\: .rerorret, no prazo de JQ: (trintll'}. dias, e em· última :instâncí~ â. À$$emb_l~ia Geral. A 
meato.a: .. será wnvp~ exr(aor~inlll'.iamente, a pedido do lix:cluid(l u e9ntal)lie !ambéin rom 
assi!llltllfíl. de. ao menos 20% :(;villte por ~oi do~ l!Ssóclado~ QTI pleno uso de. seus :direltJ'ls 
sç,eiais., considerando,<se. eiltt'dlUUO, efíc;itz .a deíl\,eraçijo.- da Assembléia Geral, .soroen.te .1,e, 
àprovãda pela mãiorl~ a1i~oi'u.ta.d~s1t$$11tlÍiltfo&-presentes'. 

Art· 9 - O asso0iade ,que: raltar· cilm -0• pil,gllmefito ,d:'e: Súas l)le~s.ilidad~ por mais de 6; { sêis) 
me:5C]i, ser-á·üdq come _rél!Urttiánte: _tlo.s -s~s.,direitoS; ça1~ce!1mdo;~-em !:o~e(N,êfillia,, l! :;~a 
matriculá- sil'lvo autPoza~o. ,da: D!tet.ónJ!. para que· -a mora, ,a . · ,do dô: lll!eteSSS.~, -11e,ia 
p1.1rgadi1. 

CAPÍTULO m~ DA ORG.ANlZA(;ÃO AS,SO(;M, n:v A 

Al't l:lJ.-Acr!lche se ~p.õe-.dos ~ntes,ó~ãos: 
.I-A'sseml>lé.iíJ..6erar, queif"'orgão·soherano·da,éntidade;. 
Il.-Diretoria:· .. ... .... . . , 
lD -Censelho PísOílt 

S~Íiõ l- 0a a~se.~blé/t gera,! 
Art l 1- _('. ~D).~lifü1. üentl Ordihátía '(AOO~ ..s.e. in,stlilara; ., 
I ~ a qd(l :ir&·l!IWS, -:tia se_gü'ildà qtWj.zllna. éie .d~zlm]J,r.o, para éleger os membtos :da: ):}frilforia , 
& do ConseJhci ~; 1 
:a - anualmtnte, na seg111J.tla qlliq:i;ena de 'fevm:eiro,- para totrtà.r conhil))imetJt0 :do Jelil,(j5rio das. t· 
11tivi\!11dçs- da entídade realizadas :nó exereicia ca11terior, b.em ,cgmo· par~ examinai: e.jhlgat .áli /. 
qçmws--e o -~alanço, que aitfes, de:verlto ser apreva~~ pelo Co~ellio Fi scat ; t 
Art J.Z-A, A:sseinblêii,. Gera{EJ,:traordinâria:{AGE) se inlltaláfá: 
I- qµal),d,o Ç(!I!'{Ot;ada pela Direforia.,ou pelo :Presldepte, pat11 trat!U· de assuntós . .do interésse.· 

\!a eutidade;· 
D -quanáp-a<:J ,tnenas 20% (wite por ceqto:) dÇ)S assaciades em :j)leítô,gózb de seus di~Qfo a 

convacarem: 

~ ~ - ~ 115.5em.J,léi11~ gerais serão sempre precedí~a&: de eonvooaçã9 per .:edítal afixàiio;nã 
sc;cr~aria- da: entidáde-; publicado ha; iiJit:)rtnsa loc1!1, em;aminhado pst.oopia a(f$.aflócíad.os, 
011 p.or auttar; mélrJi! c:c;1.rwetiil;!llf~. cqµ~ ix~egurem e éliràpr.o.v.em ◊' i.onh~inwrto p~vlq dPcS 
il$$0,Ci1i,do11;. çQi)i;.o m,'í~o d.e. 'l O (aez)· !ilíiis.de.anfe@iiet";9ili, l:Q:nter\QI) ob,tigatorl/llllenttl: llícal, 
<l&ta: e horârio e,:µ ,qµe §!'r:á.- realizada.,. lie.tu:-é<!m.ei a ordem .d.o: dia. :i\ 
1° .• -· Nenhuma prOJ10Súi {jue ·fut~resS"e à a~çâo; hàsicà-. dlí ci1tidacf-e ruá,. sti.b~i4a -3 · 

a~reclação. e lio:voto ~:i,.)lt'es tet·.síçf9,~lgliâa pata :<ibi!líeiiirlfet'lfõ P@ViQ (Í()$ ~~CJª9,QSi . . .. 
:i•. - Af;. ·a.ssemblêia, geraj& só 'Poderão ilelibel'àt sobre as$UlfO$ p~a. que, tenham sídó {'lr , 
t.;l)nl;c()cqtlas. dev~ndo ,todas ,â5 dúvidas Ievantatias coni,ta.r .da.respectiva atá. ,_,/ 

\ 
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30., - Q)Jimdo não f-Or- poiísl:vet deliber11t sobre tQda a- matéria coriStánté de edital de 
l:Gll'1Ó~; -ô. P.remdêlltil,, ·ante~ ,e!~ E:l)t~~r ·os trabalh0s, fatá novi1 w,n;,o~q para .p dia 
imooiãto, a fiJU de 1i'$gôt.ar,a:Pauta;aint;la.pendénte, deVendo-estll, cirçu.ns~~aoo11stw".da.ata, 

AJi r 4- :As assenibléiiu .gerais tnnêi~n111i.9~. 
I - em primeira convo~o. -cotil a pr~llxfl mínima de 113 (µm tu·~) dõs _$.SOciados qo)TI 

pO(Ílares plJl'à deliberar, salvo na siµiação pFevista no.iº. dq artiSP. s~. ll 
Il - em segµnda i;onvocaçãb,. trintà inii111t0s · i!IIÓS. ÇOJJl q,:ialqu1,r n(tmero âevendo és.tá 
dircunstanciircõhstal' do edital de cônvacaçai>. 
lo. - S:ó padetão l)artiéípar da$ assemhléi"a~ os associados que .usnverern. em dia cQ!Jl· a 

tesouraria. 
2o. - N~ s~,á pem1itidçi o 11010,por procuração ou representa~, 
~p; .- As .di,líb~çôes .das assemb.tê.iaS' ~e.r.ao sQmpr" ~madi!S por maioria de ·votos d.os 
associados- presentes, em votação noi:ni'.nal d\l p,or- •aclarn?Çâq, corifoiine for all~riomwn~ 
·det:itii-do pelõs pârticipartt1:s. 

Att 1~ ~ As •a$$emlfüíias .. gerais <ieverãô, séi: iilstaladl!..S ~to, Pr;e,W;e~~ ~- Direiona -0u .seu 
~ub~ituto legal, que sél'ã êoatljuv'ado J:)'otum lltctet~o. sempre .IIP.ÓS a verificação·.da pre$enµ 
dé numéto· IbgáJ'.-0tr_àSsoliiiiifo,-~m pódereJi. para deliberar. 

A.ri i:6 - :8tll -~ tratando da ;áprôvação .de. QOjlt11S, de ~~iç5o. l'Jl;I ~le jµlgl\lllento de .àt!Js dá 
rnretoria, instaladà a -ailsemlílêià gtral Ji.é~ P.i-$14imte~ ~ l'.l)eSJ;ll,O 4~verá-pas!!il't a ,direção dós 
trabalhos a wn :associaito nãQ int!l,gr;mte da Diretoria, q:uê s~t áclartiádci · !)~'Ili m~ma 
assem\ílê.ía, e qil\l Gopvi~ará oatm assoGiado ·ruis mesmas·- cànl:liç&es. par.11 !,ünçjpnar c;çlql.~ 

~~~ Qµ'~l1llÍl}l$T. 
lo. A •votação .. par.1;,os cittgõs ·iià'Dir~rruia. tàt-se-á vor eson.rtínio . .sc::ur~io. com,ó&servâçi!o das 
segliintes·.fórmalidàdes: 
f - ell(boraçao, pelos assoGiados· interessados, de cliápa ,;ompleta d.e ca:nd!d.atos 
corresponde!ltes 11.Q~. cargos el~ivos; 
~- r-egi~tl'!J dl;I Ghapa :na-secretaria. da enti.dadç_ -áté· às. 18 (dezoito} ~oras do Sf. {qufotó} dia 
anterior ao. pleit0; 
ni - será. ®nS.iclll!';u\a,elejtg,l),'Gh.apa.mai~ V-Otl!Qll,; e. 
11/ -'iim .::aso· de e!Jl)ll!te; ~.mpetirá-ao P.residente,da ass.ern\,léia procede.r taptos t$ru~p'iqs 
qtmntos t;It!U~~.ãr~os 11té que uma chapa obtenhá a maiàfia de. V9tos. 
2": -c:· Após áiluncillI: .IJ ~ltado da 1'.()~. -o -l'ie~idt)nte p~:lammâ os. -eleitot paià. á 

Diremria, diillla.l)!i14o efl.Cen:a9Q~ 'f>~ tr$iJhos e determinando- a favtátura ·da, te~p-a $l 
qu!l. lid:i! 4-~1;.i®lél11 geral, ~ll ijprovada. será ássinàdá. Jlêlas Írttt\grt1mei;. j:la ·!nellll u~to.t:a dç$ 
trabalhos. 

~iibseçlio I- l)a vrganhção é compefiln~ia 
AFt 17- A entidade seráadininistrada.por uma Diretoria ci,mposta ~o& segriin~ membros! 
I ~0Presidente; 
II - Vi~P:reiii!.e11t"; 
m - Primeiro Se.cr~ário; 
IV - ~t:gUndo S~o;-
V ~ Prfrneíco Tesouréiro; 
VJ-S~do t®~. e 
Yll- bireto~ deP11triinôJiio, 

Â 
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'l>arágtll'fo único - 0s membros dlr Díretilria serão ç!eítos p,efa· -í!~ienibléi1r ger-al. na fürtM 
estabelecida na, Séção I ôeste capítúlõ, çom ·!l;land~tei de , (três} anos, a ~ní~ia,,...sé em 1 b_ de 
janeiro -ckr án!i-~b$eé(i.\ei)te a.o tia· ~efçao .. pl::ql'.litida·1,m1n única ,eeieição páta o méS)l).O catgo. 

Ãrt 18'.~ Sf?. poderã,ser·eléíto P'ciiwderite-tfa. entida'de. o :~ss-ot:ia:,lo gui~, à ;tlp.Qca: da: assembléia 
geral de .eleição dii Direto.ri&. e,stej'a rio exêr~ício <\e: outro qu-go dlrefo10--da entidàlle. 

Art i9--·0:car-g0 /ie n:iemb:ro :da· Diret-0ria: ii<.ará :v.ago _pór: 1 PROC. N2 ( ~ / / /0) 
1. óru19; -•e,-r--"-s..,_o':::::'---
.n .- r.enUneia; L!F~O~L~H:AS:::===:=:o===:.I 
m ~ ausência, :reni moúv{) just'ifii:a4o, :a.)·(~;) re4ní{ies·-0nlinârlas; t 
JV - dt:$1!1Ui® ei;í! ~/J~()~f/Çia d~ !llt~s- ÚIQPID.l'at,ívcis 00ln as fü1ali.ilâdéS ta. ar~h1,: -ou 
rt1v.ela:dore!>'(e-d\lS\l:lter~se pell\5-aiividades:que nele.liãi:i :dé~vofvidali .. 
-P;irãgrafo único. - Caberã ii .tiró,pri'.a 'Di.i'.etôrià. decidir ~\)re a· vaçànc;ilt d.Q'. cargo a qu~ se 
re'fer.e o ,presente ilriigo,_ ass~ndo-s.1:1 ao jnr«essadQ, po§ ~ ç1~- in.:isflS III. e _.tv. ,o 
direít'o de d~$á., e- .tpli~do--.~e -!!~te~, qa~o~, _110 ffll6 ooúber, a. regra. do ~o ,i~. i seiJ9 
parágra,f1;1s, rrcando ,ai!lda estab~ecido que ,na hipótese do ü.icls.to IV :J1$ t(~líhe~.s d,t 
Assembléia ·Geral especialmente conv.ôdada para ~s.e fim ~erã!> tO~lld~ :pelQ VQ!o,·c:Qlll:Qroe 
de ào menos 2/3 {doi&•terços) dos présemes. 

At1 '20.- Oro1Tend1,) ·a ·vacãffei,a dll ~lgum cargo.da dlretoria, cabe a está esi:Qihet denrr11 $el.1$ 

mernbr.os aquele: que resp.onderã ,pelo e:<cel'l;ic:io ,d.e)· cargo vago; seja qúal fbr l:l temp?>· rest~ 
dGn·nanda:to. · · 
.Í'a~g_!'llfó Ún@- J;sta (lisi,osicão não $e·a~tiea ·ao.cargo ,de Preside,nte,se falti!i:em tuâisS-de,4 
(-quatr.o!; mese~ par-a .o téFmíno do mandate:. Neste. caso .a vágJi. setl 'Pti:etic'l\itla ·atnµi~i de 
el.eiçite p!!la Assemhléí'a.Gerai: Hxtraetllfuârfa a ser- ccfnvae/1.dà peio 'ific'(i.:Prelii\le111.e.1)a t'qrnia 
:do disp0stó: nó íiiru'a-1 d0 ru:t~o l 2 '(ie_st{l EstJ1tUto éin até 1$· (-itJ;ri)~) ·di<)~ da dJ1ta em que 
ôà.Otter a Vàcânciá, 'ol1Siinr.idas-, no <iue. tmUJ;er~ as di~pasipqes !la 5e~o I do presente 
e~tt(l!il: · 

An 21 - A Direte>ria reuriir,s:e-a ardmatiameaté orna vll.Z por m.ês !l'; ~#0,diruiria!Dlltltc:, 
quánd~ convotadá pêló; Pt,:isidente Q°u· pela mai◊ria dli .s~s,~elI!qros pitra- Hm -especial ·ou- d:e 
QfgêÍlOl;t: 

1:•: O '"quof\lm'' !?,)!!:a i_nst-a:laçâo da reunião se dani.com·apréseni;a. de. no lt!ÍÍiilno 4(quat.'ro) 
diretores, sendo -às delfüet"a9.ões tomadas pela maforia .de vo.tos do~ 11resel)te$, 
2º. Na átlsência doPr-esid_ente a:reunião será dirigida por ·outro diretor, observada a oràam de 

que cogita o artjgo 11'. 

Art %?·- Campeie âDitiítoria:· 
I - d.àr cumprimenro às ·fina.Iidll:des tia; insiitiiiçã~. ·adhljajs"trll,lldQ•a· Julliciosamente, 
al/p~isiDll.llrtPO .at~l'll!1'1ente: suas atividades~ :UJ)®d9 por seu:patrimõnio.espíri.tual, mciEàl e 
trtateriál;. bt1~nd~ .sempre.a'·lirrha de egui'líbtlo deutriirário-eileiseguran,ça nas'rell!fa;ll.~õ~ ql.!e 
·empreender~ 
TI --cumprlr-ce.fazer cumprir o Esiatuto e as·delilier11.Çõé~. ilM iiss.~'l\'\t>IJ!ill.$ ·gil1'j;li~: 
lD'. - ;estabelecer lllll-' attíbí~nte 41: ti:al.\allto' ~m ~\IÍP~ ~tre os seu~ .membrl'ls -e destes cain os 
~lilb:t~tiló$ iiJfe8tlU.11~ til\$ ·div:er~$ :ár~ e iitividirdes desenvolvfdas, na entidade, incíusíve 
atravé~. pe_ reuniões periódicas; · 
IV - .estabelecer a ésf:n!tuta: oi-gálfuilc.iciual da etifrdade,. l)()!Xlel(t\di; ,, cta:µd. o posse•-l\11µeles que (K_,. 
'torem indica40s liMa .Íil.tegr-'r os /:rrgiic)-s nela 6~!!90Si ~\;)" 
\( - :!\Pl'.OV,AT' \l ~lar p~la' e)!'.~O -:tio&. regimentos; ,regulafuefiros é mslniçõeS· d.estin.i\liOS: )1, . . . . ) 
ptlrmitlr o. a!lequado funciona:merito da' esrru~ o(gàiÍi'zaclonal da entid,!d_e, •po!leodo 0 
-modificá-los.quando'jiilga!' conveniente, · 

1 CONFER --riA o i 
l __ ()q~' ............. _L -.Jf 
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Vl. -· àUfori2i;\t a oontratação de pessoa~ InatituiçÃei, e organ\zacõês :com ,v.i~as 110. 
atendimento dp~ objetivos;e-i>ÍitÍgàç!).e11-.'sO.ciais~ · 
VJI ~ fü~ai; ·anualmente a quota m.e11$íll .mtnima dti. conttlbuíçã0; dos Mll0cia:4oi, pxevi$ no 
inciso \ll do artigo q, 
v.m - .àrganiza,r tl ll,provl(r· o (Jl"çamentô anuaJ- dé ptevisãq de tecej\~s ~ fflCaç.âo .dàs d~l!S/lr. 
ordiiráx:i!¼s-; tomando por .liasé o <lOll\,P~nwe!ifo financeiro· do exerc"íéio anteriQT e 
consider.ando fatos econônncqs .inilue·o,t_es, con~n1os e -acordo~ firmados ~ ai~da os 
progrwnas• à 1;erl)lli implamados e -desenvolvidos, estil.belei;éndo i:Qttji? exercicio fülÍlriceiro q 
período de l º. d~ janeh:o <! '1 d~ dezembr~; . . 
U - ,pf:Ol!UnCÍ1\l'-$<1 sQbre todos -0s ato.s ·é- .tàws: submetidos ã sua· consider.a~, Qllfil' p~r 
diteter~ WµIl.l por .quaiq)fet associado; 
.X - marear_ as dlitas para· A ~a.ffzaçã.o d~s Assembléias,Gefàís Ordinàrill$. previsw no arti$O 
11, ibéíséi$ l !i< fl, Ei r~l~r-sej)r~.a.convoé:àç[O ASSémblêlll$ ~-s H$;l0Fdinátias na forma: 
4oart.igo, It. fu.cj~o~ leJl; 
.-1(~ ~ antorlzar despesas,. :inYestimenf!lS- e U.o,a_pcilµµento~ exti:àéroiMr!es CMJo: ·aquisiQ.!Q. ,de 
li.ens môvl!is ·t'.lmó:veis;, tít1,1los :de patr,imônio e relld'á, c_ónc~ão d~dpnativQ$ IJ ,.eali:zaçãó dé
ertitifé.stwios:•sem. óla.µsufa li,ipotec;ár.la, .exclusil!álileQte,p~:ai; ~ti<ta4e§ $ilciais; 
:gn, -·~b.er 4çiay<les d!!m .eiloa~gci~;. mediânte prêvi,i. iptov<J,~. da assemb!éia .gi,.tal; :li®· 
tetntos. do .pre~ente Estat.'üfo; ·etec.tlberdôáçlies li.:~·de condições nistritwas;. e 
XIII - resolver ~s ,ó.1;íliSSQs .oo Estatµt~. ,desite- que nãó contratÍJ!ln ·(fü modifJ.quem 1,1org111. 
estatutfu:iil; · 
!QV-elab.orar o pr..Ogl'f\lllltfillual de atividades e-fazer ~cutã,.Jos; 
XV'· - elaborar·e,&presentar- à ASS1:011i!éia -Gl'nÍI- Q telttt.óri~ anual-; 
XVI ,-,,entrosar-se tom "insiitWções públlças ·e priva.<il!ll- para inútua calabora.ção t;liJ: al,i11i<ia,dl:)s. 
de interesse .oomui:n~ 
XVU - pi:.opqr a cl'ia_çâa ·de:4epslf-lamentos-, eJabora:ndo. tegiµl~tQ$-.11$pllcül.ços. ·nomeando. ó~ 
-re$l)eeti.\los ~f.\'lemidores á'traYés de.reSillüÇÕe$", tl)Ill m;indaios ç-oinmdenteii aó da d~a;: 
XWII - .expedi:t resol~es, pará i:.egu_la:Ulel}tar pr9ccdimentos. ll1J:éfas, oii- quâlqv~ tiuµ-a
trtódltlídàãe dt:l!tividl!().es, n~sários ao bom funcionamefito da m$ti1,U\ç)io .e (i) c!Q.~enba 
d.li admi"t1í.stniçlió. 

Art ~- - An P.r~Ãdente m.Ct!.mbe: 
.1: - diiig~ ~p:crv~iPnlJI\ eooi:dériar e otiemar •a. -~çãp ~11 l!iivíifadés .da. entitla'dll, 
neces,sárlas ao :cumprlmento. ·das. .suas fin11lidailei,, · l,l:<J)edíndo resõluções que füi:ém, aQQtlldas 
pela diretoria; 
TI -:tepresent'âS e ~soci~o .. ~tya e-passivamente, éiri juízo-é fura dele~ ço;nstílllirfrócuradot 
ÇOl}1 pode~ei, ''a(ljuqiçia"; 
m - oon:vocar. e presidir as assembléias gi:taís, re~sa1irl!çias- ~--exi,:eções pré\(lstãs- no presente 
Estatuto; 
lV - ccmvocar -e presidir a:s re:uniões.da.Diretorla; 
'1 - àl;ltníti.r e .dei'!lltlr pli:'SSOal assalariada é CQOÜ11.tat ser.viçq~ de terceif95 para- taiefas 
.esplltj~izacjas, oons111tam!e préviamente· a; Diwtoria; 
\!1- assinar- a '<lorreSJJOl)liên"la.da-eotilfaQi:, sei)lpre que entender cetJYen\é)lte; 

: 1 

ffl - as~ililil: Jlllltllm_i;;nte c~rn o ptjm~ro tesoureii'ó,,. todos os d~_ente!! i,eets~iífios ao 
Ao!'111a1 ~e§~®o tl,as-:ati:i,,idades. füian~itàa <lli-lintidil!iJ:; ,:• 
V1IT -.<jm,1.[l!IDÍrihar~ e~ nóm.e.ila.PÍ/ê. '!it◊.·na. ~ ~l;\tàt'_íe1 das l!'tividade:1. • à prilSt.l@o de-oantas•e.P~.. 
,bàlanço ailtial ã A;sseoíl)li;ia Ger-31 Qrd.illârill§. aos: órgãos. govetnaménlld.fi- :co.11cedel)te5 4!). . 
.súblle~-e.aúXilioi e.ca'Ot\trO.S i'.!r@oi;, i,lesde-q,ue ilecéssãrlo bil eól)\ll!tµen_te; e~:! n- ba.iltllr llt!)s;{!dwini!ltrativos de i:lltíitet'ttQf!liatiwno.~~µ,ntos;de·~a GO!tipetêné.ia; â ~--
X- pra.tio11r-tod0s.:-as·deiruüs átoá- fnetéli.tes aa ~ctai~ d11.~'J!\ll!s· atiíbuiçõd, 

MO 
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XI - cumprir e fazlll' cumprir este,estatuto, regimento e .regulamerttos; . 
XtJ - presidira !l~~mb.léíá genü. .., P-R-OC-.-N-2 -2__,~,,..)!-,--,/,../"""_3,.-----,_, 
Art 24·~ Ao: Víii:e-P;iisi'derne eompete: _ FOLHAS ~ 5 Z .,_: _ 
1- ~ub'stitu.lt o Presiltente em suas·tãlt'as;:aüsê'nciãS.:e'iml)edfmentos, ' . 
U - .asiistlr c3-Q pr~idenre nos ássl.ii)lós. de $1la an:!~uiç~o i'êlaêionadús corq 11s,,~ti~'dades ele 
promo!ilão e assisiêmiia-sodal . 

.Art 25 - São ambp:\~nio.Primeiro Secretário: 
1--supervj~álllll" os~emços gerais-e administrativo:; 9a, entidade; 
·n - preparw e assinar wr.respond~ru,ias .ou -comuní~es de: rotina ~, ju_m:amente; oóm o 
Presidente;.os doeumciJtQS. q1,!é. ~sim o elcija!Il{ . 
ll-,sul;stÍti,!il' ~ v,!c;e-presi,dertte·em duàSfaltás e impllPÍlll,e!)t-Os. 
lV' - púlíli<iar todas arnofüii:as das á.tÍvidàd~s da' enjidl).dll', 
'V- secretariar as assemblê.ias·gerai's .e as· reuníões da Dimtofia e-rwí~r as competen~ atás. 

Art 26 - Sâi:r.a(tlbui~ões ~Q S~g4ndo Secretário: 
I- S\!bstiW.it o-frinieiro Seei'etâri6 em·.sua$ fliltas. ausência~ e nnp·ec~iiientos • 
~ - auxilllll' 'tr :P.ririleito Secrêtârit> .n0 de~_eropenlio -de. ,sW!S funçé.es oonf'.orqie Ai:tígo ~, 
executartde as,tarefas. (LUe lli:e ftitt:ni 'lltltlbuíqas; . 
m ~ rill\Iitcr sJ: atqu.ivol!lualit;ado 1!0s ass0mados da entidade, 

A(t.·2'i--~mpete,aó.Pâintiro Tésoureu:o: 
1- executaras di:i::~s li.e õrdtm ec.onQ!lljca e financeira emanadas ela: Pitetoria; 
n ~ i:'ontrolat a · t~itl!, ·a despC$a, e· os. vali'>re~ .ml'i!tíliàrio~ .com '\iase lias tllspe-ctiv.os 
documei:itós;. 
lll-preparar·a prfflllçâ0 de oontas·e o baliIDç;)-l!Pual; 
IV - P.f\l!ltaT contas méli!ililtnen.te ~- Dit~oria é h;lformações ao 11't~sldm1t11, qµ~~- ~lii,;ítadas; 
·v - pa.gãf as «mtílS .d~ despesas aµrorizadas,. 'IISsinattdo j11Utl!mentll;qom o Pi:ésldeftte. tiid\)~. 
os docwntm\os .re\ativPs à movimentação de valpr{}S;; 
Vl - substituir o Diretor de Patritoôftio em sµa,s faltas e impedÍmegtos; 
\lJl - mecadar e contàbílizan1~ comribuiçpes dos asso.clados, ren<las:. awcjlios- e donativos. 
mantendo em dia '<l escriwaiw, toda wmpr.mrada;. 
VIIl -'apre.si,l)tar tel.ató.riq~desrecei\a e desp~ s~pre quç forcqi St'llicitádós;: 
IX - ~re~entar:o r~\11t0r'io füranceirõ·plira ser ~bmétido à. assem'bleia gêtát, 
~ - ç9n.s11rvar 50b :Sua: gttal'.da e r.f/$JIQJ1'$aj)ilidad~ o numei:ârlc:, •e ·doft\llnéntQ$ l'!ll~os :à 
tesouraria, facluiíive epbt!is 'tJlll)>)ÍITTas; 
XI - iiiiititet. em. t;~~ledmento rle credito, 4uatitia ,oujÍ:\ ~pQeltQ seja: cOtlsi.deradt\· como 
~e~sâ:ri:e, a çi:i,tê!:i<J -da dir-efona. 

Art :ut ~ Competeiao S~JWP Tel\Qllfe"'o: 
I ·~ silbstituír •b .Primeiro Tesoureiro' em .Suas, falt:is ,e ll'Qll.edi:JReutos, auxlliálide,-o no 
de~mpi:l;\hp de suai; fµn.çõesi 
u - manter o oontrole do p~amento 4as i;opt.ribi,iiçôes por' parte. 1f(}s 11ssoçj,attõs, :f~ndQ-o 
atrav.es de registros 1ndi\rídu.aís .. ·lllilWlàis-ou elet't:ônico:s; 

:Art Z9 - Oomp,ele a,o Diretor âéPatrimônio; ,"i 
1 -. organiZ!Jr e marJt~r atuali2"'dó <i inventário i:rer.manentê cre b•~ inóveis :e imóveis. da \1"'· 
entidàde; · '1';, 
n - zelar pela .cônserva~ de ~dos aqu_e!ElS 'bei1s, p,rovi'll,en(lan,~o -~ exééução tl:e Qb~s e ~ 
r~J)aros ,àUto,rlza,dos 1>e1a Dll'étona -é· solut10Qall<';ll) os- casos de . .urgenclà "lld ·r.ef!ltel)dum da \_/ 
mesma; 

foNFE o~, 
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III - .Cllont~a:r a aplicação de. verba destinada a ,oJ;,ras e a ampliaçim ôà !)atÔnlêi!li(), 

·autori.Z;ii11;1s_ péla-.diretoria. 1 PFOROLHCAS. N9 ~t { /; ~ 
Seção m - Do col)llelhQ faseai _ __ _ == 

Att ·30 .- Na. mesma 0poni.midatle !1ni qµe $.e reµiJir par11 eleição da Diretí:11i11, a Assem'll1éia: 
Geral promovérâ a escolha: cre ·_5 '{9i\icp).~.sqeiado~, i;endo 3(tcê~) efeti>ti.l~ e .2 (j:!Qls} Sl!plentes; 
para integratero o Cõnselho iFiseal, que &e· incúnibirá d~ ~inar a gest!Jo financeira -ciá 
entidade e· ~l'.tir·parecer sobre as respectivas a.ont!l& 
'º--Jl1lio,podem w .c;leitos para o Cons.clh!l.i'~ çisparente$ dos _dirntóre!i<atê-0-ttr~ro gnµi, 
2"' •. Pata o.<ksempénho da atividlfde '{lf~~ llQ \11ciso Vlll,do arti,gç; 23' do p~1,1te ·E~9, 
os memb~os- tto ·eon.S.e.tlio ,fi.sçl!I -reunir,,se-ão nil .primeira. qilln+eria de fevereiro-ae eada aniY, 
escolh!?llil!)'. 4ei)tre ·os- memlmis presentes,, ó presitlente do •encentrr;i e o· relator dó pareçQr. 
sQj,r.e-a,h:0ntllS. 
~'; 1\os .miitribros -dó Cbtiselho. l'.Tséil,I ê: a~a.ifo ;isslstir às reúalô.es da JlÍflltQria, .~11).' o 
fim de óbterem..esel~ec.imeti,,ot ab~t11ndo-se de participaf.l\i!S ·de,Ilbei~eii; 

.A,~.ll - ~mi)'~ ao Conselh0,li'is'éàl: 
l --elql):Ilil!ar'os.1ivrn·s de: ésctinirá~ãó d11 et1tldi!lle; 
n - exàmliiar .o-bâtilliG·ete anüai apri:l!enfad:o pelo-tesoureiro; opiiiliilÕó .a respeitQ; 
m - aP._reciar os blil~s e inventiírios gue,acompatihain o. rela.tório· anuai da.(iireioria;' 
TV~ opinar ~obre a aquisição-e alienaçã.Q de ~ns-, p:oq)ilt:te da:entidade. 

CAPÍTULO IV -.DO ,AUUMÕNIO 

i\tt 32 - 'O pl)tri.niônio :da· entiáàde sê;à cl)il,slitliidO de m~a. corrente no País, ·~ 
in'lá.ye.is,, titulós--evalores'mobi!i.irfos, .ll;l:o'l~. u~silié1$. máquinas, 'veiCOlqs e eq_ulpll/l.!eJJtçis .. 
Elii'iígriito: únié-0-.Ao i'ef(ir{,\t3 p~lini~ .-serao ineori;tir.a<lo.s' os:·b.eQS 11dttuirido~por melri. de 
OOJP)ita.. ·ãoat,ff(l, '1~do <Ju:a.quajquer eutro títulô. 

A.rt ~.-0·-pairiinôiito poderá ser illlerac!r;i w . .l!lienadç somente em (:àso de ne~illade, 
P~rágrafo .únfoo - Ai. dééí~~s .rG1at1"'1iS · à a\lclta.9ãp_ •de doa96éS e I e~iios: co11:1 ep~oir e à 
aliena~. d~ imóvê~~ s~no. tO!lll!~~s pela assembJ~la (iei:al, 9ue -~ çoiltitr eom a pieséil,~ 1'i 
de, :no tiltnrtn.Q; dois ·\eJ"9()$ do~ mtegrantes do ~lJaih-o s0c1ll!, ~ent!o fixado o ",quorum" de . 
del.iberaçij.o em. .n<>' mfnilno, ¼ -(três ,quartos). cl.o:s, preseqtes. ~ 

Art:34- Ehi Cà.SP ~ dissol\lção·ou extinçaõ da entidade, e; evemuaJ p,atrim&io,rêmaru:scente ·" · · · . 
será. destlnà.d9 a outra in~tituição congênere, epm persona!id11de Jurídica., sede -e- ativiilad~S 
prepom;lerimtes no Esia'do d!l São Pai.do, P(\lÍetl\llcialmente .no mullÍClpí<l de .Bllllnl;.. :e 
registra\fa -no Conselho Na.Ó)ona! de Assi~tênc\a Sàcial - cNA&. in~~indo reférida 
instituição: o patrimônio ~ir devo\ver4 à Fazenda do Estado ou ·da U1iiao. · 

Art 35 - A ,a51ocí~Qão nãó distribuíra ltlSultado$, divj(J,e,n40s, botlifül~ll, pai;tiçipaÇ,&es, QU 
,parc(!fa,do seu· patrimônio, sob nen~-(ollJ)a:. ·_Ê vedada .tainb~in a r~nnu;1er.açit.c\ ·~m _eOl)'lo. 
a. disftitnnçãee ;de lu.'(;t'.9s, va.ntl\gens, bonilica~ ou divideitlilo, ® qualqiµ:r espêó.ie, ii.. ,, 
.. dl!:~óti:S, :!Xí~Sli!h.!:llr~ jl')~tene_pores ou ·assooiaiios sob q1;11j.!quer fc,rmaou ·pretex.to. 1 },--, 

-An_ ~6-- A, associi19~• setâ d(ssqlJii(ja p0r _ ~isão d~ asse~blêla ~en! e~Q!dináriil,~ 
~pecialmente convo<;ail!I• para e~s~ fim, quando se tónie, 1i;r:iposs1.veJ a oo~nuação· de -suas:\_,..,,... 
ativtd.it.dt\s.. · 

1 
CONFERÃ'JÇ~OfJI O f; 
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Art _ 3'1 - Não CQnsfüui patrimõnio:ex:clusivo .dé um gnip\J• detJmninado de lildi:v.lduo,. f®íiliil~, 
enqda~ de c;lasse ou de sócfodiicte 1;etn i:ar.áter beneficente de àssistêi1~i-ll soçiaf. · 

CAJ>Íi'ULO V - QAS JlEC.EITAS 

Art.3'8- Constituem receita~-d,i enti.dade: 
1- as próveriierttes de va(pres mobUiárlos ~ deposito$ bancários; 
-II- as éve!ltúllls; 
UI - as rertd'as que .1.h'e forem conslliuidas portetcéiros; . 
IV - o. pro9uto.prov.enieáre de promoções pruitobtenç~o de fundo.!!; 
V - as .cónlribuições de associados; 
VI - as contribuíçp~s .de '"ooperndores, na ÍOFma /lo artigo 3'; 
Vli - .os &U1ÇíliQs e _st1bv.1iµções dos pgdeFes piíMito11; 
VID;-dpa~b .de·dinheiro óu.-débens (:!e -quá.1Ci_1ler esp~ 
1 •. A receitá sem .aplicada no •atêrtdilnel'.\t0 ~ fií;.l.lidades- solliilis- (an.:t,), M. eç,nmtuir;ãi?. 

consêrvaçãiY-e.amplía.ção dQ·práprio patrimônio e Uâs dêspesas d1: adtâini$traçãl). 
2 .. , Os 'rec)Jl'Sos-sdvind<;JS -dos poderes .publicos $d'âo aplieí\t!fo~ .tl~tri:, da mt.mi'clpio;de Bauru 
ou no 8!1.S</ de haYer matitírlils ou uriÍdades- lirestadoras-de serviços a i,ia v1tteu'hidas, pó âínlii\ô 
doe .Estado .cencesso, .. 
lº. As sub-venljQe~ e- dol\~~- recebidas deYerão-ser apliQ\das nas 'fi.naUdiroe~ ·a-,.queestejam 

\?lléulada~. 

Art 3.9c-,.... A erltida~ póderà eontat çpm ilimita!fo n1;1mero de. -ooopetadores, peasoas. natuws e 
jurldicas"4Ue, sem-4ire.i1os Qll Vl!-llta&ll~ ci;mtribufrenl oom dPl.íàtlvoi;- p.l)Ylódr<;os ·4c:stinados a 
àtencJer âs- -sµas ~spesas administrativas e ·assisteticials, 4 CO!l$mllç_ão ·ii 11.amplia~o tle,~éu 
Patrimônio. 

Arl 40: - A entidãde apl(caní $tias renqas, seus .recur;;os e eventt@J J$1,1\~p !;Jper-ajonal 
integralme~'no t\ltritono nacional e na n\anutettçâo e-no desenyo1vimenw .de seus objetivos 
institucionais. 

Art. 41- ~ Qualquer -0pera~o IJe s:r~it_o co_ip. garantia téal. soméilté poder~ ser reaf.lu.da çem 
àutQtizàção d~ As~emJ:,léia Gtlnil; à i.iista de pr-0posti. devi!'.\ame.nte,nirt.dl!.111entada da.Diretoria 

CM'ITIJLO VI- DAS D1ÜÕ$.(ÇÕES GlúMJ,S 

Ar:t 42 - As -l1.\IIS ~ l\_s$emblêias. gerais, das reuníões ila Oireto1'ia e. Q\'l· CJ,~Tho F_iseal,. 
pç,d.~ ~r :lit,v.,:11d_a,; -em livro, aomum. adequado ou. em folhas soltaS, dev.idatiJ.\!i)te 
dl!,tilogràfadás oil :im])f~l!. 'a!! quaí,s;. i_lepoi;s. <le li;fas e :aprov'ad:n; .S'et~o ~nsda.s t:!e1os. 
integrántes da mesa dir.etora ·do-s ·tral):!l.thos, na prameita lúpetese, c,u p()t tt!d,;is os· presel}tes. 
nas dern.ai& .hip.ót~es, deveíld!.} ,er arquivadas. em pa~tlis ,~ op'Qf:luclaf'llCt\te encadernadas. A 
presença liquele$ ej'IC(mtros, contudo, d·evera s.et regÍ~da liQ$' nvri;,lHlprnpriados, cu}às. íêil\a'$ 
sq·am 1\p-0-grafrcamente hutnel'.adas. 

Art 43. - Não µodei:á i)'.ltegrar s Diretoria ou a estrutura organiza.clOQal.:ini~ desempenha 
illai!llatQ l)u~argo de n~tur~ polltica. . J 
1°. 'fto. se candidatar ao.-eitérciéip- de cJargo oumançlato de natureza pD]ftica,. o asso-1:i11do .t'icaT~ . !; 

automatfi:iamente lis.en~iii.do d!lll fu_riçijes que ~e~ n_a entidade: _ J 
2•. No ca.so d.e .~t el~o .ou nq.i;neado,- -a. licença a ,qUe se rere{'!) -<J parágrafo anteRor -se t · · • 
esteb!Jetá 'po, todo o período em que se désefnpe.nhiir· o .nianil~9' ou cargo d.e natureza j>olític.a.. ~ 

. lrr.r C~OWNF;;;E:~R:zr.::-,oL:--M-0-1· 
L O~UG .. --
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• 

·• CRECHE.nEncbuo na. 'LEoo\010-coRRE!'' 

Cl\lPJ.,5.029.85-710001"1.Z UULU>ADt PúBLICi\1i'lí:DEML Z:rf.ll2J!l&Cl)fAS~W9, 

A,rt 44 - As liceiwas. concedidas ·a dir.et'Qres e detnais it)tegra.rites d11 estrutura aorgailizàcionál 
não Interrompem a·rontagêm-d~f tempo lje·1t1!U!dat<1 o~ da fun.çã'0 par<a s ais for . ,- 1 • · 
designadas: PROC. N2_J-;,"-'-..J..'-"'---1 

Art 45 ~ À entMade-,é--vedadb; _,.':FO~L~H~AS~=~=~=~==-' 
[_..., distribuir .resulta&s,_ divide.ndo!l. boziititaçõe,s, participaç!}es.ou,.pateela da seu pati'ittttinio,. 
sob nenl\pi!la t'o,ma; 
n -<OU~rgar .i,uieus ili_r-et9res, oonselbeiras-, sócias;_.bent'eitmes ou equi~le11teii. reJ)JW!~~o. 
vantagem·ou benefüfüli, dfretit ôli. indiretaroeme, pQr guálquer fürtna ou 1ÍlU1o, em r-az.ão .das 
cempetêlll':ia§, füirçõé5~u àtMdades·iJ)le lhe$ sejrup at(ibuidas.pelos ~'espectives at.os 
constitótlvos; .e 
UI --Gp11St(tulr,$e piitrimôniç> i:!e um grupo.deter.minado de il1divldims. famílias, e~idaí)es 4e 
c\as~e ou de socíe\la4\J:sem tltráter bené!ieétite' de $Sist~ncia socii!l, 

Art,46 - Reridas, recursos _e eveRtual resultado ciperacional- serão aplicados intégr!lt'llente b\i 
terr.itório n;wían'l.tl. 

-~- ,4_7 .- Os a~ociados .. não iespondlltri siibsidiari.amente pe\;!& cbtigaçq~s expressas ou 
intencióoirltnente éonttiúÍli!S em líOltle da ~.ntidade (l,(I pe!ll5 obr1ga-çõus satiais. 

,4,.rt-48'~ A -eotidade~ se env.olvera .éin:movimento· polítíé.ocpl!rtlt!.1rto,. S!!Odp· ll'e4ada.l!a sua 
estn,µ:ma or.gauizàd!oiial. i:lás. suas. ,dtpe;i\óên~ail. Oíl si.la é$f()J:ll c;!e ação- oµ- ·iim seu nome, 
;prbpa~dà ou atividade.de ,natqrez;i poUtjço-pa,tj'\lária. 

Are 49 - O,preseílte,-e$1$l~o poà(;rá ser reformado, no todo ou i:tn .P~ ~ :qu_alqu~r telJlP.o, 
por deoifojlJ da maioria absoluta óós. asseeiatlos, em .á$Sellllrl~ilt geral, ~eeialmeiítec 
éenvoooda -para -esse- fün, .é_ -eii'ttiliâ' em· -viS!Jt ·na ·data. <te g~ ~gfsfro• em -t:artmio, más sãa, 
1hirlretáveis, sob p~ dê nulicfAA~. ·as disposf~s q~e dízem ·respeito: 
1-·ã l'latur.eza. espf~ta 4a MsOcii9iío; 
n ~ à .otieru~é Ka.rótlciana- da entidade; 
UI - à não vitalíciedàdà dó.s •Câtios .e ·funç_Ôl\~; 
fV - â não reinuneração·dos-éargos e funçGes; e 
V - :ao cai;á.ter apaniilário e apollijco-da entid!!de, 

-Art 5~ -A. dissolu,~~ da assócfaçãoide.-éóinpetencia·-.da. ~ll'!b~ia <mral quç, pa,ra apro:vás . 
fa, necessitará éfu voto-de, noroinímo,-,Y. (trés<{llarto~) do.s·integffllltus·do quadro assóciatiV.o. 

Att Sl - O ei,errjoíQ social campreendet-ií o per.iodo (fo: O 1 di;i jàtt,elro .â:. 3. t -de d!:!zembro de 
-cada ano. 

Art Sl - O prts~n,te ~s~tQ pe'derà ser reformado. no1odo eí.1-eÍ:npar:te, em qualgµer rempc;>,_ 
·po.t· pf-0.J)O$t_a,·4it-diteforiª, ou ga- maioria .. des as5eciaifos em. dia-~ !lll'\l,~ 'QQptrit,~içil.es,. 
'$Ubmetic!.?-· -/1.- apr~'Çij.o e. -apreva~o. J'OI' decisão da ma;ioria a~o1uta tlll~ ~e.c:faços, ,em, 
assem'bléia gerai -especiàlménte-0onvo@& _pam ~e ftn~ .. J;', 
-Pará!\'mfli lüiieô- - Ai; ret'<mxnitiiçôes :esta.µnárias entrarão em vigor na data de slul :ápro.v~~ 1 ·. · · 
pela a$sem.tiiéfo:. " 

Art 53 ~ 0s casos· ómfssos nu µreserifll estatuto serão re~viçl~s peta· dlretarlá e Mei'cndadós'' · 'y. 
pela..a:sseiril>~ia gerat 

/ CONFE~OM é) 1 
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Art. 54. - A. ·asso.éiitçió, Visando. !IS °finalidades lletinid~ nesse'es):a(u,to~ manterá.-os segui:i!res 
depattamentl'!~J/l·exisienies: 
1 ·- DepartameÍú9 de àssistêlicia· .irtfantl!. qu.il teD)! por· objeiivo sooórter~ axilpllt!!,i', ~car e 
orientar criá.nçàs carenll:$,. attav~& (j°e,pPll!OS de sevviçbs".creches e h.er~Q~. 
II - Departametttô de pro!l)oq:ii.o .familiar,. que objetiva .atender f1>.m11ias em· situação de 
penuria, oferecendo-l)!eS-orientaÇão eril aJucfa, em fayor d.e SUí\·reGllfllllll9ão. 

1. - Os departamentos reger-s&-ão por tegimenrc,-s efaborados pel:i.díretl)IÍJI ~1!:e~ti'18.: 
2. - A aswcía~ã(} poderá ilri~r ot1tros deparlarrieôtos,. e11tendi\10~,,;qm9 nece.ssário ·às- suas. 

.afrvidàdes~ ·ct~dil qu~ -dílq1.énha:de ,ecurso.s patrimonial s e fimtn~.Íf!,'),<; adeqµados. i-réSpl:étivá 

manutenção. 

1 

t~ ª~ 
CAPÍTULO V'Il-l>~Ql$>OS1(!ÔES TRANSITÓRIAS :~~~~!!__._..,.__._..,,,...._ __ 

Ai1 65- - A $li!: ri:à~ do presente Rstetuto So~ l:õj á,J)!'.!;lvat\11 _p~l~ Assembleia Geral: 
E.xrrnor(fül4rl;. r~a.Jlg,ada: e!il .t5 :de dezembro.de:200-J, qull1ltio ént.reu umvrgtí.r, 

~_..: ü&~r>--

Maria ÇQt1ÇeiçãQ Lf/pes. Nicolau 
Presidente 

Visto 

(},&~C-\:L~"-f-..G.=~. -
M/lria l.,ufza M:antebil§noii Siqutíra 

Secretâr.iii 

; ~ ..... ... ( ' 't . '':·(:: i: 
,! 
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ATA OA ASSEMB.LÉ1A GERAL ORDINÁRJA PARA ELEIÇÃO DA DIR.E1ÓÍUÀ E 

CONSEU:10 FI.SCAl PA CRECHE siRÇÁfUo· DR. LE'OCÁQIO CO.RREA PARA'O .PERÍODO 

DE 01.01.2019 A 31.12.2021. 

Aos dez de.dezembró de-•doi.s mil e dei:oi.to.reunirarn-seos Piretor.es, A:sso·ç:13dps e Con$~1heiros da: 

CRECHE BERÇÁRIO DR. lEOCÁDló CORREA, em Assembleia ;Ge-ra1 Ordinárla, regularmente . . 

convocada, de a~ordo-:com o estatµto, r-ealízáda ·em suçi.$éde à Rua:são Gonçalo 7-54, r;esta ,ç:idade 

de Ba1;1ru, Estado _de $ão P.aolo, para a ELEIÇÃO DA DfRETORIÂ E DO CONSELHO FISCAL que 
administrará.à en.tidade·no período de primeiro de janeiro de dois mil :ê çiézénove·a t rintq, e utn de 
dezembro de dois rnil e .v_\nte e um às treze horas e trinta minutos iniciou-se a reunião. A 

presidente em exercício Sra. Maria Conceição. ~opes Colombini l)ssurniu <J pr~sidência dá 

As,semb1eia, convidando a Sra. An·tónia Gusmon Pí<allo par-a ·secr-e-tarl:1r os trabalhos . .Após 

ver1ficar a existência ·d.e q1.,1.orurrí iniciou-se a a_ss~mbleia. Foi apre'$entad'a uma chapíJ .(,nica pa~a a 
votação, que após a apres~ntação, foi aclamada por unanimidade·-pelos. presentes. Ficando assim 

constltuídà a novâ dirêtoria: PRESIDENTE : Mârià Conceição Lopés: Colom~inl - VICE PRESIDENTE: 

Adelia Lavorato Pra.do - l2 TESOURfiRO: Ricardo Scriptore - 22 TESOUREllrQ-: .Ràsenda Rodrigµes 

de Souza - 1il SECRETARIA: .Antonia Gusmon Pléulo - 2 il SECRETARIO: Paulb Renato. Fidelis 

Costa - DIRETOR DE P-ATRIMONIO: Jair Apar-ecldo de Lima CQNS.ELH1:> FISCAL .: Appareclda. 

Andrade Cortez Lurdes Ma,simino de Melo, Vandyr Barrefros-Fernandes, SUPU~NTES: Pedro 0irmar 

Pezzato Sergio Libório. Após a eleição foi dado posse ao$. eleiios, os quais i3Ssumiu os c,argos, 

por-élTi o exeitícici do rnandàtb. 1•niciar-á em primeiro dé Janeiro de dois mil e dezenove. Declarada a 

Assembleia dissolvida, foi encerrada .com .a agradecimento pela pr'esençà de todos. -E por refletir a 

verdade das fatos, vai a presente ·a~ por todos no final a.ssínada. Bauru(SP), 10 de dez-embro de 

2-01.8·. A PRESENTE' É CÓPIA FIEL DA ATA LAV.RA'DA: NO tlVRO. ,-.. . .. -----
----( J' S::-t ,)~~~~J-

'l 

\ 
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, 2°twrCiAL.DEREGISTRO:C1vu .,0-r llL~oi 
PESSOAS Jt.iR:iDKAS,DE BAURU - Si~ -t- ':J /4Y 

Rlli\ RIO BRANCO, -í~c EN'rRo- ur 
•(':EP 1'~-,1,014437-l'ÔNÉ, (t4) 3Õl0-S0.,0 

LL'IS :\iARÚO 01 JNTO .PESSOA 
OFICIAt 

CfiRTJF'KA 

. Que o presente titulo, foi P,ROTOCOLIZADO 11(: 

. Li~TO / \ !!OP nb Q.119 MltROFJLMAl)O 'IOb o 
mé~mo oúmérô. AVERBADO EM J7Rf.NTf AO 
R.EOIS l'R0 ri° llí! do. Livro i4°f>J e,n 17 de 
deztmJ1ro Jte 20l& thererido é verdade·.edou te. 

Bauru. 11 4t deT.émbro .de 29 l 8. 

EDISON.AUGUSTO Gó'NÇALVES 
fil;(lr.tYJ:ritc·.Aum'li1.ade 

SINOREO: 1.18 
,T. )UST_;: 4. ti 
ISS· I.J$ 

TÓ.T A'L: 1111 .M 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DA1ADEABERTURA 
45.029.857/0001-72 01104/1970 
MATRIZ CADASTRAL 

1 NOME EMPRESARIAL 
CRECHE BERCARIO DR LEOCADIO CORREA 

... 1 ;_~_ .. _•L•O-'*D_O_E_Sl_ABE_ LE_C_IM_E_N_TO-(-NOM_ E_D_E-FAN- TAS_ IA_) ------------------~ 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

85.11-2-00 - Educação infantil - creche .,.. 

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento -

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

399-9 - Associação Privada ,,. 

1 LOGRADOURO 
R SAO GONCALO 

CEP 

17.012-170 

1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 BAIRRC:WISTRrTO 
VILA ALTINOPOLIS 

1 ~_:; FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

~ 
~ 
1 MUNICIPIO 

BAURU 

1 TELEFONE 

1 COMPLEMENTO 

PORTE 

DBIIAIS 

ÍUFI 
~ 

SfT\JAÇAO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

28/07/1998 ·----------------------------' 
1 MO111/O DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 ~ÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 10/06/2019 às 10:51 :50 (data e hora de Brasília). •~ 

www.receita.fazenda.g011br/PessoaJurldlca/CNPJ/cnpjrel.8l'Cnpjreva_Solicitacao.asp 

fõÃTÃc•A SITUAÇÃO ESPECIAL 

L.::::"' 

IPROC.N• 
FOLHAS 
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PREFEITU~MUNICIPAL DI: BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

Comprovante de Inscrição e de Situa1ção Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1963115 
Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
5956 10/12/1964 
Nome Empresarial: 
CRECHE BERCARIO DR LEOCADIO 
CORREA / 

Endereço Fiscal: 
RUA S. GONCALO 
CEP: Bairro/Distrito: UF: 
17.012-
170 VILA AL TINOPOLIS SP 

Telefone: Tipo: Ramal: 
(14) 3312-4406 Notificação 

Dados da Atividade 

CPF/CNPJ: 

45.029.857/0001-72 / 

Número: 
07-54 
Município: 

BAURU 

Complemento: 
ENº 7-29 

ISSQN: TUFE: Início: 
4.17 4.23 07/02/2007 
27.01 
4.17 

4.1 O 09/11/2015 
4.23 09/11/2015 

Término: Nome da Atividade: 
23/02/2007 CRECHES 

ASSISTENCIA SOCIAL 
CRECHES 

99.99 4.47 23/02/2007 
ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

Descrição da Atividade: 
CRECHE SEM FINS LUCRATIVOS 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 
11/06/2019 / 

Certidão emitida em: 11/06/2019 / 

83E16B1ADBCF738EDA2DCAABCA303221 
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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MINISTÉRIO DA FAZENDA FOLHAS '= - . 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DMDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CRECHE BERCARIO DR LEOCADIO CORREA 
CNPJ: 45.029.857/0001-72 

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 pend~cias em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receilã Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniao (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 contnbuições 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.gov.br> 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 13:47:11 do dia 21/05/2019 <hora e data de Brasllia>. 
Válida até 17/11/2019. 
Código de controle da certidão: FCF5.1A87.8833.1F13 
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. 

1/1 
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27/02/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 

Departamento de Arrecadação Tributária / :~~~~2 2 ~ ~ q 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transa~:ão: 1900992 

Inscrição Municipal: 5956 
Contribuinte: CRECHE BERCARIO DR LEOCADIO CORREA - 45.0:29.857/0001-72 / 
Endereço Fiscal: RUAS. GONCALO, 07-54 ENº 7-29 
Atividade: CRECHE SEM FINS LUCRATIVOS 
Empresa aberta em: 10/12/1964 

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 muniçipal 
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 Municiplall de cobrar eventuais débitos anteriores, que 
sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 27/02/2019 ;· 
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 

ADBBBA98S9CDF42E6904CBBEF3CBDFA3 
Chave de autenticação 

http:/lvNlw.bauru.sp.gov.br/linancas/certidoes/imprimir_consulta.aspx?eo1900992&chave=AD8BBA9869CDF42E6904CBBEF3C6DFA3 1/1 
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27/02/2019 Imprimir Certldao 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1900996 

Identificação Municipal: 020250024 
Contribuinte: CRECHE BERCARIO DR LEOCADIO CORREA - 45.029.857/0001-72 
Proprietãrio(s): CRECHE BERCARIO DR LEOCADIO CORREA - 45.029.857/0001-72 
Endereço: RUAS. GONCALO, 7-54 E 64 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações c:olhidas 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: 27/02/2019 / 
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 

395EB955253ECD708B0E627DD4B2EC32 
Chava de autenticação 

http:/Jwww.bauru.sp.gov.br/financas/certldoes/lmprimlr_consulta.aspx?c=1900996&chave=395EB955253ECD708BOE627DD4B2EC32 1/1 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 45.029.857/0001-n / ,,, 
Razão Social: CRECHE BERCARIO DR LEOCADIO CORREA 
Endereço: R SAO GONCALO QUADRA/ 54 / VILA ALTINOPO LIS BAURU - SP 

A caixa Econônica Federal, no uso da atribuição que lh,e confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
efll)resa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tefll)o 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:28/05/2019 a 26/06/2019 / 

Certificação Número: 2019052802203721344715 

Informação obtida em 10/06/2019 10:27:23 

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

https1/coosulta-crf.cail0l.gooir/coosultacrf/pages/r.onsultaElrjlregador.jsf 1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de l 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE BERCARIO DR LEOCADIO CORREA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 45.029.857/0001-72 

Certidão nº: 168468219/2019 
Expedição: 27/02/2019, às 14:38:34 
Validade: 25/08/2019 - 180 (cento e oitenta) diê,s, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CRECHE BERCARIO DR LEOCADIO CORREA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
45.029.857/0001-72, 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 
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 (ht tp: / /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 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 de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Düvidaa e sugestÕéE: cndtJtst.jus.br 

] 
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~ CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCADIO CORREA 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Rua São Gonçalo nº 7-54 e 7-29, Vila Universitária, Bauru CEP- 17012-170 
CNPJ 45.029.857/0001-72 

PLANO DE TRABALHO 2019 
ADITIVO - PERIODO JUNHO A DEZEMBRO 2019 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

1.1. Nome da Entidade: CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCADIO CORREA Nº CNPJ: 45.029.857/0001-72 

Endereço: Rua São Gonçalo nº 7-54 Bairro: Vila Universitária 

Telefone (14) 3223-3132 

CEP: 17012-170 

e - mail: coordenadoria@crecheleocadiocorrea.com / diretoria@crecheleocadiocorrea.com 

1.2. Nome do responsável pela Instituição: Maria Conceição Lopes Colombini CPF: 708.170.818-87 RG 7.121.302 Cargo: Presidente 

Endereço: Nicolau de Assis 4-49 CEP 17043-370 Telefones: (14) 3878-6000/ (14)997845076 

1.3. Mandato da atual Diretoria: 01/01/2019 A 31/12/2021 

1.4. Nome da Coordenadora: Juiiana dos Sanios Cunha Telefones: (14)991-345272 
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1.5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: Artigo 2- A associação tem por finalidade fundar e manter obras de forma permanente, prestar 

serviços e programas na área de assistência social, de caráter beneficente, de natureza educacional, cultural e assistencial, direcionados , ao 

atendimento, orientação, amparo e proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, visando precipuamente à promoção da 

criatura humana, sem distinção de condição social, sexo, cor ou raça, credo político ou religioso e nacionalidade. 

1.6. Data da Fundação: 03 de dezembro de 1964. 
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2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do Objeto: Regiões da Vila Universitária - para atender 128 alunos de 01 ano a 05 anos e 07 meses, em período integral. 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal: Em 1964 quando o Sr José Rodrigues da Cunha Junior constituiu uma sociedade civil denominada 

Sociedade Creche Berçário Dr. Leocadio Correa atender crianças até 7 anos se pensava no atendimento Infantil, Mas conforme os anos foram se 

passando foram necessários oportunizar para os at~ndidos alem do cuidar, o educar. Esse olhar para a educação tem que estar fundamentado em 

meios legais para o exercício desse atendimento, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente: Capitulo IV Artigo 53 A criança e o adolescente têm 

direito a educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 

assegurando-lhes: 

• Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

• Direito de ser respeitados por seus educadores; 

• Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instancias escolares superiores; 

• Direito de organização e participação em entidades estudantis; 

• Acesso à escola pública e gratuita próxima a sua residência; 

Sobretudo a Constituição de 1988 significou a reconquista de cidadania sem medo, dessa forma a Educação ganhou lugar de altíssima relevância, 

portanto deveria ser universal, gratutta, democrática, comunitária e de elevado padrão de qualidade, conforme o artigo 213 da Constituição: Os 

recursos públicos serão destinados às escolas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que 

comprovem finaiidade não iuc,ativa e apiiquem seus excedentes financeiros am aducaçãc. 

Para dar continuidade no trabalho desenvolvido desde 1964, conseguimos algumas parcerias no setor publico e privado. No setor privado 

parcerias com algumas empresas e pessoas físicas e no setor publico estabelecemos desde 2005 uma parceria com a Secretaria da Educação que 

nos proporciona além do recurso financeiro uma Proposta Pedagógica para Educação Infantil visando promover o desenvolvimento das crianças por 

meio do trabalho pedagógico nas diversas áreas do conhecimento: Ungua Portuguesa, Matemática, Música, Ciências Naturais, Ciências Sociais, 

Artes, Cultura Corporal. 

2.3. Capacidade de Atendimento: 128 crianças (1 ano a 5 anos e 7 meses) 
2 
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~ • 2.4. Forma de Atendimento: período integral, das 7h às 17h, de 2" feira a 6ª feira. 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: Atender crianças de educação infantil, cadastradas na entidade, com prioridade às crianças oriundas 

de responsáveis inseridos no mercado de trabalho e crianças de vulnerabilidade social e com menor renda familiar. 

2.6. Caracterização da Clientela: A creche esta localizada próximo ao emprego da maioria dos pais ou responsáveis que tem as mais diversas 

profissões: empregada domestica secretaria, recepcionista, auxiliar administrativo, auxiliar enfermagem, diarista, cozinheira, cabeleira, manicura, 

pedreiro, servente de pedreiro, motorista, ajudante geral, açougueiro, operador de caixa, pintor, almoxarife, costureira, professora, esteticista, 

professora, auxiliar de cozinha, cozinheira, auxiliar de limpeza, corretor de imóveis, representante comercial, agente de segurança, porteiro. 

2.7. Experiência na realização do objeto da parceria: Desde sua fundação, em 1964, a instituição oferece atendimento a crianças em parceria com 

órgãos governamentais. A partir de 2005 a Creche Berçário Dr. Leocadio Correa vem desenvolvendo suas metas em parceria com a Secretaria 

Municipal da Educação. 

2.8. Valor junho a dezembro: Subvenção no valor mensal de R$ 40.316,96 e valor anual de R$ 282.218,72 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1. Plano de Ação: 

Nº METAS AÇOES ESTRATEGIAS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

1 Atender as crianças na faixa etâria Matriculas e Rematriculas Atender a lista de excedentes, - Humanos; 
estabelecida com atendimento Divulgação sobre o cadastro para - Materiais; Administrativo 
pedagógico voltado a crianças lista, - Financeiros - recursos 
oriundas de famílias inseridas no Ligar para os interessados na públicos e próprios 
mercado de trabalho, também matricula, 
atender crianças em situação de Avisar os responsáveis sobre a 
vulnerabilidade e de familias de data para matricula. 
baixa renda 

2 Estabelecer proposta pedagógica Plano de Ensino e Projeto Elaboração do plano de ensino - Humanos; 
para Educação Infantil Polltico Pedagógico com as com as professoras e educadoras - Materiais; didáticos e 

áreas do conhecimento pedagógicos. 
- Financeiro - recursos 
oúblicos e oróorios 

3 Promover o desenvolvimento das Area de Ciências Naturais Atividades lúdicas que falem sobre - Humanos; 

FASE DE EXECUÇAO 

Durante o ano letivo de 2019 

Durante o ano letivo de 2019 

Durante o ano letivo de 2019 
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(. • crianças por meio do trabalho Projeto Culinária a importância dos alimentos. 
pedagógico nas diversas áreas do Atividades de culinária, fazer 
conhecimento ciências naturais, Áreas de Ciências Naturais receitas com os alunos, 

1 nformar sobre o corpo trabalhando os alimentos. 
humano, saúde, higiene, 
alimentos, meio ambiente. Atividades que apresentem o 

corpo humano, brincadeiras que 
citam o corpo humano. 
Atividades que informem as 
noções básicas de higiene e 
saúde, 
Coletar informativos nos postos de 
saúde e mídias sobre o tema 

4 Area do Conhecimento: Ciências Projeto Atividades que valorizem os 
Sociais Brinquedoteca sentimentos afetivos, 
Proporcionar estímulos para que a aprendizagem, aquisição de 
criança possa brincar, interagindo conhecimentos e desenvolvimento 
com outras crianças e educador de habilidades de forma natural e 
com praticas para a sua realidade, 
autonomia. agradável. 

5 Area do Conhecimento: Ciências Projeto Hora Social Apresentação das atividades 
Sociais Integração dos Alunos trabalhadas durante o 
Promover um entrosamento inter planejamento para os colegas das 
classes, aumento da afinidade e a outras turmas 
socializar.iio dos envolvidos. 

6 Promover a participação da familia Integração da Familia com Elaborar convites, providenciar 
sabia a vidâ escolar do seu festas, reuniões, 1 ................... 

IQIIVIIV.,;tt 

dependente. Conversar com os pais na saída 
ou entrada sobre a rotina da sua 

" criança 
Convidar para reuniões para 
mostrar o trabalho da escola, 
Elaborar palestras, oficinas. 

7 Promover a participação da familia Projeto Biblioteca móvel Os alunos levam um livro para ser 

• Materiais; conforme a 
culinária. 
-Financeiros recursos 
próprios e públicos 

• Humanos; 
• Materiais; brinquedos 
• Financeiro: recursos 
próprios e públicos 

• Humanos 
• Materiais; conforme a 
apresentação 
• Financeiro: recursos 
próprios e oúblicos 
• Humanos; 
• Materiais; papel 
alimentos, câmera 
fotográfica, tesoura, pincel 
atômico, quadro de 
avisos, etc. 
• Financeiros: recursos 
públicos e próprios 

• Humanos 

~ ... 

.,., "O o ;;o ,- o 
:x: n 
~ z 

10 

-
- s: 
J -
-V --(JJ ..A 

Durante o ano letivo ae , 019 

Durante o ano letivo 2019 

Encontros ao longo do ano 
letivo de 2019 
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sobre a vida escolar do seu para alunos do Infantil IV e lido por um membro da família, - Materiais livros, papel. 
dependente. Infantil V depois na escola farão um 

desenho sobre a historia. 
Promover noções de informática Projeto Multimeios Atividades de informática, o que é - Humanos; Durante o ano letivo de 2019 
para os alunos do Infantil IV e o computador, para que serve. - Materiais; computadores, 
Infantil V Atividades como jogos, musicas cose ovos. 
Promover atividades de música, em todos os grupos. -Financeiros: recursos 
teatro, livros e vldeos para todos públicos e próprios 
os qrupos. 

8 Proporcionar o desenvolvimento Formação continuada dos Buscar profissionais que ofereçam - Humanos; Durante o ano letivo de 2019 
profissional de todos os funcionários cursos, oficinas, palestras, - Materiais pedagógicos, 
funcionários Favorecer a participação nos didáticos, administrativo. 

cursos da Secretaria da Educação -Financeiros: recursos 
públicos e próprios 

Divulgar folder de formação 
continuada 

9 Area do Conhecimento Ciências Projeto Meio Ambiente Passeios ao Bosque Vitoria Regia, - Humanos; Durante o ano letivo de 2019 
Naturais Comunidade, Horto, Zoológico e - Materiais; câmera 
Conscientizar sobre o meio Sitio. fotográfica, transporte. 
ambiente. Atividades de jardinagem (molhar - Financeiros recursos 
Conhecer em campo todas as públicos e próprios 
imagens do meio em que vivemos as plantas) 

para que criem as suas figuras. 
Promover um entrosamento entre 
o meio e os alunos aumentando a 
afinidade e a socialização dos 
envolvidos 

10 Area do Conhecimento Cultura Projeto: Movimento Brincar com as crianças com -Humanos; Duranie o ano ielivo de 2019 
Corporal bolas diversificadas, cordas, - Materiais; diversas 
Disponibilizar um grande número bambolês, cones, cambalhotas, bolas, cones, beliche, etc.; -n .,, o :o 
de experiências que ajudem no pinos de beliche, entre outros - Financeiros recursos ,-- o 

:e n 
desenvolvimento psicossocial, públicos e próprios ~ z 
afetivo, cognitivo e motor da materiais esportivos. Imitar os ,o 

criança. animais -Descobrir movimentos novos. r 
Amoliar conceitos sobre rearas. IO • r--
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Conhecer seu próprio corpo, 
utilizando a linguagem corporal. 
Contribuir com o desenvolvimento 
das crianças por meio do trabalho 
pedagógico nas diversas áreas do 
conhecimento 

Promover o desenvoMmento da 
criança por meio do trabalho 
pedagógico nas diversas áreas do 
conhecimento 
Área de Lingua Portuguesa 

(. 
Area de matemática: 
atividades que estimulem a 
criança a conhecer 
números e quantidades por 
meio de jogos, brincadeiras, 
figuras. 

Projeto: Nossa coleção 

Area de Llngua Portuguesa 
Projeto: Gêneros textuais e 
projeto O livro 

Promover o desenvolvimento da Area Música 
criança por meio do trabalho Projeto: Identificação dos 
pedagógico nas diversas áreas do Sons 
conhecimento: área Musica 

Promover o desenvoMmento da I Area Artes; 
por meio do trabalho pedagógico Projeto: Dança 
nas . diversas áreas do 
conhecimento: área Artes \ Projeto: Show de Talentos 

• 
Brincar com boliches, 
amarelinhas, músicas e vídeos 
sobre o tema, trilhas, coelhinho sai 
da toca, gincana, pular corda, 

-Projeto: solicitar que as crianças 
tragam tampinhas, botões, 
sementes, brincar com as 
coleções e no final confeccionar 
um jogo da velha ou da memória. 
- Escolher os gêneros textuais 
para trabalhar durante o ano. 
- Fazer leitura diária 
- Recitar poesias e parlendas; 
- Contar historias 
- Cada turma escolher o tema 
para a confecção do livro. 
- mostrar diversos sons com 
instrumentos musicais, tambor, 
chocalhos, 
- ouvir os sons do ambiente 
escolar. 
.- produzir os sons com nosso 
corpo, com a boca, com os pés, 
comas mãos. 
- ouvir diversos ritmos musicais 
PI- Atividades que estimulem a 
dança nas crianças com musicas 
diversificadas. 
PII- Durante o ano escolher temas 

- Humanos; 
- Materiais; jogos, cordas, 
potes, tampas, papel, e 
outros. 
- Financeiros recursos 
públicos e próprios 

-Humanos; 
- Materiais; textos, livros, 
papel, revistas, jornais etc. 
- Financeiros recursos 
públicos e próprios 

-Humanos; 
- Materiais; instrumentos 
musicais, CDs e DVDs. 
- Financeiros: recursos 
públicos e próprios 

-Humanos; 
- Materiais; instrumentos 
musicais, CDs e DVDs, 
livros, tintas. 

\:, 

Durante o ano letivo de 2019 

Durante o ano letivo de 2019 

Durante o ano letivo de 2019 
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(- (-
para representação artística, como - Financeiros: recursos 
pintura, representação de públicos e próprios 

historias, cantar, dançar, cada um 
expor o que mais gosta. 

4. AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL (RESULTADOS) 

Para a tabulação dos seguintes resultados foi empregado o questionário sugerido no roteiro. O questionário foi entregue à família de 128 crianças e as 

respostas foram classificadas em: ótimo/Bom/Regular/Ruim. Segue abaixo a tabela resultante das respostas: 

OTIMO 

9.1 Como você avalia as condições de trabalho da equipe escolar? 

..,., ..,, 
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5. APLICAÇÃO DE RECURSOS (previsão de receitas e despesas) 

ANO: 2019 - ADITIVO PERIODO JULHO A DEZEMBRO 
SERVIÇO: EDUCAÇÃO INFANTIL 

VALOR PERIODO: JANEIRO A MAIO DE 2019 - R$ 181.984,80 
VALOR PERIODO: JUNHO A DEZEMBRO DE 2019 - R$ 282.218,72 

(. 

SALDO ATÉ 31/05/2019 - R$ 59.167,22 valor serã utilizado para pagamento Recursos Humanos (13º salário, férias, rescisão, entre outros do RH) 
VALOR ANUAL - R$ 464.203,52 

RECURSOS HUMANOS 

Fonte de Recurso: Munlcloal 
Encargos Sociais e Trabalhistas 

QT Formação Cargo C/H Regime Salárlo FGTS IRRF PIS INSS Beneficio 13° Rescisão Fêrtas Demais Total 
Profissional Trabalhista Liquido 8% 15o/. 1% 8%• • 1/12 1112 113 Encargos Mensal 

11% V/WT 

04 PEDAGOGIA PROFESSORA 22H CLT 5022,00 444,00 D 69,00 439,00 769,00 108,00 108,00 112,00 o 7.061,00 

05 
PEDAGOGIA ATENDENTE 

30H CLT 4745,00 413,00 o 56,00 414,00 1025,00 86,00 86,00 90,00 o 6.915,00 INCOMPLETA CRECHE 

01 MAGISTERIO ATENDENTE DE 
44H CLT 1163,00 102,00 o . 18,00 102,.00 265,00 98,00 98,00 102,00 o 1938,00 CRECHE 

os CURSANDO 
ESTAGIARIA 30H CLT 3760,00 D D o o 560,00 o 79,00 82,00 D 4481,0Q PEDAGOGIA 

03 MEDIO AUX.CRECHE 44H CLT 2152,00 198.00 o 42,00 188,00 542,00 78,00 78,00 70,00 o 3.348,00 

01 PEDAGOGIA COORDENADOR 
44H CLT 2516,00 346,00 38,00 31,00 343,00 123,00 210,00 210,00 216,00 o 4.032,00 A 

02 
FUNDAMENTA 

AUX. LIMPEZA 44H CLT 2014,00 169,00 o 24,00 169,00 526,00 .89,00 89,00 95,00 o 3.17B,00 L 

01 FUNDAMENTA COZINHEIRA 44H CLT 1012,00 87,00 o 12,00 87,00 261,00 84,00 84,0D 87,00 o 1.714,00 L 

01 
FUNDAMENTA 

AUX. COZINHA 44H CLT 1012,00 87,00 o 12,00 87,00 140,00 84,00 64,00 87,00 o 1.714,00 L 

TOTAL 34.381,00 .,, 
::õ o ,- o 

SERVICOS DE TERCEIROS ç; p 
Fonte de Recurso: Municloal ~· iõ 

Natureza da desoesa 1 Custo Mensal ·'- Custo Total lanuall 

~ ,-l9 -

Total 
Anual 

49.427,00 

48.405,00 

13.566,00 

31.367,00 

23.436,00 

26.224,00 

22.246,00 

11.998,00 

11.998,00 

240.867,00 
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RECURSOS PROPRIOS RECURSOS PROPRIOS 

Eletricista; Encanador; Marceneiro; Pedreiro; Pintor; Manutenção e 
pequenos reparos em Geral; Serviços Gráficos; Cópias xerográficas, 
Impressões; plastlflcações; encadernações; Dedetização; Despesas 
e/ monitoramento de Alarmes, recargas anuais de extintores, entre 
outros ... 

TOTAL 

Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 
o o 

Fonte de Recurso: Federal 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 

o o 

---· --·---- ---·-·- ,---- ··-· -- ------.. ·-· 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da desoosa Custo Mensal Custo Total 
Material de Limpeza; Higiene Pessoal; Descartáveis; Material p/ 

escritório; Informática; Material Didático/Pedagógico; Água; Luz; 
R$5.935,96 R$41.551,72 

Gás de cozinha; Telefone;;, Materiais p/ manutenção/pequenos 
reparos, brinquedos pedagógicos, brinquedos 
recre'ali](<>s,passeios e transportes, entre outros .. 

- - . - -- - - . - . - ---· . - (Equíp. -- . . . . . .... . . --· . 

VALOR TOTAL: 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total (anual) 

Equipamentos e Material Permanente o o 
TOTAL o o o ~ 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
:e n 
?:; z 

6.1 - SUBVENCÃO 
,o 

Concedente ,..._ 

\.\ ~ 
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(. 
' 

1ªParcela 2'Parcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela &ªParcela 
36.396,96 36.396,96 36.396,96 36.396,96 36.396,96 40.316,96 

6.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXILIO 
Concedente - Fonte Municipal 
1ªParcela 2"Parcela 3ªParcela 4ªParcela 5"Parcela 6ªParcela 

o o o o o o 

OBSERVAÇÕES 
VALOR PERIODO: JUNHO A DEZEMBRO DE 2019 - R$ 282.218,72 
SALDO ATÉ 31/05/2019- - R$ 59.167,22 
TOTAL PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO+ SALDO - R$ 341.385,94 

7. CONTRAPARTIDA ( quando houver) : R$ 144.000,00 

7.1 INSTALAÇÕES PRÓPRIA: ( X) sim ( ) não 

7.2 AUTOMÓVEL: ( ) sim ( X) não 

(. 
7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela 

40.316,96 40.316,96 40.316,96 40.316,96 40.316,96 40.316,96 

7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12"Parcela 
o o o o o 

Bauru, 12 de Junho de 2019. 

Juliana ?o~ Cunha 
Coordenador Pedagógico 

cz:Jil)(1f L-· 

~rtez 
Conselheiro Fiscal 

..... · 
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Ricardo Scriptore 
Tesoureiro 
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~& 
M Lurdes Maxlmino dE 

Conselheiro Fiscal 

... .- .. 
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: ,,_ , .. 
,. • •• 'f>.· ., ~ 

Maria Concerção Lopes Colombini 
Presidente 

D ~;;~;rt r-;J, f e,~lu_, 
VandyÍ-Bãr eiros de Femandes 

Conselheiro Fiscal 
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CASA DA CRIANÇA 
MARIA TEODORA 

VOIRON 
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PROC. N2__,___,-r--
FOLHAS 

Casa da Criança ''Madre ar1a Teodora Voiron" 
<<Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível>> Madre Maria Teodora Voiron 

[

º Ofióal de Regist. Civil de Pessoa Jurídica de Bauru 
Rui Julio de Mesqu!U FIiho, ne1o-a1, Sala 08 

Protocolldo. Mlcrofilmado 

ILMO SR. JOSÉ ALEXAND!IB DIAS CANHEO so1>on" 0 0 8 2 2 6 
PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL D 
PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

A Casa da Criança "Madre Maria Teodora 

com sede nesta cidade, devidamente registrada sob o nº. 725, do Livro 

de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, através de seu presidente, 

abaixo assinado, vem mui respeitosamente requerer a Vossa Senhoria 

se digne no sentido de mandar retificar junto ao 1nencionado registro, 

que constou por equivoco o nome da entidade enado, sendo o correto 

CASA DA CRIANÇA "MADRE MARIA TEODORA YOIRON", 

como consta na inscrição do CN PJ que vai anexo . 

Termos em que 

P. Deferimento 

Bauru, 21 de janeiro de 2013. 

14 JUN 1 ~INFERE COM o 1 ~ j fOI no1r-1PJAI 

o\ 
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FOLHAS 
rROC. N11 1 !a/~ 9 

Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 

ESTATUTO DA 

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 

CAPITÚLO 1 

DA INSTITUIÇÃO, SEUS FINS E SEDE 

Artigo 1° - Sob a denominação de "CASA DA CRIANÇP1 MADRE M RIA 
VOIRON", fica fundada uma sociedade civil sem fins lucrativos «3 sem tempo d ter. inado, com 
sede e foro na cidade de Bauru, Estado de São Paulo à Rua Felicíssimo Antonio Pereira nº 20-
30, Jardim Eugênia com a finalidade de planejar e executar programas de proteção e sócio 
educativos destinados à criança e ao adolescente, integrando-os à família e à comunidade. 

Parágrafo 1° - A sociedade no cumprimento de suas finalidades estatutárias prestará serviços 
gratuitos e permanentes sem discriminação de clientela, não -fazendo distinção nenhuma de 
raça, cor, condição social, credo, orientação política ou religiosa. 

Parágrafo 2° - A sociedade não se constituirá em patrimônio exclusivo de um grupo 
determinado de indivíduos, familias, entidades de classe ou de outra sociedade sem caráter 
beneficente de assistência social. 

Artigo 2° - A sociedade terá um regimento interno, que aprovado pela assembléia geral, 
disciplinará seu funcionamento. 

Artigo 3° - A fim de cumprir suas finalidades, a sociedade se organizará em tantas unidades 
de prestação de serviço, quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelo Regimento 
Interno aludido no artigo 2°. 

CAPITÚLO li 

DOS SÓCIOS 

Artigo 4° - O quadro social da instituição será integrado por qualquer pessoa, empresa ou 
entidade idônea que se interesse pelo seus objetivos. 

fae--
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
«Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre Maria Teodora Voiron 

Parágrafo único - Serão admitidos como sócios os candidatos que, mediante proposta 
apresentada por sócio regular, tiver sua inscrição aprovada pela Diretoria Executiva, sendo a 
qualidade de associado, intransmissível. 

Artigo 5° - Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações soei is, 
e serão distribuidos pelas seguintes categorias. 

a) Fundadores: Aquelas pessoas que comparecerem as reuniões preparativas da institu· 
assinaram a ata de sua fundação. 

b) Contribuintes: aqueles que contribuem mensal, semestral orJ anualmente, com i 
em dinheiro; 

e) Beneméritos: os que prestarem serviços relevantes a instituição, como vol 
concorrerem a favor dela com quantia vultosa, ou doação de bem de grande valor; 

d) Honorários: as pessoas eminentes de qualquer forma ligada a instituição, 
Conselho Deliberativo resolver distinguir com este título. 

CAPÍTULO 111 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

Artigo 6° - São direitos e obrigações dos sócios em geral: 

a) Comparecer as re1Jniõe·s e participar dos debates 
' 

1° Oficial de Regist. Civil de ~ Jurldica de Batru 
Ruo Jullo de Mesquita FIiho, n"1o-31, Sala 08 -•-modo 

Sobon' 00'.8226 

b) Colaborar para que a instituição alcance seus objetivos, apresentando idéias, sugestões e 
temas cuja discussão sena benéfica ao seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. 

e) Pagar pontualmente suas contribuições; 

d) Votar e ser votado para os cargos de administração, observados os principias. 

e) Requerer ao presidente do Conselho Deliberativo a convocação de Assembléia Geral 
extraordinária, justificando convenientemente o pedido; 

f) Participar dos Departamentos ou Comissões de Trabalho ,~ventualmente criados, quando 
escolhidos pela Diretoria Executiva, 

CNPJ: 51.524.387/0001-16 elicíssimo Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugênia 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
«Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre Maria Teodora Voiron 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

t'Oficial de Regist. CM1 de Fmsc,a Jurldlca de Bauru 
RwJullodeMt,qvita Flllo, n"ID-31, s.i. ce 

ProtocolodooMlaofilmado 

Sooon' O ') 8 2 2 

Artigo 7º - São órgãos administrativos da instituição: IPROC.Ne_._i~3J.....__!<..;:::,./9 __ , 

_ FOLHAS ~ 6 q . a) Assembléia Geral; 

b) Conselho Deliberativo; 

c) Conselho Fiscal; 

d) Diretoria Executiva; 

• DA ASSEMBLÉIA GERAL 

• 

Artigo 8º - Assembléia Geral será constituída. por todas as categorias de sócios, que a ela 
poderão comparecer e debater os assuntos da pauto, bem como votar para aprová-los ou 
rejeitá-los. 

Parágrafo único - Para participar das assembléias, os sócios deverão ter sidos admitidos pelo 
menos 6 (seis) meses antes da data da convocação, e estcirem quites com os cofres da 
instituição. 

Artigo 9° - A convocação das Assembléias deverá ser feita por publicação em um dos jornais 
da cidade, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da Assembléia, 
o prazo mínimo de 8 (oito) dias, para a Primeira Convocação e de 5 (cinco) dias para as 
posteriores . 

Artigo 10º - A Assembléia Geral poderá ser convocada por 1/3 (um terço) do Conselho 
Deliberativo, 1/3 (um terço) dos membros da Diretoria Executiva, ou por um grupo de, pelo 
menos, 1/5 (um quinto) dos sócios regulares ou prestadores de serviço relevantes a Instituição. 

Artigo 11 ° - A Assembléia Geral, órgão soberano, compete: 

a) Examinar o relatório da Diretoria Executiva, aprovando, ou não, suas contas, depois destas 
haverem sido devidamente examinadas pelo Conselho Deliberativo, e este entender 
necessário exame excepcional; 
b) Eleger o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal; 
c) Proceder à reforma destes estatutos; 
d) Resolver sobre a proposta de fusão, incorporação e dissolução da Instituição, e a quem 
destinará seu patrimônio, atendidas às condições do artigo 37; 
e) Autorizar a alienação de bens imóveis e a aquisição de quaisquer bens quando se tratar de 
doação onerada com encargo; 

· CNPJ: Sl.524.387/0001-16 R. Felicíssimo Anton·,o Pereira 20-30 Jd. Eugênia 
Bauru SP 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron/J 
«Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre Maria Teodora Voiron 

f) Aplicar a plena de exclusão do sócio que: 
causar dano moral um material à associação; 
não comparecer às reuniões da associação com regularidade; 

1° Oficial de Regist. Cm! de Pessoa Juridka de Baw 
Rua.lullodeMe,qultlR!ho, .-J(),31, s.la08 P,~·m 

Sobo~ O O 82 2 
seivir-se da associação para fins políticos, ou estranhos aos seus objetivos. 

Artigo 12º-A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á uma v,3z por ano, de preferênci r¾,,< 
segunda quinzena do mês de março, para os fins determinaaos no item '1:f do artigo 11, âv 
convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo. 

Artigo 13º-A Assembléia Geral Extraordinária será convocada para os objetivos c 
dos itens"à',"c',"d'e"e', do mesmo artigo 11. 

Artigo 14º - As Assembléias Gerais serão sempre presididas e secretariadas or ócios 
regulares, eleitos na ocasião. Suas deliberações serão tomadas por processo es oi do na 
ocasião e quando convocada para os fins previstos no itens"c'e"d'do artigo 11, se exi · ão voto 
concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes a Assembléia convocada para esse fim em 
Primeira Convocação com a maioria dos sócios, e não menos dE~ 1/3 nas seguintes. 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Artigo 15°-0 Conselho Deliberativo compor-se-á de 7 (sete) membros, escolhidos entre os 
sócios regulares-. 

Artigo 16º- Quando da eleição dos titulares do Conselho, el,ager-se-ão, também, 5 (cinco) 
suplentes, que serão os substitutos eventuais daqueles. 

Artigo 17º-Compete ao Conselho Deliberativo: 

a) Debater, examinar, opinar e resolver todos os assuntos relacionados com a instituição, 
exceto os específicos, e de competência exclusiva de outros órgãos, dando conhecimento di 
que for decidido à Diretoria Executiva, a fim de que sejam colocadas em prática as 
providências julgadas convenientes; 

b) Eleger os membros da Diretoria Executiva ou destituí-los quando houver justo e grave 
motivo; 

c) Examinar e opinar sobre as contas da Diretoria Executiva; 
d) Conferir os títulos de sócios honorários previstos no item"d'do artigo 5º; 
e) Interpretar o presente estatuto e deliberar sobre os casos omissos; 
f) Examinar as representações que lhe foram encaminhadas pelos sócios; 
g) Convocar Assembléia Geral Extraordinária na forma estabel,acida pelo artigo 10. 

Artigo 18°-0 Conselho Deliberativo reunir-se-á: 

a) Ordinariamente, a cada 6 (SEIS) meses, para deliberar sobre os assuntos de rotina 
porventura existentes em pauta e, a cada dois anos, para a eleição da Diretoria Executiva; 

CNPJ: Sl.524.387/0001-16 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
«Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre Maria Teodora Voiron 

b) Extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus 

membros. 

Artigo 19º - O Conselho Deliberativo terá uma diretoria composta de um Presidente, um Vi -
Presidente, um Primeiro-Secretário e um Segundo-Secretário, ,3scolhidos por eleição entr 
seus próprios membros. 

Artigo 20º - O Conselho Deliberativo terá mandato de dois anos, com direito a um 
reeleição de qualquer de seus membros, para o mesmo ou outro cargo. 

Artigo 21º - Perderá o mandato o Conselheiro que faltar a 3 (três) reuniões consecu 1vas em 
satisfatória justificativa. 

•- DO CONSELHO FISCAL Sobon' 

Artigo 22º - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros, e seus respectivos 
suplentes, escolhidos entre os sócios regulares, na mesma Assembléia Geral em que foram 
escolhidos os membros do Conselho Deliberativo, com mandato de 2 (dois) anos, coincidindo 
com os dos Conselheiros. 

Parágrafo único - em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, 
até seu término. --

Artigo 23º - Compete ao Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes verificar a 
contabilidade da Instituição, notadamente a situação econômico-financeira, oferecendo parecer 
circunstanciado relativamente a cada g""no. 

~ DA DIRETORIA EXECUTIVA 
Artigo 24° - A Diretoria Executiva será composta de um Presidente, um Vice-Presidente, um 
Primeiro-Secretário e um Segundo-Secretário, escolhidos por eleição entre os seus próprios 
membros. 

Artigo 25° - Nenhum cargo de direção será vitalício e o mandato da Diretoria Executiva será 
de 2 (dois) anos, a contar de 1° de Abril, assegurada a reeleição total ou parcial de seus 
membros, inclusive para outros cargos, uma única vez. O Conselho deliberativo, logo que 
escolhido, elegerá imediatamente os membros da Diretoria, de modo a permitir a posse em 1º 
de abril. 

Artigo 26º - Compete a Diretoria Executiva: 

a) Administrar a Instituição e promover a realização de seus fins; 
b) Aprovar ou rejeitar a admissão de sócios; 
c) Criar departamentos ou comissões, visando o melhor desenvolvimento da instituição; 

CNPJ: 51.524.387/0001-16 R. elicíssimo Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugênia Tel. 3234.6600 -17054-015 ) 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
«Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre Maria Teodora Voiron 

d) Prover os cargos técnicos e administrativos; 
e) Cumprir as determinações do Conselho Deliberativo a respeito de assuntos ligados à 
administração da Instituição; 

Artigo 27º-A Diretoria Executiva reunir-se-á tantas vezes for necessário, a critério de 
Presidente, mas pelo menos uma vez a cada 03 meses, sendo indispensável a presen 
pelo menos, 4 (quatro) membros para qualquer deliberação. 

1º0flcial de Regist. Civil de Pes,.., ""'"""". de Bauru 

Artigo 28°-Compete ao Presidente: 

a) Presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

Rua Julio de Mesquita Fll 

PrvtocdadoaMip<>film;~ 

Sobon' O O 8 
b) Convocar a Assembléia Geral, na forma estabelecida pelo artigo 10°, depois d 
pela Diretoria; 
c) Representar a Instituição ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele; 
d) Apresentar ao Conselho Deliberativo relatório anual das atividades da Instituição; 
e) Assinar com o primeiro tesoureiro todos os documentos necessários ao normal 
desempenho das atividades financeiras da entidade. 
f) Decidir, com seu voto, os casos de empate nas deliberaçõei:, da Diretoria. 

Artigo 29º - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos e colaborar com ele em suas funções. 

Artigo 30° - Compete ao Primeiro Secretário superintender os serviços da Secretária, 
mantendo em perfeita ordem o arquivo e secretariar as reuniões da Diretoria Executiva. 

Artigo 31° - Compete ao Segundo Secretário, substituir o Primeiro nas suas faltas e 
impedimentos, colaborar com este e exercer as atribuições supletivas que lhe forem confiadas 
pela Diretoria. ,· 

Artigo 32°-Compete ao Primeiro Tesoureiro: 
1 

PROC. Nº J ~ b/~ 
FOLHAS T l 

a) Ter sob sua guarda a responsabilidade os valores da Instituição, providenciando o seu 
depósito em contas bancárias em nome da Instituição; 
b) Assinar, conjuntamente com o Presidente, cheques e outros documentos; 
c) Dirigir e controlar a arrecadação da renda social, assinair com o presidente todos. os 
documentos relativos à movimentação de valores, e manter em dia a escrituração da receita e 
despesa. 
d) Apresentar à Diretoria os relatórios e balancetes mensais, bem como o relatório e balaço 
anual, estes últimos devendo ser submetidos à apreciação do Conselho Fiscal e Conselho 
Deliberativo; 
e) Prestar, quando solicitado pela Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, 
informações relativas a seus cargo e atribuições. 

Artigo 33° - Comete ao Segundo Tesoureiro substituir o Primeiro nas suas faltas e 
impedimentos e colaborar com este nas atribuições da Tesouraria. 
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CAPÍTULO V !'Oficial de Regist Civil de f'essoa.lufdica de 9a11u · 
Rua Jullo de Mesquita Filho, 11°10-31, Sala 08 

Ph>Cuculodo • ollcroftlmado 

Sobon' O O 8 2 2 6 
DO EXERCÍCIO GRATUITO DOS CARGOS E DA APLICAÇAO 
RECURSOS 
Artigo 34º - Todos os cargos dos órgãos administrativos da Instituição, sejam da Oi ia 
Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, departamentos ou comissões se ão 
gratuitamente exercidos pelos seus membros dirigentes que, assim, não farão jus a enh ma 
espécie de remuneração a qualquer título, nem mesmo gratificação, ajuda de custo, ro la ore 
ou outra forma de estipêndio, sendo proibida, ainda, a distribuição de lucros, bani caçõ s ou 
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou prete o. 

Artigo 35º - Todas as subvenções, doações, renda e recursos, qualquer que sej 
inclusive os advindos dos poder públicos serão aplicados integralmente em prol da o edade, 
dentro do município sede, vedada a distribuição de resultados, dividendos, bom icações, 
participação a qualquer título ou parcela do patrimônio para qualquer fim que não seja no 
desenvolvimento de objetivos institucionais e estatutários a que estejam vinculados. 

CAPÍTULO VI ] 
DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
Artigo 36° - O Patrimônio social será constituído de bens, imóveis, e móveis, veículos e 
semoventes, ações, apólices de dívida pública, contribuição dos sócios e de terceiros, rendas, 
donativos.legados, subvenções oficiais ou qualquer tipo de auxílio recebido. 

Parágrafo único: As rendas e recursos e eventual resultado operacional serão aplicados 
integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais. 

Artigo 37° - No caso de dissolução da sociedade os seus bens remanescentes serão 
destinados a outra sociedade assistencial congênere, com personalidade jurídica, sede e 
atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de origem, 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou, então, inexistindo sociedade com 
tais características, à entidade pública certa e determinada, ou ainda devolução a Fazenda do 
Estado, do Distrito Federal ou da União, conforme dor decidido pela própria deliberação 
extintiva. 

C_NPJ: 51.524.387/0001-16 R. Felicíssimo Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugênia Tel. 3234.6600 -17054-015 
Bauru SP 

CONFERE COM O 
ORIGINAL 

14 JUN 2019 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
«Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre Maria Teodora Voiron 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 38º - Os presentes estatutos poderão ser reformados, total ou parcial 
qualquer tempo, em Assembléia Geral Extraordin~ria, convocada especialmente par 
de acordo com a letra "c" do artigo 11, por decisão tomada pela maioria do 
presentes na Assembléia. 

Artigo 39º - A dissolução, fusão ou incorporação da instituição poderá ser dec · a pela 
deliberação da maioria dos membros presentes na Assembléia Geral Extraordinária convocada 
especialmente para esse fim, de acordo com a letra "d" do artigo 11 . 

Artigo 40º - Serão eleitos, com mandato provisório até 31 de março de 1988, membros 
fundadores para os cargos dos diversos órgãos administrativ,:is da Instituição possibilitando 
assim, possa ela entrar, desde já, em atividades, especialmentei para fins de ser providenciado 
o seu registro público, para adquirir a necessária personalidade jurídica. Essa e)éiÇãó,- d~ 
caráter excepcional, será por aclamação. ! ~-~ ; 

i - :, 

Artigo 41º - O Conselho Deliberativo elaborará, dentro de 90 (noventa) dia após ;a data <la 
aprovação dos presentes estatutos, o Regimento Interno da Instituição. '. \ _: .. / 

Brígida Maria~ Santo Sganzella 

Presidente 

f~-- , , 
Prado Mantovani 

1ª Secretária 

/2~ 
Luciana ArrudaCorde" o Dai Médico 

Advogado 

CNPJ: 51.524.387/0001-16 

CONFERE COM O 
ORIGINAI 

OAB 213 920 

?P
Fe · íssimo Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugênia Tel. 3234.6600 -17054-015 

· Bauru SP 

14 JUN 2019 
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1 NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
51.524.387/0001-16 09/02/1987 
MATRIZ CADASTRAL 

1 NOME EMPRESARIAL 
CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 'v 

1 TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ~--.. 1 

1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 1 

1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola 1 

1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
399-9 • ASSOCIACAO PRIVADA 1 

1 LOGRADOURO 
R FELICISSIMO ANTONIO PEREIRA 20-30 11 ~.ÚMERO 1 COMPLEIAENTO 

1 
CEP 1 1 BAIRRO/DISTRITO I I MUNldPIO 

1 ~ 17.054-015 JARDIM EUGENIA BAURU p 

SITUAÇÃO CADASTRAL 1 1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
1 ATIVA 03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

1 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

1 
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1 Voltar 1 
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'MADR!fiWMttoDOrtAVOIIIOfl• 

NOME COMPLETO CARGO 

Ednilsa Martins ,Je 
Oliveira Daré Presidente 
Brigda Maria do 
Espírito / Santo Vice 
S=n7 ,,,lla Presidente 
Sonia Aparecida 
Mioni Semi / 1' secretária 

Gessi Paes da Silva / 2' secretária 

/ 
Achiles Paulo Pivotto 1 ° tesoureiro 

I 
Silvia Maria Arruda 
Cordeiro 2° tesoureiro 

Casa d~riança "Madre Maria ~dora Voiron" 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possfvel" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNpj:5!.524.387/0001-16 

DATADE 
NASCIMEN. 

16/05/1967 

11/08/1953 

27/11/1957 

22/03/1957 

08/07/1946 

14/07/1946 

RG 

19.310.473 

6.123.509 

Inscrição Municipal: 32369 
Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES 

ORGAO CPF ENDEREÇO 
EXP./DATA 

SSP/SP Av. Bougavillias,2-72 - Res. Paineiras 
14/02/1985 087.812.988-03 -CEP: 17.018.280-Bauru-SP 

Av. Nossa Senhora de Fátima, 7-35 -
SSP/SP AP 51 - JD Estoril - CEP: 17045-040 
03/09/1998 796.835. 768-34 -Bauru/SP 
SSP/SP Rua São Gonçalo, 10-74 - Ap 92 -

9.520.719-3 08/01/2008 834.816.218-68 CEP: 17012-170 - Bauru/SP 
SSP/SP Rua Alfredo Ruiz, 14-47 -Jcl. Estoril -

9.282.988 21/03/1997 827.620.318-34 CEP: 17014-350-Bauru/SP 
Rua Bartolomeu de Gusmão, 2-50 -

SSP/SP Ap 62 - Jd. América - CEP: 17017-
3.929.873 11/11/2006 047.123.908-91 336 - Bauru/SP 

Rua Antonio Alves, 25-60 - AP 82 -
SSP/SP Altos da Cidade - CEP: 17012-060 -

4.804.540 05/09/2011 158.309.138-60 Bauru/SP 

Bauru, 14 de junho de 2019 

Atenciosamente, 

EMAIL 

ednilsadareíafüotmail.com 

brilrldamariaess@hotmail.com 

sonioamioni@vahoo.com.br 

ccvoiron(â),hotmail.com 

apivottoúiluol.com.br 

vosilvinh otmail.com 
..,, ..., 
o ::e 
r O 
::x: n 
~ z 

'º 
1-

~ 
t>l 
1--' 14 JUN 2019 ~~ ! CONFERE C. ~ O {Q r-,.... -L ORIGl,Jlí l-" Ednilsa Martins de Oliveira Daré - Presidente "- u::: 

<.:l 

~ 
,ug, ~nia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 

Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 

fs;; 
~ 



Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron"'' 
<<Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre Maria Teodora Voiron 

ILMO SR. JOSÉ ALEXANDRE DIAS CANHEO 

JURÍDICA DE BAURU 

12 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 
Rua Júlio ele Mes~~ Filho, nv 10-31 / Sala 08 PR~r1 CWIR<JtlLMADO 
Sobont '/ ~ ~ 

A Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron", com sede 

devidamente registrada sob o nº 725, no Livro de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, através e seu 

presidente, abaixo assinado, vem mui respeitosamente requerer a Vossa Senhoria se di e n sentido 

-_, de mandar averbar junto ao mencionado registro, a ata da Assembléia Ordinária, realizada no dia 26 

de março de 2018, conforme prevê a legislação em vigor. 

Termos em que 

P. Deferimento 

• 

i!,i docmieoto S9I VALOO ECOOIICD,d 
BAI.Jfü, 02 de Abril de 2018 

lVE ~'CllUE ~JTI Fml , , 

Bauru, 27 de março de 2018. 

. JJ,_Jj --'4 , ~;~tto 
Presidente 

CNPJ: 51.524.387 /0001-16 R. Eelicíssimo Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugênia Tel. 3234.6600- 17054-015 

f,;;Nf fRf COM O 111 4 JUN 1019 Bauru SP 

l "'v ftlH~l1U&1 'fW 
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FOLHAS 
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~~HURU;quartar-tem, t#.Jie~••• 

• 

,;;'...-;;;;;;;;;;;·[li. inéllliidii· . • ;:;6 c;;;:::;;.,>iii=;;· ii.1u.;~:~-;;.! i.-i: . ..;;:· . ~-.'~ ~-E;;;:;P;;:;lt;;;;:A=~~-p;;;;;~.;;C.-. O;:;;NY:;;;·;;;;oc;;;;;;,~;;;Ç;;;;;Ãi.iii ... , .. ~~~: ·.• . ·. B~Lurri, '1:~· de . Março. ~e ~-018. 
ce,110) ocr (CPÇ, art. 74~A._ 13 · · · 
ido(CPC. 745-Ã, §1-,.·.cãto . ..ASSEM LEIA.GE~.ORplN ~~ · · . ][IÁVIOFAIDIGA 
,1euo dim 110 veueimaiJÕ dái:' , . A Casa da Criança Madr., Morla-"R,c~ • • ' : . · 
odoiol!IS-CUC1Ílivo,,Ul!JIOSla :·· Volron, cônvóca s'êl.ls àssocladOSJ, pàra • :; , . ·' Pr~depte .. 
~•.:eops.•vedida• · Y.-, ASsembleia_ Ordinári1:1 ·para _elélçao· dos · ~- ··.• 
~ edita1:-por extr.lo. afíµ,do~ . ·, Conselhos Deliberativo Fiscal · e í>ire'fonà 
'Idade dé llauru, 101 29 dó JDllO . •· • ' · 1 

~ . · •• ~a, arealizar~ no.élla26/q3/20,8, ~s 
•· , Q 1:JOra!l, nél sedé da Etl)tid~e-. _sito ?é Huã. 

ur11..-.i ·•u1111a .......... ~ ..._ ....... -. . . , ................. ..._ .... 
e: 1 ..... ~== 
.Q 
IPINABIA 
'onsln/ção e do Mobiliário 
'rrtà, convoca I odes os 
•ade fabrtt ~e Agl!(i~~ do 
,to; parà a.A.~El't'BLEIA 
ia 16 de-~rço cie-:2018·, 
4h20min, -nas troclils de . 
'ador,~1.cla.asséfT!blela 
\ondon Km' 323, Ãgudos
dia: 

°do Rol Rél\tindlcaçlo, 
11.or dá .eh~· e ' fl_bra, 
'1~ sa Durátex'S/A0

;: _ • 

' Diretoria-do Slndlêàtó, 
~a& cléU&Ul!I• ·colitlvl!S 
_eparâdaníer tt côm· os 
:lvos da categôria, ~• 
_ s/Empresa i/ou.atàlvés. 
' . 
:iem como; seus rumos, . 
:gre.ve. . ', · 
p Sindicato, para agir na. 
x acórdo o:u 1:onve~ o' • 
·-.1ilade o competeirte 
1m at do Tratialho, ··btim; · ·, · 
f , ' 

náter,permanente-át6 o 
iações qúe se fizerem 

~ tltulo de . Contribuição 
1.ordo realizado junto ao 
' 
."quorum", a Assembléia 
. minutos após, com os 
} ade, relaliwmente aos 

·018 

f!!i~i!f!oAn_tonio Pereira 20-J0, ~~P 
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E FALEOMENT0·7· • - . - . .- EQ[(ALàE CQNYQCAÇ~ 
a de • · - ASSEMBLEIA GERAL ORDI IA 

· · - A casa da Crlánça Madre Mar1~ ;reod.ora 
l da Silv.i· ' .. , ... Volron; convoca seus associadós para_ 

!Cebldo por ocasião 
convlda··parentê~ e 
1ue será·ce·lebrada . 
is 19h na Igreja ~ão 
s esse ato de fé:J 
1teclpadamente 
?Ce. 

Fwnos J5-51; 8a1.111, si".. 
3233-3030 .. 
3222-7070 < .·. 

fvllfmil • Coooo Ymtório 

) 

LiO': '>"" -. 4\, i{ 

8 

velado _no SALÃQ 
9/03/201Í3 às-1 ~h, 
lauru: · , 

t-4~~ 

P..ssembleia ·ordlnéria · para êlélçã~ dos 
· Conselhos Deliberativo, Fiscal, e Diretoria 

. ·' &ectitiva· a realizar:se no dia 26/03/2018', às 
.. 19 horas,' nà sede da ent!dade, -~to a Rua 
· FellcfssimoAnlonio Pereira 2Q-30, Bauru/SP 

BAURU KENNEL CLUBE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Conselhó ~tivo do BKC, CNPJ: . 
46.157:475/0001"97, no uso d e suas 
atribuições liegiis conforme estatuto 
social: · ' • 
CONVOCÁ: , . · • 
Assemblé.la · Geral Extiaordlná rla, a 
realizar na sede élo ~ na Rua Primeiro 
pe Agosto, 3-54, .f;sp-ltó<io P~ Superior, 
llo dia 09/04/;2018 (segunda-feira), às 17 
horás· em 1• a~ e em 2• 
c;O(l~~o 17 hor•;., 30 minutos; trin_:ta , 
rnJnutos· abó.S: a ' ~el@ convoq~ 

· ~, CÃMÁRA'MUNICIPAL: DE IIIACATUBA 
"'\ ;• . - : iJclTAÇÃO _N• 001-2013 

Tend( em vléla ~ o obje1õ em llguna ponlóe do e-citai 
foi C911gklo1 J6. cl,ie ·constavam m6dÜlos que nlio' estio 
contemplados no temlÔ de.Rer.rtnela, flca remtn:a:la • 
aber11.n dos envelopes do-Pregao.Presenclal rf 001/2018 
pari (1 dia 28/03/20,o" .. lltit- -
O editil 00(ligldo pode - - baixado · no si1a 
.mov.,;mmacatuba ap gqy tn: ou na aeaelarlll dl ctmn 
de Mucatul>e. · ., • • • . 

Jol'o8'fgloPlmemel 
Pruldànie .da Co!nisalo de Udtaçlo 

PRS"EITURA MUNICIPAi.OE AREALVA 
PREGÃO PRESENÇIAJ. N" ()()(i,'2018 • HOMOLOGAÇAO 
Elson Baouth Bamito , 
PrefelloMunldpalde~EatadodeSãoPaulo. 
TEtlDO em v1Sla ó resultado obtldo no Pregão Prescrcial n' 
005/2018, cujo objelo é o Registro de preço1 pa(J e• entua' 
aquisl ;ão-de'Cl!slas Básicas realizado~ lá d. !:es~ 
Púlilica na data de 16/03/2018 com-a presença do Prt-goei,
Oficinl e da êqulpe· de Apoio desta municipnl dade, 

OM•)LOGO todo o proc;edimenlo e fica IIUIOl"llda t 
conl(!,laçlodassegiinlesempresas: 
A f!IT presa UI.ISSl;S fURlANETO E CIA tTOA llf, f .e 2 

J)e(fa;111ldo um valor tota1· de R$55.205,00, por ••11lar e 
menorpniçoporitem. • 

Arealva, 19 de março 2011. 
DR. ELSON BAHUTH BARRETO 

Prefeito Municipal 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron11 4; ~~~g 
<<Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre Maria Teodora Voiron u <t.:)! <( 

o C1I ::;,~ 
Q::W6 Ü:( 

Cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária para eleição e posse do Conselho Deliber ·iyo, t;; 5i5c 
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva ~ 

0
1~ ._ 

""' 1 j Q;:,_ u. w 1. 
\J1 l ,J.J ~ .~Ot-

Ata da Assembléia Geral Ordinária para a eleição e posse do Conselho Deliberativo, C e Fisc P -. g.S 
e Diretoria Executiva. Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoi , às zeno êt. ê§jo.,. 
horas, na sede da Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron, situada à Rua Fe císsim Antô -~~gc:1-
Pereira, 20-30, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, reuniram-se os 6cios e vocad Ô~~i 
através de edital publicado no Jornal da Cidade nos dias catorze e vinte de ço de ois mil ~ ~~o.. 

dezoito na forma do artigo nono do estatuto, para eleger o novo Conselho Deli rativo, Conselho 
Fiscal e a Diretoria Executiva da entidade. Foi escolhida para presidir os tra: alhos o titular do 
Conselho Deliberativo Achiles Paulo Pivotto que agradeceu a presença e abriu a ss , secreta.nada 
por mim, Brígida Maria do Espírito Santo Sganzella, que havendo quórum e com aclamação de todos 
os presentes, foram confirmadamente eleitos os membros do Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal e os respectivos Suplentes, conforme segue:Conselho Deliberativo: Presidente: Silvia/ 
Caliman; Vice-Presidente:Taís'1viaria Dias de Camargo; Primeira Sec:retária: Dirce Cristina Godoy~ 
Arone; Segunda Secretária: Jupielrru(de Lima Padial; e os demais membros Titulares: Gisele Janaina,,.......... 
Blasioli; Célia Fernandes Bittencourt/Márcia Luz Teixeira e as seguintes Suplent~Rosa Ma~ 
Molina Mol":1a~aria Aparecida Ferreira do Espírito Santo, Vera Lúcia RositoPivotto, Marta Lúcia 
Maluf Trava~:

1
~ércia Lacerda Prado Mantovanr."Conselho Fiscal: como titulares: Ivone Fiori 

Paschoalotto, Irlanda Garcia Bulhõe(Arlete Carboni Palhare?;°como Suplentes: MagalrSebastiana 
Godoy Bittencourt; Janete Aparecida Gaspar Moreira Viegas; Antonia-Valquiria Blecha Pereira. A 
seguir, por votação W1âJiiní~ dos. membros presentes, foi eleita a nova Diretoria Executiva com 
mandato de dois anos," a iniciar-se em primeiro de abril de dois mil e: dezoito e a findar-se no dia 
trinta e um de março de dois mil e vinte. Eleita a Diretoria Execu1iva, ficou assim constituída: 
Pr•esidente: Ednilsa Martins de Oliveira Daré; Vice-Presidente: Brígida Maria do Espírito Santo 
Sganzella; 1 ª Secretária: Sonia Aparecida Mioni Semi; 2ª Secretá1ria: Gessi Paes da Silva; 1 º 
Tesoureiro: Achiles Paulo Pivotto; 2ª Tesoureira: Sílvia Maria Arruda Cordeiro. Desta forma, 
ficou ratificada a posse e exercício das pessoas acima mencionadas, a partir do dia primeiro de abril 
de dois mil e dezoito, Nada mais havendo a tratar, eu, Brígida Maria do Espírito Santo Sganzella 
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada pelos presentes que registraram presença no livro 
específico para esse fim, folha(8), vai por · ·nada, e pelo presidente dessa assembléia. Bauru, 
vinte e seis de março de dois mil e dez ·10. (a) Brígi Maria do Espírito Santo Sganzella, e Achjles 
Paulo Pivotto . 

J N 2019 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
«Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre Maria Teodora Voiron 

Diretoria Executiva 
Presidente: 
Nome: Ednilsa Martins de Oliveira Daré 
RG: 19.310.473 SSP/SP data expedição: 14/02/85 CPF: 087.812.988-03 
Endereço: Av. Bouga:villias2-72 Res. Painei:ras CEP: 17018-280 Bauro/SP 
Tel: 32084437 - 99693844 
Profissão: Do lar 
Est. Civil: Casada Regime de Casamento: Comunhão Parcisl de Bens 
Escolaridade: Superior 
Filiação: Sanlíno Martins de Oliveira/ Maria Aparecida de Olivcira 
Data Nasc.: 16/05/1967 Local: Taqnarituba/SP 
Vice-Presidente: 
Nome: Erigida Maria do Espírito Smrto Sganzella 

FOLHAS 

RG; 6.123.509 SSP/SP data expedição: 03/09/1998 CPF:796 835 768-34 
Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima 7-35 Apto 51 Jd Estoril Bauro/SP 
Tel: 3223.0370 CEP 17045-040 
Profissão: ABllistente Social aposentada 
Est. Civil: Casada Regime de Casamento: ColD1ll1hão Universal de Bens 
Escolaridade: superior 
Filiação: Antonio Ferreira do Espírito Smrto / Alzira Ferrcira do Espírito Santo 
Data Nasc.: 11/08/1953 Local: Piratininga/SP 
1' Secretária: 
Nome: Sonia Aparecida MioniSemi 
RG: 9.520.719-3 SSP/SP data expedição: 08/01/08 CPF: 834.816.218-68 
Endereço: Rua São Gonçalo, 10-74 apto. 92 CEP: 17012-170 Banru/SP 
Te!: 3234.3338 
Profissão: Bancária Aposentada 
Est. Civil: CasadaRegime de Casamento: Conmnhl!o Poccisl de Bens 
Escolaridade: Superior 
Filiação: José Mioni / Clarice ProsdociniMioni 
Data Nasc.: 27/11/1957 Local: Borucatu/SP 
2' Secretária: 
Nome: Gessi Paes da Silva 
RG: 9.282.988 SSP/SP data expedição: 21/03/97 CPF: 827.620.318-34 
Endereço: Rua Alfredo Ruiz, 14-47 Jd. Estoril! CEP: 17014-350 Banru/SP 
Tel: 3223.4921 
Profissão: Do lar 
Est. Civil: CasadaRegime de Casamento: Comunhão Parcisl de Bens 
Escolaridade: Z' Grau 
Filiação: EdemarF:rancisco Paes /PanloPaes 
DataNasc.: 22/03/1957 Local: Avaf/SP 
1 º Tesoureiro: 
Nome: Aclriles Paalo Pivotto 
RG: 3.929.873 - 5 SSP/SPdatae,q,edição: 11/11/2006 CPF: 047.123.908-91 

1!! OFICIAL DE REGISTRO CIVIL\ 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU; 
Rua Júlio de Mesquita Filho, n2 10-31 / SAa

0
1•J8 

PROTOCOLADO E MICROFILM 

Sobon•Ü 1 17 9 

Endereço: Rua Bartolomeu de Gusmão 2-50 apto 62Jd AméricaCEP: 17017-336 Baurn!SP 
Te!: 3234.6472 
Profissão: Engenheiro Civil 
Est. Civil: Casado Regime de Casamento: ColD1ll1hão Universal de Bens 
Escolaridade: Superior 
Filiação: Vict6rioPivotto/Maria lrmaniPivotto 
Data Nasc.:08/07/46 Local: Potirendaba/SP 
2' Tesoureira: 
Nome: SilviaMaria Arruda Cordeiro 
RG: 4.804.540 SSP/SP data expedição: 05/09/2011 CPF: 158.309.138-60 
Endereço: Rua Antonio Alves, 25-60 ap. 82 Altos da Cidade CEP: 17012-060 Banru/SP 
Te!: 32237102 
Profissão: pensionista 
Est. Civil: Viúva Regime de casamento: Connmhão Uruversal de Bens 
Escolaridade: Z' Grau 
Filiação: Carlos Franco de Arruda/ Hennia De Marchi 
Data Nasc.: 14/07/1946 Local: Igaraçu do Tietê/SP 

CNPJ: 51.524.3 7/0001-16 R. Felicíssimo Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugênia Tel. 3234.6600-17054-015 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
«Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre M;iria Teodora Voiron 

Conselho Deliberativo 
Presidente: 
Nome: Silvia Caliman <"' 
RG:7.608.340-8 data expedição:14/04/2010 CPF 034.894.988-01 
Endereço:A V- José Vicente Aiello 7-70 Res. Tivoli - CEP 17053. 082 Banru/SP 
Tel:3234 - 9699 e 99721-7661 Profissão: BancariaAposentada Est. Civil: Solteira 
Escolaridade: superior 
Filiação: Augnst:inho Mario Calima!l e Alair de Llma Caliman 
DataNasc.: 09/07/1961 Local: Adamantina/SP 
Vice-Presidente: 
Nome: TalsMariaDias de Carnargo / 
RG:18.555.686 SSP/SP data expediçãc: CPF: 121.590.668.42 
Endereço: Av José Vicente Aiello 7-70 CEP: 17053-900 Bauru/SP 
Tel: 3223 2058 
Profissão: professara 
Est. Civil: casada Regime de Casamento: Conmnh!!o pmcial de bens 
Escolaridade: superior 
Filiação: AnadnFachine Dias/ Caio Lelio Dias 
DataNasc.: 16/02/1970 Local: Olimpia/ SP 
1' Secretária: 
Nome: Dirce Cristina Godoy Arone -.,, 
RG: 8.087.234-01 SSP/SP data expedição: 29/05/02 CPF: 096.147.718-01 

1!! OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 
Rua Júlio de Mesquita Filho, n210-31 / Sala 08 

PROTOÇPLADQ,JJ:dl<;ijO§MADO 
Sobon• U 11 ., ~ 

Endereço: Rua Leandro dos S. Martins 2-20 Jardim Estoril V CEP: 17017-900 Bauru/SP 
Te!: 3223.3685 
Profissão: Do lar 
Est. Civil: CasadaRegime de Casamento: Comunhão Universal de Bens 
Escolaridade: SUperior 
Filiação: Odila Brandão Godoy / Zuilde Godoy 
Data Nasc.: 23/07/1955 Local: Banru/SP 
2' Secretária: 
Nome: Jnpielma de LimaPadial / 
RG: 8.831.262-8 SSP/SP data expedição: 23/06/94 CPF: 250.994.258-10 
Endereço RuaPatagonia 10-65 Vila Independência CEP: 17054-020 Bauru/SP 
Te!: 32361932 
Profissão: Professoral aposentaia 
Est. Civil: Casada Regime de Casamento: Conmnh!!o Universal de Bens 
Escolaridade: superior 
Filiação: Antonio Alves de Lima - 'JaciDias de Lima 
Data Nasc.:17/04/1953 Local: Paranavm/PR 

Titulares 
l'Titular: / 
Nome: Gise!e J anaina Blasioli 
RG: 25.098.342.-4 SSP/SP data expedição: 10/08/09 CPF: 270.632.778-20 
Endereço rua Virgilio Malta 17-82 VilaMesquila'CEP; 17014-440 Banru/SP 
Te!: 32231528 
Profissão: Fisioterapeuta 
Est. Civil: Divorciada Regime de Casamento: 
Escolaridade: SUperior 
Filiação: Renato WlademirB!asioli e Benedita SUeliBoniniB!asioli 
Data Nasc.: O 1/04/1978 Local: Araçatuba 
2' Titular: 
Nome: CéliaFemandes Bittencourt ~ 
RG: 5.449.649 SSP/SP data expedição: 14/09/1979 CPF: 215.224.088-00 
Endereço: Rua !º de Maio 8-56 Bela Vista CEP: 17060-670 Bauru/SP 
Tel: 3222 3942 
Profissão: Do Lar 
Est. Civil: Casada Regime de Casamento: Conmnh!!o Universal de Bens 
Escolaridade: 7f' Grau 
Filiaçãc: Hiláriio Fernandes e AdinakirLady Salvadeo Fernandes 
Data Nasc.: 28/03/1952 Local: Bauru/SP 

3' Titular: 
Nome: Márcia Luz Teixeira 

CONFERE 
ORIGI 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
«Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre Maria Teodora Voiron 

RG:4.769.731-3 dataexpedição:05/01/2010 CPF: 489.372.238-72 -":'"'.=:-::-:-:-:--::-:~:;:-;-::;-;,:;::;:;~;::;;7,i"! 
Endereço:RuaJuliomaringoni8-47VilaNovaSantaC!araCEP: 17042-050 Bauru/ .2 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
Tel: 3234 9025 Profissão: Bancária aposentada Est. Civil: solteira DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 
Escolaridade: Superior Rua Júlio de Mesquita Filho, nV 10-31 / Sala 08 
Filisção: Mmio Teixeira e Mmia Conceição Luz Teixeira PROTOCOLADO E MICROFILMADO 
Data Nasc.: 16/06/1949 Local: Piquete/SP O 

Suplentes Sob 0 "
1 

1' Suplente: / 
Nome: Rosa Mmia Molina Molina 
RG: G076759Z data expedição: 26/1V2014 CPF: 23675106870 
Endereço: Rua Engenheiro AlpheuJodeRibas Sampaio 2-25 apt 1101 CEP: 17012631Bauru/SP 
Tel:14 99629-4701Profissão:ProfessoraEst. Civil: Solleira 
Escolaridade: Superior 
Filiação: Anloruo MolinaSoriano RosaMariaMolina Teruel 
Data Nasc.: 16/09/1989 Local: Almeria/Espanha 
2' Suplente: ~ 
Nome: Mmia AparecidaFerreirado Espírito Santo / 
RG:4.953.957- 7 data expedição:20/09/2011 CPF: 708563118-04 
Endereço: Rua Albino Tmnbara4-40 Apto 92 CEP: 17012-470 Bamo/SP 
Tel:30111996 Profissão: Assistente Social Aposentada Est. Civil: divorciada 
Escolaridade: Superior 
Filiação: Antonio Ferreira do Esplrilo Santo / Alzira Ferreira do Espírito Santo 
Data Nasc.: 06/05/1949 Local: Pirntininga/ SP 
3' Suplente: / 
Nome: VeraLúciaRositoPivotto / 
RG: 4.614 .. 357-9 SSP/SP data expedição: 16/06/95 CPF: 688.131.398-53 
Endereço: Rua Bartolomeu de Gusmão 2-50 apto 62Jd América CEP: 17017-336 Baurn/SP 
Te!: 3234.6472 
Profissão: Aposentada 
Est. Civil: Casada Regime de Casamento: Comunhão Univemal de Bens 
Escolaridade: Superior 
Filisção: Luiz Rosito / Irene RoslindoRosito 
Data Nasc.: 07/07/1950 Local: São Paulo/SP 
4' Suplente: / 
Nome: Marta Lúcia MalufTravain / 
RG: 3.579.433-1 SSP/SPdataexpedição: 30/11/90 CPF: 213.745.188-32 
Endereço: Rua Monsenhor Claro, 16-16 Jd. Estoril CEP: 17014-360 Bauru/SP 
Te!: 3227.3183 
Profissão: Do lar 
Est. Civil: CasadaRegime de Casamento: Comunhl!o Univemal de Bens 
Escolaridade: Superior · 
Filiação: Farid Abrão Maluf / Flauzina Napolilauo Maluf 
Data Nasc.: 06/08/1946 Local: São José do Rio Prelo/SP 
5' Suplente: / 
Nome: Mércia Lacerda Pralo Manlowni / 
RG: 4.872.710 SSP/SP data expedição: 05/10/77 CPF: 241.317.418-49 
Endereço: AI. Otávio Pinheiro Brisola, 7-17 CEP: 17012-059 Bauru/SP 
Tel: 3879.6634 
Profissão: Diretora de Escola Aposentada 
Est. Civil: Casada Regime de Casamento: Connmhão Univemal de Bens 
Escolaridade: Superior 

PROC.N2_:_~r.....,1-..1..=::.--
FOLHAS 

,---~~·ação: Gabriel de Lacerda Prado / Filomena Mantovani 
Nasc.: 04/09/1948 Local: Macatuba/SP 

.__ ___ .,.NPJ: 51.524.387/0001-16 R. Felicíssimo Antonio Pereira 20-30 Jd. Eugênia Te!. 3234.6600-17054-015 
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Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron" 
«Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível» Madre M:1ria Teodora Voiron 

Conselho Fiscal 
l!I OFICIALDE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU Rup~~~i~~i~ffrM~~B lº Titular: / 

Nome: Ivone Fiori Paschoalotto / 
RG: 5.635.338 SSP/SP data expedição: 02/12/83 CPF: !20.254.628-5~ 
Endereço: RuaCarlosDrumand de Andrade, 3-165 Jd. Slumgri-lá CEP: 170 
Te!: 3236.4506 

Sob on• 

Profissão: Empresária 
Est. Civil: Casada Regime de Casamento: Comunhl!o de Bens 
Escolaridade: Superior incompleto 
Filiação: Josefina Batista Fiari 
Data Nasc.: 23/09/1952 Local: Cosmorama/SP 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

2° Titular: 
Nome: IrlandaGarciaBulhões / 
RG: 13.501.088-3 SSP/SP data expedição: 13/07/2013 CPF: 096.005. 745-53 
Endereço: RuaAbraão Rahal 14-28 Jd. Panonnna CEP: 17044-260 Bauru/SP 
Tel: 3224.1275 
Profissão: Bancária Aposentada 
Est. Civil: Casada Regime de Casamento: Comunhão Parcial de Bens 
Escolaridade: 2' Gran 
Filiação: Euftosino Garcia de Araújo/ A1zemira Campos de Araújo 
Data Nasc.: 17/11/1950 Local: Capela/SE 
3° Tilular: 
Nome: Arlete Carbani Falhares / 
RG:9.8227 162-3 SSP/SP data expedição: 20/03/2007 CPF:015.123.258-41 

SP 

Endereço: R- Caetano Bera! Munhoz 1-134 Jd. Estoril CandEstoril V CEP: 17017- 575 Bauru/SP 
Te!: 996975553 
Profissão: Administrativo 
Est. Civil: Casada Regime de Casamento: Comunhão Universa1 de Bens 
Escolaridale: Superior 
Filiação: Nicola Carbani / Irene Sé Carbani 
Data Nasc.17/08/1959 Local: Bauru/SP 

Suplentes 
I • Suplente: _,,. 
Nome: Magali Sebastiana Godoy Bittencourt /' 
RG: 6.068.642 SSP/SP dllla expedição: 23/09/1992 CPF: 603.805.278-04 
Endereço: Rua Orlando Cardoso, 1-40 Jd. Estoril CEP: 17016-020 Bauru/SP 
Te!: 3224.844 
Profissão: Do lar 
Est. Civil: CasadaRegime de Casamento: Comunhão Universal de Bens 
Escolaridade: Superior . 
Filiação: Zuilde Godoy / Odila Brandão Godoy 
Data Nasc.: 29/03/1953 Local: Bauru/SP 
2 • Suplente: ·· -
Nome: Janete Aparecida Gaspar Moreira Viegas / 
RG: 14.080.313-0SSP/SP data expedição: CPF: 051.364.778-30 
Endereço R Vereador Leandro dos Santos Mártins, 2-20, Jd Estoril 5 - Bauru/SP 
Tel: 3204-9895/ 99794-7474 · 
Profissão:Pedagoga 
Est. Civil: Casada-Canrunhão Parcial de Bens 
Escolaridade: Pós graduação 
Filiação: Raul Gaspar e Maria Facco Gaspar 
Data Nasc: 29/06/1963 Local: Pacaembu/SP 
3° Suplente: / 
Nome: AntoniaValqumaBlechaPereira 
RG: 10.945.735 SSP/SP data expedição: 06/0ln7 CPF: 245.958.448-24 
Endereço: Rua Alfredo Fantão, 2-67 CEP: 17017-240 Bauru/SP 
Tel: 3224.3564 
Profissão: Do lar 
Est. Civil: CasadaRegime de Casamento: Comunhão de Bons 
Escolaridade: SUpe1ior incompleto 
Filiação: Amo Blecha/ Olga Pereira Blecha 
Data Nasc.: 07/07/1946 Local: Cosmópolis- SP 

CONFERE COM 
nRlt=:INAI 
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DEPARTAMENTO DE ÃGUA E ESGOTO DE BIIURU 
Rua Padre Joio, 11•25 • Altos da Cldade • laur, • SP 

Fone:0IOO-n•10·195 / 14-J2J5--6140 • CEP 1701.1· 020 
••mmll: d1eOdaeb1uru.1p.( ov.br 

CNPJ: 46,139.952/ 00 >1·91 

NOIII 00 CON11l11Unr.1 ~ 

Ices• na cax•• • "ªDBE "ª''ª 1E00ua1 vu 

1 SIU CÓDIGO SII~ 

5 . 167. 971 - 78 e~ 
C:::J IIIOIU DO 1116vn 

R.ffllCl SSlHO 11.11101110 PEREIRA . 20-~o 

~___._...:,,:• ............ J ............... ____ I~~ __ ] Ll.Lfil, 387/Q00J • JS LJ7 03 ]232 
TOTAL A PAGAR --------~ VENCIMENTO 

~ 1 ~L ________ _, 121ó&12019 . 901 , 85 R$ 

DADOS DA Lf ITURA 1 • ro::=7Ell111 » 111/llhl'IIIUI 
IE ............ CATl~IA---Jlr:::=J 

~ lllTIHIA Allff1UOA1 CONSUMO 

6.i.,__J 1 87' - 118 

HlDA6NITAO 

28/08/2018 
CONDJç6U DI wnntAI 

l Leitura Normal 7 
DESCRIÇAO DOS LANÇAM ENTOS • ... ' 

ARIFA DE AGUÁ.r -
ARIFA DE ESGOTO 
UNDO DE TRAT. DE ~SGOTO · FíE 

ÕMÃOJtEPASSADORseBes suev 
mMOOECdlMJÓ~.1M5/2018 
Lll~~tt~.14/12/201 
MCURSOMUNldPIOOf8AUAU 

v.uoa 

6,6 ,118 
337 ,61 

17 , 78 

IPT."r' ~~fftl ~ 1,:o:,r,r.,..,..,~11t,:""'",M~ftl""""' ~~•t.••1 

NbANO [] 

"'

11""4"n ""o"'10.__, ~~
6
, 1)3/ 2010 -

1)2/2010 

H ISTORICO DE CONSUMO 

Nls AIIO 

12/W11J 
11/:1018 
10/W 18 

CONSUMO 

/ IJ 
116 
11lb 

NIS/AIIO CONIUNO 

1111 /:IUUI IIU 
U//W 10 IJO 
Oti /W18 (( l 

QUAUDADI DA ÁCUA OtmmlUIOA NO IITOA • ,..,..,,,. ......,. z,,412011 • -irio .. -
1: 0ecnto ~-S440(100S • -- Ooro , ... d. Uvre C.Hf•rMn tM.11• ·- ...... ,.-. e. - .,.0/ L UFC/IOOml -/L uT uc --· lfttre 0,,2 • t.• 

..... _ 
entNO,leO,I antrt,,Oet,!I r"~not• '·º ... 

Vat.<~ 
1 62 Au11nt1a O 63 7 1 9 O 22 

EM CASO DE ATRASO A MULTA SERA COBRADA NA PRÓXIMA CON TA 

Multo ob11aado pela sua pontuaNdadt-

VIA CONlllllUl"J.l •• 

aa■ ...... 
:::::::=-~:=::: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 
SEU CÓDlGO 

5 . 167 . 971-78 
VENCIMENTO 

12/06/2019 

CO"lfERE 
tORIGIN 

o 

AmdNctA) ,~ 

1.., 01H&rj/'1'f*O+i1 , _____ _, ~ , ea, ma 
TOTAL A PAGAR 

R$ 901 , 85 
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· P~F:~JitTURA MUNICIPA.L DE ~AtTRU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1 :~~~~2 ¼%{? 9 

P. 5.768101..à~i~.565 'IJ6 (capa) 
LEI Iliº 5.878, DE OI DE MARCO DE 2.0JO 
Altera a redação do art. 1º da Lei nº 5.405. de 
31 de outubro de 2.006 que autorizou o Poder 
Executivo a destinar uma área pública à Casa 
da Criança Madre Maria Teodora Voiron. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do arl. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Rauru faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a s,~guinte lei; 

Art .. _Iº O art. !º da Lei nº 5.405.d~31 de outlibro de 2.006, fica alterado para a seguinte redação; 

.. ·,. 
•J!\.,ti :', ·.•~~~ 

Art. 2• 

Art. 1° Fica o Executivo· autorizado a outorgar à Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron • 
pelo prazo qe .. l0(dez) .. an9s, a concessão de direito real de 11so de uma área de terreno 
locali,.ada_no setor 05. parte' da quadra 386.-do Jardim Eugênia. com a seguinte descriçffo: 
•·A referida área··iem inicio no _pont localizado no alinhamento da Rua Felicíssimo 
Antonio Pereira-20 par. e distànt 104,32 etros da esquina da Rua Paraguai - 1 par; dai 
scgue~netros até o ponto 2. foca 1zado no ªlinhamente ela Rua Patagônia - 17 ímpar. 
de on~efletindo à direita e percorrendo(~_,1n'etros. alcança a divisa da Vila São 
Francisco. de··onde deflete à ·direita e segue 104,09 metros até o pont(Vlocalizado no 
alinhamento da- R,uà felicíssimo Antonio Pereira - 20, também na divisa ·com a Vila São 
Francisco: Ôa( deflete à direita e segue por ,4'1,'rG":metros pelo alinhamenlo da Rua 
.Eelic!ssjl)}~ Antonio Pereira até o ponto 1. inicliirdoper(melrn, encerrando uma ârea de 

. Ci,432.072.,Jl!etros quadrados. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de 
· Bauru, confónne Matricula nº 47.9IO do 1º Oficial do Registro ele Imóveis de Bauru." 

l:lstt! lei e11tra em vigor na data de sua publicação. 

· ·Bauru. OI de março de 2.0 f O . 

ROl;~fhtr~INHO f'v!ENDONÇA 
ÍIRÉFEITO MUNICIPAL 

-~/? 
,:,,e.;;~~..-::::: ,, 

. ,· 
LUJZ NUN,ES PEGORARO 

SECRETAIÚO DOS N GÓCIOS JURfDICOS 

~ 
' 

r 

~ 
.· '\. 

RODRIG IAD SAJD 
SEC TÁRIÓJ) PLANEJAMENTO 

/ 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

y 
Kegistrada no Departamento de Comunicação e Docum/mtação da Prefeitura. na mesn,a dala. 

, 71> , ,.\_ ,./ (.\.. hl, J.-: . .l -<. •, ..,..rQ 
... ANDRÉA MARIA LIRRRATO 

RESPONDENOO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCI IMENTAÇÃO 

1 

;; . 



', \:i\:~ .::- :PitElltlTURAMUNlCÍPAi:iDE'BAÜRb' 
... ,EStADODESÃOPAULO 

ADmv6Aô'riiRM'otiaêóN'ciissÃowi.s6!o6 
P. 5768/07, A'1>:'Z6;stisJfi6. · : . . 

. · .. \ PROC. N2 . ) ?>J:/i: 
' . FOLHAS ..:,._..-G 

ADmYO .AO' TilRl~lÚ. D];:'· .CONCESSÃO. Nº 256/06. DE 
DIREITO REAL DE USO QUE O MUNICÍPIO DE BAURU FAZ . 
A CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOJRON. 

. : · . . . ...A!,s.pov,,,<iias-do.m&-de·abri! do ano ttois'.iliiH,~.~o,MUNlcil'IO DE BAURU, inscriió ·110 
· Miiii~ério dá Fazenda, no Cadàsiro Geral de Contnbuintes sob n• 46.137.410/0001-·80; representado pelo Prefeito Prof" JOSÉ .. 

· : · .. GUALBBRTO TUGA MARTINS ANGBRAMI, doravante denominado. CONCEDENTE e do outro lado a CASA DA·· 
. : · CRIANÇA. MADRE MARIA TEODORA VOJRON, sociedade: l)ivit: sem . fins lucrativos, inscri1a no CNPJ sob nº . 
· '51.524,387/0001-16, com endereço na Rua Joaquim da Silva Martlíii; 'S-50, Altos da· Cidade, neste ato reprosenllda por sua · 

·. Presidente, BRíGIDA MARIA 00 ESP!IUTo SAN'IO SGANZBLLA, brasileira, casada, assistente social, portadora da 
cédula de identidade, expedida pela SSP/SP, com RG. o• 6.123.509 e CP!' rf' .7%.835.768-34, donúcillada nesta cidade de · 

•
. --._ .'· ... ·. . BaurunaRuaGerson França, 17-10,doravantedenonúnadaCONCESSIONÁRIA, r.omsuportenaLeinº S441,de09 de abril 

de 2007, vêm aditar o termo de concessão de direito real de uso n• 256/06, observadas as condições seguintes: 

'' ' 1 

.' . . CLÁUSULA PRIMBlR:Á: •>/l' ." 
iJ"~.;.,·. ·•·!iÇ.:'' ~- . . . ,. ·- ·.· . 

· .1.i:' ·.-· ... " ·· ACONCESSIONÁRIA:se obriga a iniciar as obras no prazo de cento e vinte dias a oontar'ila .. 
· · . . publicação da T.ei n• 5441/07 e tenniná•las em vinte e quatro meses. 

'ci.AÚSULA SEÔUNDk ' ' 

. 21 ... Ficam .mantidas:ás· dtmais cláusuills . 

2.2: ·.. . E assim, por cstaremjustos e contratados;-lissi~ ,,'presente instrumtt!Wdc;,,!i~to em 04 · 
. • (quatro)·víá$ de- igual teor e efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes e pelas testelllUllhas · 

.-----, abaixo relacionadas, tudo para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

.·._::.->~:.··· 
·.' .. :::zi:.' ··~-. .-,r-. 

'' --

\ 0~,(;;;.-C./C-G-.::r&<:.i-~ ~-
PROF" JOSÉ GUALBBRTO TUGA MARTINS ANGERAM! 

PRBFBITO MUNICIPAL 
CONCEDENTE 

: '. : '·. "BRíGIDA MARIA DO BSJ>tRrit'~~ZELLAIPiliIDWIB' 
CASADACRJANÇAMADRRMARIA TEODORA VOJRON 

CONCESSIONÁRIA 

·l 
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PREFEITURA MUNICilfl AL DE B~URU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 5768/07 - AP. ·265~/06 

. 1 !?]/9 
.@tN-5441,DEl9-DEABRILm;2001 ,: l'.;~O~L~~~~N=

9

=]:g~:::::3::::====·== 
Altera a redação do artigo 3° da Lei nº L 
5405, de 31 de outubro de 2006. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município 
de-Bilúl'u, fàz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º -

\ 

O artigo 3° da Lei nº 5405, de 31 de outubi'6 de 2006, F4'5Sll a vigomr com a seguinle redação: 

".Art. 3º - A concessionária obriga-se a-iniciar 11s obras no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias contados da data da publicação desta lei e conclui-las no prazo mhimo 
$ler 24 (vinte e· quatro) meses, observadas as normas urbanísticas fixadas pela 
Secretaria Municipal de Planejamem), sendo que o prazo de concessão sera 
de dez anos, prorrogável por igual perlodo" (NR). 

Esta lei entra em vigor na dati •de saa publicação. 

Bauru, 09 de abril ·ae 2007 
l ;· 

. PROF. TINSANGERAMI 
L 

DICOS 

'S AMENTO A " . ) 
.ªDr.• ANA MARIA LOMBARDI J:~ 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunica 

CONFE OMO 
ORI INAL 

B 
DIRETORDODEP TAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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10/06/2019 - Comprovante de lnsaição e de Situação Cedastral 

REPÚBLICiüRlf..RATIVA DO i 
6'».,6 

• .. 
CADASTRO NJtfR~ DA PESSOA. 

NUMERO DE INSCRl\if\O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA OE ABERTURA 
51.524.387/0001-16 

CADASTRAL 
09/02/1987 

MATRIZ 

1 NOME EMPREsARIAI. 
: CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 1 

TITULO DO ESTABB.ECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
1 l=.s 1 CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 

l.,VOIGO E OESCRJyAO DAATMDADE ECONOMICA PRlNCIPAL 
88.oo-6-G0 • Serv""'s de assistência social sem alolamento 

...vOIGO E DESCRl""'O DAS ATIVIDADES ECONUMICAS SECUNUl'V'.IAS 
85,12-1-G0. Educação Infantil. p,é-escola 
85.11-2-G0 • Educacllo Infantil • creche 

1 êoõ1Go E OESCR= DA NATUREZA .íüruo1CA 
: 399-9 • Assoc!!._!o Privada 1 
1 LClGRAOOURO 

1 

NUMERO 1 COMPLEMENTO 

' 
: R FEUC:.SSIMO ANTONIO PEREIRA 20-30 

. 
CEP 1 1 BAIRRO/DISTRITO I I MUNJCIPIO 1~ 11.054--0'i!' : JARDIM EUGENIA BAURU 

FJ• • ·~ ... 4•,~ 

ENDEREÇO ELETRUMCO 1 1 TELEFONE 1 CCVOIRONllilHOTMAILCOM : {141 3234-6600 / {14! 32:?U729 

l = FEDERATIVO RESPONsÃVEL (EFR) 

1 1 SITUAÇÃO CADASTRAL / 1 
1 DATA DA srfuÃçAÕ CADASTRAL 

1 ATIVA 03/11/2005 -! MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
1 ~ ESPECIAL 

1 
( ~SITUAÇAOESPECW. 

1 
\ /C I / --J PROÇ.NR 

FOLHAS -1 -(.)' ~ 

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

effi~\\ta)~o dia 10/06/2019 às 09:07:17 (data e hora de Pági~rj 

14 JUN 2019 

1. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
Código da Certidão gerado: 196311 'I 

Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
32369 01/08/1987 
Nome Empresarial: 
CASA DA CRIANCA MADRE MARIA 
TEODORA VOIRON 

CPF/CNPJ: 

51.524.387/0001-16 

Endereço Fiscal: Complemento: 
RUA FELICISSIMO ANTONIO PEREIRA 

Número: 
20-30 

CEP: 
17.054-
015 

Bairro/Distrito: 

JO. EUGENIA 

Telefone: Tipo: 
(14) 3234-6600 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Inicio: 

99.99 4.47 01/01/2010 

UF: Município: 

SP BAURU 

Ramal: 
Comercial 

Término: Nome da Atividade: 
ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

Página 1 de 1 

6~ 

99.99 4.47 10/10/2007 31/12/2009 ENTIDADES E E:STABELECIMENTO SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

Descrição da Atividade: 
CRECHE DE UTILIDADE PUBLICA E DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Situação da 
Inscrição: 

• ATIVA --
Datada 
situação: 
11/06/201_!1 

Certidão emitida em: 11/06/2019 

1D6BF2028976AD530AC5772AOBF3BFF1 
Chave do 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 

11 /fV:./"')(\1 O 
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• 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃt0 PAULO " · 

SECRETARIA DE GOVERNO 

CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

Número CRCE 0326/2018 

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 

- - CNPJ : 51.524.387 /0001-16 

Endereçg;{ ,R_Fel_idssimo Antônio Pereirá ·; 20-30 Complemento: xx 

Bairro: Jardim Eugênia CEP: 17054015 

Município: BAURU - SP 

1 

Certificamos que a Entidade acima identificada está inscrita e aprovada no 

Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do .?istema Integrado de Co,:,v~t~s 

do Estado de São ~ Paulo, de acordo com o Decreto nº 57 .501, de 8 de 

novembro de 2011. --
O presente certificado não dispensa a Entidade da apresentação dos 

documentos exigidos pela legislação em vigor, necessários à formalização 

de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os órgãos 

da administração direta e indireta do Estado. 

, ... 

! 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

• 
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL• SEDS 

;i 
CADASTRO PRÓ SOCIAL 

1 
PROC. N9 , 1ªJ

1
/ ~~ _ 

Comprovante Cadastral FOLHAS ~ -~ 
L...:.::.:.:.::=============::.I 

C.N.P.J. Código de ld1mtificação 

... l _s_1._s2_4_.3_s_11_00_0_1-_1_6 ________ __.I I SEDS/PS - 4,_so_1_11_9s_9 ________ ... 

Razão Social - Mantenedora 

1 CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 

Endereço 

RUA FELICJSSIMO ANTONIO PEREIRA QUADRA, 
20 - QUADRA 30 

JARDIM EUGENIA 

Bauru 

N.0 de Inscrição no Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS: 45 
•inscrição por tempo indeterminado 
Data da Declaração atualizada de Inscrição no CMAS: 
06/08/2016 

Natnreza Jurídica 

!Privada sem Fins Econômicos 

Forma de Atuação,_ 

17040-010 

Área de atuação 

Assistência Social 

Bésica - Serviço de convivência e fortalecimento de vlnculos - crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
Certifico que a entidade supra está cadastrada nesta Secretaria, conforme Resolução SEDS 001, de 22 
de janeiro de 2015, publicada no D.O.E. de 11 de fevereiro de 201~i. 

Bauru, 27 de Agosto de 2018 
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I 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 

CERTIDÃO SJDC Nº 1415/2,018 

Certifico, a vista de nossos assentamentos e a requerimento do 

interessado, devidamente auto.rizado pelo Sr. Chefe de Gabinete desta Pasta, que a entidade 

abai!V- apresentou o relatório de atividades do exercício de 2.017 , d,e acordo com as exigência 

do artigo 6º·da Leil.574/80, na seguinte conformidade: 

DENOMINAÇÃO DA ENTIDADE 

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 

DENOMINAÇÃO ANTERIOR 

MUNICIPIO ENTREGOU O RELATÓRIO EM: 

BAURU 24/08/2018 

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA POR: 

Lei n• 8.569 de 11 de março de 1.994 

CGAPDC, segunda-feira, 27 de agosto de 2018 

LAVREI ESTA CERTIDÃO QUE NÃO CONTÉM CONFERI E CONFIRMO 
EMENDAS NEM RASURAS 

1º~tam "-~· AIÍSÕ mo Deniz Campos 

26.438.058-7 RG: 8.033.287-0 

Oficial Administrativo Diretor 
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20/12/2018 

.1 ~ :~~~~~:::;::;
9

=) ~=¾::!:::::!:f q::l:c===:J 

a MINISTÉRIO DA FAZENDA 'i 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DfvlDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 
CNPJ: 51.524.38710001-16 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e lnsaever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam 'l;ândênclas em seu nome, relativas a créditos trlbutérlos administrados pela Secretaria 
da Receita F8eral do Brasil (RFB) e a Inscrições em Divida 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 pl1bllcos 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 Onico do art. 11 da Lei n• 8.212, du 24 de Julho de 1991. 

A aceitação desta certidã51 está condicionadá à verificação de sua autentk:ldade na Internet, nos 
' endereços <http://rfb.gov.bP ou <http://www.pgfn.gov.br>. 
'·-11· 

,; 'l.,êêrtfdáo emitida gratuitamente com base na .Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida o dia 20/12/2018 <hora e data de Brasília>. 
Véiida a 18/06/ O 9 
Código e con da certidão: A7CB.E24D.DD02.A0BF 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
9

~(pf 
Secretaria de Economia e Finanças ~ 

Departamento de Arrecadação Tributária / PROC. N21 / 911/~ ~ 
_FOLHAS 7' JS, r 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

. Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1949097 

Inscrição Municipal: 32369 

Contribuinte: CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON - 51.524.387/0001-16 
Endereço Fiscal: RUA FELICISSIMO ANTONIO PEREIRA, 20-30 
Atividade: CRECHE DE UTILIDADE PUBLICA E DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Empresa aberta em: 01/08/1987 

~ERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de controle 
• tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscriçãc> 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: 17/05/2019 

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 

DBDDE858E61E7ECB607AD4E7A5ADABBD 
Chave de autenticação 

17/05/2019 
1· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU i 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária PROC. N2--"c..:::;,.:....L.-'-=':...---

FOLHAS 'q. / (ó 
CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1860198 

Identificação Municipal: 0050386002 
Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -46.137.410/0001-80 
Proprietãrio(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -46.137.410/0001-80 
Endereço: RUA FELICISSIMO ANTONIO PEREIRA, 20-30 CASA DA CRIANCA MADRE MARIA 
TEODORA VOIRON 

• 
CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações c1llhidas em nosso sistema de controll 
· de tributos, municipais, a Inexistência de débitos em relação ao imóvel acima discriminado . 

• 

.. ,. 
~~9~ ··~ .• 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos lmobiliãrlos e abrange somente o imóvel acim1 
identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tribütário Muméípal de Bauru, fica ressalvado o direito d1 
Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissã< 
deste documento. 

Certidão emitida e · 18/1;:5) 
Prazo de Validade: 6 meses (Ler .5/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 1-59 
- Bauru/SP - CEP: 17040-

900 
Fone: (14) 3223-1514 -

Fax: (14) 3234-2993 
http://www.bauru.sp.gov .br 

C3C419A86FE7416C45B7A296884E720B 
Chave de autentiC8;1o 

,o,,.,,,,n, ri 



10/06/2019 Consulta Regularidade do Empregs.dor 

CAIXA 
CAIX.,.. ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 51.524.387/0001-16 

Razão Soclal~ASA DA CRIANCA MADRE MARIA T VOIRON 

PROC. N2 / !3 
FOLHAS 7 /r-

Endereço: R FEUCISSIMO ANTONIO PERERA 20 / 30 / JARl>IM EUGENIA 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 Servlco - 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. 

Valldade:28/05/2019 a 26/06/2019 

Certificação Número: 2019052802345791492812 

Informação obtida em 10/06/2019 08:47:57 

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

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

Página 1 de 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ~l'RABALBISTAS 

Nome: CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 51.524.387/0001-16 

Certidão nº: 172633144/2019 
Expedição: 17/05/2019, às 15:28:18 
Validade: 12/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

51. 524. 387 /0001-16, 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 
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 . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banc6 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 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 de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dóvidas ê sugestões: cndt@tst.jus.br 



Casa d~riança "Madre Maria ~dora Voiron" 

~n~ .■ • 
"Façamos o maior bem que pudennos de maneira mais oculta possfvel" - Madre Maria Teodora Voiro11 

CNPJ:51.524.387/0001-16 

' 1-~-m>DOM~· 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei n°2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

PLANO DE TRABALHO - 2019 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Nome da Entidade: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON N2 CNPJ: 51.524.387/0001-16 

Endereço: RUA FELICISSIMO ANTONIO PEREIRA 20-30 Bairro: JARDIM EUGENIA CEP_;_17054-01_5_ 

Cidade:BAURU UF: SÃO PAULO 

Telefones: 3234 6600 CEL 014 991931064E - mail:ccvoiron@hotmail.com 

1.2. Nome do responsável pela Instituição: EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA DARÉ CPF: 087.812.988-03 R.G:19.310.473-8 Cargo PRESIDENTE 

Endereço: Av. Bougavillias2-72 Res. Paineiras CEP: 17018-280 Bauru/SP 
Tel: 32084437 

1.3. Mandato da atual Diretoria:01/04/2016 a 31/03/2018 

1.4. Nome da Coordenadora:ERICAALBIE_RL_ Telefones: 98801_9533 

"TI "0 o ::o ,- o 
::i::: n 
?;; z 
i~·'º 
~l\91 

l.S. Constitüição dã Entidade Conforme Estatüto: "CASA DA CRiANÇA MADRE iviARiA TEODORA VOiRON,,, é uma sociedade civii sem fins iucrativos e sem tempo L:. 1 

determinado, com sede e foro na cidade de Bauru, Estado de São Paulo à Rua Felicíssimo Antonio Pereira nº 20-30, Jardim Eugênia com a finalidade de planejar e 
executar programas de proteção e sócio educativos destinados à criança e ao adolescente, integrando-os à família e à comunidade 

1.6.Data da Fundação: 09/01/1986 

2. DESCRIÇÃO DA REAUDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do Objeto: Região do Jardim Eugênia - para atender 50 alunos de 02 anos e 08 meses a 05 anos e 07 me·ses, em período integral. com repasse 
de verba Subvenção no valor mensal DE JANEIRO A MAIO de R$ 13.461.30 e valor TOTAL janeiro a maio 67305.00 e valor mensal de jun a dez 14831,30 no total 
de lun a dez R$ 103.819,10 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia - CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234a6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 
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Casa d~riança "Madre Maria Adora Voiron" 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possfvel" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:51.524.387/000!-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal: 

No Brasil, a educação Infantil existe há mais de cem anos, na década de 1990 representou um momento histórico importante, reconhecendo-se legalmente sua 
necessidade e sua importância, conforme o que está escrito, por exemplo, na Constituição Brasileira de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/90-, 
LDB/96, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, no Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1994)e a Proposta Pedagógica para 
A EDUCAÇÃO INFANTIL do sistema Municipal do Ensino de Bauru .A expressão Educação Infantil busca integrar o atendimento a esta faixa etária, rompendo com 
a raiz assistencialista, histórica na modalidade de atendimento creche, ou com o viés preparatório, tradicional no ensino pré-escolar e passa a garantir a 
titularidade do direito ao atendimento em creches ou pré-escolas às crianças, sendo que, independente da denominação dos estabelecimentos, é 
responsabilidade destes oferecer cuidado e educação, de forma Intencional e sistemática implica refletir sobre o "que é ser criança", hoje, em nossa sociedade e o 
modo como as alterações nesse conceito passam a definir, orientar e dar significado as práticas de atenção, criação, socialização e educação das mesmas, para 
que estas correspondam ao desenvolvimento do "projeto da sociedade moderna". Fundamentada na concepção de homem como ser histórico-cultural, a 
pedagogia histórico-crítica. 

A entidade é diferenciada das demais em Bauru, pois atende crianças de 03 a 12 anos, sendo convenlada a dois órgãos distintos da Prefeitura Municipal de Bauru 
(PMB), que financiam parcialmente seus Programas: a Secretaria da Educação, para as crianças de 03 a 05 anos e a Secretaria do Bem Estar Social, para as crianças 
06 a 12 anos. Ela foi fundada no ano de 1986 com o objetivo de tirar das ruas as crianças carentes no período oposto ao que freqüentavam a escola. Com o passar 
dos anos começou a atender também crianças em idade de educação Infantil. A PMB contribuía cedendo um professor itinerante, vinculado a EMEI Stelio 
Machado Loureiro, para ministrar aulas na entidade. Essa ideia partiu de um grupo de voluntárias que após algumas reuniões criaram um Estatuto para 
regulamentar este atendimento e escolheram como patrono a Madre Maria Teodora Voiron, considerando-se a história desta Madre, que sempre pensou em 
fazer o bem ao próximo. 

2.3. Capacidade de Ãtendimento: 50 alunos de 02 anos e 08 meses a 05 anos e ó7 meses 

2.4. Forma de Atendimento: período Integral Idas 7:30 as 17:00hl 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: Os critérios de elegibilidade dos alunos da educação infantil é feito através da ordem de inscrição de 
excedentes. com prioridade as crianças oriundas de responsáveis Inseridos no mercado de trabalho. wlnerabllldade social-encaminhadas pelo conselho 
tutelar. fuizado da Infância e ou outros órgãos competentes 

2.6. caracterização da Clientela: 

A Casa da Criança Madre Maria Teodora Volron está situada no Jardim Eugenia, porem atende crianças da região como Vila Santista, Vila Independência, Jardim 
Ferraz, Vila São Francisco, •.• entre outros. 

<J'-

2 
Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 -Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 

Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com ~ ~i 
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Casa d~riança "Madre Maria 1'odora Voiron" 

"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possfve/" - Madre Maria Teotlora Volro11 
CNP J:5 1.524.387/0001- i 6 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/ 12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11 /03/ 1994 

Atendemos um público de nível sócio econômico médio e baixo, alguns em situação de vulnerabilidade, de pais inseridos no mercado de trabalho na faixa etária 
de de 02 anos e 08 meses a 05 anos e 07 meses. 

2.7. Experiência na realização do objeto da parceria: 

A Casa da Criança Madre Maria Teodora Voiron é uma entidade fundada há 31 anos, a princípio exclusivamente para atender crianças de 7 a 12 anos no contra 
turno escolar, com o passar dos anos foi também atendendo as crianças de 03 a 12 anos, sempre com um cunho assistencialista. 

Desde 2005 a Educação Infantil se desvincula da Assistência e passa a ser vinculada apenas com a Educação, que nos trouxe um novo olhar as nossas praticas 
pedagógicas. 

Desde então estamos em processo de aprimoramento, capacitações, se adequando cada vez mais numa gestão participativa, se apropriando e pondo em pratica 
cada vez mais a PROPOSTA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO INFANTIL que permite transmissão de conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos por meio de uma 
prática orientada por fins determinados de forma intencional e consciente. 

2.8. Valor Global: repasse de verba Subvenção no valor mensal jun a dez 14831,30 no total de Jun a dez R$103.819,10 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1. Plano de Ação: 

N!! 1 METAS AÇÕES 1 ESTRATÉGIAS RECURSOS RECURSOS 

{O QUE SE PRETENDE ATINGIR} (OQUE?} 

1 

(COMO?} 

. N:rEGIÂ , ' G MP.AN A 
:io·eseôLAR ó CALfNDAYtio DAS 

{FINANCEIROS, 
MATERIAIS E HUMANOS}j(PROPRIOS OU PUBLICOS) 

RECURSOS HUMANOS 

[FASE DE EXECUÇÃ1 

(PERÍODO DE 
TEMPO} 

ANO 2019 

3 

" ::o o 
f"I 
z 
10 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia - CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 

<5' 
Q(~~ 



.. d-OA C1t1~ 

~~,~ 
Casa d~riança "Madre Maria ~odora V oiron" 

"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível" - Madre Maria Teodora Volron 
CNPJ:51.524.387/0001-16 I■ ■ 

1 

!•--1t~M VOIROlf• 

2. GARANTIR A SEGURANÇA E 
INTEGRIDADE FISICA DOS 
ALUNOS PROFESSORES 

3. TER SEMPRE O COMPROMISSO 
COM A EFETIVA 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

4. PROMOVER AÇÕES QUE LEVEM 
A CONSTRUÇÃO DE UMA 
CULTURA DE PAZ ENTRE A 

ESCOLA E SUA COMUNIDADE 

5. SOLICITAR OS REPAROS NO 
PR~DIO ESCOU\R 

Inscrição Municipal: 32369 
Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/ 12/ 1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

CRECHES CONVENIADAS ESCOLAR, ALÉM DE 
HOMOLOGADO PELO CME FORNECER CÓPIA A 

TODOS OS FUNCIONÁRIO! 
TRABALHAR DE MANEIRA PREPARARAS RECURSOS HUMANOS 

PREVENTIVA, NÃO SE ATIVIDADES, 
COLOCANDO EM RISCO ANTECIPADAMENTE, 

NEM DEIXANDO AS MANTENDO FOCO, E SE 
CRIANÇAS EM RISCO ~NTECIPANDO AO PERIGC 

PARTICIPANDO DE 
CURSOS BRIGADA 

NCÊNDIO, MANIPULAÇÃC 
DE ALIMENTOS 

MOTIVAR E ENVOLVER FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS 
TODA COMUNIDADE CONTINUADA, 

ESCOLAR NAS TRABALHAR COM 
EXPERIÊNCIAS DE ATIVIDADES QUE ATUEM 

APRENDIZADO COM OS NA ZONA DE 
ALUNOS DESENVOLVIMENTO 

PROXIMAL 
ENVOLVER AS FAMÍLIAS CONVOCAR FAMILIARES HUMANOS E 
NAS ATIVIDADES DA OSC PARA TRABALHAR EM FINANCEIROS 

EVEMTOS,ENVOLVELOS 
NOS PROJETPS 

INTERDISCIPLINARES 
REALIZADPS NA ESCOLA 

ACOMPANHAR JUNTO REALIZAR ORÇAMENTOS HUMANOS,FINANCEIROS 
(:OM AS FUNCIONÁRIAS A~ DOS SERVIÇOS A SEREM E MATERIAIS 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia-CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 
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Casa d~riança "Madre Maria ~odora V oiron" 
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"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta posslvel" - Madre Maria Teodora Vo/ron 
CNPJ:5 l.524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

6. 

1: 

8. 

9. 

10. 

ESTRUTURAS DO PRÉDIO PRESTADOS COMO 
VERIFICANDO QUANDO PINTURA, REFORMAS, 

TEM QUE FAZER ALGUMA SEMPRE QUE SE FIZEREM 
MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS 

GARANTIR JUNTO A BOA UTILIZAÇÃO DO REALIZAR ORÇAMENTOS HUMANOS, FINANCEIROS 
COMUNIDADE ESCOLAR A RECURSO PUBLICO, ANTES DE EFETUAR E MATERIAIS 

TRANSPARÊNCIA E A COMPRAS E 
DEMOCRACIA NA TOMADA DE DISPONIBILIZAR A 

DECISÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS 
JUNTO A PMB E QUE 

TENHA INTERESSE 
FORTALECER A FORMAÇÃO AMPLIAR OS CURSOS, PALESTRAS, RECURSOS HUMANOS 

CONTINUADA DOS CONHECIMENTOS, PLANEJAMENTO COM 
PROFESSORES APRENDER NOVAS TROCA DE EXPERIÊNCIAS 

METODOLOGIAS PARA 
MELHORIA DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO. 
PROMOVER REUNIÕES PARA REPENSAR E REPLANEJAR ELABORAR ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS 

PLANEJAMENTO E SE NECESSARIO SEU QUE LEVEM AS CRIANÇAS 
PREPARAÇÃO DE ATIVIDADES PLANEJAMENTO A SE DESENVOLVEREM E 

SE APROPRIAREM DO 
CONTEUDO 

LER E DISCUTIR A PROPOSTA REALIZAR A LEITURA DA DE LEITURA EM GRUPO E RECURSOS HUMANOS 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO TRECHOS PROPOSTA DEBATE 

INFANTIL PEDAGOGICA 
PROVIDENCIAR NOVOS LIVROS CAMPANHAS DE DOAÇÕES DIVULGAÇÃO COM A RECURSOS HUMANOS 

E GIBIS PARA A BIBLIOTECA DE LIVROS INFANTIS E COMUNIDADE 
GIBIS - ~ 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia - CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 
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Casa d~riança "Madre Maria ~odora V oiron" 
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"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possfvel" - Madre Maria Teodora Voiron 
Q..'PJ:5 l .524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/ 12/ 1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

DISPONIBILIZAR BIBLIOTECA INCENTIVAR A LEITURA LEVAR EVENTUALMENTE RECURSOS HUMANOS E 
FAMILIAR UM LIVRO PARA LER COM MATERIAIS 

A FAMÍLIA 
PROMOVER REUNIÕES REALIZAR ATIVIDADES PROJETO DATAS RECURSOS HUMANOS, 

COMEMORATIVAS COM A ABERTA A COMINIDADE COMEMORATIVAS MATERIAIS, FINANCEIRO! 
COMUNIDADE ESCOLAR 

MANTER UM SISTEMA DE ATUALIZAR MECANISMOS MANTER EM ORDEM O RECURSOS HUMANOS 
REGISTRO EFICIENTE E EFICAZ DE REGISTROS LIVRO DE CHAMADA, 

PRONTUÁRIOS DOS 
ALUNOS, ATUALIZAR A 

PLATAFORMA DO GESTÃO 
. 

. 
ESCOLAR E O CADASTRO 

DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO 

ACOMPANHAR O TRABALHO REPENSAR E REPLANEJAR ELABORAR ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS 
DOS PROFESSORES, SE NECESSARIO, SEU QUE LEVEM AS CRIANÇAS 

SUBSIDIANDO-OS COM PLANEJAMENTO A SE DESENVOLVEREM E 
SUGESTÕES PARA A MELHORIA SE APROPRIAREM DO 

DA PRÁTICA DOCENTE. CONTEUDO 
RACIONALIZAR O USO DOS FAZER BOM USO DO REALIZAR ORÇAMENTOS RECURSOS HUMANOS E 

RECURSOS FINANCEIROS DA DINHEIRO PUBLICO PARA GARANTIR MELHOR FINANCEIROS 
ESCOLA MELHORANDO A INVESTIMENTO 

RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS ARRECADAR RECURSOS REALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E 

FINANCEIROS JANTARES, BAILES, FINANCEIROS 
BAZARES, ...... ATRAIR 

RECURSOS FINANCEIROS 
ATRAVÉS EVENTOS - -

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30-Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 
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Casa d~riança "Madre Maria 'l~odora Voiron" 

•111t•; 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais ocu/Ja possível" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:51.524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

1tu.Da MAlll ~ V~'"' 

17. 

REALIZADOS EM PROL DA 
osc 

PROMOVER O ÁREA DE MATEMÁTICA: - MATEMÁTICA: PI - MATERIAIS: JOGOS 
DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSOS, CORDAS, 
CRIANÇAS POR MEIO DO - PROJETO 1: BRINCAR COM: TAMPAS, POTES, PAPEL, 

TRABALHO PEDAGÓGICO NAS CONHECENDO ETC ... 
DIVERSAS ÁREAS DO QUANTIDADES POR MEIO - BOLICHE 

CONHECIMENTO: LÍNGUA DE JOGOS E -HUMANOS 
PORTUGUESA, MATEMÁTICA, BRINCADEIRAS; - TRILHAS 
MÚSICA, Cl~NCIAS NATURAIS, - FINANCEIRO: RECURSOS 

Cl~NCIAS SOCIAIS, ARTES, - PROJETO li: COLEÇÕES - COELHINHO SAI DA PRÓPRIOS E RECURSOS 
CULTURA CORPORAL. TOCA PÚBLICOS , 

- - PULAR CORDA, ETC 
ÁREA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: PII -SOLICITAR QUE AS 
CRIANÇAS TRAGAM : ' 

- PROJETO: G~NEROS TAMPINHAS, BOTÕES, 
TEXTUAIS; PROJETO DE SEMENTES, PEDRINHAS 

LEITURA, ETC ETC. 
. 

- BRINCAR COM AS , --

COLEÇÕES: EX. SEPARAR 
~ ÁREA DE MÚSICA: POR CORES, TAMANHOS, 

TIPOS ETC. 
-PROJETO: CONHECENDO 

DIVERSAS FONTES 
- . 

' - - ------ -

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 
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Casa d~riança "Madre Maria ~odora V oiron" 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possfvel" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:5 l .524.387/0001-16 

-

Inscrição Municipal: 32369 
Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

SONORAS, ETC LÍNGUA PORTUGUESA: 

-ESCOLHER OS G~NEROS 
TEXTUAIS QUE 

ÁREA DE CULTURA TRABALHARÁ DURANTE O 
CORPORAL: ANO. 

-TRABALHO COM JOGOS -FAZER A ESCOLHA DOS 
DE COOPERAÇÃO, ETC TEXTOS PARA: 

-LEITURA DIÁRIA; 

ÁREA DE Cl~NCIAS -RECITAR POESIAS, 
NATURAIS PARLENDAS; 

- ESTUDO DO CORPO -CONTAR HISTÓRIAS 
HUMANO; PROJETO 

HORTA; PROJETO CORPO, 
SAÚDE, HIGIENE E 

ALIMENTAÇÃO; MEIO 
AMBIENTE ETC 

' 

ÁREA DE Cl~NCIAS SOCIAIS 

- CONHECENDO O MEU 
BAIRRO, MEIOS DE 

1 ' 

. 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30-Jardim Eugênia - CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 
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Casa d~riança "Madre Maria ~dora Voiron" 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possfvel" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:51.524.387/0001 -1 6 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal; Lei nº 2.977 de 06/12/ 1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/ 1994 

TRANSPORTE, ETC 

ÁREA DE ARTES: 

- DESCOBRINDO A 
PINTURA A DEDO; 

PROJETO DE DESENHO, 
ETC 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30-Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 
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Casa d~riança "Madre Maria ~odora V oiron" 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculla possível" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:5 l .524.387/0001-16 
Inscrição Municipal: 32369 

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/ 12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL SETEMBRO /2018 

Foram entregues aos responsáveis a avaliação, mas apenas 39 avaliações foram devolvidas as outras 11 não devolveram. 
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Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia - CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 
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Casa cf criança "Madre Maria ~odora Voiron" 

,•11•· 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possfvel" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:5 l .524.387/0001-16 

l•IWJIEIU.lll'IIIJDOMIIIIIROII" 

Inscrição Municipal: 32369 
Utilidade Publica Municipal: Lei n°2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de I 1/03/1994 

NOME DA ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON 
Rua: FELICÍSSIMO ANTONIO PEREIRA, Nº. 20-30 - JD. EUGENIA CEP: 17054-015 - BAURU/SP 
Email: ccvoiron@hotmail.com Fone: 14- 32346600 

ANO: junho a dezembro/2019 

SERVIÇO: EDUCAÇÃO INFANTIL 

FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL - SUBVENÇÃO 

VALOR: R$ 103.819,10 (cento e três mil oitocentos e dezenove reais e dez centavos). 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

-n ..., 
o ::e 
r O 
:e n 
?:; z 

,o 

RECURSOS HUMANOS (deverá ser realizada a descrição de todos os serviços, programas e projetos por Rede de Proteção Básica e ou Especial de Média e Alta Complexidade). 

Inserir um quadro para cada serviços, programas e projetos. 

Fonte de Recurso: Municioal 

C/11 
QT ··- Cargo Sema■ ........... 

ai 

OI PEDAGOGA Coord.(a) 40hs 
Pedagógica 

01 PEDAGOGA Professora 22hs 
01 PEDAGOGA rrofcssora 22hs 

Encaroos Sociais e Trabalhistas 
Regim 

Beneff Encargos e Salário FGTS IRRF PIS INSS INSS ... 13º/INSS, Férias Trabal Liquido 8% So/e a FtJNC PATRONA ·~· 13º 1/12 1•1. FGTS, PIS 1/3 bista 27,5% IA li% L26,1% Tnm -· e IRRF 
CLT 3.628,18 347,03 232,53 43,38 477,17 1162,54 o 361,49 129,41 120,5 

CLT 1.428,31 124,2 o 15,53 124,2 416,07 o 129,38 46,32 43,13 
CLT 1.441,66 125,36 o 15,67 125.36 419,96 o 130.59 46.75 43.53 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia - CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 

Encargos 
FERIAS 

Total junho 1/3 INSS, Total 
a dezembro FGTSe MENSAL 

PIS 
43,14 6.545,37 45,817,59 

15,44 2.342,58 16.398,06 
15.58 2.364,46 16.551,22 

11 
,s, 

~y.J.9 
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DESPESAS DE 

Casa d~riança "Madre Maria ~dora Voiron" 
"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais ocu/Ja possível" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:51.524.387/0001-16 

RECRE Recreacion 40 CL 
ACIONI ista 

STA 
bs T 

AUXILI Auxiliar de 40 CL 
AR Serviços hs T 

SERVS. Gerais 
GERAI 

s 

TOTAL 

1.604,l 
9 

1.092,0 
2 

Inscrição Municipal: 32369 
Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

141,03 0,00 17,63 158,66 472,44 0,00 

94,96 0,00 11,87 94,96 318,11 0,00 

146,90 52,59 

98,92 35,41 

OBS: A DIFERENÇA A MAIOR SERA SUSTENTADA/SUPRIDA PELA CONTRAPARTIDAIMANTENEDORA. 

CUSTEIO - SERVJm<; DE TERCEIROS tnnrlerá ser nrevlsto em conjunto nara todos os servlcos. nro2ramas e nroietos) 
Fonte de Recurso: Municinal 

Natureza da desoesa Custo Mensal 
Conserto Eletrodomésticos, Manutenção. Assinatura de 

Canal Fechado, Ônibus p/Passeios, Almruel de Brinquedos 
0,00 

48,97 

32,97 

DESPESAS DE : CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO fnoderá ser nrevlsto em coniunto nara todos os servlens, nro.,,.amas e nroietos) 
Fonte de Recurso: Munlcioal 

Natureza da de.nesa Custo Mensal 
Materiais de: higiene e limpeza ( copos, pratos e talheres 0,00 

descartáveis, e guardanapos papel); escritório; pedagógico 
(Mats. de Artesanato, revelação de fotos); gêneros 

alimentícios; beoeficios eventuais; pequenos reparos; 
manutenção do prédio ( água, luz, telefone), Produtos para 

Horta e ; • ...i;m ETC .... 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30- Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 

17,53 2.659,94 18.619.SS 

11,80 1.791,02 12.537,14 

15.103,37 10,,m,s, 

.., -o 
o :,;, ,.... o 
::e n 
~ 

. 
z 

~ 'º 

Ôli 
-

-Custo Total l.,Çl 
0,00 

' 

Custo Total 
0,00 

12 

\J"-

~ .s::~ 



= 

Casa d~riança "Madre Maria ~odora Voiron" 

•11tf•1 
"Façamos o maior bem quepudennos de maneira mais oculta possível" - Madre Maria Teadora Volron 

CNPJ:51.524.387/0001-16 

---
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
RECURSOS HUMANOS 

Inscrição Municipal: 32369 
Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

"á 

13 
ri 
~ 

[1c~oinc~ed~en~t~e=:::::=================================================~===r.J 
1 ªParcela 2'Parcela 3"Parcela 4'Parcela S'Parcela 6'Parcela 7"Parcela 8"Parcela 9'Parcela 1 OªParcela li 'Parcela 12'Parcela 

14.831,30 1 14.831,30 1 14.831,30 1 14.831,30 1 14.831 

--- - --- -- - - --•--....--- ---.. ---
Concedente 
1 'Parcela 1 2'Parcela 1 3'Parcela 1 4'Pareela I S'Parcela 1 6'Parcela 1 7'Parcela 1 8'Pareela 1 9'Pareela I lO'Parcela I li 'Parcela 1 12'Parcela 

0,00 1 º·ºº 1 º·ºº 1 º·ºº 1 OJID 1 º·ºº 1 º·ºº 1 o.no 1 0.00 1 0,00 1 o.oo 1 o.oo 

6.3 DESPESAS DE CUSTEIO-MATERIAL DE CONSUMO 
Concedente 
l'Parcela 2'Parcela 3'Parcela 4'Parcela S"Parcela 6'Parcela 7ªParcela 8ªParcela 9'Parcela lO'Parcela ll'Parcela 

º·ºº 

CONTRAPARTIDA 
RECURSOSHUMANOS 

º·ºº 

Fonte de Recurso: Entidade 
QT Formação Cargo 

Profissional 

01 PEDAGOGA Coord.Pedag 
ócica 

01 PEDAGOGA Professora 

º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº o.oo º·ºº º·ºº 

C/ Regi Salário Encal't!os Sociais e Trabalhistas 
H me FGTS IRRF PIS INSS Beneflclos 13º Resclsio Férias Demais 

sem Trab Vale 1/12 1/3 
ana alhlst Transporte 

1 a 

40h CLT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.647,00 0,00 
s 

22h CLT 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 390,00 0,00 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 

Encargos 
INSS/FGT 

SoPIS 
S/13° e 1/3 
FÉRIAS 

0,00 

0.00 

0,00 

Total 

1.647,00 

390,00 

12'Parcela 

0.00 

Total 
Semestral 

9.882,00 

2.340,00 

13 
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Casa d~riança "Madre Maria Jttdora Voiron" .,..,. "Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta posswel" - Madre Maria Teodora Voiron 
CNPj:51.524.387/000i-ló 
Inscrição Municipal: 32369 

l•ftMIIIIEIWIIA 1EODOM VOIIQII" Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

s 
OI PEDAGOGA Professora 22h CLT 0,00 0,00 

s 
OI RECREACI Recreacionist 40 CLT º·ºº 0,00 

ONISTA a hs 
OI Auxiliar de Auxiliar de 40 CLT 0,00 0,00 

Serviços Serv.Gerais hs 
Gerais 

TOTAL 0,00 0,00 

DESPESAS DE -------~ ~ .... -~. .... '-"' ... _.._. ,. ..... _..... ,_..., 

Fonte de Recurso: Entidade 
Natureza da despesa 

Conserto Eletrodomésticos, Manutenção, Assinatura de 
Caual Fechado, ônibus p/Passeios, Aluguel de 

Brinquedos, Honorários Contábeis, etc .... 

DESPESAS DE CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO 
Fonte de Recurso: Entidade 

Natureza da desnesa 
Materiais de: higiene e limpeza ( copos, pratos e talheres 

desca..1'!áveis, e guardanapos papel); escritório; peifogógko 
(Mais. de Artesanato, revelação de fotos); gêneros 

alimentícios; beneficios eventuais; pequenos reparos; 
manutenção do prédio ( água, luz, telefone), Produtos para 

Horta e iardim, ETC .... 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA 
RECURSOS HUMANOS 

Concedente 

0,00 º·ºº 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Custo Mensal 
0,00 

Custo Mensal 

º·ºº 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

355,60 0,00 

495,00 0,00 

91,50 0,00 

2,979,10 0,00 

0,00 355,60 2.133,60 

º·ºº 495,00 2.970,00 

0,00 91,50 549,00 

0,00 2.979,10 17.874,60 

Custo Total 
0,00 

,, ..., 
o :,:, 
,- o 
:i::: n 
)> • 

'º 
tt [si -~--. 

Custo Total u; 

º·ºº 

!'Parcela 1 2"Parcela 1 3"Parcela 1 4"Parcela I S"Parcela 1 6"Parcela 1 ?"Parcela 1 8"Parcela 1 9"Parcela I l0"Parcela 1 11 'Parcela 1 12'Parcela 
1 1 1 1 I 2.979,10 I 2.979,10 I 2,979.10 I 2.979.10 I 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 - Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 

2.979.10 i 2.979,10 \ 2.979.10 
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DESPESAS DE 

Casa d~riança "Madre Maria .dora Voiron" 
"Façamos o maior bem que pudennos de maneira mais ocuila posslvel" - Madre Maria Teodora Voiron 

CNPJ:51.524.387/000!-16 

-- . - --
Concedente 

·--

Inscrição Municipal: 32369 
Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988 
Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994 

l"Parcela 1 2'Parcela 1 3"Parcela 1 4"Pareela I S'Parcela 1 6"Parcela 1 7'Pareela 1 8"Pareela 1 9'Parcela I lO'Parcela I tl'Parcela 1 
1 1 1 1 1 1 

DESPESAS DE CUSTEIO-MATERIAL DE CONSUMO 
Concedente 
l"Pareela 2'Pareela 3'Pareela 4'Parcela S"Pareela 6"Parcela 7'Parcela 

BAURU 14 DE JUNHO DE 2019 

~~--
EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA DARÉ 

FIORI PASCHOAL01TO 
CONSELHO FISCAL 

PRESIDENTE 

IRLANDA~IA BULHÕE;-·· 

CONSELHO FISCAL 

1 1 1 1 

8'Parcela 9'Parcela lO'Pareela 11 "Parcela 

~---,-m: Al.BlERI 
COORDENADORA 

-

~ ~· 

ARLET~t;;:ALHARES 
ONSELHO FISCAL 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 20-30 -Jardim Eugênia- CEP: 17054-015 - Bauru/SP 
Fone: ( 14) 3234-6600 - EMAIL: ccvoiron@homail.com 
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12"Parcela 

12"Parcela 

"T1 "'O o ;l0 
r- o :e n 
_?:; ~ 

15 

d' 
~;.~ 



' ' 
1 

\

PROC. N2 ~=/ / / ;5 \ 
_FOLHAS "":f ~ -

SOCIEDADE CRISTÃ 
MARIA RIBEIRO 
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-

ESTATUTO SOCIAL DA ''SOCIEOAOE CRISTÃ "MARIA RIBEIRO'' 
•.: IIIPJ 45 030 244ÍOOO , ·56 
UTIU!W)é f>t;,8',? IIUHICIPAl - U:I ~ 7~1 C1t 2004/1980 
J TIUC>AOE PUBUOA FEOERAL - Decaio 71~ \ta 12JC>3/l974 
Rl.a ~ cfe ca,.._, n" 2-a-~?~m.-a~ 
Vila F ateio - CEP . . 17 .050-040 - 8AUA 

CAPITULO 1 
O;i 0onominação, Sode e Fins. 

Ar11go 1° • A SOCletlAOe CRIST ."MA"'A RIF.JRO". eonshtuide em 22 de Fevercno ~•1 
'~- : l uma enUdade ~ ·· f.ns eCOi'lõmieot que ~ dut~ por te111pr, 
mdeterrn1nado. com sede~ · de Bauru. &lado de Slo Paulo. á Ruo Bcrna:d1:1~ 
~f- i:amoos. nº 2-28 Viia F!alcão. Cep. H0S0-0-40. Fone 1~323-4-8082 

Artigo 2" • A SOCIEDADE CRlST Ã "MARIA RIBErRO". lem per ~hdactes 

· ·\ .::i: gar,,u,çào. coordenaçao e ma'\utef\Çio de uma creche p;ua cnanças ~ ~ 8 ,.w . 1 •r, 

e oito meses) a OS 11 tciric:d ~ • on• plllt} de idade. ,,. fl!mihas de M •u r"rvh 
".'\Oõdoras do baim) Via Falelo e•t:lairros adjàcentel · 

11- Oese~-Jonto• .......... ~ .......... ,,. ...... 
de ~ btnilt e •~ .... a 1',1JM--.: i1"'1111i1:t•t· •• ld•seo e 
aleAdlmenloeos fat11lla11ae ~ pcillllhet, 9lftl ,,_. ... .,,~V: r ·sn ellilna . . 
ArtiGo ~ · No desenvotYimen10 de suas llbVidedN a SOCIE:OAOE C1iUSTÃ "MARIA 
RraeJRO". ~ o bem de ~ . sem preconotb nào ltnpotlilndo a ongem. raça 
sexo. cor. Idade e _ outras formas de cftSalminaçao. pnt11tarwjb serviços gratuitos ~ 
pe-,,,nanen1JK. 'lQ , de melhonar I qualdadfl de Vida C'a ~~•em geritl 

defil!~~MNt-tGI■. ••í1Mlhastrm1'1C>10C:111JUlêa&tNnçaeQU8ndO 
pos$f"91 dlsldliM&1111'1doprog;Ctt1,a1 Plfll ldolalél te, • ~1mente n famtlas. 

Artigo 4• • A SOCle)AOE· CRISTÃ "MARlA RIBEtRO'' , tali um Reglmef'fto lnt~o 
Educacional e um Geral Que aprovado pela Assembléia Geral d~c,p11nar:t e !'••· .. 

. 
Artlgo·S° • A ftm de cumprir suas finalidades. a~ se organi22Wt ltffl tantas unidades 
ae prestação de awviQos. ~uenlllá se blreffl nectasíinN.- as que,s se regerlO pelo seu 
Re9imentolntem0 

Pari~ único. Podeti. tmnbM\. • ri•• nr ~ cle-pr,•~• W'íllQN °" 
estabetedmentoa pri'lados para a execuçlo de atMdsd4t vlundo sue ~ 
utilizando todos os meio .llcllol. apllcando seu 1'88Uftado ooetaCll>nal in~ I\C 

de,anVOMmento dos objellYOs ......-.,,. 1\ ) 

) ~ 
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PROC. N9 ? 
FOLHAS 1' 

CAPITULO.li 
Dos Assocladq's 

Artigo 6° • A SOCIEDADE CRISTÃ '"MARI., Rl8EIRO" é· con$tituida por 
de associado$, distinguidos. em 05 (cinco) categoriu 
1 - Fundadores as pessoas f\sicas que l)ilfticiparam da Auembléia 
SOCIEDADE CRISTÃ •'MARIA RIS!IRO"' 
11 - Con1nbumte~ .as peuoas flSíca~ oo 1urldlcas que· contrb.iem financeit'amenle de ro, na 
r~ular com IS insbtutçio. 
Ili - Benemàrilo&: • pelfoea ft-=a& ou )UridiCIIS que ...-m rei..,•itee seMÇ0I • a,uc· m 
na parte~ OU Nlfill, 41JiC01tl,I :1111 ;e•.DlillDtll: · 
IV .• ~ - aquelas p IIIDN ft8™ qull aün foNm 00nsidaadaa pela Oiret0t1a e 
V - Etetivos· as peuoas ffsiea, que contribuem e admitem participar como voluntano~ 
µart,cipar da:; reun,Oes e assembléias e acerter disputar ~,rgos na Diretoria ~ Co"'so···, 
F1~•A1I 

Artigo 7 º • S~o direitos dos assooados. Quftes com suas obn\}ações soaais 
1 - aos efebvos. o direito de VOlal" e ser wtado pera 01 car_p ~ dM ~ f? 

Conselho fiscai. na forma pnMSta neste NtatUtO: 
11- todas as categorias podem 1omtr parte-~ G.,..; ... 
111 - todas as categorias podem recorrer 'à Alôeembl6i8 Cii?rat contra -Qúalquer ate d.l 
OirPtona e do Con!>elho Fiscal 
IV - todas as categonas ~ sugerir a Oireto"ia. por escrilo. medidN ou ~nc.ia~ 
que aspirem ao aperfeiçoamento operaaonat da entidade, bem como denunciar qualquer 
·esoluç.ào que fira as normas estatutarias da SOCll:DAO! CRltlTÃ '"tlARIA Rll!SEJRO" . 
v - Toda a categOna de associado tem dintlo a oomparecar r\88 reUni&es de Oiretonas e 
Assembléias. mas cabe aos assodadol efellvos o dnllo de volnr, · 
VI - Aos al5&0ciado$ efetiv05 é proibido gozar dol beneftcios <'lferecidos pela entidade na 
forma prevTSta l'\O estatuto: 

. 
Artigo se -sao de"'9res dos H80Ciadot: 
1 - Cumpnr as disposições Estatutãnn e Reg,menta;s 
11 - Acatar as determr.n~çôes da Orretoria e as resoiuçõe5 das Ast.ernbléias. 

11 - Ze-ar pelo óeccro e oom nome da SOCIEDADE CRISTA "IU1RIA RIBEIRO"; 
IV - Defender o patnmõn10 e os interesses da SOCIEl>AOE CRISTÃ "MARIA RISE!RO" 
V - Cumpnr e fazer cumprir o regimento Interno: 
VI - Comparecer em todas a reurlieel e lnlntiíliH: 
VII - · Oenundar pot esc:rilÍ, qualqlJS ~ôt ffllflcada <M1nVO de SOCIEDADE 
CRISTÃ •MARIA RIBEIRO"'. para que a Alwnbt61a Getat la'ne pi"O'MStnc:aas. 
VIII - Efetuar o pagamento das COl'tn'bulc;,Oes mensais e: 
X - Colaborar com os trabalhos da 1nslltu1çã0 apt81ientando ldê1a•; . temas para d1scU1Sstio 
.eses e assuntos oe 1ntel"'!sse ~ mum. bem como fazer tudo que ,enha tadlitar o trabi1I"~ 
:roposto pela ,nstltuição 

Artigo 9 • - Da admlalo''d~~dos: . ~ 
1 - A admtssao dos~• dn ~• deat• social. naciona . 

..... raça! ~õNF~E-Cõ;:tõ; ~-r~ ~ \ 
' ' ' O_RIGl:~~-11f\~l'•:,"º'':.IJC / 

Rua .folio de Mcsqutta Ftlho7,Sl0-f3l ~(14' 323S-SS79. ~inail: 1.cm1orio@uol.com.br 
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C~ISTÂ MARIA RIBEIRO e-· ::,:er.o ; o.:c :Jc ~eu~ d,r"e-tc-s asso::,;1::·.·o!> / t~ 
11 ..;pr~eo,_.r orópOsta especifica dev,damente preenchida e ass,nadfe inci ive p,,:c 
prop<;>nente e destacar a Quatidade de auod,do, no caso de etedYos. 
!li - Concordar com o pceeente es&l&ulo. t e,i,resgar em ·w• atuaçto n Ent ade E- 1t~,a 
dela, os princil)IOS nele definidos: 
IV - Ter Idoneidade moral e reputac;lo ilibada e. \ · 
V •· Em caso de a$Sociado contnbuinte. assumir o comprc-m,sso de ho"\ar por,tualr e~•r 
com as contribuições assooativas 

Artigo 10 - Da oem:uào aos assocaados 
P:arãgrafo Único • ~ diretto de o auocrado csenwr-&& quando Julgar necessan·o 
prote>c.2lando Junto â Sectetana de A9SOCiaçào l9U pedido de demissão 

Artigo 11 • Da exclusêo dos aasociados 
Serão excluidos do Quadro assoaativo. aquetes Que 
1 · Dei'xarem de ~cmtribuir com a SOC1EDAOE CRISTÃ "'MARfA RIBEIRO" por um oerio:,,:
iguat ou superior a três mesH: 
li Desrespeitarem o Estatuto. o Regimento ,nterno t? as deosões d" D•r~lr.• ,;l e · • 
A~-.,-n1b!e,~ 
1:1 . (': ,ja co:-1du1a St> :(.°i•,e 11ocua ao interesse soc•al 
1. :-'·1'eir:,af~IT: a SOCIEDADE CRISTÃ "MARIA RIBEIRO" !-t•us mpmbros . assoc,ad(•S 1 · 

"'\r11~t 111~s 
v Ttvf:fe-n conou:a de desvie' dos bons costu'1'es e 
VI T1ve1e-n conduta duvldos·a atos ,1rcrtos ou 1mora1s 

Paràgrafo primo Iro· o ass0e1ado exclufdo por faftt de paoam.mto 'poderé ser rea:!,..,1 :1 -
mediante o pagamento de seu débito ou por simplff restabelecimento de pagamP.nto 1ur ' ·• 
a tesou•ar.il da SOCIEOA.OE CRISTÃ ''MARIA RIBEIRO" 

Parágrafo segundo A perda ,OR qualidade de associado de ~ rrtOfJO• geral u ra 
determinada pela 01retona Executiva. cabendo recurso. pelo nsocatdo.-se assim o dese;ar 
em Assembléia Geral convocada para esee fim. no prazo mâx1mo de 3 (três) meses 

Artigo 12 • Nenhum assooiado J)Odef' ser inpedido de exercer direito oú funçlo quf' r,~ 
tenha sido legitimamen1!lt 0011fendo. a nto 9el' nos casos prev,stos rieste Estatvto 

Artigo 13 • Os as~.•mesmo quando na Administraçto da Enbdade não responde~ 
nem mesmo suosod,anarnente pelOS eoca~ da SOCIEOAOE CRISTÃ ·'MAR,A 
RIBEIRO• 

CAPÍTULO Ili 
Das fontes d-o ~ursos pan a manutançlo da entidade 

Artigo 14 . Todos os recursos advindos de meios !leitos poderão ser rec:e 
Entidade. sepm ~ origem pul)lica ou pnvada. 

Artigo 15 - As fontes de. rectJt"$0S para a manutenç.10 da SOCll:O ~O~ CRIW .. RIA , \ r \ 

------=-=~' =- .) ~ t 
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RIBEIRO" também serâo 
1 - Verbas mun,opais. Estaóuass e Federais: 
li - Verbas advindas de Fundações pübüca.s, 
Ili -Verbas advindas de Associações e FundaQOes de qualquer g6nero. , / 
IV - Verbas advindas de organismos mtemacionais. ' : 
V ·• Verbas ad1f!ndas de doações d~ pessoas Osicas ou Juridicas que colpoe e QMr1 J 

associativo ou não da SOCIEDADE CRISTÃ "MARIA RIBElllO" •~ 
VI - Eventos promociof'a,s de quaiquer natureza: 

Paràgrafo único: os recebimentos das dOac;ões para manutunçao da entidade obedecerão 
a 1P.g1sIaç~o e r-orrnas esp1-ô f1cas v,gerites no pais quand:> do efetivo receo11nertc o~-.; 
val-,res 

CAPÍTULO IV 
Da Administração 

Artigo 16 - A SOCIEDADE CRISTÃ "MARIA fllBEIRO" . será administrada por· 
'. - A.ssemble1a Gerai. 
11 - Diretoria Executiva 
Ili - Conselho Fiscal 

' 
Artigo 17 • A -Assembléia Geral. ôrgão soberano da vontade social. constituir-se-á d?s 
associados efetivos em p)eno goro de seus direitos estaMMo~. 

Art>go 18 - As Assemblêl85 Gerais deodirQo por maioria de valos presentes e 1nstalar-ce-à 
em Primeira con11ocaçã<> com a malona absoluta de seus a~ados e. em Segunda 
convocação. meia hora após a primeira. com qualquer nümero e terá as seguintes 
prerrogatiVas· 
1 - Eleger a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal: 
li - Oestituir os Administradores ôu Associados: 
Ili - Decidir sobre a dissolução da entidade: 
N - Decidir sobre a conveniência ôe -ahenar. transigir. h~>Otecar ou permutar bens 
patnmoniais: 
V - A.provar o Regimento Interno: 
VI - C.onferir o título de Associado 8enemérito ou Honorário às pessoas de notona 
em1nênc1a ou que hata pr_estado serviços. favores ou efetuado doações de reteva,cra ;'l 

SOCIEOAOE CRISTÃ "M.ARIA RIBEIRO" 
Vil ·- Eleger. nomear. exonerar e cassar o mandato de qualquer um dos componentes úC 

Conselho FiScal e Oiretona Executiva da SOCIEDADE CRISTÃ "MARIA RIBEIRO" 
Vlll- Oeodir. em ultima instãnoa. asques10esque lhe torem est.ntutariameme atnbuioas. 
IX - Aprova~ o Retatorio das Ahvtdades e as contas mediante Bal.1nço anual e 
X - Alte•ar ou Refornar ~ Esta:uto 

Parágrafo único: Para n defiberaçOes a que &e referem os incisos li e X é elCIQldo º)º 
concorcle de 2/3 (dotS tef'ÇOS) dos presentes à assembléia especiatmente convocada a 
eg;e fim. não podendo eta deftt>erar. em primeira c:onvocac;ao. &um a maioria ª"'& s 

/\ . 
' l ~ · 1 .. : . :J!, 
~ v ' 

~ • 1 · -
. . . 1 - Sal;i ls . Jardim Panorama - B:ium:SP - CEr: 1 . o! ' 
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.1~•oc.ados. ou co-n rner,os de um :erço nas convocações seguintes / , 

Arugo 19 - A Assembléia Geral Ofdinana realtzar-ae•ê uma vez por ano. 1mfe1er-/,,etm~ ,,. 
ate o final do pnrnesro trimestre 

1 

Artigo 20 - A Assembleia Geral Extraordmana realizar-se-ti a qualque• ~ q.,ar•.:~ 
~01.vocada. 

Peta O,•eto· ,a 
P~:o Con!--eino F,scal e· 

111 Por requerimento de 115 \um quinto, oos associados qurte, com as otlr,gações so:• rs 
, 1,~ s-1bscreverào e especificarão os motivos da convocaçlo. 

Artigo 21 - A convocação da AHembléia Geraf sert feita ~ meio oe .-ditai puoltGad'J en 
iomat no Municipro de Bauru e Edital afixado na sede da EnttOade ou por C1rc1.1lares CCIM 

ª"!f:Cedénc,a tl'lnima de 5 (cinco} dias 

Artigo 22 - A 01re1011a El(ecuI,, .. sora constrh.;-éél po, un P1es1dunte. 1n Vice Presidente ~ 
.: .::.-! P•ns tl~nlr P•1'."leuo e Segur.dn Secretano P1,n1e•ro e Segui,do Tesoure•r:'.) 

Artigo 23 - Compete a Oiretona Execubva· ' 
Ger1r a as,ociação··çe acordo com o Estatuto. adm,ntStrar o patri~10 SOCJll 

r 'c"novendo o bem geral dos alunos. dientes e assoc1ado$. 
11 - Cumprir e fazer cumpn, o presel"lte Estatuto, as demais declSÕtK da Assemb~ia Ce•ai 
1:1 • Promo11er e 1ncent1var a C111ção de comissões com funçAo c'e d~rivolver atr ... lo'.!ad.,i. 
pmtass,onalizantes culturais e soc,a,s. • 
;•J Representa, e def'!:-:t1er os ,nteresses de seus l'lunos. clientes e assoc:acos 
V - Elaborar alluatmente o Programa Político P~dagóg,co :ducac1onai e a r-rev,-sao 
Or,,dmentána 
V1 - Ap•esentar à Assembléia GerJ11 na reor.llo anual o Relatório de .IJie gelttÕ.:e Balan,;o 
ce, ~• do exercício anterior e. 
VII - Mm1l1r e excluir asSOCtados 
Paràgrafo único: As de~ dã Oiretona Eweeutiva deverlo aer tomadas por ma,ona dos 
...otos. com partlCtpaçAo Qaranbda da l'l'\8JOna sim~ 1e seus mernbr->S. caberidc• M 
::>r~stdente em ca~c de o?mpate o voto 1e "''"erva 

Artigo 24 - A Diretor,a re..inir;se•a no min,mo uma vez por semestre com dia e hora• ::> 

estipulado pelo Pre,ldente. 

Artigo 25 - Cocnpel9 ao Presldet11e. 
1 - Repres.enta4' a SOOEOAOE CRISTÃ •MARIA Rl8EfRO" atil.11. PaseM1 ,uct1oa1 • 
extr:lJudioalmente, 1ndUSM9 em JUiZ.O ou tora dele. podendo del9gar poderes e cons111~ir 
aóvOQados para o ftm que JU'gar nec:essâno. bem como designar preoostos para a 
e,~ru<;ac je 1a1 representação 
,1 - ":umpnr e tazer cumpnr ~te Estatuto e o Regimento l'ltemo 
11' - Convocar e presidir a Assembtêal Gerat. 
IV - Convocar e presidir M reumOes da o..toria: 

r CONFERE COM O : 
\ .• ORIGINAL ~_\~\c6I~ 
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• 1 ,....oiet>rar convénios • conwtos: 
VI - Juntamente com e Primeiro ou Segundo Tesourwo, a.,nr e manter N'.S, 
assinar cheques e doeumenl0$ conlábelf.: 
Vll - Organizar 1.,m relatório C0f'llend\> Balani-_t0 do exercício ftnanceiro e os rlncipaís 
eventos <20 ano antertor. _(._ 
VIII - Contratar ... ~cionlriol OU _,...._ e'IP9CielZadol,, fixando wa ~ntoo, 
podendO llc:end.los, ~ ou defnM.Jol • todos os -- ... ---- á 
admtnlstraçlo dos emoregadoa e OUlrol da socrt!OADE CRl.tTA ~A RIBEJRO". 

Artigo 26 - Compete ao 1• Vice Presidente: 
1 - Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos: 
11 -Assumi[ p mandato Pm caso temporário ou de vec:ência. atl~ o seu t•rmino, e: 
Ili - ?Pastar. de medo geral. a aua colaboração ao Presidente e demais Diretores. quando 
soUcltado. 

Artigo 27 - Compete ao~ Vice Pr.eideme: 
1 - Substituir o Pres1dente em suas fllln ou impedimentos. quando o 1• Vice Presidente per 
qualquer motivo ~ pudei fazê4o: 
li - Assumir o mancato, em caso de vacã.'làa_ até o aeu téml1n1.,, em caso de lmpedlmento 
do 1 ° Vice Presiden1e. e \ 
Ili - Prestar, de...modo geral, a sua colaboração ao Presidonte .e- demà)s Diretores. quando 
solicitado. 

ArtJgo 28 - Competa ao Primeito Secnt6rio: .. 
l - Secretariar a reuniõa da Oitetoria. e ~léia Geral, e. l'el11gir as compe!entes Ala. 
mantendo as arqulv&eas ~meio~. e em dia; • 
li - Redigir e pubUear tod81 às notfdu dea atividades, da ~; 
111- Sub$1ituit o Presidente, no caao de imposslbifldade do 1• e a-Vice Presidente,: 
IV- Assinar correspond~ncias em conjunto com o Preeidente, ou ,.eu tubatituto."981: 
V - Manter e ter iob 9u1:'11a o arqufvo da SOC1EOADF. CRISTÃ •1tA~ RIBEIRO" 
VI - Dirigir e superviSIOr,.-: r todo o trabelho da Se<ntarla: 
VII - Desempenhar outras funçOes de11enninadat polo Aseem~• Geral ou pela Oll8torie 
ExecutNae: 
VIII - Assumir o mandato. em caso de ~ d,;, Presic!90l8 e seus Vice, Presidentes. 
até seu término. 

.. 
Artigo 29 - Compett' .iv ~egundo Secretário 
1 - Substituir o Primei• r; ~ etano em sua& fa:tas ou impedimentos: 
li - Assumir o mandato ~-:, caso de vacãncia, até seu t&mino e;· 
111 - Prestar, de modo 9~\. a sua colaboração ao Primeiro Secretjrit>. 

Artigo 30 - Compele ao Primeiro TatOUceiro' 
1 - Atreced11r e contabiliz.ar u c:onun,ulç6es dos usocladoa. renda1i, auxmo, e dvr, .... .;,. 
em dinhetro ou em t>ens. al6m dê outro& n!Cebimentos, mantendo ffffl dia • escrtturec;lo. 

podendo aptid-lo de ecc1c!~ ~ma onentaçào da dttetorie ~ doe eom'6n, 

'10~ ~O\ 

tooa comprovada: · ~
il - ;.~ ... ·,ter em contas bM~nas. jun~mente com .º pret,idente, os ~tlore$ _da · . 

. · · rJ () 6 f) _ 
tJ ' \ ~ t, 

• 1 \ 

· e 1 , p m.t Baurut'SP ·· CEP: 17011-137 
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Ili - Pa9ar as contas oas despesas, autorizadas pelo Presidente: 
IV - Apresentar relatórios de despesas e ~it3s. sempre quo forem solicitado • /' 
V - Apresentar o Balanço anual para ser $l.lbr\1etldo à Assernl:tléta Geral: 
VI - Apresentar semestralmente o Balancete ao Conselho Fl$:al; / 
Vtl - Conservar sot su,a guarda e responsabilidade, o numerário e docume ~!ativos a 
tesouraria, inclusive conta'! bancárias. que movimenta em conjunto com o Prtt11uaein'te; 
VIII - Zelar pelo patrimõnio da SOCIEDADE CRISTÃ "MARIA RlBEfRO". lizando a 
aplicação de suas rendas; 
IX - Assinar ordens de pagamentos e cheques conjuntamente com o Presidente ou Vice 
Presidente; 
X - Manter em dia a escrituração da receita e das despesas da SOCIEDADE CRISTÃ 
"MARIA R.ISEIRO". 
XI -AJ5tesentar à Diretcria Executiva prestações de contas sobre a situação financeira após 
a apro~ do Conselho riscai; · 
XII - Prestar à Direto;ia e ao Conselho Fi!!.cal. bem como à Assembléia Geral, todos o~ 
informes de ordem econõinico financeiro que lhe forem solicitados; 
XIV - Supervisionar o trabalho da tesouraria e contabilidade e; 
XV ..:. Fazer anualmente a relação dos bens da associaçt10. apresentando-a quando 
solicitado. 

Artigo 31 - Compete ao Segundo Tesoureird: 
1 - Substituir o Primeiro Tesoureiro em $U8S faltas ou impedimentos: 
11 - Assumir o mandato em caso de vacância até seu término e; 
111- Prestar. de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Tesoureiro. 

Artigo 32 - O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) mumbrós efetivos e 03 (trts) 
suplentes. eleitos pela A'!&embléia Geral. 

Parágrafo Primeiro· O Mandato do.Conselho Fiscal ooinddirà c:êm o da Diretoria. 
. ~~ 

Parágrafo Segundo E·:'I caso de vacància, o mand,ato será assumido pelo respectivo 
suplente. até seu ténT1ino. · 

Artigo 33 - _Compete· ac Conselho F°tSCal: 
1- Examinar-os livros de;; escrituração da entidade; 
11 - Examinar o balancete semestral. as prestações . de contas aos órgãos publioos 
apresentado pelo T esourema. opinando a respeito é quando sollc-itado à Assembléia Geral 
Ordinária ou Extraordinéria: 
Ili - Apreciar os baJanyes e :nvent.ãrios que acompanham o ret~o anual da Diretoria; 
IV - Opinar sobre a aher.aytto de bens, ·por parte da ínstttu.ição; 
V - Requisitar aó Prime ire Tesoureiro. a qualquer tempo. documentação comp~atória das 
operações econõmico-fina.,celra.s realizadas pela SOCIEO~.OE CRISTA .. MARIA 
RIBEIRO": 
VI - Acompanhar o rrabal:-o de eventuais auditores externos indêpendentes e; 
VII - Convocar. quandc ~~cessàrio. e1.:raordinariamente a .A.;.semb.éia Geral. 

CAPITULO V 

\coNFERE COM o . 
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\ 
- ~ 
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Das Oisposiçõe~ Gerais e Transitórias / 
1
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I o • 

Artigo 34 - - Nao percebem seus di:e .Qres, conselheiros. .e580Ciados, t~res. 
~feitores. ou equivalentes, remuneração, vantagens, ou beneflcios. direta 0\1 

'"?':eramente, por qualquer forma ou titulo, em razão ~ ; _competências. nções ou 
atividades .que lhes sejam atnbuldas pelos respt.'Clivos atos •::onstituttvos ou revistas no 
Estatuto. · · · 

Artigo 35 - A posse ca Diretoria dar-se-á imediatamente depois de declarada eleíta. 

Artigo 3l-:- O ma~dat:: da Oiretona Executiva e Conselho Ffscal será de 2 (dois) anos. com 
inlciO"Tla posse e com fim na posse de nova Diretoria eleita. com direito-a reelelçAo. 
Parágrafo Prlmelto - Em caso de vac:ênda, o mandato sert, assumido pelo respectivo 
suplente, ~té o seu término. 

Artigo 37 - O .pa1rim6nio da SOCIÉDAOE CRISTÃ "MARIA R18.EIRO". será constituído de 
bent móveis. imóveis. veículos e semoventes, ações, apólices de divida püblica. 
contribuições dos a~::iad05. auxího e dOl'ativos em dinheiro. 

" . ,. 
Artigo 38 - A SOCIEDADE CRISTÃ "MARJA RIBEIRO", aplicara suas rendas. seus 
serviços_ e event1.:aJ resultado operacional integralmente no território nacional e na 
manutenção e desetnvolvimento de seus objetivos. 
Parágrafo Único: Os recursos advindos dos poderes públlcos-~,erão ser apficados dentro 
do munielpio de s.ua sede. ou. no ~ de unidade& prestadoras de serviços a ela 
vinculadas. no âmbito do Estado concessor. • 

Artigo 39 - A SOCIEOAOE CRISTÃ "MARIA RIBElRO" .• aplicara as subvenções e 
doações recebidas nas finalidades as que este iam vinculadas. • • 

. -~~ 
Artigo 40 - A SOCIEDADE CRISTÃ "MARIA RIBEIRO". nlo distribuirá resultados. 
dividendos. bonifica,;Oes. participações ou parcela do seu patrimõnlo. sob nenhuma fonna. 

Artigo 41 - A SOC!EOAOE CRJSTÃ "MARlA RIJ3EJRO", poderá f;er dlsioMda a qualquer 
tempo, por deli~ da assembléia Gerai. especialmente COl'!Vocada para este fim 
Paragrafo prtmeirc:-: En1 çaso de dissolução socfal da Assoáaçlo eventual patrimônio 
rema~escente sera doacc â entidade congenere, dotada de ·personalidade jurldica. com 
sede e atividades prepcr,Jerantes no Estado de São Paulo preferencialmente no mun1cip10 
oe origem. e re91strêc·,1 :io Conselho Nacional de Assisténda Soc~al - CNAS. além dos 
demais· órgaos determ1nadcs pela lei especifica 
Paragrafo segundo: Nao existindo no Mun1clp10. no Estado. no Distrito FederaJ. em que a 
associação tiver sede. instituição nas condições indicadas mme anigo. o que remanescer 
do seu patrimõnió passará ao F.M.A.S. (F'undo Municipal de Asslt~êncla Social}, de sua 
e.idade de origem, em nio havendo. à Fazenda do Estado ou do Distrito Federal ou da 
União. •. 

Artigo 42 - A SOCIEDADE CRISTÃ ''MARIA RIBEIRO". nao 

. . . 8- Jarúim Panorami. Bauru/SP- CEP: 17011-137 
Rua Julio de Mesquu:a F1lno, 10-31 • Sala 123c. ~ ·-q e m;iil · ' :-""'",.;,.✓,-;-..... , ,..,.- ~-

Fone: (l4) 3235,.:; :n5 - Fa.~: (J ~) . _. _:, . • -

., 

.. 
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exclusivo de um grupo determinado ae indivíduos. familias, Eintidades de ctà~ ou de 
sociedade sem carãter beneficente de ass1st~nc1a social. 

Artigo 43 - O pres!!'.'l!F- ~statuto poderá ser refarmado, no todo ou em parte.i em qualquer 
:empo. por decísac ~?s associados . em Assembléia Geral Extraordtnária, eÍ&pec,almente 
:::orwocadc para es se fu-' • 

Artigo 44 - O exerclclo fiscal term.inarâ em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. e 
fica eleito o Fórum da Comarca de Bauru. para dirimir dúvi:!as oriundas deste. com 
renuncia de outro. por IT'atS prtvUeg~o que seja. . 

Artigo 45 - -Os casos 0rnissoslnb prese:-te Estatuto. serao msolv1dos pela Oiretona e 
referendados pela Asse1"':>le;a G~i. ~~ 

.. 
,_, -~coicnu~~ 

Bauru. 01 de Março de :te, l _ '---.. 

---. -~ 
SANTOS 

Presidente 

UTATVTOOOC:W.OACltCCkl -• 
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I 
/ 
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,.-é. .• / RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA OOS.IOIRIGENTES 
DA ORGANIZAÇAO DE SOCIEDAOl: CIVIL 

PERICLES COPPIETRES, (rasileiro, casado, aposentado, portador do RG. 
4.496:'78 SP e do CPF.MF. 482.650.128/53, com end,~reço nesta cidade de 
Bauru Estado de São Paulo, ãRua Almeida Brandao, nº 13-28, Ap. 408, 
Jardim Brasil, fon,4~43-2387 - Eníait cdpqeri4"5@omail.com .(PRESIDENTE) . 

• 
ÉLIO BÉFtGAMO, brasil{;liro, casado, aposentado, portador do RG. 4.753.795-
SP e do CPF.MF. 048.990.838.15, éom endereço na cidade de Piratininga, 
Estauri de São Paulo, á Rua Anchiéta, nº 92. Fóne ·(014) 3265-1550 - 99838-
2320 Não tem Emaii. ( VICE-PRESIPENTE) 

DOMIVIL MANbEL FIRMINO DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, 
portador do RG. 3.387.372 SP e do CPF.MF. 184.244.308/91, com endereço 
nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, á Rua Ri9- Branco, 4-53, SI. 01, 
1° ..;ndar. Centro. Cep. 17010-190. Fone (14) 3232.2023/-
Email. domiviladvogados@gmail.com (TESOUREIRO) 

ANTONIO GRECCO, / brasileiro, . casaqp, aposentado, portador do RG. 
5.223.420 SP e do CPF.MF. 014.456.038/20, com endereço nesta cidade de 
Ba,,ru, Estado de São Paulo, á Rua Joaquim de Souza, nº 3-25, Vila Nova 
Santa Clara, Cep. 17014-120 - Fone (14) - 9117-5494 Email. 
tocagrP-cco@hmail.com. (SECRETARIO) 

ALCIDES VENTURINI FILHO, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG. 
7.893.899 SP e do CPF.MF. 603.875.308fi8, com endereço nesta cidade de 
Bauru, Estado ele São Paulo, á Rua Martin Afonso, nº 2-43, Vila Souto, cep. 
17050-045. Fone 3223-0621 Não tem Email. - (CONSELHO FISCAL) 

ANÉZ,A TIRITAN MAXIMINO, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG. 
14.(l.68.607-8 SP e do CPF.MF. 094.920.178/22, com endereço nesta cidade 
de Bauru. Estado de São Paulo, á Rua Honório Bartolor11eu Gabas, nº 1-26, 
Vila Santa Luzia, Cep. 17025-530, Fone (14) - 3230-3290. Não tem Email. 
(CONSELHO FISCl\L) . , 

FERNANDO HERRERA SANTOJO, brasileiro, casado, aposentado, portador 
do RG. 6.732.673 SP e do CPF.MF. 150.216.298/91, com endereço nesta 
cidade .de Bauru, Estado de São Paulo, á Rua Silveira Martins, nº 1-58, Vila 
Souto. Cep. 17050-260. Fone (14) 3223-1058; Não te.n Email. (CONSELHO 
FISCAL) 

B. :io t Outubro/ 2017 

\ 
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Da Assembléia G~.ral. Extraordinária realizap~;t!ia 06 (seis) do mês 
de !Vlaio (05) de 2Q1~ (dois mil e dezenove}, -ª~;2:0:00 (vinte) horas 
em 1° convocação ~,20:30 (vjnte e trinta):ho~s em 2º ,. na sede 
social da Sociedatje/Crista Maria Ribeiro, loca.iizada nesta cida · -

· de Bauru, Estado d~:$ão Paulo, a rua Bemardif-io de Campos nº. 2-
28 Cep. 17050-040 fpara Eleição da Diretoria/ Conselho Fiscal e · · 

· Suplen~es. para operlodo 26/06/2019 a 25/06~0:!1, quando-foram 
convoca~os os Sócips quites com a T esouranà c:la Entidade, para 
promoverem a Eleição da nova Diretoria, '!C<>nselho Fiscal e 
Suplentes, qae Adn,ini$arão a Entidade dM,:ante o periodo de 
26/06/2019 ·a 25/06/~21 . Aberta a Sessãéi, ~- Assembléia Geral 
Extraordinária, o . Pr~idente . em exercício,. e} i:1issociado Pericies 
Coppie~ers, _ após ;90nsider:a-1a . instalada, JpcJs t7rmos : que 
determinam o 8$tahrto social vigente, de1,h: oJnhecimento aos 
presentes,· do relatdrio anual. dás atividades-~~ Sociedade· Crista 

•t /t: · Maria Ribeiro, relatif,ç ao e~ercício 2018 (doí~_~il e dezoito}, que 
por ~nanimidade · ~ aprovado. !=m segú_ida~Í(ídicou o assocfado
DomMI Manoel Fir'ry)i!JP dos Santos, pàÍf' ~üdir os·_ Trabalhos 
Ele~orais, -sendo. ap):.çvado pelos present~. o:. associado Domivil 
Manoel . R_rm~o. d~ _ Santo~; _ assum!nct'c> }I Presidê~cia dos 
Trabalh9s, delibérol/;-:as seguintes provide~1~: 1° non:ieou para 
secretario dos trabalf\bs eleitorais o associ~do.í,Aintonio Grecco; 20 . 
conferiu o . numero: .. : êfe associados presenté$ a reunião pelas 
assinaturas aPQstasi~o livro proprio, consta~~p a presença de 12 
( doze) assôçiadós em. condições de voto; 3° 'su~p«~ndeu pelo tempo 
ne~rto;_;o.s Tra~lhos Eleltórais, para q)J~fff~ssem colhidas as 
assmaturasi confinna(lo 12 (doze). Em face. da ;pJesença do numero 
iegal dos . assocf~dos, os trabalhos: ~leitorais tomaram 
prosseguimento legi:it Não · havendo inscri.~o de Chapa de 
Oposição, !!!Ugeriu-~ que a Eleição fosse .;.-por Aclamação. A 
suge•o foi aceita, ~~ndo a . Diretoria, . Con~elnÊf Fiscal e Suplentes 
eleitos para o perfod~ :de 26/0~/2019 a 25/061~}!21, que irão gerir a 
administração dé:I Soqiedade Crista Maria Ribe)rp e Conselho Fiscal 
à Suplentes, ~r A,tàmação,. ficando a ~es)$~ constituída jr'~ 
seg~.untes assoc1ac;lo1r, . ·1 __ :/. 'lf./ 

,,.. . ., ~7 

P~idente . . ;;:: .- · ~~►éncles Coppie rs ! 
1° vice presidente -;r,, .• :·• Elio Bergamo 
2• vice·presidente · !i Fabiane Díttrfch Santos Bastazini · 
Tesoureiro :., Domivil Manoeff'irmino dos Santos 
2° tesoureiro. ,.. . 1"1t~nüo Blanco ·Gomes 

,b 
-·~ 

s 
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. . --Secreta~ 
·-·2°. secretario 

-Membros do Conselti<>· Fiscal 
:~. . 

Suplentes do Conselbo Fiscal 
~. 1 

1~ U~ILIAL Ut RO OVIL 
DE PESSOA JUR 

R. Julio de Mesquita 
PROTOCOLADO E 

SoboríV o 1 

· · ·:. Antonio Grecco 
Geraldo Ponce . . 

, · --:.> • ' 

·Atcides· Venturini Filho 
Fabio· Sànt:1:>s Costa Biancardi 

Renatô\~zaneta Fernandes . , . 

Anét"i.a Tiritan Maximino 
. . 1"'' . 

Ferri~do Herrera_ Santojo 
w~:lihgton Carlos Vilani 

Em seguida, pelo ~r,~idente dos trabalhos e{~rtorajs, · o~ mesmos 
foram considerados:" corretos. Os eleitos fóram emposs8dos, 
passando a Diretori~; Conselho Fiscal e_ Supl.r1tes da 'Sociedade. 
Crista Maria Ribeiro,}, p.ara todos os fins· de: d~tto, ser constituída 
como .antes transcrito. A Direção dos Tra6ãlhos Eleitorais da 

. . . . - ~--
~mbléia, foi ent~ entregue ao President_,~f IRe-Eleito, Péricles 
Coppiete~, que_ aP:6-5:~ ma~ifestar a _ lisura ~~~ .t abalhos, deu posse. _ 
aos demais eleitos, -~eseJou-su~o a tod<>t1f i! .com uma Pr~ 
Mental, encerrou a Assembleia, e eu, Antomõ· Grecco, secretano . ....,. . ·... :•' 

designada" r~igi_ a ·_\P.f~nte ata, g~ lida _e ~1_ada pelos que se 
fizeram',presente a_. esta ~biaia, 11,oje,re~Updà nos ~nforines, . -;t . .... . ·. . . . :'·· ..... , . .. ' 

declara~~' · so~ 8$ ~nas. da Ler,'que. esta~. d!~i'da ·e copi~ fiel, da 
manuscrita:- , ,~:~ ~ '~/ 

Bauru06deMai.od~2019 -~: ~ r . ,. :~ ,. ~~~'f~cot-u .,_ 
. cal{ . ,. \G\tlft..~ \ -ott_,, ~~ ~q_ 
\__...--•-•'"J_: r ""'---'.....,._ i,í'\O 

'<l;: 
. . '~~ 
~ ;;-,-;. 

37,87 
10, 77 
7, 37 
1 ,99 
2,59 
o, 75 
1, 82 
o, 00 

63,16 
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REPUBUCA FEDERATIVt. DO. 

EST'ADO. DE SÃO PAULO 
SECRETARIA° DA SEGURANÇA PúBUCA 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇ-',O RICARDO GUMBU!TON DAUNT 

- VJ.UDA EM TODO O TEMIT' O NACIONAL 
~ . 

4.4,tlj.178•.9 
NOIAE 

PERIÇLESCO~ 
FIJJ\ÇÃO 

2vi~ 

PEDRO MOREIRA OOPPIETERS _ 
BENEDITA ANTOlaA DA SILVA ... , 1:,'.j,.- ~ .. ·~ 

NAlURALIDADE 
. OURINHOS - SP 

DOCORIGEM • 

. • BAURlJ-SP 1~>. CC:LV.B242!RSJ ~93 

CPi' .. -~ , 
482650128/!il ~o Avíno ...._._...,..._~ 

1.E1 .... 7.118DE29,'0&/83 

CONFERE COM 
ORIC:ilNAL 

01/12/2014 

DATA DE NASCIMEHTO 

16/10/1945 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU r-----rrirr;r;,;:;--7 
. .. . . . \ PROC. Nº 1 9 l 7 :0 ., 

Secretana·de Economia e Finanças 1' 50 
Departamento de Arrecadação Tributária FOL!'{AS 

Comprovante de.Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1964547 
Númer.o da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
3640 26/06/1941~ 
Nome çmpresarial: CPF/CNPJ: 
SOCIEDADE CRISTA MARIA RIBEIRO 45.030.244/0001-55 
Endereço Fiscal: 

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 

CEP: Bairro!Distrito: UF: 

i?.050- VILA FALCAO SP 
040 
Telefone: · Tipo: Ramal: 
(14) 3232-2022 Notificação 

Dados da Atividade 

Número: Complemtmto: 
0
2

_
28 

C/RUA SABATINO SCRIPTORI, 3-
39 

Município: 

BAURU 

ISSQN: TUFE: Inicio: Término: Nome da Atividade: 

8.01 

99.99 

99.99 

ESCOLA DE ENS REG PRE ESCOLAR, 
4.22 05/04/2019 08/04/2019 FUNDAM, MEDIO, SUP, GRADE POS GRAD 

4 47 09/11/2017 CRECHE PUBLICA- SEM FINALIDADE 
. LUCRATIVA 

4.47 16/02/2009 ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

27.01 4.10 16/02/2009 16/02/2009 ASSISTENCIA SOCIAL 

Descrição da Atividade: 
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO, EDUCACAO INFANTIL
CRECHE. 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 
13/06/2019 / 

Certidão emitida em: 13/06/2019 

12679C6CB2CFA2A24D15A888097CEEC8 
Chave de autenticação 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP -CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-29~13 

http:flwww.bauru.sp.gov.br 

www2.bauru.sp.gov.br/ftnancas/certldoes/imprtmlr_consulta.aspx?c:1964547&chave=12679C6CB2CFAZM:4D15A888097CEEC8 1/2 
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MINISTiRlcf0A FAZEiN0A 
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: SOCIEDADE CRISTA MARIA RIBEIRO 
CNPJ: 45.030.244/0001-55 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ·se,r apuradas, é certificado que 
nã"cr"constãm pendências em seu nome, relatlvas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) Junto à 
Procuradoria-Gerai 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 ~FB 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.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às_ 15:09:05 do dia 07/06/2019 <hora e data de Brasflla>. 
Válida até 04/12/2019 
Código de-controle da certidão: 1875.291E.4D1E.CB93 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

PROC.N2 

FOLHAS,-; . 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICílPAIS 

... 

Documento emitido eletrônicamente: Número da transação: 1962171 

Inscrição Municipal: 3640 

Contribuinte: SOCl!=DAbE ~RISTA MARIA RIBEIRO - 45.030.244/0001-55 
Endereço Fiscal: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 02-28 C/RUA SABATINO SCRIPTORI, 3-
~ -
Atividade: SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO, EDUCACAO 
INFANTIL-CRECHE. 

e,.=mpresa aberta em: 26/06/1949 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informaçõeH. 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 rlbu;o:~~~~ abrange somente a in~crição 
municipal acima identificada. Nos termos d . 10 do .. Cédigo 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: 07/06/2019 
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 

71669599F765A8E67034852D9C25CE3F 
Chave de autenticação 

www2.bauru.sp.gov.br/flnancas/certldoes/lmprtmlr_consulta.aspx?c=1962f71&chave=71669599F765A8E67034852D9C25CE3F 1/1 
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lmprtmlr Certidão . 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

ti 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1962170 _ 

Identificação Municipal_: 50251006 
Contribuinte: SOCIEDADE CRISTA MARIA RIBEIRO. 45.030.244/0001-55 
Proprletário(s): SOCIEDADE CRISTA MARIA RIBEIRO· 45.030.244/0001-55 
Endereço: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 2-28 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com info.rmações colhidas em nosso sistema 
de controle de tributos municipais, a Inexistência de débitos em relação aó Imóvel acima 
discriminado. -------- ·· 

Esta certidão refere-se exclusivamente ao~~llárlo;) abrang~ somente o imóvel 
acima identificado. Nos térmos · do Art. ~-ód~rlrit>Utário 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: 07/06/2019~/ 
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 

·-'•" 

608807E7469C21O22CED81738F4E9B01 
Chave de autenUcação 

www2.bauru.sp.govbr/llnancas/certldoeo/lmprtmlr consulla.aspx?c=1962170&cl!ave=508807E7469C21 D22CED81738F4E9B01 - ' 
1/1 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 45.030,244/0001-ss 
Razão Soclal:SOC CRISTA MARIA RJBEIRO 
Endereço: R BERNARDINO DE CAMPOS QUADRA/ 2 28 / VILA FALCAO 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. · 

Valldade:28/05/2019 a 2~~no;_l 
..-- l 

Certificação Número: 2019052802203731842513 

Informação obtida em 07/06/2019 15:24:31 

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

hltl)s://consulta-crl.calxa.gov.br/consultaaf/pages/consUl!aEmprogador.jsl 111 



. PODER JUDICIÁRIO • 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página l de l 

CER'l'IDAO NEGATIVA DE DÉBITOS 'l'RABALHIS'l'AS 

Nome: SOCIEDADE CRISTA MARIA RIBEIRO 
' 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 45.030.244/0001-55 
Certidão nº: 173776162/2019 

" ,.... . .. 
· Expedição:· 07/06/2019, às 15:30:33 
Validade: 03/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SOCIEDADE CRISTA MARIA ~IBEIRO 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

45. 030. 244/0001-55, Niio CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Lei.s do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior dp 
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 
anteriore·s à ·data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, 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. 

INll"ORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sente~ça condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas,. inclu·sive no concérnente aos 
recolhimentos :I'>revidenciários, a honorários, .a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliaçao Prévia. 

\1 
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SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 
-CRECHE-

Bauru/São Paulo eew-~~19~= (14) 3234-8082 

e ,Çl-iPJ: ' , .. • .,. ~ 
•• , . ~-.. ~~@·- · 

~-L\~"' 

_ . PLANO DE TRABALHO' . 

REF. PRORROGAÇÃO DE TE~-~fl }E:~~~9-~);:Ãd". --:-_i,, ;_;.~• 
~<:; '_.';.,. ;_;, .. ~~ -, 
't•:"ot· ~-.::·: ,: • ... ... .. 

1- IDENTIFICAÇÃO 
. 'r;~--" ('. \ ....... ~-~ •-,. --~ . .,. 1' {/"'··,,\ tJ} .. ~ ~1 ~ r •-.,:·- ~ 

~ V• I ·~ " , J, _, •• 

1.1 - Sociedade Cristã Maria Ríb;íio / · \~ \ '" ... " , ·) i { ~\\\ 
;?-f ;!'!• 1. ----- • ·- il,...~ Q • f•·•, .~_.. ... l • ~ê! ".. .. ~ -~.;_ ~'4 t 

Endereço: Bernardino de Cagipos 2-28 ~-:S: : "-. -- ,.,. Á ·· '~.-"'··.: .. 

Bairro: Vila Falcão C~: 17 050-040 f':~lj-Jl ~--~- \ \'\ • 
CIDADE: Bauru - SP Telefone: 32348082 (1"4i '9~83ij9523 ll)_}'! 

Nº CNPJ: 45030244/0001-55 

E-mail: crechemariaribeiro@hotmail.com .( L ~~ 
r ~\. ' 
\ - ... ~..J 

~ ~ \ \'·,. 
" '. " ' ' ..... 

•'°" ' '--·, r" -, .. , •·--- , .,. \ .... - L ; ' - --~ . /' , .. .., ,_,..,. 
...................... _., ............. 

Pericies Coppieters _ 

CPF 482650128/53 R.G:4.496178~: 

1.2 Nome do Responsável pela lnst.i' ✓ 
./ 
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Cargo: Presidente 
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~ . ~ "T',. 

e, hn "' ~ 

~ ~ ~ 
~.,;~:.&~" 

SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 
-CRECHE-

-

BawwSão ~o Cen: UQS~. . .~ ~ Dllj= (14) 3234-8082 
i0~'.:55 

. Endereço: Rua Rio Branco ~ :S~ la4 e ~ 

Cep: 17010-190 telefone~;~99~=)4l 087 ~ . 

r,, r--..r 
~ . , .. ,.,.--.\ t-~ r ...... \ 

1.3 Mandato da Atual Diretori,(-, t. ! V f' l / ".::::7 'f \ ' ) , , 

A Eleiça-o da Nova Diretori~ ,Go~selho Fiscal t ._Supt. entes-~dmfntstrata~ Enl},a\ 
.- .1 . • • ... 1 .... ... ~ ~, , 

r· 
no período de"26/06J2017 a 25/06/2019. (? } - - ·, -···-- ··----~/ · ' ~ 1 1 lo ·· · ··· I ')-..._ '-' ~ . ,~ 11 

1.4 Coordenação ~ §1' ~:.nv 1 -..._:..---. ' 

Taliane dos Santos Gomes de Oliveira Te'eful\es: ~ 997195750 ~ 
I ;_ ~ 

1.5 Constituição da Entidade Conforme o Estatü"t..,.-

A Sociedade Cristã "Maria Ribeiro", constituída ~ m 

duração por tempo indeterminado, 

Vila Falcão, cep 17050-040, Fo 

de Fevereiro de 1951, é urpa entidade civil, sem fins econômicos que terá 

'°ªªe..a.e Bauru, Estado de P ão PauloAFua Bernardino de Campos nº 2-28. 

c:J 
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SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 
-CRECHE-

-

Bauru/São ~aul,? CeP.:17~1,0:~: (14) 3234:8082 
í5 

' : ~ · \ ·V7'.- ' \\...,... ~ . • 
A organização, coordenação e manuten~ $.) 1.1ma creche para crianças de 1.,8--(um-'á"n.<tà pito meses) a 5, 11 (cinco e onze meses) 

de idade, de famílias de baixa ren,?a~ doras do ~,i,(ow,ráFiÍcã~ bairros adj 

Desenvolvimento junto à educa~ fq'íy,al e rec~ o. através de prõ~t onais '1,abilitai 
i 

"~-~ - . _J] Fundada em 1951. ~~ 11 ...__; '.,..._ ,_ . __ .,.: '-.,. , ilil 

( .1~- \) \ 

2.1- Identificação do Objeto: __:_~ ) 

Região da Vila Falcão - para atend;r 160 alun , s ~~1 ano a-05 anos e 7 mers, em período integral, com repasse de verba 

subvenção no valor mensal de R$~ 9.087,50 e valo e - a D.ezembl;o R$ 343.612,50, acrescido do saldo de R$ 15.166,81 que 
. -61'1...... ' _.) ./ ., .... . . 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO-· 

já havia na conta para soma do pagamento do 13°, totalizando R$ 358.779,31 . 
",J/11'. ---------,._ 

"TI -o o ::o 
r- o 
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SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 
-CRECHE-

Bauru/São J!aulo Ce~:-!ZQ~~ ~5: (14) 3234-8082 
5 

2.2- Justificativa e Fundamentação tég 
A sociedade Cristã Maria Ribei.ro naf~) j;?s.;nho e19d'Ífatmihc{d"}ma mulher que àr4J>a5.'iía e que, na época viu a necessidade 

de ajudar o próximo e contribuit'farf,a "sociedaEÍebauruense, Essà-S:eu gesto~foi então<:;~ Clhido, pelos frequentadores do Centro 
,~.,, '7' . . . . 'r "'~ \ \ \'-' 

Espírita, que se reuniram ent.~o em'1 953 e a~riram~ :c~ c,p·e ·Mârià ,~ibeiro e~ omenagem.:a,.es~a. senhora, que teve seu sonho 

realizado. . {ê)) ? ( \i r l / . 
E assim há 65 anos nascia ª_b iche "Maria R~ib_e_iri, ", do C~ntro fspí~i a ~ \-eiro, para atender crianças de 01 ano a 05 anos e 

ffl r • •• •il'I t~ ,.. · . . •• ; 5 1 1 ...,.,_, • 
07 meses de idade. . . . .~ _: / r-, !- -~, " ,JJ}/ . . .~.1tii . . · _ . 

Transformar a Creche ~ana R1be1ro eT""uiy,resp; verdade1rar'r;lente'-edueat1vo e social, com a part1c1paçao da comunidade 

e das crianças atendidas, através do trabalho/~e té nicos, funciÓnJii~ esta~ rios, professores e com o apoio da diràtoria, 

proporcionando um atendimento de qualidade, '{iséfi1.do(9. antir o direito a educação~ a assistência soda!, de acoído com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente; e respectivas fa I lia~ seando-se na Lei Orgãniça Ja Assistência Social. 

Proporcionar condições para o despertar da con iê~ das famílias sobre o trabjÍlho e a importância da Creche Maria Ribeiro na 

vida da criança usuária; \. ~ 
Assegurar o crescimento bio-psi · ~spiritual das · ·anças ~é~u__en6m esta cJ - -- · · 

.. 
Incentivar a família a participar do p · ~~tivo da criança em parceria co_l'!l.~ 

-n -o 1 o :X, 
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SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 
-CRECHE-

. Bauru/São 1r1>:1P ~ lf~~-.,-0-'Fo_. ~~14) 3234-8082 

~
. " . tmail. 

• 0 1 
' .. -.... 

Sensibilizar os funcionários sobre a impoFtân çià.dó trabalho dos mesmos junt1 
~º~ '-"",; 

R~co~hecida como utilidape Pública ~~ràÍ - D:_5.~tõ°7 ~ ~ e""!r 03/197 4 M~1 . _ '791 , de 20/04/1960. Segue a Lei de 

Diretnzes e Bases (LDB); o Est~ a cnança/ do Adolescente (E0~ e a Co~ 1tu1ça 

Após um longo processo de <? .. __ ºn_ ~nbção ~ a..Çon~~-it-~êqJra1 de 1 'wa, transfomll(jilrídj<,amente o que a CLT consagra 

como direito da mãe trabalh~~m direito da "t~ 
No artigo 208, incis~~ ConsfüuiçãJ~~C.:-~ J devi:r'II~ W o n' \\\ educação s~ ada mediante a garantia de 

RCNEI (1998). 

( ... ) atendimento em cr~ é-escola às cl;an~ s ~'!.</l'l-'!nos.~ 11 ! l u~ 1. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educa~ º . ~ácio~ n (lei n. 9.394'de 2~j2l9~) caracteriza a educação infantil como a primeira 

etapa básica e em seu artigo 29 define també'"f ~ª fin lidade: 'lf em ~ alida) e o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade em seus aspectos físico, psicológic6..., inte ctual e social completandà a ação da famma e da comunidade". 

A "Creche Maria Ribeiro", enquanto entidade só~~cional entende que o direitJ à creche seja abertura para conquista de todos 

no desenvolvimento integral da criança priorizan~ a~ d~•quação máxima no ate~~-Jiento integral de cada faixa etária propiciando o 

desenvolvimento tisico, psicomoto_.A.__ocional, intele~ al e ocialà-cFiança, suiefu da his· 
.... ~ .... "-" l J ./ ar,a . .· 

2.3 Capacidade de Atendimento 

Ú' 

~% 



• 

Para o ano de 2019 faremos o ate 

2.4. Fonna de Atendimento , 

O Horário de Funcionamento s.era-,dás 7h as 

~o~º'= e~ 
(J .... ~~ ~ 0 ,.. ' ;.,\ 

ti) .1.... ,.. 

~~~:..,~ 
SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 

-CRECHE -

-

~4(>'Fonc;: (14) 3234-8082 
. _. .. 

:rianças . 

. ~~--. ,,. 
,/.'!'-

. ~... ~~ ... 
r.:·- ...t °:"":.' se~undaa sexta-ferra. 

- . l 

2.5. Critérios de Elegibilid~e' para Atencjimànto \ • • • '. \ ~ 
Atender crianças. de eduçii'~(i' j mantil, cada~~'l éni!(lade p~~~l r~crição, com 

responsáveis inseridos no ·ll'(ercado de traba ~ ~'--IL 

2.6. Caracterização da Clientela 
. . ~ 

le as crianças oriundas de 

A comuniàade escolar está constituída de pais sem profissão fixa em sua maioria, vo1ados ao sustento proporcionado pela economia 

informal, não havendo verba destinada à escola\ or~rte dos pais. Estes contribui" voluntariamente com a instituição. 

Com o tempo, as professE scola t~ ~ o d~ ver no':,Pais uma ... cientização maior sobre o trabalho 

pedagógico realizado no referidóA importânc½os pais nb.te_g..(etol]Jd'desse p. soiem surgindo gradualmente . 
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SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 
-CRECHE-

Bauru/São Paulo Ceif: !ZQSQ-0'{0"~: (14) 3234.-8082 
í5 

Na maioria são empregadas dome~te) bu-díaristas (55%), trabalhadore1{ruiq_ó~t~ o civil (7%), trabalhadores do comércio 

ede prestação de serviços (30%)ili'~~ÕS (5~~~1ad~ 3%). 

., ~ f ~-~ -- ·- . ' ·- . . - .. ~- . . . . . 
2. 7 Exper1enc1a na reahzaçao~ .-.o6Jeto da Rarc.ena: ~ ' '-~: 

Há 28 anos a Creche Maria/k'fbeito exerce a /tiÍciad~t 1d; caçã~ ipfanti( o~ tempo contamo: m o suporte do Convenio da 

Prefeitura. 

l. . : · ' _ • - • .;<i_. r ( fü) 
1 '"-- ~~.Jl} 

2.8 Valor Global - F~}-T - , - '! _ )' . 
Repasse de verba Subvenção no valor de R$'8$ 149.087,50 e valor de 'º-ú[!.t)O a Dezembro R$ 343.612,50, acrescido,do saldo de R$ 

1 1 '\ \ 
15.166,81 que já havia na conta para soma do pagamento do 13º, totalizando R$ 358.779,31 . 

-~ . 

~ 
' 

"'Q 
::,:, 
o 
!"l 
z 
IO 

s-
~~ 



Nº 

1 

\. 
c.,'<ç;~O~DE ~~'d\ 

o u ~ 

(-

3- DEFINIÇÃO DE METAS 
3.1 Plano de Ação: 

METAS I AÇôES-

(o que se 1 (O que?) 

pretende 

atingir) 

Desenvolver 

atividades 

Linguagem Oral: Area 

Projeto 1 :~rtugues: 

Pedagógicas, Parlendas, 

que promovam Projeto li Hora 

ti) . . ., 'P' 

~lt;~=~<I' 
SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 

-CRECHE-
. Bauru/São ~o Celi: l;.7Q5Q-04Q-Fon,: (14) 323,4..8082 

~~5 

º#_{(V4' :-1~----,. 
~ ,' ' ·- . J\J~-=l" ~ 

JV r \ J 
i l : 
'· . . ( .... ·}_ . . 

• # 

__ _.. '- '\ 'Ili/ ··~so_s / --'\.._~~o DE 

iros, matetiais . ffiÇUÇÃO 

nos · U} JIT(Períàdo de 

tempo\\ 

Revistas, 
, imagens, cd • s 

cantigas, 

~. r::: 
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o. do 

desenvolvimen I Projeto . , 

to no aluno, de Cantigas 

conto; 1 parelen 
Ili ou 

forma Roda. 

intelectual e Rodas 

social. Histórias, bi 

de letras, G 

copiar textos 

criados, , 

produção de 

bilhetes, 

parlendas. 
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SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 
-CRECHE-

Bauru/São Paulo Cep: 12Q5q-O~~: (14) 8234-8082 
l~l;s.5 
- , crt.-

anceiro recursos 
ri~ e"/ r_~_cursos 
:os. ----:-> 

J~ r. . 
~ 

A •- r-_ [ 1 1 1 1 { ' 
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SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 
- CRECHE-

-

Bauru/São Paulp Ce_ p~., on.,: (14) 3234-8082 
,: .oao ;ss 

...... _ .ri • 

Area 

Matem~tica: 

de I Area \~~ ele,. ~ Coleções, b 

Mc3:tet ~ 3/ - !~--~~.r'~vi2~s . ...,.,. . 
umanos; FtnaRõetro 

Aprendendo 

com 

-- ' , ~~ 10 ·e recursos propn e 
1anham1~ recurs~, ~púJ21icos • 1 ~ 

quantot ·Nr' 
Botões; 

com 

diferenças, 

Brincar com as 

Semelhanças, 

classificação do 

. ,5. cada tum ( 
' \ ~ . 
ntar,- com ai: - ·" 

:eriar 
'Classificar. 
Brincar de Fêitá, 
supermercadot -, 
boliche, festa de 
--- ..,1:- s _. _ au't •· \,ÇI II UIGI U~ 1 • 

Ontem, hoje e pensamento 

concreto 1 
amanhã, Bloc1 

ou L ' . OQl@S. 

situacional, 

onde a criança 

\'~ 
1-\\\· 

t J.' 
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: ·! 1 . 

-n -o o ;s:, 
r- o 
::x: n 
-~ z 

IO 

1l9 

~ 

~<r 



faz separação. 

dos. objetos em 

categorias 

lógicas. 
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SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 

-CRECHE-
Bauru/São 1f11º ~~EI·. : (14) 32U8082 

,d . -máíll- . @ 1 
li. •• - ,-il 

l f\.4, 
,,,-• -J/ , 

,; ..... \ 

' ,~ 
~\"' 

\,\\ sd ' . II' 
~ 

~ 
Area 

Ciências: 
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T.razer a Reuniões 
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SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 
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Rua: Bernardino de Campos n. 2-28 - Vila Falcão 
Bauru/São Paulo Cep: 17050-040 Fone: (14) 3234-8082 

CNPJ: 45.030.244/0001-55 
E-mail: crechemariaribeiro@hotmail.com 

5. APLICAÇÃO DE RECURSOS (previsão de receitas e despesas) 
FINANCIAMENTO TOTAL JUNHO A DEZEMBRO- SUBVENÇÃO 

VALOR: R$ 343.612,50 (acrescido do saldo de RS 15.166,81:que já havia na conta para soma do pagamento do 13"; fotà!izalido R$ 358.779,31.) 

5:1 - RECURSOS HUMANOS 

Fonte de Recurso: MuniciDII . . ~ . : 
.. - ., .. 

Enca nos Sociais e Trabalhistas 

Salário FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13' Rçsclsão Féiias Demais 
QT Fonnação Cargo C/H Regime Líquido · 9% 7,5 1% 9% VANT · 1/12 1/12 . 1/3 l:ndargos Total 

Profissional Trabalhista Cota Mensal 9% 
patronal 

20% .. 
1 Ensino Coordenadora 8h CLT 2.987,85 280,06 49,21 Suoerlor 32,43 543,77 230,76 241,42 .. 308,&1 - 4.672,11 

1 Ensino Aux. 8h CLT 1.987,9~ 184,46. Suru,,!nr Administrativo - 22,07 427,68 230,76 219,45 .. '198,87 - 3.271,27 

1 Ensino 
Cozinheira 8h CLT 1.184,58 119,36 . 13,84 329,24 230,76 103,08 "128,86 2.109,72 Fundamental - - .. 

1 Ensino Auxiliar de 
8h CLT 1.260,19 124,63 13,84 329,24 230,76 103,08 '128,86 2.190,60 Fundamental cozinha - - -

1 Ensino 
Professora 6h CLT 2.213,26 189,05 21,89 406,14 230,76 151,25 176,07 3.388,42 Suoerlor - - -

.. 

_ . Total 
7 meses 

32.704,77 

22.898,89 

14.768,04 

15.334,20 

23.718,94 
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1 1 
-Ensino 
Superior 

1 1 
Ensino 

Superior 

1 I Ensino 
Sue!!rior 

3 1 
Ensino 

Suoerior 

3 1 
Ensino 
Médio 

1 1 
Ensino 
Médio 

1 I Ensino 
Médio 

1 I Ensino 
Médio 

1 Ensino 1 Fundamental 
18 I TOTAL 

1 Professora 1 6h• 

1 1 !Professora 

1 Professora 

Professora 

Auxiliar de 
Creche 

Auxiliar de 
. Creche 

Auxiliar de \ J: a'h.lJ{ 
Creche ..._ "' ' 

Auxiliar de 
1 Ih 1 Creche 

Setvlços 
Gerais 

• 

CLT 

CLT 

-
c,'<ç;~O~DI: ~'$)~. o (. .~ ;..\ . 

ti) • . • -~ 

~.,~:t#<I' 
SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 

- CRECHE -
Bauru/São ~~ Cep: R,o.sq-<>40·Fon5= (14) 3234-8082 

)~J;'' 

176,07 

OBSERVAÇÃO: O mês de Maio de 2019, foi encerrado com\> sal(e de R$15.166,81, sendo referente 1 1rte de pagamento do 13º. 

3.123,89 21.867,23 

"3.209,47 22.466,29 

2.373,86 16.617,02 

7.094,46 49.661,22 

6.571,80 46.002,60 

2.321,43 16.250,01 

2.109,72 14.768,04 

t805,76 19.640,32 

2.114,99 14.804,93 

47.357150 1 331.502,50 
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,3.1 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da.des1 
Manutenção e pequenos reparos em gera.l; Serv~ gráficos~ 
Cópias xerográficas; Impressões; Plasti~~ ~ação; 
Dedetização; Limpeza caixa d'âgua,Despesas ~:moj, oramento 
de alarmes; Recargas anuais de extintores'"~ lle1iftro, entre 
outros. 
TOTAL 

Fonte de Recurso: Estadual 

Fonte de Recurso: Federal 

Natureza da despesa 

-
c,,'-t,~O~DE ~~~ 

g ,r.... ; . 

~- '~e::> ~ 
"'"'-'1.41 Rl~ 

SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO 
~CRECHE -

... 

Bauru/São Paulo Cep: I7~40~Fonç: (14) 323~082 
l -- ,.3":'io:ui/dooJ; 

. .. .... 

' . r-,,.._ - eus1 

Custo Mensal 

Custo Total (7 meses 

R$1.610,00 

Custo Total 

Custo Total 
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SOCIEDADE CRIBTÃ MARIA RIBEIRO 

. -CRECHE-
Bauru/São J!aulo Ce}l~,0-~!1~: (14) 39.34-8082 

;5 

3.1 DESPESAS DE CUSTEIO ·(material de consumo: 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa 
Material de limpeza; higiene pessoal; ~rtá~eis~teria.l para , 
escritório; lnfonnática; Material dldátlcol f,.dag~tco; Água; Luz; 
Telefone; Materiais para manutenção/~~. utensílios 
para cozinha; colchonete; Lençol; cortinà~j,iédos; uniformes; 
entre outros. 

TOTAL ~ 

~----~ 
~ 

Cu_s!!> Mensal ~ . 

\. / '~ 

'--4 -~< ~~ }) 
) ) ' · R$1.500,Q9/ l ' \ n - -

3.2 DESPESAS DE CAPITAUAU.xluo (Equipamentos e Material l ~\irte) :;lizar até 5% do valor anual. ) 
VALOR TOTAL: 

Fonte de Recurso: Munlclpal 

Natureza da despesa 

Equipamentos e Material Pennanente 

TOTAL 

-

Custo Total(7 meses) 

R$10.500,00 

Custo Total (anual) 
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6-CRQNOG A ' . . . 
RA,MADEDESEMBOLSO(v, . ~ - .•.. ~-t,.. 

6.1 • SUBVENÇ~O . . '"'- . ; 
Concedente 

1ª Parcela ?-Parcela 8'P~ ela 

6.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOtsO/'Auxluo (valor 
Concedente - Fonte Municipal 

1• Parcela I r Parcela 4ªPan:ela 

7. CONTRAPARTIDA (quando houver) : R$ • 

7.1 AUTOMÔVEL: ( ) sim (X) não 
~ 

\ 

~ D 

9" Parcela 

118 Parcela 1 1?8 Parcela 

49.087,50 1 49.087,50 

118 Parcela 1 12" Paroela 
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Coordenador Pedag.9.gi,2_-g 
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. · COMARCA DE BAURU,. ESTADO DE SAO ·PAULO ' 

· -· José-Alexandre Dià1 Canheo _. ----~~--.----. 
• •-:fP;":,.~;t- ;., .. _-;-; ' ;1 

7·· ,;p; . ; OFICfil / 1~~;• J~~/f'( 

. - ·•· . _:._.~ .'.::~·-. .:d)' fio~Qrá.rios!": ,·. ·1"~- =~ a~~oas·eminent~ :IÍ .que'rrí~o:-e:onselho-l)efit)erálM)-da 
· · • ·•,:: '· ... 1· ·· ;,: · : · ·<. ::', l_~stltuiçã~~lver.tflSli~_r:~ e>Se títt1ló: _ 1.: .. ,,· 

., :· , .... ~. ":~\;:!- --;. r ...... ·:, ~ .. ~~'\ J i .. :/ ·:._"":·_ <''1_ .... ·, 

Parágrat:Q 1~~ · .. Ç)s sócios ~o ·adn,ildps qua_ndo. ~sentados por -outro sócio e aceitos pela 

,_··e - ,;·:': ':'t:··firêtO~~:(_/?':Ç:\;:,~-- ,_. '-;_:·-·,;\:!,. ;-\:<;~;?1f,t;~t-?i;:~~;'k--: / ;;,~:~.,;, --~-1 

Pa~grafo 2°- o sócio, ~~~;;-·~4a q~rnissijo-Ji>f esç,nto~ põr.,m9liy.os paJ'ti~lares_. · - a 
qualquer-flora, 'à.airetoria.-· ·' --· · · ·· 

• • • .. : . . .· • ~ ··;· ,;· ·- .i... , 1.-:.. .... ~:;··· - :'J., :.. ~. ... • • , • f ~ ... J 

.-·. Parág'rafô 3•. ,. o .sócio -ser.t.'dem.ílido por.justa ca~: ~~~-Ô~-~~m~rir'qualqu~r \lnl dos seús 
... · ··-- de'Veres, àfíumêriião:oo áf119Ó'8":r.,., ;,- ;:,, ··}.i~!~~º,·' ..: _.,!~ . ' 

- ... • ~- ·• · _ ~~:{·, • • •. ·>t : ·J·~l'~ 
1
-.. r ..... •.j;-::;~; _ ,...::,·. · ·_-; ,. 

Parágrafo 4°- õ.~:<S~ci~~t1~;:~c(~Q-JJQl,~adç'~Í)é'f.â~õ,"p,;·~rso a.~~ia Geral 
. ;; ·.: .. • .; õônvó<làda1extraónfiiíatiam'botêpara 'este:fim.,;.,f:;-.r,'{".':<'. ' .. \ . 

.. -· - - . ...... _ : \ •· . - -- ." ~ , · /. . n .' J' ... ,5!;;.~'*i ... ~ ,\,"i> ~· ·-.JA .. ;. 

I 
O ~ -~:arágrafo 5~~ . À qualida~e .â~,~ado: ~-l~ra~sm!~í~~~t(··:, ~~}'~S T, · .. ; .- ·. · ·~··· 

· . · · .. -~-~~ •· ~Sã~'<Sir• dÓssóêlos,:qUÜe&-comsuas~tifi~~~ $,~iai~: ·. i~: · · 

f
,-s . '::!. -1.n\ :~,:, i .... ".; :;·,:;:..-.~--,?A'i_~;•!~4J;:_1:<""·~:,;:,.-.,; }Y,~•"r,~3~;1~r ~':-, i;-·. ,,_:-~1_:-~1, .~;(·_·~~.---~ : . ., 

.._., f '.it'·. ·' \ -: ~' rr. :1,:µ,.-;t::_ • Vótaf1ctséi: votàdo J>'-nl oúa~ êl~tivos~;!-, i :•.-: -~ · 
O Ji " . . ·. -· 7 • 11 - Jf..,. ... ·+_ · ., ... "' \ ~, ......... "';;,·,~ ........ · G ~-""".., . .. ► 

""'<.li ~ -. -·, • /; ··_:.;,-.• .. :1-~ .,., ... t•,...,. e,,;ias~n:iuoi,_ras_ -' ~ª~;,.r- ·:•>·. :::.r•:,-;, . 
l , ~ <f: I -~r-. . ·.· • ,. ', .. 1lfl~l1;,'J~Su_ . ., . : . :· , a~'.l>O!~~ i ~ QíJ· p!'Qyidê~~:~9~~aspii'em ao ~ 

1
, ~ , · i , _ , .. :: ,, .: c.'d~_tf~Q'n!cf o~o ·d!i'~,~idade-, ,bet,n por~o·.:den~ar qualquer ~ 
V.J. ~ ! · · .,,_n•_ ·: .,r,~;':?=i~(~~;~--~~~~ -~t~~~~as:,c1a·-crecM eT~ ~~Çi!1iv~ 

/

• l7V- .t' e~ f ,;~ . JV,·· . ''-Req,uê~i i~0;:•:fÍ~~)ltec";lfq'.•c.ôrrsilbo:.'Qe1iberátil1Q;. a ,conv~ _de .. ; 
~ , ~ ;' ,;. •• ·;' .:· ... • _;' •• , .. , '': •• ; 

0 ~1,ti•'. 'Q riti ~ rdfríâriá1!Ü$llficàr~êni>,WQe 1i&nt!3i't$roe:o ~ítfô. 
W ~ ' :! • V. NJhtiiírnJ~Jla<f?~tr~:ser.:1~~~ó'de/ex°~r\H~f~•i-~~ção êrú.e 
U,.· ~ ·. · Jhe ~~-ª sido·legitlm~e!l!e.:~nf~cló,,a ,:ião.ser r10S .~ -~-pela forma 
~ J p"i'evisto'$'·óã Lél 'ou' flo'.Estatüto. ~:;-~•::: • ' ., a ••• -.. \ . ·'-\ ,i t .. 
'-::, ~ ., . • . ... ' ' !,_ '; . . 

Q _ :_f . P.~rágrafo único - Não.há_ ~J!lre os a~os; .d!~!~s ~~~ -:ri~<ilpr,>CQS, 

ÜJ i Art.8"- , Sãôdeveresd~ssócios: . · ·-':='.·: .,. i·c. _.,,,. ·, , 
. ' ~~• •• "." ._ :( .~••, •• '• !'"--~ ,"' • •:~• t ?,~{• • •...,_.._ ,_, .. ., .; ~~ ~ --~•:_•~> ._;_.,."":f._ ,"1" .; i..:._LJ••• \... • • -::! 

·· -:---.. - 1. . , , CÚmP!irdÍspo~~s.e$(~l!fãrià~•9,~r~~,s~ ,::·= 
•. · .. -. ·~ .• ; ·._,Ji: . ..,•acatafasdetem)jn~çõ'es:dà.Qltetbrli,4i &!>'Résoluçõ•~das,Assemblélas; . 

êr.: ,:;•· j!." :j{~~~-~~~~11~~~s•-:1~i~ ·M~! 
Pa_r:á_grafo. 9~lêà'~ · -~- ./fiãô .. h"ã. entre~-a~._c:j[relt~ e,o~~ r:it'cíj,rooos. .-~•:.'.;- ./ ., :. -•·•-~ 1• .... ~r~: -~1._····lt-~::"'~~-~. _ ~:••·•· ..... ~ .. ,-: ..... ~ · .. ·~;!-~1~~• ;;--;';_!,T. ,~ " {;' .. ~t ;i; .. ".;· ~ , -.,-... -:f\ • · ~, 

~~.-_~ "'-... _--.--:q_s._l~ó,$~'.ij~ó ,réSP.!,)Jlden:l '-nem;QJesm.d su~'1.arntt..nle.,pelos .encargos da 
. =·· - · • · '.,é}tjjêtj_:ef~~-f;du~.MonJê!rn,~o.,;- .~,.....--.... , _ . ._- - -----------.,-----, 

/·r:~:-?0·--~1n~,-~:- '1' · •:f, ,; : .• :~,, ,: ,,·_: ~ -~--yf,:: :;. :7 '1PRlh1EIRO s Ef{V;~ R~G:~~...,-'L e Af:E:<()S C!: e.,l P.U 
'. : . .- . \.- , . . . ,. , ,_ .. - ' ·: C~PiTUJ..9'11.1- M 'd S 1g' ., .. • 2-45 li.WRU SP 

,. • ~ ·:\·. • : •••. • ;;;\ ... 

1 fi{.:.::-,?i;:!~t.f\\f~t · j~:'.}·\:_::.:.-~~·?<~:J::,:-:·-t~~-.. !;_\ ~; \~\. -~ , ~r_eon ;:~) . .-! . ~-.~, :!. ~· . • ,:. 
Da Acfnfriisirâ~o'll .,,.,., ... , ·• :_,.,_. ,~., .. , ,, ,, '"'•''"'··· -~--,,,. 0-~:- ·" . ' ., ·.PrOIOçola.;lo··•Jlieiólllincóo sob-a n . . 

• · 
1 
· ·',. ,.: .;,: ~;::.-;;:-;_~{ .. f ~·:~:,;\•_,;\; -;;--:~tL\:~'., .. :_-r" .. ..: ~\'..-,, '." ·i,'.:_•:\: . 

Art. 10° - A Creche e Centro Edúcllwó Monteiro Lobato será ·,dministrada por: 

11-' : · · oire~na 1::xêcutlv~: ,, · •· 
Ili•·: ConselM F.lscal; . _ .,, 
iv'.'·-\ conse111·0 ~!l~~t ·• ·~::r· ·--~,.;, .:;'fi<-.":_'_.> .. },· _.~ -~ ~._,~· 
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· ' entidade·:co~~--~~e -~'·at~íd~~s•:.pre~_~ntÉ~JI~ Estado de São 

Paulo, preferencialróenté íio município•' de origem •ts reg~ no Conselho 
Nacional de- Assi5tência ~ocial - CNAS; f,,existindo~· a instituição ~unicipal, 
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Oficial de Regist(o _ Civit da~ pe_~oas 'Jurfdiq~s .. de:a,~~riJ,· -ce~iftca··:Aue a presente 
certidão, composta" ge ·? ( s,e.J~) f9thas 1 .extra ida. ériJ tó_P.t~q~, ,nQs.{t~rfll.Q~f dq_ artigo 19 l+;~ 

da Lei Federal\ nº':6'fQ1fi/73 _\ f~re-sé> a~. títúlo ,·rriiQ~?fil,m_ado sob nº 3.059, · ~:~ 
correspond~nte :ã ~ -s~ó~. ju~ ~i~ cié.h~g,i~~~ ·GR~fH~~"~EN_TRO'· Ef)Uc_A_TIVO,,__à 
MONTEIRO LOS~ . ,'~dE, ida nt~: 1ns·erita ,~ . -ri~º 2q~~.t-Pi?~d.1_d9.,-d~ .... cel1Idao nº ~ 
7.309. O referid · ., : vel'< _.·ae· --~-< a lé~ ~ ·ur.ú, ·17. -°'e\Jsetembro de 2015. 
Eu . . . :· ·~.,:· .. , ·., _ ?.• ;i ~ la~i. i,.,v,._.p~~, _:.· .. ,}}/ >t.l\~~(~l_!~r~ d~~ busca 
e d1g1te1. E ,- · · · ·. · 1 

- • · o __ ant ~ ·SiJv.a)t escrevente, 
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~ .. CRECHE E CENTRO EDUCATIVO !MONTEIRO LOBATO A
cNPJ 45.033õ529#0001-41' 

Reconbeckla de Utilidade Pública Mumclpal @rif. Lei nº 1600lll de 15n.J/71 
Recoohrddá de UWldade P6bl1ca. F\xl~ conf. Pem:to n<' 78348 de 20/12/13 

Regtstrada no Consdbo Nactonal de Asslst!nda ~ sob o nº 257899/11 - M1\t:. na Sec. P. Social e,o!J o nº 2344 

Ao 
Primeiro Serviço Registrai e Anexos de Bauru 

PROC. N! 19{ / i(f 
FOLHAS -=f 94 

lR Of'ICIAL DE REGISTRO CIVILf 
fE ::§SOA JURÍDICA DE BAURU 
~ir·wifllho,ffntt0-31/Sitaoo fi,.tAOo , 

Sebo~ • J 

Jo\ 
A Creche e Centro Educativo Monteiro Lobato, com sede à Rua Dr. Fuas 
Sabino, 11-40, Bairro Jardim América, nesta cidade de Béturu, matricu a~, .. ..,. 
cartório à fls. 109 do Livro A n.º 2, em 30/10/1969 solt> o n.º 203 vem 
presente mui respeitosamente requerer a Vv. Ss. se digne arquivar a 1• 
autenticar as segundas vias anexas referentes a Ata de Asse ia t 
Ordinária realizada em 11 de dezembro de 2017, que trata da e · d nova 
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberati\lo, com man para o 
período de 1° de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 20113. 

~ 
·-- -···· ' ~ 

,~~~ o ,._~ ~ , ~ i<t.( ! Bauru, 11 de dezembro de 2017. 
~ . ~ 

W Z ,! ,_ ~ í · 1 .' 
" f! ~ .~ - , . , ,. 
.. ~>'7 1 J : ! 

~ f;-· '. / ~·t -i"'- ~ '·-»--z C..,, l ~ -J:a~rgar~t H~hes --

. o t Presidente/ 
o f , 

~ LU.C/r10s Wenceslau 
Secretário 

Nestes Termos r· 
P. Deferimento 

1 
1 
1 .. , 

,' '/{ ; ;. \',; ' J : ? 
~•r 

'; . ,, 

·Rua Dr. Fuas de Matos Sablno, nº 11-40 • Jd. América - 1:one/Fax"('I.C) 3223-1867 / 3227-9091 
CEP 17017-332 ·Bauru .. SP · 

e-maH: creche@creehemontalrolobato.org.br 

\ 
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-- •···==-tft iili .i_-... . _:_:~ . -~-- _ ~~~~bro de 2017 o 31 " ___ ... --

•s..ft~IFICAD9S 
11.11111 4f por N.2.s.; em ~ da, .;_•;ÂPt!u. -c"~~~•J ·1 
ARTIGOS DE P-1.ARIAElAEU-EPP com IDdaaacllrnlil conc1190M de ll0Clllb com o 
Cdlal, FloUbe,10opaz.ode 015 (dnoo)dlM oon1dol, • oontardlldalllde~CINla 
:--.pa111q11eovenoidorwlnaaAllcle-dePraçoa,tob11811e•d9coolrdo)~,:; . 
lffl~á,-ol.pod<,N:lo~:~~- ........ ....,...,.ro~ 
;,..,., oo\;llplllllO'mdoEdllll. 
~ oe ese daUlmbrO c1t 2011 

Vicente Julllno Mlngull Canelada - f>nlW!D Munlclpll 

CftECHI! E.CEJlfRO EDUCATIVO M0NT!IIIO LOIIATO 
l:l>rTAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIAOERALORDIWIIA 
ll.rn oblclln0ia a atl' 7', 13 • 18 do~ em-vigor, bm corwoaadoe. oe lõclol 
~ e uldldoM da CrlChe e Centro Edlallvo M9nteio LobetO, pn 
QJfflPIIIOnffl.a RlUIC etllngualAcademy, elloUvrillAl!onloJo16Allllo, 11'1~ 
.'iO, dee1a ddade de Bauru. pera a AINnill6II o.. Ortirla a •llzw• no da 11 dl 
datembloda2017, às 18hOOm..com1)11111191deR/3dle6cioaem~QOl1YOCIIÇloClU 
om~Qll'IYOCflÇloà81éh!SDm.,CClffl~IÓllel'O dap!IIIIIÇ88.patatrlllrdoe 
llllglJWeeaaauntot: 
1· PreeaçllodeCanlaadaDnlolll~ 
2· Demonstl'IÇ6o do lliCerYO pall1monllll para trnftrtncla llmbõloa aoe •• 
~ -
3- . t>alberaraoblllllltelnadl~ 
4• EltlçlodanovaDll'ftlflaEICIICUfll,ConeelloFlecaleConNlloOllbllathto, 
command11Dprwlieoparaoperlododl01 de}l!-.ode 2018aS1 de dezeni>rode20t9; 
5- Oulr'oel8Mloldeln191111edaEnlldade. • 

Bluru, 01 de dmnlblo da 2017. 
ADIAl!TOAIA 
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(diíiidlliiíaõ 11!, 1'JifJIJlT)..//il(!I.• ~ ~ O pNNIIII Bdltal, OOIII p,uo de 411119 
(15) di. ,-. ~ ~~o ~Bdtt.l, d-"o da looallaçoa· 
da•~ lfi'· 19 da IAI 6,7f,6 ,./ll//l.-l'lnl.iul, 06 tle 0=:-J!i::; clw Ã.011 . ./lí//,• 
~. ÍtÍ, ~ ,OSS~NARDO LACERDA DA ROCHA, Oficial, 
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'\' CRECHE E CENTRO EDUCÁ•TtVO MONTSIRO LOBATO (t 
, CNPJ 45.033.529/0001~!0 

~líflil-,. 7 . Reconhecida de Utlli~ Pública Municipal conf. Ld n° 1600,"ll de 15t00/71 
~nhedda de UtlllCÍ!Mfe P'1bijca ~ conf. Decreto nº 73S48 de 20/l'J/13 

Reglstrada no Conselho Nacional de~ Social sq_l?_o O (II -Mat. ua Sec. P. Social sob o nº 2344 

_. f I • • - iq'f{fC{ -
fO HAS _ ~ ~ rtõ2 no~F,;:;c,~A;-L O~E;-:R:-::E:-::G~,s~TR~o-c-,v-,-L 

DE ~ESSOA JURÍDICA DE BAURU 
Rua Júlio deffi flho, nt 10-31 / ~ 08 

PROTOG E ~tqpfll,MAOO 
S.ont O I ti ;J 4 

DECLARAÇÃO 

. ...,, _ __,. 

Declaro para fins de comprovação de Convocação de Assembleia Geral ~ 
Ordinária, que foi afixado na sede da Creche Monteiro Lobato, em local vis' ri lo< 
e acessível, o EDITAL OE CONVOCAÇÃO onde foram convocados os . v . 
contribuintes e fundadores da Creche e Centro Educativo Monteiro Lo·--
tratar dos assuntos relativos à Prestação de Contas da Diretoria ve.~ 

Demonstração do acervo patrimonial; Sistema de eleição da nova n...:attvió 

Eleição da nova diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deli e ~ 

outros assuntos de interesse da entidade, oonfonne previsto no a · 1 do ~' 

Estatuto Social. O Edital de Convocação foi afixado M instituição em 1 de ~';;:..~\ 
dezembro de 2017 permanecendo até a data da Assembleia Geral Ordinária. ~ \ 

.. ' 
• ' ' 

E por ser verdade, assino a ~ .,,~o. 

12rs:::201/8' 
en da Silva 1 

.92 
~ni1,1111nadora Pedagógica 

Creche e. E. Monteiro Lob 

r· 
1 

DENOTAS E DE Pll01tSTO ~ lETW E 1fruLos DEIW..aU-SP 

-:...~ãt=«>•- lftl!.lta I~ /~ a;::- , 
oocuem>vMJD01101E1TEcoftisa.ooeM1fflf11CIIWlE • 
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CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MOftTEIRO LOBATO 

12 OFICIAL DE REGISTRO CIVJ 
DE ~ESSOA JURÍDICA OE BAUR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃ, ::~11rr 
ASSEMBLÉIA GERAL O 11.~ARlDt==.~~-i-~ 

Pr~oc. Ne ./'ff J -f q 
FOLHAS_ J: 2) Q) 

Em obediência aos art° 7°, 13 e 16 do Es,tatuto em vigor 

convocados os sócios contribuintes e fundadores da Creche e C ntro 

Educativo Monteiro Lobato, para comparecerc:!m a Fou BiJ ngual 

Academy, sito à Avenida Affonso José Aiello, nº 12-50, dest ~ade de 

Bauru, para a Assembléia Geral Ordinária a rc!alizar-se no ia 11 de 

e- dezembro de 2017, às 18h00m., com presença de 2/3 de sócios em 

primeira convocação ou em segunda convocação às 18h:30m., com 

qualquer número de presenças, para tratar dos seguintes assuntos: 

·1- Prestação de contas da Diretoria cessante; , 

2- Demonstração do acervo patrimonial para transferência simbólica 

aos sucessores; 

3- Deliberar sobre sistema de eleição; 

e- 4- Eleição da nova Diretoria Executiva, Conselho •Fiscal e Conselho 

Deliberativo, com mandato previsto para o pE~riodo de 01 de janeiro 

de 2018 a 31 de dezembro de 2019; \ · \ 

5- Outros a;:untos de interesse da Entidade: A '.:--.. ,..f!~,.;,,r .. 

íR~ \ \,•~i,,sr 

\ ~~- -:} \ Bauru, 01 de dezembro de 2017. · 

; ~: . \\. 
i 1_: .. ;_., , AOIRETORlA 

\.....- .. • l 

' ,, 
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'\I CRECHE E CENTRO l!DUCAT-IVO MONTEIR0~0~1 '.t! 
, · · CNPJ 45.033;529/0001~!0 , PROC. N•~1-L-'-· !.-

Reconhecida de UUlidjlde P6bhca Muntcl~ coof. l..ci nº 1 "1Jl&lfil, L- .»AS.. 800 
Reoonheclda de UUlidade P®.ijca Ftcbal conl Oecrelo nº •.-:i •=fi,S JJijJfp 1 

Registrada no Conselho Nacional-de~~ aob o nº 2$7899/71 - ap~ , :6' ~E'!Ãl}~ 
p~ rlfhu, nt l0-3l/Sifa 08 

CÕPIAFIELDAATADEASSEMBLEIAGERAL lr,J f i11F~ 
Ao decimo primeiro dia (11) do mês de Dezembro de 2017, reuniram-se em AssembJeia 

Geral Ordinária, os sócios contribuintes da Creche e Centro !Educativo Monteiro Lobato, na 

escola FourC Bilingual Academy, sito à Avenida Affonso José Aiello, n° 12-50, --·-· 

cidade de Bauru, com a finalidade de se proceder a eleição da nova diretoria exe · 

conselho fiscal e conselho deliberativo, com seus respectivoi; suplentes, com os 

para o período de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2019, conforme 

convocação publicados no Jornal da Cidade de Bauru, nas edições de e 

07/1212017, nas páginas 27, 26 e 31 respectivamente. Convocada para o ·n~io as 
.... 

18h00min horas e não havendo comparecimentx:> em númen> suficiente exigido, conforme e-~ estatuto foi então adiada para as 18h30min horas, quando então foi instalada a assembleia 

...... ~ com os comparecimentos constantes da folha de presença, que fica fazendo parte desta 

~ ata. Iniciando-se os trabalhos foi instalada a mesa diretora com a indicação e apro\-ação 

unânime por aclamação de Sara Margaret Hughes, par.3 presidente e Luiz Carlos 

\ C: • Wenceslau para secretário, que após empossados. foi dada como legalmente instalada a 

; ~ ~ .. _,. l ssembleia. Dando continuidade, a presidente fez demonstração do movimento financeiro 
. ' 

- . da Creche no presente exercício, bem como demonstração dos saldos bancários. t,3fldo 

• · aprovação unânime da assembleia. Também foi entregUEt aos presentes o relêitõrio 

patrimonial da Creche com a desaição de todos os pertences, para transferência simbólica 

• .à nova diretoria a ser eleita. Toda documentação após analisada, foi aprovada totalmente 

·peta assembleia. A seguir a ~idente da mesma, Sara Margaret Hughes usou da pa1lavra 

! • · · __ para anunciar aos presentes sobre as providências necesnárias para a realização da 

eleição da nova diretoria, conselho fiscal e conselho deliberativo com seus respectivos 

suplentes, esdarecendo ainda todos os artigos e itens do Estatuto a serem observados na 

assembleia. Em virtude de não existir chapa de oposição, [foi entã p _ que se 

procedesse à eleição por aclamação, tendo sido a proposta áceita unani · e a 
' 1 

seguir foi exibida aos presentes a chapa única com os r,tomes e,res vos c:an~,para a 

diretoria executiva, conselho fiscal e conselho deliberative>, 'tnclusi os respetf ivos 

suplentes. Após consulta à assembleia a chapa única apr~~ · ap a por 

aclamação por unanimidade e':"' seguida feita.ª leitura da """'ª~~~•i!!i{; .. ; . . foram\'-
legalmente empossados e relaaonados a seguir. v .. · .. : _ . : •· .-

. -\ ' . \ 
. ;.' · .:- \ ·- . .. . ,-;. J t · ·✓ (J 
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