
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. 
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\\' CRECHE E CENTRO EDUCATIVO !MONTEIRO LOBATO ~ 
.... ~,.... . ..:Al.lla/í CNPJ 45.033.529/0001-40 

Reconhecida de Uttlldade Pública MunJctpel conf. Lei nº 1600l'Tl de 15,()9/11 
Reconhecida de UtllJdade P6blfca A!dtnlconf. Decn . '1fA:~:-;:::::--=~ 

Registrada no Conselho NacJooal de ~tblda Sqdalsob o~º 2578S . 
. .1 rJ Rua Júfío de u--.i... RU 
PROC. N!! .../'(~ / 1"' PROTOCÕLÃÕÕ}""°•ntl0-3~~~ 

FOLHAS __ ~ _;? Soltont O 1 1 1'§1 
Todos os nomes constantes da chapa única e aqui relacionados após aprova~ e 

aclamação unanime, foram legalmente empossados com ,congratulações recíprocas. A 

seguir foi dada a palavra livre e ninguém desejando se manifestar foram dados p 

encerrado os trabalhos, tendo a presidente da mesa solicitado ao seae1ário q~ ~ 
lavrasse a presente ata que após lida e aprovada pela assembleia será assin 

presidente e secretário, tendo ainda a presidente solicitadc1 à tomada das idê 

necessárias para o registro e legalização da presente ata junto ao ca 

circunsaição de Bauru. Nada mais. 

Bauru, 11 de dezembro de 2017. 
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Regtstrada no Conselho Nacional de Asmsl:êncla Social sob o nº 'J:578rJ9n , 1 t'NJJ~ 
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, CNPJ 45.033.529/0001-4tD 
:.ill-.S Reconhecida de Uttlldade Pábllca Municipal conf. Lei nº 1600/11 d.e 15,@/ll 

Reconhecida de Utilidade Pública Federal conf. Decreto nº 73348 de 20/12/13 
Registrada no Conselho Nacional de.Asslstência Social sob o nº 2578fl9/71-Mat na Sec. P. Social sob o nº 2344 
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\la\ CRE·CHE ·• CENTRO ED.UCATIV()_ 1111:0NTEIRO LOBA~ 
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l..:.".~l'lil"f>] Reconheckla de UUlidaJe PúblicaMunictpal conf. ~etnº 1600(71 de l~l 
·-Reconhecklade.UUlldade Púbbca·Pbdcr.ál-cimt: Decn~ oº 73348 de 20/12/13 

Reglstrruhtno-Con•Jho ~ de~cla Sod.11 aob o. ri' 267899/Ti -:- Mat na Scç. P. Soda1 sob o nº 2344 

DIRETORA PRESIDENTE 

DIRETOR 
1ºVICE PRESIDENTE 

DIRETORA 
Z-VICE PRESIDENTE 

DIRETORA 
1ª TES0URERA 

IDIRETOR 
JO TESOURERO 

DIRETORA 
1• SECRETÁRIA 

DIRETORA 
2" SECRETÁRIA 

DIRETOR 
PATRIMÔNIO 

QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA EXECU'l'JIIPE"n:;:;-;=:-:-:;-=::--::-~~---
PERk>Do 2016-2017 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL! 

SARA MARGARETH HUGHES O,L, 
E;f.,~A J~RÍDICA DE BAURU; 
PROTOC= ft, nt 1~3l /Sala 08 · 

1 Soboni O f i nroo ' O,'N 04AJ§J1988 
Americana, casada, administradora, 
CPF: 214.389.528-30 V197227-2 
R: Jayme Vicenle Holoway, 1-51, casa 7 
Fone: (14) 3878-8600 

1701M80••_!l8a~U!!!!N~ ~-::"'-"Jl:.,.._-I ........ ---
ALBERTO OELAI DABUS kJL.,, 
DJN 19/07/1981 
brasileiro, casado, empl8Sério 
CPF: 295.722.048-23 
R.: Alhdo Ruiz, 5-10 
Fone: (14) 3227-4045 

t>ROC. 

FOLH 

RG: 2.547 .367 SSPJSP 
17015-120- "'""""'•u,.;,r 

ROSANA ROCHA FERREIRAJORGESCUDEUJER d._, 
brasileita,caaada,pedagoga 
CPF: 120.138..11tM>8 RG:18.221.64:! SSPJSP 
R.: Dr. Fuas de MallDs Sabino, 9-64 
Fone: (14) 3879-0541 

MARIANGELA PEREIRA DE ALBUQUERQUE BCIMPEAN ,dt._, 
DIN 04A>381982 
brasilera, casada. admitisllado.a 
CPF:222,327.988;-01 · RG: 30.47-9.854-X SSP/SP 
Av. Ãffonso Joí6 Aiello~ 8-200 17018-786- BauruJSP 
Fone: (14) 323&5000 

RAPHAEL LORENZETTI LOSASSO {)fv 
DJN 26J01/1973 
brasileiro,casado,admininador 
CPF: . 141.297.888-25 RG: 20.817.535-0 SSP/SP 
R: Jayrne Vicente Holloway, 1-51 csi.sa 9, 17018-480 - BawuJSP 
Fone: (14) 3203-2829 

MARIA FERNANDA NOGUEIRA VAt ENTE OBERG tJ/L 
DJN 10}0511965 
brasileira, casada, engenheira civíl 
CPF:068.101.278-10 RG:14.808.038 SSPISP 
R. RubensAnuda, 19-170 17017-150-BaulUISP 
Fone: (14) 3234-7232 

ANA CECÍLIA FRANCISCÀTO 0C 
DIN 18I05/1965 
bnlsileira. civorciada, nilaç6es públkas 
CPF: 096.149.068-39 RG:13.498.052-9 
Av. José VIC8nf8 Aiello, 7-70 casa 6-30 
Fone: (14) 3313-8266 

\ 
\ 

\ 
\ 
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CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 
SUPLENTE 

CONSELHEIRA 
SUPLENTE 

CONSELHEIRA 
SUPLENTE 
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QUALIFICAÇÃO DO CONSELHO FIUC E ~~A JURÍDICA DE BAURU. 

Rua Júlio de Mesquíra Filho, nt 10-31 / »ia 08 ; 
PROT~ EMliiOifLMAOO ,. 

ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE ANDRl"UAlll:..i.0 n1 U 1 1 V tJ 'I 
brasileiro, casado, empresário, 
CPF: 961.335.978-87 
RG:8.353.083-6 SSP/SP 
Av. Affonso José Aiello, 6-55, casa 20 

CARLOS RENATO TRECENTI 
brasifeiro, casado, administrador 
CPF: 120.210.~70 
RG: 17.559.0904 SSP/SP 
R : Jayrne VIC8flte Holloway, 1~ 1 casa 7 

ALVARO DASUS 
brasileiro, casado, adminislmclor 
CPF:051.429.158-36 
RG:11.534.792~ SSP/SP 
R: Dna. Helena Pereira de Moraes, 415 

WILSON NUNES OE SIQUEIRA 
bl asileiro, casado, administrador 
CPF: 283.139.338-87 
RG: 4.696:574. SSPISP 
R: .Anna Pletro Forte, 301 , 

CLIO CAMARGO PACHECO 
brasileira, viuva, professora aposentada 
CPF: 058.523.438-89 
RG: 1.527.412 SSP/SP 
R.: Araújo' leite, 27 42 

LIA FREOERIQUE FRANCISCATO 
brasileira, casada, empreséria 
CPF: 212.767.248-88 
RG:4.890.307 SSP/SP 
R: Azarias Leite, 15-39 1701 

I 
/ 

05707-400 - São Paulo/SP 

17018-820-&uu/SP 

17012-055-ea.u/SP 

(' 
- Baru/SP ' \ 

\ 

\ 
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~ de Utrudade P6bUca federal ooof. Decl:ieto n° 73848 de 20/12/13 

Registrada.no Con8eJho NaclQDa) d• As.s!elf.!,rta ~ -sob 9 nº 257ffll9/ll .. Mat. na Sec. P. Soda1 sob o d' 2344 

PRESIDENTE 

1• SECRETÁRIO 

CONSELHEIRO 

CONSELHEIRA 

CONSELHEIRA 

CONSELHEIRA 
SUPLENTE 

QUALIFICAÇÃO DO CONSELHO DEUBIERATIVO 

ALBERTO OABUS 
brasileiro, casado, empresério, 
CPF: 799.057.578-72 
RG:5.991.408 SSP/SP 
R : Alfredo Ruiz, 5-10 

LUIZ CARLOS WENCESLAU 

~-~~~------19 OFICIAL DE ~EGISTRO CIVIL I 
DE PESSOA JURIOICA DE BAURU , 
Rua Júlio de Mesquita fdho, nt 10-31 / Sala 08 f 

PftOTOCm ~ca>flMADO 1 
Sob•>nt . ., a • -

17017-120- Bauru/SP 

PROC. N _./.:.~!...:-l,1----f-
brasileiro, casado, bancál io aposentado 
CPF: 239.886.228-34 

FOLHAS 

RG: 1.600.9523.868.448 SSP/SP 
R : Octacitio Audrade Towinho, 11-43 17010-170 - Bant/SP 

FERNANDO JOSÉ MARTHA DE PINHO 
Brasileiro, casado, 8COI IOfflista 
CPF: 015.487.678-08 
RG: 5. 770.543-4 SSP/SP 
R: Machado de Assis, 10-080 170 4-038 - 88lrulSP 

SILVANAANDRADE 
brasileira, casada, nutrieionista 
CPF: 951.335.978-87 
RG: 8.353.~ .. SSP/SP 
Av. Affonso José AiallQ, 6-65, casa 20 17018-620 - BanlfSP 

MARINA BRANT OE CARVALHO MARTINS LOSASSO 
brasileira, casada, pedagoga 
CPF: 282.418.408-61 
RG: 27-759.562-9 SSP/SP 
R: Jayrne Vicente Holloway, 1-51, casa 9 17018-480 - Bat.n.1/SP 

ANA LUISA G. S. DABUS 
brasHelra, casada, do lar 
CPF: 323.458.068-50 
RG: 27.804.064-6 SSP/SP 
R: Alfredo Ruiz, 5-10 17015-120 - Balni/SP 

CONSELHEIRA MARIA RENATA NOGUEIRA VALENTE 
SUPLENTE brasileira, casada, ptofessora 

CPF: 112.145.558-10 
- RG: 14.808.039-X SSP/SP ~;i~"-- _, 

___ _,_,--- -- ·-~•.-r..,...,,!!=.} ?~:~ipiodosSantos, 11-34~631701~?-1~~~ $P 
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CONSELHEIRA 
SUPLENTE 

CONSELHEIRA 
SUPLENTE 

CONSELHEIRA 
SUPLENTE 

. r,1-;-2 noC:Fl;:;C,;-;-A~l D;::::f::-:R:-:E~G~,s~TR_O_c_,-v,-L 
~f.~OAJ(!RÍOICA OE BAURU~ 

PRotoc=.[~c;ãJt~~ 08/ 
Sobon9 j 8 3 . 

LAURICY FERNANDES FASSONI 
brasiletra, casada, do lar 
CPF: 407.689.965--72 
RG: 2.096.882 SSP/SP 
R: Renato Tambara, 1-74 

MARIA APARECIDA RICCI 
brasileira, viúva, professora apo.aentada 
CPF: 170.608.888-45 
RG: 2.112.404 SSP/SP 

17018-100 -Ba.ru/SP 

PROC. Ni.._.JL...:.!.-.1-1.....L-:+-41-f'

' FOLHAS 

R: Av. N8 Sr' de Fátima. 4-86 170 7-337 - Bauru/SP 

AVANY FRANCISCATO DABUS 
brasileira, viúva, do lar 
CPF: 039.958.588-56 
RG:1.582.349-0 SSP/SP 
R : Orlando Cardoso, 1-40 17016-280 - Balnl/SP 

r \ 
\ 

\ 
\ 
j 
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DIRETORA.PRESIDENTE 

DIRETOR 
1°VICE PRESIDENTE 

DIRETORA 
2" VICE PRESIDENTE 

DIRETORA 
1• TESOUREIRA 

DIRETOR 
2" TESOUREIRO 

DIRETORA 
1ªSECRETÁRIA 

DIRETORA 
2' SECRETÁRIA 

DIRETOR 
PATRIMONIO 

' PROC. NR 191 J{q 
FOLHAS ~ /0 

QUAUFICAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

SARA MARGARET HUGHES Q/6 
0/N 04/05/1968 
Americana, casada, adminiStradora, 
CPF: 214.389.528-30 V197227-2 
R: Jayme Vicente Holoway, 1-51, casa 7 
Fone: (14) 3878-9600 
sara.hughes@escolafourc.com.br 

ALBERTO DELA! DABUS Ol.
D/N 19/07/1981 

17018-480 - Bauru/SP 

brasileiro, casado, empmsário 
CPF: 295.722.048-23 
R.: Alfredo Ruiz, 5-10 

RG: 2.547.367 SSP/SP 
17015-120-Bauru/SP 

Fone: (14) 3227-4045 
albert@dabus.com.br 

ROSANA ROCHA FERREIRA JORGE SCUDELLf:R oll.. 
brasileira,casada,pedagoga 
CPF: 120.138.118-08 RG:18.221.642 SSP/SP 
R.: Dr. Fuas de Mallos Sabino, 9-64 17017-332- Bauru/SP 
Fone: (14) 3879-0541 
rosanafj@terra.com.br 

MARIANGELA PEREIRA DE ALBUQUERQUE BOMPEAN O it-
0/N 04/0381982 
brasileira, casada, administradora 
CPF: 222.327.988-01 RG: 30.479.854-X SSP/SP 
Av. Affonso José Aiello, 8-'lOO 17018-786 - Bauru/SP 
Fone: (14) 3878-9600 
mariangela.bompean@escolafourc.com.br 

RAPHAEL LORENZETTI LOSASSO -Ott.-
0/N 26/01/1973 
brasileiro, casado, adminlstrador 
CPF:. 141.297.888-25 RG: 20.817.53~ SSP/SP 
R: Jayrne Vicente Holloway, 1-51 casa 9, 17018-480 - Bauru/SP 
Fone: (14) 3203-2829 
rlosasso@zilor.com.br 

MARIA FERNANDA NOGUEIRA VALENTE OBERG O"-' 
0/N 10/05/1965 
brasileira, casada, engenheira civil 
CPF:068.101 .278-10 RG:14.808.038 SSP/SP 
R. RubensAmlda, 19-170 17017-150-Bauru/SP 
Fone:(14)3234-7232 
femandaoberg@terra.com.br 

ANA CECÍLIA FRANCISCATO O ,., 

0/N 18/05/1965 
brasileira, divorciada, relações públicas 
CPF: 096.149.008-39 RG:13.496.052-9 SSP/PR 
Av. José Vicente Aiello, 7-70 casa 6-30 17053-013- Bauru/SP 
Fone: (14) 3313-9266 
anacecifr@hotmaH.com 

CARLOS RENATO TRECENTI Oµ 
brasileiro, casado, adminls1rador 
CPF: 120.210.028-70 
RG: 17.559.090-4 SSP/SP 
R.: Jayme Vicente Holloway, 1-51 casa 7 17018-480- Bauru/SP 
ctrecenti@lwart.com.br 



CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 
SUPLENTE 

CONSELHEIRA 
SUPLENTE 

CONSELHEIRA 
SUPLENTE 

,- . 
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FOLHAS 

QUALIFICAÇÃO DO CONSELHO FÍSc; 
'--

ANTONIO AUGUSTO MARTINS DE ANDRADE# 
brasileiro, casado, empresário, 
CPF: 961.335.978-87 
RG:8.353.083-6 SSP/SP 
Av. Affonso José Aiello, ~5. casa 20 170'18-520 - BaurulSP 
augusto.andrade@ad.com.br 

GUARACY FRANCISCO INGRÁCIA ~ 
0/N 10/01/1935 
brasileiro, casado, empresário 
CPF: 012.536.468-72 RG: 2.547.367 SSP/SP 
R.: Monteiro Lobato, 4-45 1701~ - Bau-u/SP 
Fone: (14) 3104-1555 

ALVARO DABUS o✓ 
brasileiro, casado, administrador 
CPF:051.429.1&h'36 
RG:11.534.792-6 SSP/SP 
R: Dna. Helena Pereira de Moraes, 415 
alvaro.dabus@ad.com.br 

LUIZ CARLOS WENCESLAU 0Y 
brasileiro, casado, bancário aposentado 
CPF: 239.886.228-34 
RG: 1.600.9523.868.448 SSP/SP 

05707-400 - São Paulo/SP 

R.: OctacmoAndradeTourinho, 11-43 17010-170-Bauru/SP 
luizcartoswenceslau@gmail.com 

CLIO CAMARGO PACHECO 
07 

brasileira, viuva, professora aposentada 
CPF: 058.523.438-89 
RG: 1.527.412 SSP/SP 
R.: Araújo Leite, 27-42 
creche@crechemonteirolobato.org.br 

o~ 
LIA FREDERIQUE FRANCISCA TO 
brasileira, casada, empresária 
CPF: 212.767.248-88 
RG:4.890.307 SSP/SP 

17012-055 - Bauru/SP 

R: Azarias Leite, 15-39 
creche@crechemonteirolobato.org.br 

17014-400- Bauru/SP 



PRESIDENTE 

1° SECRETARIO 

CONSELHEIRO 

CONSELHEIRA 

CONSELHEIRA 

CONSELHEIRA 
SUPLENTE 

CONSELHEIRA 
SUPLENTE 

QUALIFICAÇÃO DO CONSELHO D~:RATIVO 

olc.ALBERTO DABUS / 
brasileiro, casado, empresário, 
CPF: 799.057.578-72 
RG:5.991.408 SSP/SP 
R.: Alfredo Ruiz, 5-10 
alberto@dabus.com.br 

170'J7-120- Bauru/SP 

J"., ç,,,-, ')).O - I ,,,. ,u., 
LUIZ CARLOS WENCESLAU / e,,.,. /t"' r ~ '' .l-,.- -
brasíleiro, casado, bancário aposentado 
CPF: 239.886.228-34 
RG: 1.600.9523.868.448 SSP/SP 
R.: OctacílioAndradeTourinho, 11-43 17010-170-Bauru/SP 
luizcarloswenceslau@gmail.com 

C,e-'l 1-h-,, 
C.vn·,.~·S-FERNANDO JOSÉ MARTHA DE PINHO 

Brasileiro, casado, economista 
CPF: 015.487.678-08 ,\,?. y-,<--V•~·- ~' . 
RG: 5. 770.543-4 SSP/SP 
R: Machado de Assis, 10-080 
fm.pinho@uol.com.br 

19-<SILVANA ANDRADE/ 
brasileira, casada, nubic:ionista 
CPF: 961.335.978-87 
RG: 8.353.083-6 SSP/SP 
Av. Affonso José Aiello, 6-55, casa 20 
silvana.andrade@escolafourc.com.br 

17014-038 - Bauru/SP 

17018-620- Bat.ru/SP 

\j'..MARINA BRANT DE CARVALHO MARTINS LOSASSO ~ 
brasileira, casada, pedagoga 
CPF: 282.418.408-61 
RG: 27.759.562-9 SSP/SP 
R: Jayme Vicente Holloway, 1-51, casa 9 
marinalosasso@gmail.com 

o'-ANA LUISA GOMES DOS SANTOS DABUS / 
brasileira, casada, do lar 
CPF: 323.458.068-50 
RG: 27.804.084-6 SSP/SP 
R: Alfredo Ruiz, 5-1 O 
analuisa.dabus@gmail.com 

1701:5-120- BamJ/SP 

d-MARIA RENATA NOGUEIRA VALENTE // 
brasileira, casada, professora 
CPF: 112.145.558-10 
RG: 14.808.039-X SSP/SP 
R: Dr. Alípio dos Santos, 11-34 apto 63 17012-195 - Bauru/SP 
mrenata_ valente@hobnail.com 



1. 

CONSELHEIRA <l~LAURICY FERNANDES FASSONI 
SUPLENTE brasileira, casada, do lar 

CONSELHEIRA 
SUPLENTE 

CPF: 407.689.965-72 
RG: 2.096.882 SSP/SP 
R: Renato Tambara, 1-74 
creche@crechemonteimlobato.org.br 

MARIA APARECIDA RICCI / 
brasileira, viúva, professora aposentada 
CPF: 170.608.888-45 
RG: 2.112.404 SSP/SP 

17018-100 - Bauru'SP 

R: Av. Nª Sr" de Fátima, 4-86 17017-337 - Bauru/SP 
creche@crechemonteirolobato.org.br 

CONSELHEIRA '(J'AVANY FRANCISCATO DABUS / 
SUPLENTE brasileira, viúva, do lar 

CPF: 039.958.588-56 
RG:1.582.349-0 SSP/SP 
R.: Orlando Cardoso, 1-40 
creche@crechemonteirolobato.org.br 

WILSON NUNES DE SIQUEIRA 
SUPLENTE brasileiro, casado, administrador 

CPF: 283.139.338-87 
RG: 4.696.574 SSP/SP 
R: Anna Pietro Forte, 301, 
wsiqueira@plajaX.com.br 

17016-280- Bauu/SP 

17018-820 - B8\Z\.1/SP 

li 
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lPBRAHUGHES<<SARA<MARGARET<<<<<<<<<< 

V197227Z<OUSA6805045 F1 807239X8C3ATG9 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CÉOU~ OE iQSNTIOAPE DE E$TFIA'NQEtRO 

RNt;: CI.AS81F1CAÇÃO: 
V197227-Z PERMANENTE 

VALll>i\Of:: 
23/07/2018 

soin,1 
.SARA MARGARET HUGHES 

► li 1.-\f; ÃO: 
CONNlt MARIE HUOHC8 
GORDON GRANT HUOHES 
l'I,,\( 'IO!\C,\Ul>AUt;, 
NOOTE AMCRICAH,i 
:\-\l'l11UI.IOA0►:4f'AÍS1: 
1:UA 
1111,;,\.o t:'\Ull.',t m: 
CGPI/DIREXJDPF 

DATA DE NASCIMl!NTO: st:llO: F 
04/05/1968 
DATA PB fNTRADA: 
03/12/1998 
VIA: 1 
PATA DE EXPEDIÇÃO: 23/07/2009 
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DEPARTAMDTO DF. Áli UA E ESGOTO DI: BAURU 

Rua hdr9.Jel9, U•25 • Altlla da a.t.de· ,_. • IP 
folle:DelO 77-10-ffl / 14·Ul5-6149• c:p, U012-Gt 

IHliall:dRllt ti ..... .llr 
CNPJ141.131.tSl/Olll-91 

r PROC. N• lfCftl 1 o... 

~-~~DODl6wa.!!!!i~:tllflft:::::==::==::==~~U-.-UIIJ.,-].jii-~~ 1 :9_L:.~~~Q,~-~3-=-==== 
- DO COlfflll8IIDffl S!WO)DJIIO 

R. FUAS DE KATTOS SABINO, DOUTOR, 11 .,0 alt 

3 
4 
888 
23 
885 

-----

TARIFA OE AGUA 
TARIFA DE ESGOTO • 
IIJL TA FIWJ(I TIIAT. EIG • fTE 
IIJL TAS POR ATIIASO DE PAfiNIElfTO 
FUNDO DE T~AT. DE !$GOTO· fTf 

, .._,__.,.,,. -- ....... 
-,,cl}L Upt/1- _,,,/L 

-0,20:z,o - -....... 
, li? " ... 

TOTAL A PAGAR ,· 

278,'7 
170 , 72 

0,27 
13,36 
8,lt 

08/20111 [a:~ 
01/:1018 113 

~06/2018 1◄ 

. u -
~! 

. •T -..-.,.s -•s.• 
, "' n • 

EM CASO DE ATRASO A MULTA SERA COBRAl!>4 A PRÓXIMA ma 
- .llultoobltaad;Hlas:t:.~•• J ú!Íllnnu Ili , .. ,li 11001 ~ nm ~ referent.s a 2018 

._____ __ 
YIACOI~-

07/06/2019 R$ 460,80 
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PREFEmJRA MUNICIPAL DE BAURU 

Comprovante de Inscrição e de Situê1ção Cadastral 

Código da Certidão gerado: 196318!1 
Niiffléi'ô di!I ~ Mimicipal: Dtifti dl Abéffll~: 
5988 18/04/1970 
Nome Empresarial: CPF/CNPJ: 

CRECHE E CENTRO EDUCATIVO 45.033.529/0001-40 
MONTEIRO LOBATO 
Endereço Fiscal: N6rnero: Complemento: 
RUA DR. FUAS DE MATTOS SABINO 11-40 
CEP: Bairro/Dis1rito: UF: Municiplo: 

•- ~º17
- JD.AMERICA SP BAURU 

Telefone: Tipo: Ramal: 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Início: 

99.99 4.47 01/01/2010 

Ténnlno: Nome da Atividade: 
ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRAlWA 

SERVICOS PUBLICO.'S, COMUNITARIOS E 
· ,. .... _. · · .. 7. à · · · ;;.~ SOCIAJS ª DE CARATER CO.Y.UNITAH!O, 101

,.,..
119 31110

,!;~ ASSISTENCIAL E FILANTROPICO DE 
CLASSE SINDICAL E RELIGIOSO 
SERVICOS PUBLICOS, COMUNITARIOS E 
SOCIAIS - DE CARAllER SOCIAL, 

28/02/2008 31/12/2009 D.ESPORTIVO, RJ;CRJ!iATIVO, CULTURAL, 
CIENTIFICO E TECNOLOGICO 

4.17 4.23 29/11/2007 29/11/2007 CRECHES 

Descrição da Atividade: 

ATENDIMENtô GRAtUrtô, EM íieGIME DE éRéCHE, A CR.IANtAs DE ó1 A t'J6 
ANOS, AMBOS OS SEXOS,CRECHES E ESCOLA 
Situação da Data da 
Dnscrição: situação: 
ATIVA 11/06/2019 

Certidão emitida em: 11/06/2019 

6937684519Ell66F&F3844A15E81FB2C7 
Chave de autenllcasão 

-.bauru.sp.aov.brmnancas/""'1kloesfmu,rimir_consut111.8""X?c=1963189&l:halle=6937li84519E066FUF3844A1SE81FB2C7 
• 

1'2 



;,2019 

• 

, ,., fl 

Imprimir Cer1idão 

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

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

PROC. Ne 1 'f:( / f q 
F0:JLL~HAS~~~Q_~5====::.J __ :__ 

~.flr/li~_consulta.amx?c=19631~1~A1"""1Ra?1"!7 



11/06/2019 

• 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

PRoc. N9 'I(/ i l (q 
FOLHAS 8, Q (ô 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVllA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CRECHE E CENTRO EDUCATIVOMONTEIRO LOBATO 
CNPJ: 45.033.529/0001-40 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a insaições em DMda Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fifiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos plJbücos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8212, 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/PC:,FN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:52:50 do dia 19/02/2019 <hora e data de Brasília>. 
Váüda até 18/08/2019. 
Código de controle da certidão: E308.490E.10FD.51D9 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUJ U.'-----,----r-=---, 
PROC. NU '1<f i / 1 <f 

Secretaria de Economia e Finanças .FOLHAS S[)r 
Departamento de Arrecadação Tributá 

ROL NOMINAL DO CADASTRO MOBILI.ÃRIO 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963226 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informaÇÕE.'S colhidas em nosso banco de 
dados do Cadastro MobiUário que constam empresas, até a presente data em nome de 
CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO - CPF/GNPJ: 45.033.529/0001-40. 

1 Em 
· ~ Municiruol Nome/Razão Social 

5988 CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO 
OBATO 

Certidão emitida em 11/06/2019. 

64BFC9DADl415IIE2D30C5EA392C33 
Chava de au1londcação 

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

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

Situacão 
INSCRIÇÃO 
ATIVA 

-n ho..,.., an ~,hrlG .... ..._..,#0..,..;.,a.,.,....,.n-....:-i.. --••- ----"'-nlt!"'>-eo -&.---•r,.-.......,.. ._...,,. .,,,.P, .. - ............. ,,...,. ____ .,. ... -... ... 



Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR PROC. Nª '1 q { / { 1 
Secretaria de Economia e Finançai; 1..:F_::O:.::L:.::HAS:..:::=g=::::!====== 

Departamento de Arrecadação Tributiria 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrónlcamente. Nómero da tmnsaçào: 1963222 

Inscrição Municipal: 5988 
Contribuinte: CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO - 45.033.529/0001-40 
Endereço Fiscal: RUA DR. FUAS DE MATTOS-SABINO, 11"40 
Atividade: ATENDIMENTO GRATUITO, EM REGIME DE CRECHE, A CRIANCAS DE 01 A 06 
ANOS, AMBOS OS SEXOS,CRECHES E ESCOLA 

~ Empresa aberta em: 18/04/1970 

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

/ 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliá~ 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 ev13ntuais débitos anteriores, que 
sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 11/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 2S/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 

867837C0B956C943B351EF9B1AAE6198 
Chave de autentica:ção 

www2.bauru.aD.aov.br/financas/certidPl'll/ill1Jlrlmir_ci,nsull&.as.DM7o=196322Z&chave=867837WB956C943B351 EF9B1A4E'6198 1N 



Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUliU 

Secretaria de Economia e Finança:; 
Departamento de Arrecadação Tributiria 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963253 

Identificação Municipal: 20558017 

Contribuinte: CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO - 45.033.529/0001-40 
Proprietário(s): CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO ~ 45.033.529/0001-40 
Endereço: RUA DR. FUAS DE MATTOS SABINO, 11-40 L4 P L 1 2 3 5 6 Q7 JD AMERICA 

• ; CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informaçé>es colhidas em nosso sistema 
'dé contrate tle ttibutos monicipàís, a inéxistêhcià dé débitos em tetãção ãó itiió\Jél ãcimã 
discriminado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel 
acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tribu1ário Municipal de Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam 
apurados posteriormente à emissão deste documento. 

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

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

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

C01890E3A7102BFE161B4846fBA31F32 
Chave da cute11llcaçl.o 

www2,bauru.sp,!l()V.br/financas/cedidoesl°lffll)rimir~consulta.asp,ç,>c;,1963.:153&chave=C01890E3A71023Ai:16184846FS,U1F32 1/1 



11/06/2019 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDER"-L 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 45.033.529/0001-40 
Razão Social:CRECHE E e EDUC M LOBATO 

Imprimir 
PROC. N1 f tf 1 / {1 

l!F~OL~HAS~S:ã,._g3~0==::m=::J l 

Endereço: RAJAS DE MATOS SABINO / 11 40 / JARDIM AMERICA 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 c1ue, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

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

Validade:27/05/2019 a 25/06/2019 

Certificação Número: 2019052701592036992631 

Informação obtida em 11/06/2019 12:26:22 

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

ht1ps://consulla-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/oonsuttaEmpregador.Jsf 1N 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUS'PlÇA DO 'I'AABALHO 

P.áginn l 

PROC. NR 1 Cff / f q 
FOLHAS _,9~7 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE E CENTRO EDUCATIVOMONTEIRO LOB.l\.TO 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 45.033.529/0001-40 

Certidão nº: 173928898/2019 
Expedição: 11/06/2019, às 12:28:43 
Validade: 07/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CRECHE E CENTRO EDUCATIVOMONTEIRO LOBATO 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
45. 033. 529/0001-40, 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, ele 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 cio 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 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. 

Dúvidas e s..:.gest:õe:s ~ •:m:tt,t::rt:.. jua .br 
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~1.1a: Dr. Fuas de Matos Sabino, 11-40 Jardim América 

CBECHE Fones: (14) 3223-1867 / 3227-9091 

MONI'EIRO l.oBATO creche@crechemonteirolobato.org.br 

PLANO DE TRABALHO 

REF.: ADITIVO JUNHO A DEZEMBRO/2019 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Nome da Entidade: CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO 

CNPJ: 45.033.529/0001-40 

Endereço: Rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 11-40 - Jardim América - 17017-332 

Cidade: Bauru UF: São Paulo 

Telefones: (14) 3223-1867 3227-9091 

Email: creche@crechemonteirolobato.org.br 

1.2. Nome do responsável pela Instituição: 

SARA MARGARET HUGHES 

CPF: 214.389.528-30 

V197227-Z 

Cargo : Diretora Presidente 

Rua Jayme Vicente Holloway, 1-51 - 17018-480 

Cidade: Bauru UF São Paulo 
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1.3. Mandato da atual Diretoria: 

• ( 

01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019 

1.4. Nome da Coordenadora: 

Silvia Renata da Silva 

Fones (14) 3227-9091 

1.5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: 

, 

A Creche e Centro Educativo Monteiro Lobato, constitulda em 30 de outubro de 1969, devidamente registrada no Primeiro Cartório dos 

Registros Públicos e de Protestos de Letras e Tltulos de Bauru, folhas n.0 19 do Livro A n.0 2, sob n.0 203, é uma Entidade Civil sem 

fins lucrativos, que terá a duração por tempo indeterminado, com sede à Rua: Dr. Fuas de Matos Sabino, n.0 11-40, Bairro Jardim 

América, CEP 17017-332, no município de Bauru, Estado de São Paulo e foro nesta comarca de Bauru/SP. 

1.6. Data da Fundação: 

30 de outubro de 1969 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. identificação do Objeto: 
[íl 

,e 

Região do Jardim América - para atender 140 alunos de 01 ano a 05 anos e 07 meses, em perfodo integral, com repasse de verba 

Subvenção no valor mensal de Janeiro a maio de R$ 39.633,30 e junho a dezembro de R$ 43.883,30 valor anual de R$ 505.349,60. 
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2.2. Justificativa: 

A Creche e Centro Educativo Monteiro Lobato, foi fundada em 30/10/1969, com a finalidade de dotar o bairro Jardim América, até entêo considerado 
uma região periférica e muito pobre da cidade, de um local apropriado para o atendimento às crianças moradoras da região. 

Instalada Inicialmente em uma casa a Rua Gago Coutinho, s/n, iniciou o atendimento a cerca de 40 crianças. Nos anos seguintes, através de 
promoções, doações e muito empenho do grupo de senhoras que administrava a entidade, foram adquiridos 05 lotes de terreno na quadra 11 da Rua 
Fuas de Matos Sablno, e assim foi construida uma nova sede, inaugurada em outubro de 1976, ampliando a capacidade de atendimento para 
aproximadamente 100 crianças. 

Em 1998, através da participação da nossa Creche, em evento promocional de alcance nacional, foi possivel, através do donativo recebido, reformar 
e ampliar a área construida para 1000m2, possibilitando assim o atendimento a 140 crianças. 

Atualmente a instituição encontra-se regularmente constltuida, vinculada a Secretaria Municipal de Educação e tendo por objetivo principal oferecer 
educação de qualidade, assegurando os direitos da criança como cidadã, visando à melhoria da qualidade de vida tanto das crianças como de sua 
familia, prestando serviços de forma gratuita e de caráter filantrópico. 

Fundamentação Legal: 

Assegurar a qualidade da Educação Infantil, através dos objetivos e diretrizes definidos neste Projeto, com base: 

- BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei n• 9.394/96, de 24 de dezembro de 1996. Seção li, artigos 29 a 31. 

- ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. 

• BRASIL, 2009 • Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. 

- Critérios de Atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. C 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentals.pdf 

•BAURU.Secretaria Municipal de Educação. Plano Municipal de Educação. PMB, 2012. "Proposta Pedagógica para Educaçêo Infantil" 
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2.3. Capacidade de Atendimento: 140 crianças. 

2.4. Forma de Atendimento: 

Atendimento Integral, segunda a sexta-feira, das 7h30m às 17h. 

2.6. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: 

Ordem de inscrição, faixa etária compatível, comprovação de trabalho da mãe. .. 

2.6. Caracterização da Clientela: 1 
Alunos de ambos os sexos, na faixa etária de 01 a 05 anos, oriundos de famllia com renda per capta média de 500,00/pessoa, 

Sendo aproximadamente 50% das mães empregadas domésticas na região, as demais empregadas do comércio local e atendentes de 

telemarketing. 

2. 7. Experiência na realização do objeto da parceria: 

Iniciou o atendimento em 1970, primeiramente vinculado a Secretaria do Bem Estar Social e a partir de 2005 vinculada à Secretaria Municipal 

de Educação. 

A Creche, desde sua fundação, oferece atendimento educacional, no inicio com professores cedidos pela Prefeitura Municipal e 

posteriormente com professores contratados pela própria entidade. 

2.8. Valor Global: R$ 505.349,60 

'T1 "Cl 

~ E3 
:i: n 
~ z 

"' 

tíl 
4~\J\ 

~ 



Nº 

1 

= 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

• ( 
, 

3.1 Plano de Ação: (norteador das atividades da creche para o atendimento das metas propostas, devendo ser demonstrado o nexo entre a 

realidade e as atividades ou metas a serem atingidas} 

METAS AÇÕES ESTRATÉGIAS 

Promover o Area de Língua . Projeto de Oralidade 
desenvolvimento dos Portuguesa Língua Portuguesa: 
alunos por meio do Estimular a prática diária 
trabalho pedagógico nas Projeto: de ler e/ou contar 
diversas áreas do "Meu brinquedo é um histórias tomando a 
conhecimento: llngua Livro" leitura um hábito e um 
portuguesa, matemática, prazer na infância. 
ciências da natureza, . Projeto Gêneros Mala da leitura que a 
ciências da sociedade, textuais; criança levará para casa 
cultura corporal, para que os pais possam 
artes visuais, . Projeto de se envolver no projeto de 
música, Oralidade literatura lendo livros para 
arte literária seus filhos 

- Definir diversos gêneros 
textuais que 
serão trabalhados 
durante o ano visando 
ampliar o repertório do 
aluno trabalhando com 
diferentes gêneros: texto 
narrativo, informativo, 
fábulas, poemas, contos, 
parlendas, trava língua, 
rimas, receitas, bilhetes e 
outros. 

ENVOLVIDOS RECURSOS 
(Públicos ou próprios) 

Recursos Materiais: 80% Recursos Públicos. 
Livros, revistas, gibis, .RH 
Papel, tinta, lápis, .Material Pedagógico 
pequenos acessórios. 
roupas e sapatos de 20% Recursos Próprios 
adultos, fantasias. . Logística 

Recursos Humanos . Materiais diversos 

FASES DE 

EXECUÇÃO 

Ano letivo 
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80% Recursos Públicos. 
.RH 

Trabalhar questões da 
.Material Pedagógico 

oralidade através de 20% Recursos Próprios 
ações que envolvam a . Logística 
fala e a escuta com . Materiais diversos atenção. 
Teatro 
Roda da Conversa 
Hora da história 
Quem comanda a 
brincadeira 
Transmitir recados 

Brincando com os Recursos Materiais: 
números através da Jogos diversos, jogos 
música: de numerais, tampas, 
. Elefante pedrinhas, patinhos, 
. Mariana conta um palito sorvete, 

Área de matemática . Pipoca Papel, tinta, lápis, 
. Projeto Brincando . lndiozinhos tesoura, revistas. - Ano Letivo 

com os números . outras 
Através de jogos e Recursos Humanos 
brincadeiras 2l ~ . corrida numérica !i: g . joga o dado ?;; z . Projeto . Mamãe posso ir? .. 

Desenvolvendo o . outras 
~ Raciocínio Lógico Jogos de tabuleiro 

' Quebra cabeças -\l r'-l Jogos de montar ...... 
t---. -~ 
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Para ser bonito: Recursos Materiais: 
. cuidados com corpo Material de higiene 80% Recursos Públicos 
humano pessoal, espelho, .RH 
. alimentação equilibrada folhas diversas, .Material Pedagógico 
. eu cuido da minha Papel, tinta, lápis, 
Creche tesoura, revistas, 20% Recursos Próprios 
. eu cuido da minha casa E.V.A. . Logística 
. quem cuida da minha Hortifrútis, utensílios 1 

Área de Ciências rua? cozinha, vassoura, . Materiais diversos Ano Letivo 1 

Naturais e Sociais 
Projeto Belezura 

. jogos de papéis caixas, etc . 
il 

., 
O que é movimento? Recursos Humanos ··~ 

Projeto Movimento Brincadeiras que ' i 
envolvam Financeiro - recursos 
. crescer públicos e próprios 
. quente frio 
. dia e noite 
. estações 

Estimular brincadeiras •• 
que possibilitem o 
domlnio consciente das 
ações corporais: . 

"' . situações ooositivas : ;,e 

~ ~ (esconde esconde, gato e Recursos Materiais: 
rato, mãe da rua, etc) Cordas, bolas, ~ z ... 
. destreza e desafios bambolê, bancos, 

'.]; corporais (cambalhota, caixas, tapetes, 
estrelinha, pular corda) espelhos, espaguetes :l ~ 

1 "-1 Cultura Corporal . criação de formas eva.brinquedos Ano Letivo 1-<-Brincadeiras de artísticas Papel, tinta, lápis, 
~ situações opositivas (roda, estátua, mímica, tesoura, revistas, 

Brincadeiras de etc). E.V.A. ~ destreza e desafios . Jogos cooperativos 
corporais Recursos Humanos 

ú 
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Brincadeiras de 
imitação e criação de 
formas artísticas 

Área de Artes 
. Visuais 

. Ml'.tsicas 
Apresentar a 

Ml'.tsica como forma 
de sentir o mundo 

Exercitar o processo de 
apreciação e criação 
artística através de 
desenhos nas mais 
diferentes formas, 
escultura, pintura 
explorando e sentindo 
diferentes materiais, sua 
consistência, textura, 
temperatura e demais 
caracteristlcas. 

Incentivar o gosto pela 
ml'.tsica apresentando sua 
diversidade de gêneros e 
códigos musicais, 
permitindo que a criança 
explore diferentes fontes 
sonoras, como o próprio 
corpo, elementos da 
natureza, etc. Perceba os 
elementos do som, altura, 
timbre, intensidade, etc e 
os elementos da ml'.tsica 
como ritmo, melodia, 
harmonia. 
Atividades como roda 
cantada, bandinha,, 
brinquedos cantados 
como escravo de Jó, 
representados como Rosa 
Juvenil, 
Jogo do apito, o som dos 
bichos. 

'-
Recursos Materiais: 
Chão, parede, objetos 
variados, telas, papéis 
e tecidos, pincéis, 
tesouras, 
grampeador, furador, 
lápis, giz, carvão, 
gravetos, esponjas, 
tintas, argila, cola, 
areia, sementes, 
melecas, papelão, 
gelatina, etc. 

Recursos Materiais 
Aparelho som, CDs, 
DVDs, instrumentos 
musicais, caixas, 
brinquedos sonoros, 
folhas, gravetos, 
revistas, tampas de 
panela, caixas de 
papelão, lixas, etc. 

Recursos Humanos 

80% Recursos Pl'.tblicos 
.RH 
.Material Pedagógico 

20% Recursos Próprios 
. Logfstica 
. Materiais diversos 

"TI .., o :;;, 
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As atividades com o livro Recursos Materiais: 

. Literária infantil serão organizadas Livros variados, 80% Recursos Públicos 
Introduzir a criança de forma a promover a ebook, cartazes, .RH 
na cultura literária a vinculação ativa da papel, tinta, lápis, .Material Pedagógico 
partir da organização criança, oferecendo cola, areia, revistas, 
de vivencias mediada desafios que ativem tesouras, etc. 20% Recursos Próprios 
por obras da processos do . Loglstica 
literatura infantil. pensamento. Recursos Humanos . Materiais diversos Respeitar o conteúdo e a 

forma de apresentação do 
autor possibilitando que a 
criança se aproprie, do 
seu jeito, das sensações 
produzidas pela leitura 
do livro 

Ano Letivo 
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Promover integração Reunião com Reuniões periódicas para 
entre escola, família e familiares apresentação do Projeto 

_ comunidade Pedagógico da escola. 
Palestras 

Campanhas 
Palestra informativa 

2 promocionais sobre: 
. Fonoaudlologia 
preventiva 
. Fisioterapia respiratória 
e avaliação cognitiva 
. Participação dos pais e 
comunidade nos eventos 
promocionais da Creche 

Promover Formação Favorecer e incentivar a 

desenvolvimento Continuada participação nos cursos 
promovidos pela SME 

profissional de todos os Reunião Pedagógica Divulgar cursos, 

3 funcionários seminários, palestras e -~--CUUIQ, 

Promover oficinas, cursos 
e palestras com 
profissionais da área. 

' 
Recursos Materiais: 

1 nforrnativos 80% Recursos Públicos 
impressos, projetor, .RH 
material para .Material Pedagógico 
dinâmicas, outros. 

20% Recursos Próprios 
.RH 
Materiais diversos 

Recursos Humanos 

Recursos Materiais: 80% Recursos Públicos 
.RH 

Informativos .Material Pedagógico 
impressos, projetor,_ 
material para 20% Recursos Próprios 
áinâmicas, outros. . Logfstica 

. Materiais diversos 

Recursos Humanos 

Um ano 

Um ano 
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4 . APLICAÇÃO DE RECURSOS 

FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL • SUBVENÇÃO 
VALOR • janeiro a maio $198.166,50 

Junho a dezembro $ 307.183, 1 o 
TOTAL $ 606.349,60 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

Fonta d• Recuroo: Munlclpal TOTAL TOTAL 

S1l6rlo H,ATIV. BASE IRRF INSS PIS FOTS F~RIAS 1/3 13g MENSAL JUNHO A 

QTD. CARGO 5'6 BIENIO PREMIO CALCULO vir. " Vir 1% ª" 1/12 F~RIAS 1/12 DEZEMBRO 

1 Coord. escolar 4,880,00 24'1 o 5124,00 389,95 11% 563,64 51,24 409,92 427,00 142,33 427,00 6154,49 43.081,45 

1 Merendeira 1.635,00 o 157,9 163,5 1956,40 º·ºº 9% 176,08 19,56 156,51 163,03 54,34 163,03 2349,85 16.448,98 

1 Auxiliar geral 1.498,00 o 144,7 149,8. 1792,50 0,00 9% 161,33 17,93 143,40 149,38 49,79 .149,38 21S2,99 1S.070,94 

1 Auxlllar geral 1.498,00 o 115,76 149,8 1763,56 0,00 9% 158,72 17,64 141,08 146,96 48,99 146,96 2118,23 14.827,62 

1 Profll de Ed. Infantil 1.707,00 85,35 o o 1792,35 0,00 9% 161,31 17,92 143,39 149,36 49,79 149,36 21S2,81 15.069,68 

1 ProfQ de Ed. Infantil 1.707,00 85,35 o o 1792,35 0,00 9% 161,31 17,92 143,39 149,36 49,79 149,36 2152,81 15.069,68 

1 ProfD d• Ed. Infantil 3.414,00 170,7 o o 3584,70 123,76 11% 394,32 35,85 286,78 298,73 99,58 298,73 4305,62 30.139,36 

1 Auxlllar de limpeza 1.338,00 o 77,52 133,8 1549,32 0,00 8% 123,95 15,49 123,95 129,11 43,04 129,11 1860,91 13.026,34 

1 Recreado nista 1.473,00 o 42,69 73,65 1589,34 o,oo 8% 127,15 15,89 127,1S 132,45 44,15 132,4S 1908,97 13.362,82 

l Recreaclonista 1.473,00 o 28,46 73,6S 1S75,11 º·ºº 8% 126,0l 15,75 125,01 131,26 43,75 131,26 1891,88 13.243,17 

l Recreadonlsta 1.473,00 o 28,46 58,92 1560,38 o,oo 8% 124,83 15,60 124,83 130,03 43,34 130,03 1874,19 13.119,33 "Ti -,:, 
o g Auxiliar de creche 26,06 53,96 1429,02 º·ºº 8% 114,32 14,29 114,32 119,09 39,70 119,09 1716,41 
r-

1 l,349,00 o 12.014,88 :e 
Auxiliar de creche l.349,00 o 13,03 26,98 1389,01 0,00 8'6 111,12 13,89 111,12 115,75 38,58 115,75 1668,36 11.678,49 

)> z 1 V) ., 
1 Auxlllar de cozinha 1.238,00 o 23,92 37,14 1299,05 n"" 00, 103,92 ......... 103,92 lüS,26 96,09 108,26 1560,32 10.922,21 v,vw vn ~,,:,:, 

:co 1 Aux. administrativo 1,576,00 o 14,35 44,58 1634,93 0,00 8% 130,79 16,35 130,79 136,24 45,41 136,24 1963,73 13.746,13 

total 27.608,0 585,4 en,85 965,78 2983:Z,O 513,71 2738,80 298,3 2386,6 2466,0 828,67 2,486,0 35,831,6 250,821,1 
,.ç; ~ 'P "' I"-

A coluna •prêmio' refere-se a cléusule décima nona, prevista na Convenção Coletiva do Sindicato das Trabalhadores na Instituições Beneficentes, conforme segue: ~ 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA • PRêMIO MENSAL DE PERMANêNCIA . 
Depois de completar 02 (dois) anos de contrato de trabalho na mesma empresa, o empregado receberé mensalmente, a titulo de prêmio, a importêncie de 1 % (um por 
cento) do salérlo base, para cada ano trabalhado, limitado ao méxlmo de 10% (dez por cento). 

De cccrdc com.inova ;;;da~o cta oonven,..;oooieüva em questão, a partlr de 01 ae março ae 2018, houve o congelamento do 'biênio', ou seja, nêo haverá mais 
acumulaçêo progressiva neste adicional por tempo de serviço e flea assegurado o pagamento da 1 % do salárto base, pago mensalmente ao empregado, para cada ano da 

éJ trabalho, segundo Informações do Sindicato de Categoria. 

2?~ .._ 
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4.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Munlclnal 
Natureza da despesa 

Manutenção Predial 
. Limpeza Caixa D'água 
. Dedetlzação 
. Pequenos Reparos 

Formação Continuada 

TOTAL 

4,3 DESPESAS DE CUSTEIO 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa 

Água, Luz, 
Gás, Telefone 

M .. + .. ,1 .. 1 do I lm"º'ª .. Hig'""º .............. ,,w ...... , •• ...,...... ... '""'"'"" 

Material Pedagógico e Escritório 
Brinquedos e Jogos 
Livros 

TOTAL 

• (_ 

Custo Mensal 

Custo Mensal 

' 

900,00 

900,00 

2,851,71 

4,300,00 

7,151,71 

Custo Junho a dezembro 

6.300,00 

t 
6.300,00 

Custo Junho a dezembro 

19.962,00 
"TI .... o ;,e ,- o 
:I:: (") 
l> • 
V, z 

30,100,00 ()e ., 
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5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

:Ã, -
Concedente 

1• 2• 3• 4• 5' s• 7ª s• ga 101 111 12• 
Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela 

39.633,30 39.633,30 39.633,30 39.633,30 39.633,30 43.883,30 43.883,30 43.883,30 43.883,30 43.883,30 43.883,30 43.883,30 

Saldo remanescente de janeiro a maio, no valor de$ 42.878,65, ficará reservado, em conta aplicação no Banco do Brasil, a título de 
provisionamento para pagamento do Décimo Terceiro e 1/3 de férias. 

6. CONTRAPARTIDA) : R$ 215.000,00 

6.1 AUT0MôVEL: ( ) sim ( X ) ni!o 

,,.--,:.· 

0 
·~ 

,t Hughes 
sidente 

Luiz 'CáríosWencéslau 
Conselho Fiscal 

~.,..--... . -

Ma~e~:r:./Albuquerque Bompean 
Diretora 1ª Tesoureira 

> 

Gua~9'f' 
ConseJttoJ 

íl
Bauru, 14 de Junho de 2011 0 -,:, 

Íl 
r- ~ 
:e ('"'I 

~ 
• e'; z 

Si ~ ·va • •~·"' 

Co nadora agógica Ira 1 ~ 

' \_ 

1--ll. 

13 v 
---n-.... (I' 

-c--t5 

' ' 



Pagamento de 30% (trinta por cento) de adicional para o trabalho prestado entre 
22:00 e 5:00 horas. 

Adicional de Insalubridade PROC. N!! 1 q i / { </ .; 

e FOLHAS S (l5 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - INSALUBRIDADE/ PERICULOSIDADE 

Aos empregados que trabalharem em setores onde já constatada insalubridade 
e/ou periculosidade será pago o adicional determinado pelo laudo pericial. 
Parágrafo Único: Os empregadores e/ou a Entidade Sindical Profissional 
poderão solicitar aos órgãos competentes a verificação de existência de 
insalubridade e/ou periculosidade nos diversos setores do local de trabalho com 
o objetivo de fixação e pagamento dos percentuais em graus máximo, médk> ou 
mínimo. 

Prêmios 

Depois de completar 02 (dois) anos de contrato de trabalho na mesma empresa, 
o · empregado receberá men~almente, a títlilo de prêmio, a .importância de 1 'Yo 
(um por cento) do salário base!. P,ara cada ano trabalhado limitado ao máximo de 
10% (çie,.? P2! ~c~nt9j.. 

Auxílio Habitação 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SALÁRIO HABITAÇÃO 

Para os empregados residentes no local d1e trabalho será computado :25% 
(vinte e cinco) de seu salário a título de habitação, nos termos da Lei E:860 
de 24.03.94. 
Parágrafo Primeiro: Nas folhas de pagamento e nos respectivos recibos deverá 
constar, com destaque, a parcela fixada para o salário habitação, tanto na coluna 
de verba a receber, como na coluna de desconto. 
Parágrafo Segundo: Este desconto não será processado no pagamento de 
férias indenizadas, aviso prévio indenizado e 13º salário. 
Parágrafo Terceiro: O salário mais habitação servirão de base para o 
pagamento das verbas previdenciárias, FGTS, PIS e Imposto de Renda. 
Parágrafo Quarto: · Para os empregados residentes no emprego, fica 
assegurado um prazo de 30 (trinta) dias após a cessaçüo do trabalho, se o cviso 
prévio não for trabalhado e de 60 (sessenta) dias, contados do início do aviso-
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"ÂNGÉLICA. LÉÍTI i[illl :'m::c~s·11 

Art. 1°. 

. . .. . .. ' .. -. ,•. • • • ••• • • o • • r ' :- . . ', 

: ' .. 
. , P!tQC Ntr,' 1 q { 1 I q /i 

FÓL!iÁs ·,, ~ ~ -=f-: / ' 
,: / 

íl 
w±l.!roto . ± J 

J 
' " 

, 

; 

' 

•· , •. Da denODU.pação, Sed& e Fins.:. 
, ' 

A BSCOLA DE· EDUCAÇÃO. Dll!"AN'l'IL ~L.lC::A LE::t~ -~!; J!,'JUii::trA.'9 , 
também designada neste Estatuto.' comei :"ESCOLA" . corú;ti tu ída 
em. 10· _de ;fevereiro de _1967', de·vidamente · registrada no 
primeiro Cartório dos · Regist:r:õs Públicos e· de ·Protestos 
de Letras. de: Baur.u, sób' nº 182; é ·uln,i entidade civil, sem 
fins . econôµtié::bs; · . que:·:. tei-á ·auração por tempo 
indeterminado:, com· sede à rua .Joaquim Rodrigues li'raga, nº 
1-9 e· i.:.45, :no .'.distµ:-itO: de Tí:ôiriçá, Municipio ·de BaÚ::u, 
e fo;ro ·na Comar'ca ·de Batirú. . . ;;,, . . 

Art. 2.º • A · "ESCOLA'.~ terit , por . fina,lid:ad:e., desénvol ver á:ti vidades 
educàcionà'is·; cul,tlirais, SQGiais, recreativas, ·em ê\llU)OS 

,os sexos,··nas ~eguinte:s faixa etária: 

r. 
II. 
IIÍ ~
IV. 

Crianças a parti;r 
Adolescentes; 
Aâult;.os; . 
Idosos 

de 04 (quatro meses).; 

Art. ':3° • No desenvol vimentcis · de .. duas ati vidadés, . a · "Ji:séio:t.A,. não 
. fará distinção alguma .qu,antc::> à rg·ç:'a, cor, . condição 
social; credo. polític9 ou· religi•oso, prestando serviç•os 
gratuitos e permanenté.s .. 

Art. 4°. A ·"ESCOLA'' terá uni R_égimentci · I.nterno que·, qu_e _aproyado 
pela àss~mbleia Gerai,, disc.i:pli!\ará' o seu _funcio,namentc,. 

Art. 5°. · · A :fim de cumprir . sua finalidade,. .a instituiçao se 
orgarii';z•ará em t_antas unidades de serviç.os·, quantas se 
fizerem necessário, . as qua.is se re9erãci pelo RegtmEinto 
Interno aludido no Art. 4°. · · ·· 

CONFERE COM :1~"' 

, . 
~ 

~..:..,...O_RI_G-,-,IN--!"AL ___ . -1-':J ~'1/o6,/iq 
·---··•'L,. /· ----•----,.--·-'-----"-'"'-------'---~-----



Parágrafo. 
Único:· 

. . . . - .· . .·· - . 5~: 
·1~i;rt;]~t:Dit:'. Gt~'.CfY.ttl . · . · . fÍ'-, 
ne,~issCrAJU ·.. t,~;MillUrlrn~l 1:2. · · . 'RÚ~=~bqulta~iScif.&Jo" :.·,: .. ,, .. 

---~-- oÃ 1 :«•tra. .. J · 
poderá tàmbém a instituição criai .ui:fidades. de :p~ote_ção de 
serviços para'1' execução de. Atividades viilàndo .à sua _autó 
sustentação . a)?licando · ·seu •. resultado operacional 
integralmente · no ·. desenvolvimento .. dos-· :objet~~ 
.institJ.icionais: ·., 

_.:_...,.:,.._;_..,..,,.-,~,,..,-.-1--, 
PROC, Nffr;_,;· -.....,_..:J+l.L.!..'.!.-,;~-:-
fOLHAS 

Oos Sócios 

Art. 6° .. · A "1!:SCOLA" é constituida ,por numero ilimitado de 
__ ; dis_tinguidos em_ quatro- categorias.: 

a) -Fundadores:• 
Todas aqµelas pessoas que compç1recéram às· 
reuniões pi:eparàtória$· ·-da · instituição e 
assinara)n o .livro ct:e. atçi de):n:ia· _fundação. 

-):,) Beneméritqs: · · 
os que ·· prest,arain serviços. releyante_s à 
·instituição ·.ou ·concoi~rerem a ,.·favor dela 
com quantia Vólumosa Ç)U doação de grande 
valor:. · · · • .. i; 

c) ·Contribuintes: 
. T0dos ·<l'qi;;el-es que contribui.t_ein bom 
. donativos rnepsais . ou ·. anuais '.Para a, 
manutenção, d~ .i;i,stitúição, com 9 val.or 
mini.mo· fixado = Assembleia Geral, ·i-

dJ. Honorários: 
As ·pessoas· eininentes· :a quel!Í. ·o Consell:)o 

... Deliberat;Lv:o da . institui·çã_o. resolver 
·:· distinguir- éóm este titulÓ. 

Os s.óciós serão. admit:!.dos guango 'élpresen-ta'd.os por Outro 
sócio e aceito pela diretoria; 

o sóçio poderá pedir sua· dernissãó !?ºrescrito, pôr motivos 
particulares, .a quà•lque:i:- horá á direfpria· .. 

O sócio será demitido por· justa causa, quando não. cumi?ô_.r 
,qualquer- uni ç!os seus -deveveS,r énuni.Ei'rao,o· n·o· artigo· 8°. 

\· · . 
. A decis.ão de.· exclusão ·do associado caberti. sempre: recurso .a 
A_sserttbleia Geral convocada extraordinariamente P!'l:r;a este 
fim. ,--



Parágrafo 

..... --.. 

A qualidade de ·associado é 

Serão di·rei tos 
soçiç.iS: 

dos sóéios qu"itE\~ co ações 
. p 

FOlH~-• 9. 
I.. 

II. 
III. 

IV. 

v. 

.e 
votar e ser vota.do pa-ra .os cargos e e _ivo.';l; 
Tomar parte nas assemb.leias Gerç.is;__ . 
Sugerir a. Diretoria, por escr:j.to ,med:i.das o 
providencias_ que a5p.i,r~rit ao aperfeiçoainento operat~ 
dá -entidade, berit comG d,enunciar qualquer· resolu 
que· fira a s nomas e_statutár.ias da "l{f!CO~". . 
Requerer ao 'Presidente do Con:;ielho ·oeliberatiV ,· , 
convocação . de. -Assembléia Geral .Extraordin ia -
justificando ç:O:nvenienteniente o ped;Ldq .. • 
Nenhum. associai;fo poderá s-er ,i.mpediqo . de e}!: 
direito ou. função que ltie tenha. sido iegitimam 
conferido,· a não ser nos casos e .pela ·forma .. previs-tos 
na Lei ou no . Estat~to. . . . . 

Único Não• . há entre· -os ·associados. 
rec'iprocoS . 

direitos · e · obrigaç-Ses 

. Art _. 8 ° . São deveres dos Sócios:_ 

I. Cumpri:r; as çlü~pQs_ições estatutárias e. r.egiinentais; 
II. .Acatar as. âeterm'inaç:õ·\'ls d~ Dir~p.i'-ia e a:s .tesaluçôes 

das assembleias; . 
III. Zelar-.pelo det:óró e·:-bomnolii~ -da .'1lsoola ·dê-Bdúp&,;ão 

I~Q-t:i.,l' AngéÍica Lei.te·'. dét. Fre1ta.s". ., '. . . , 

Parágrafo. 
Único· Nã.o há· entrB os assoc'iaçlos dir.eitos e· obrigaçi'.>es 

•~ · reciprocas. 

Art. 9°;. Os sócios nàó"responé!~ 
encar.gos da instituição•; 

nem mesmo.• ·subsidiariamente peil-os 
• > ••• 

Da Administração 

Art .10°. A E$COLA DE EDUCAÇÃO INJ!'ANTÍL 1\NGÉLICA LEI~ D:&:·· l'REI'lAS 
será administrada .por: 



Art.11°. 

I. 
II. 
III. 
IV. 

As&emble.;i.a:Geral; 
Diretoria Executiva; .. 
ConselhQ i;iscal; 
Conselho' Deliberativo. 

A AsBembJeia Geral dos · Sócios,- que é ó órgi).Q. soberqn 
vontade social._ Dentro qos. limites. l.E~gais e est.atutários,, 
tendo.· -p'oderes · -p;ira· d_ecitiir o;s .. ne,;;ócibs . _relàtivcis ao·· 

. objetivo da ·entidade, co_nstituir-se ~, dos __ ,sócios em plenô, 
uso· ·de· dire·fto~ estatutários, e · as. suas déliber~ç~jffi 
vinculam .a: todos;·· ainda·. que ausentes ,,u ;disçord,m.tes. I 

' . . . 

. Parágrafo 
,. 

Único: · Para. participar -das- · assembleias., . os -Sócios .·d13vera.o · 
sido adiriitido·s elo -menos 2. doi·sJ -ano's·. antes. -e· 
quites com suas respectivas contribui,~ões..-.· 

Art.12°. Compete à assembléia Geral: 

Parágrafo 
único 

I. J;:leger a .' diretoria e os ·conselhos li'iscal e 
[)el_iberati.vo; . 

I!. Alterar·Estàtuto; 
ITI. Decidir -sobre a· conveniência de aiieriar, trarisig.ir, 

hipoteca;r,.,.·perrn~tar _oi:i ··recebér bens pat:i:iinoniai,s; 
IV.. Decidir -sóbré·· à_ extinção d:à' '.Entt_dade,· ·nós termos do 

artigo32; 

· VI. Aprovar. o regimento inte.i;n'O; 
VII. De·s.ti!:tiir ·Açjminis.tradores .. 
VIII. Aprovar as contas. 

.. -
.,.., .. 

Para as:deliberaç{:5es a que.se referem os· iJJcis.os II,III e 
VI exigido voto concorrente.·. cte, 2/3 · dos. ;;fresentes à 
assembleia; esPecialinente convocada pa:ra· esse · fim, .. ·nâo 
podend_o_ elabcirár em .1 ª . corivocaçã'o :.sem·· à -rnaforia · absoluta 
dOs associados- ·ou coní:. !liénos' de· .1/3 · nas·· cori~ocaçües 
seguintes .. 

Art .13°. :A As•semb1eia Geràl; rea1izar-se· à ordinariam,en_te uma vez 
por· ano para: 

I. l\.prec.;i.ar o relatório }).rius1l da Diretoria_; 
II.. :Discutir, homologar· o_u . .rej.e•itar o parecer do·. conselho 

Fiscal sobre às contas e halanços .da .. Diretoria;' 

Art .14 º. .A Assembleia .Geral realizar-se ' à extraórdin-çiriamente 
quando convocada. 

I. Pela Diretoria; 

CONFERECOM O . 
. ORIGINAL . f-1/Cijlüi 

,. 
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,' . · · · · __ · · G~o 
~-,.1.~<>_:~·-i1oiÁ~6t.RÉG_-,sTacihv.u:i n·a , s -~ 
. ~E:P. OAJUlUOt~-06,~N . , . .. .. -

. Jlila de M~ Fllhg, '" 10'31 /:S-..08, . 
. : .. fftqro.c;QtAD,Q ~~FI~ f . 

II. · -Pelo Conselho Fiscal; . ~~0'.nti,: CfJ i .4:6',;2, :: ,· 
III. Pelo Conselho Deliberativo;. ·· · · 
IV. Po7 r~qu~rimentó ~e . 1/5_ .(h~ . qui•n+-i_&t-.:..:_ m

9
,"l'!~=:~cr!. J..:.•-09~s]f,.1-q'i1·!,.-'f7,f.:.1..T.if~C3, 

qui te·s com suas ·obrigaçõ_es soci:ais: PROC. N -

. Art.15°. A convoçação- da Assembleia Gerai será _f 
edital· afixado· na ·.sede - da Instttuiçã_o,. 
im1;>tensa: . local, · por. ci:irc.u~a-r·es ou 
cOnveniE)p.tes, com ant·ecedêrícia mili.iiná de .8 

,de· 
'pubÍi<:aç~o ._ na . 

, Parágraf-0 

(~itJfS dia:~r 
Único: ·. ,Qual uer· assembleia· instàlar-s,e. à em· rimeir.á: convoc 

com à. maior.ia do$-· sóc.4.6,s. inscr:(:t.ds ,até a (;lata ·da ·me 
observado o parãgra.:Eo.• úriic0 : dO árfiqo: 11"', · ê .ert\ -s~, 

· · decorridos .20. ('v:i;ntef mlhutos 'da p'i'iméira cotrv6càçao;. 
~ . ' . . ' . . . . . . -

Art .16°-. A. Diretoria será. cons·ti tuict;,l. pqr: um diretor Px:és:i.dente, um 
Diretor Vice-Presidente, Primeiro -0:i:iétor Se.c:r?etár.io, 
Segundo Di-re.tor .·Secretário,, . P-rimeiio . Ji)iretor•' 'i.ésoureiro' 
·Segunéi.o ·Diretor ·'l'esoureiro e Diretor.' c:l.e. ·Pa;t:11i,ritônio. · 

§ 2º-

O manda:to··cta .Diretoria _.será dê 03 (tri~s,)· áR.os, não pode:1do 
seus membros · serem ele:i. tç,s par9-, ·.os- ·mêisrríós càJZgo~ por mais. 
de duas . ve_z.es - .ccm$eéutivàs; fàcuitando::-,se, ._ todavia a 
al ternâncià · dos car,gós. . · 

Em . caso . de ·vacâncra,.·· o mandato.'· 1lêrá. • assumido P•:llo 
respectivo suplente; até o seu \:é,rrn;i.no~·- • . . 

. . . ' . . 

Art .17°. Compete a Diretor.ia Executiva: 

I. Elaborar o programa anual. de i;l.tiyidadei:r e execut.ã-lo; 
.II. Ela'bora,r e apresez:it:ar a Ass_embieia- GÉlraJ: o relató:~io 

anual; . . . _ 
III. Entrosar-s_e- com -as in~titµições· púl:iLi..cas ~ privq.das 

para à: mútiiá': colaboràçao em. a.tíviéiadÉl'S de }n;t:e're~se 
comum; · 

IV-. . Cóntratar dê demibi;r:' funcionárioi,; 
v. Cr:lar departamento ·ou é;Oll\_is_s8e:s. !lecessárias.· a.o melhor 

desenvolvimento- eia -ihst:itüfção, media·nt.e autorização 
do Conselho Deliberativo; - .. . , . . 

VI .. -C~rir ···as. ·õeterm;i:rilÍ.ções · do• Cons·elpê/ Del.ibérativo a 
. respeito de. ·assunf_o,s . ligados .à aom~ri:Üitraçao da 
-Inst-ituiçao; 

VII. Aprovar 6u rej-ei tar dona ti v.os d•ãl pessoas fi~icas óu 
- jurídic1:1,s, cuja oferta -póss9· · ad'v:i,.r· · de· ori_gem 

presum:i..veI:t:nente duvidqsa. 

. . . 

CONFER.E _-COM O 
. ORIGINAL. , .- ·/4/rp/t? 

jf 
---·v - . 

- .. . . -



Art.18°. A diretoria reunir-se à_ no mininio 
. p:çeseµç~ rio minimo de 3 .membros·.· 

~ . . 

Compete· ao .Presidente:· 
•, 

I . · Convocar· e ·pres-i,ql_ir as · reunt·ões , as Diretorias:; 
II. Presidir as Assembleias .Gerais; 
II:t .. Representai . a "EScpLA;,' . ativa é. passiya·, 

j\ldicialmente, .em jüizo e :f9ra dela;· .· 
IV. Cumprir e fazer. c\linpr,ir este 'Estatuto e o Regi ent 

Interno; · · · 
V. Aprl;lsentar ao. Conselho D$li;beràtivo, . relatório 

das a.t.ividades da iristituiç1).o; 
VI .. ·Assinar cheq\les: e ·ordens· de .paçJamento -co.njunt 

. com o Téso\lreir.Ó; 
VII. Decidir cem · o seu voto os c_a_sos · :de 

deliberações· cia·Diret.oria. 

Art. 20º. . ·Compete ao._ Diretor Vice-l?res ident-e: 
. . 

I. Substit\lir ·O Diretor Presidentei em .,sµas f-altas _ou 
• imp'edimentos; . 

II. • -Assumir o .Mandato, em. casçi de vac·âµcia, até ·o seu 
tériníno; 

III. Préstar de ·\lm: mddb. gerai,: a s\la 'col?boraçao :áo. 
Diretor 'exesid-enl::e, . 

·' .t.: 
Art. 21 º .· Compete ao Primeiro. r:íiretór Secret'ârio: 

I. 
. II_ .. 

III. 

. -IV. 

Supeririterider os :serviços da· .sec::.etariâ; 
Secretariar- .as reuniões '·da Dil::etor'ia·. e: Assemb·leià . . . ~ . . 

Geral e ·redig,ir as coritpetentes· Atas; 
Pilblica-r ·· ... t.oqas as noticias dás átiviéL,i'des da· 
entidade; 
·Manter em ·'perféi ta ordem. ·os docurilentqs . . da: secret?ria . 

. . 

Art. 22°. Co_mpete aó Segundo. Llirêtõr se·cretári_0: 

I. 

. · · III. 

.- .. 
Prinil;liro_ Secretá.t{p · em suas Substituir ·o Diretor 

faltas e .Ímpedimentos; · 
Assu.mir o· Mandato~ . em caso 
·té,rminç,; · 

Prestar. de \li!\- modo geral, a· -s\la ao 
Diretor· Secretár.i_o. 

Art.23°. Compete ao_ Primeiro Diretor Tesoureiro: 



Art.24°. 

I. 

.; !td~1ct ~~Je@~~si~~· . · _'? -~~ 
. · ; 5 ·· ':Jt:lRfQl"Q. DE Cl'\Uriü'· . · ' t r 

i!~.(leM~. l:flho;h#U,:31,/~

1
-~:a' ·1 7 · 

- ~W)o-E·MIC110f11.MAD(),~ _ ··: · · " · 

. <' ~:·01:1.:4§:'a: ',' ' . ', ' 
·Arrecadar e Contabiliz<l.r ·. · .as'·, cohtribu·í'.i;:ôes dos 
associados, rendas; .. àuxili'o ·é. i::lonà.tl vos ertt" ·:dJ.nheiro ,, 
oú - éspéoie, mat'ttendo em d.ia a escritu;rà'çàó· toda .: 
comprÓv'ada; . . ;- . . 

.II. Pagar- as êon.tas das. despeàa;s àutorizà.dçs·_pEl>Ío Dire~q 
· .Pre'sident-e; _-

III. Apre.sent-at me_nsa:).mente o ba~àncete ao.:, 
fiscal; ·;· 

IV,· ·conservar. sob sua, ·guardçt· ,:'é res.t,onsa~_í;tfdade, o'·· 
numetário · e documentos. relát;Lvós · à · tesbu_i::a ,ia, 
inciusive éoritç1s ba'~càriasi ' 

v .. Assinar ordens de pá9aineiit9s e. c·heques., :conjunt~e t ·_ 
com o Diretor Piesicteh.t:Eú . · · . ·" ·· . • .·. 

VI. · Di-rigir' a: arre_cãd~çãb .da r\;!nda · s.oC:ial e depoS:i;tá..:Ja 
peia maneira que ~a;r estabêi:iecid~ peié\. bÍtetõri_~:. - . 

VII. Aprese.nta·r . a _Diretor.ia,• os ·relat_órios •. -meri_sais -0a. 
_situaçào- ·fina•Rceirà, com . respecti:v'_os._- ·balancetes._· e 
anexos demonstra:fiyos correSpo.ride.htes. 

Compete ao Segundo DireJoi Tesoureiro: 

I. Substituir o. Diretor 
faltas ê impediméntos,; · 

IL .. ·Assumir .G( Mandato,· em 

Primeiro .tesoureiro em s1Jas 

caso de vacãncía,_ .até o' ,'3eü 
· término;_ 

III.· Prestar· de. um, ·:in0d0_ ... gerai,-·_ a· 
· Pl;'imeiro . Diretbr' TésÓ-ureiro: . ,_ 

éç;1abóraça.q 

·Art. 25°. Compete ao- Diretor de FêitidmC,niq,i -

Art.26°. 

. . 
I. Ter.- sob · sua responsçl;>ilidacie· a .. _eaar~tui:a,;:ão 

pormenóri;;:ada do patrimônio .. da· inétittiJç'ão' CÓQstante . 
· do Artigo 31 do presente EstatútQ, r,ér.a •apreséntac;a.o 

em réuniões · qu,anç!Q :soliç:itad,ó .. 

O _COnfjelh~ .Fiscal' ·será .compçisto· por 3 (três.} 
setis respectivos -S;ipleni::es, n~ó ·pertencent/3~ 'à 
elei to·s· pela Asserrible:i,a Geral. . . . 

'membros· e ·,·· 
DJretoria, 

o mandato do Conselho ·Fiscal. será coincidente com o da. 
-Diretoria. 

Em. caso · de vacân'cia, ·ó rr\a,ndato será -as·s:urriido pelo. 
respectivó suplente·àj:.é'Q seu·-téni\ino, 

Art.27° .- Compete ao Conselho Fiscal·: 

r.·· 
II. 

Examinar os l_iv:,:-os de esé;Jt-i t1,rraçg,9 -da ··entida,de; 
Examinar o - balan·cete- ._- seme-:aitral ·. -apresentado 
·tesoureirQ, 0pinandÓ, a resp~ito; · ·· 



III.·· Apreciar os balanços e 
.relatório da Diretoria; 

IV·. Opinar· sobre· a aquisiçáo· e 
. . • ·~ . . - t • 

parte da instituiç~o. · 
a:lienaçao de bens, por 

Parágrafo . . .. 
único:· o C0ns0lho Fiscal r.e.unir.:se: à· ord;i.riaJ~iam~nte .. a-. cada- mê 

exti:;aàrdinar.iainente _Sémpr~.- qJ)e rie~essário. 

Art.28°. 

Art.29°. Competé ·ao· ·conselho -Deliberativo: . . . . . ' , 

I. bebáter1 examinj:lr, .optnar -e reáolver· a todos · os 
assuntos· relativos áós. interes.s·e.~ ·c1a :i;n·s:tituiçao, ::iue· 
não sejam especificamente tje coi'npetêrtéia de outros 
órgaos; · 

II. ·-Exarrµ.nar e ·opinçÍr sobre as con·tas· da ·niretoria; 
III. Iht€!rpret9r ·o. present_e Es.tatuto· e deLi,beràr .s.oóre .os 

casos . o.misses; 
Iv'. Julgar representações _que lhe forem encaminhas pelos. 

sócios; . . . ; . . . 
V. Çonvoé::a;i:- áss.,einb.l;eia· geral :êx~raordinárià; 
VI. Autorizar·_.a· d:i,.i:étm;Ía exeéut":i.ya a c-riar, C_Ol\USS.ões ou 

. depar'f:amÉ;i_itos . que._. jul'gar. · :11~~~~ári.os . para o 
· desepvolv:imento -de -projetos esp_ecrf_icos:;. 

Art. 30º. O· Conselho DeÍibera•j:iv.b t:ér'á urna Oir~toria :Çômpbs.ta p-◊r i;un 

Presiderite, um P_rimé:lio.- Secretãr:!,o -~ · \un, · _-Segundo 
Secretário, esco_lhidos por eleição entre· os : seus ·--próprios 
membros. Todos 0s cargo$ do Conselho- pe.i}berativo t:ei~ao 

· seus. respectivos suplentes com: os mesmos·· poderes. na 
ausência dos. titu1a:ies·. · · 

O Conselho Deliberâti"ii'o reunir.~se à . s~:re __ .que, j'.or 
convocado .por. se_u. presidente: · ou · !)ela mâi.ój:ia .de · seus 
membros. 

O Conselho. Delibera.tivó terá seu mandato por 3 (trf!S) 
. anos!_. j.untamente com· o_ lllartdato dá Pi~etoria . 

. Do Patrimônio_ 

.· CONFERE COM O 
'=:=:.-=OR==·•G~--•N~-~~}~~-~---·RJtA~_-~ . __ 
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Art.31. 

Art.32º. 

Art.34°. 

. ' 
· 19-()f,letAt:rre RE<ilSTf{O êíw.r ·,s t· ~ 

OE,'PESSOAJUR'fblCA-DEBAURU'. 'bl, 
· Rua Jõlfo de Mesqaita FIiho, ftll lG-31 / ~ 011 1'.V 
p~~e~~f I na. f 9_ 

o· Pat;r:imônio. da Creche de Assistência Noss·a Cr.iança, 
con:stituído de bens, m.◊ve.is., iznoveis, veitulos 
semoventes, . ·,ações,. apelice de . di'vida . públic , l°l 
.contribµições ªdos associ'adôS", auxiiJ,'~•e-➔~--i~~.µ~i:..,.~W,. ... 
c!ÍnJ;Íeiro - ou ·espéc.ie .· ,. · · PROC. Nri:--i;:-?~;....:..-'--+:.......-1,_ 

F . . . 

Em. caso .de di-s_solução ou extinção·, ~,r. '>· rn3'riitiiiiF.!=9!~~~~~=..I 
.temanescertte, depois de · dedµ.z'.i'do,. · -se for .o caso, a 
obrigaçõ,es f'inancei.r,;is c;6ntraidas,, será destJ.ni3-cfo ~ o 
pessoa · juridiCa de igual. natureza que tenha oJ::,jeto -soq 
prefereríc:ta'.Lmente, ·o mesmo da e_ritidade., ·extiptâ, com sede 
rio Estado- de, São Paulo, preferen,éia)rrrent'e no· municipio qe 
origem .e ·"reg.j,straoa no Conse1ho dé • assistêÍi'cJa Soc'ial -
CNAS; inexistindo, ,a' úrstitu{:ç~o. MÍjnicipal, Estadual ou 
Federal. de fins. id/!,nf ic;o~ ou s~melJ'.}antes. 

Poi: ·cláusul~, _do - Estatuo ·ou, no • seu silêncio, pç,r 
deliberação dos associados; podem esi::es; \imtes da 
destinaçao do · iemariesc;e!it::e referida· . n.este artigo . receber 
ein . restftuição · at_ua~i.!:àdo o . r·ei;ipectivo vaior- as 
contribuições que· 'tiverem :pr,eátada'f! ao 'Patrimôn.io da 
Assocj_ação. 

Nã-o existindo no municipio,. n.o · Estado, no Di$trito 
Federal, ou ·no Terr.i,t6rioJ _em _qú'e ·a i\.ssoctàç;ao· tiver sede 
instit1:i'.içã·o' .ria$ ·coi;icjiçõe::; deste, qrtigo,- ·o. que remanescer 
do seu patrimônio. se 'dev9lv'erà. á fc1teiida .do Estado, do 
Distii to Federal. oli da União. ·. ·· ·· · . ..,. . , 

A "BSCOLJ~.Í' nã:o distribui'i:á :resultados entre seus sóci'c:'>s ·ou 
associ~tjç;,s,. conselhei,r;s, ·• di·ret9res, ·.empregados; ·q.oaé!ores 
ou ter.ceiros ·e~entuàis ré$ultadqs, ·sc;,brãs: :exéedentes 
operac·io:nais,. bruto.s .ou liquidos, ·isei;ições <;ie qualquer 
naturez_a, participaçóes ·ou parcería;3 do ·:;ieµ patrimônio, 
aúfe:r;idós me<;li_anté. exerci cio de.' süas. ,ftividades, 

A "ESCOl:.A". . aplic.a'rá integràlmen.te suas sub'iteii.ç'ões .e· 
doações rece))ida:s ·. nas . 'Einqlidaçies .. ·a ·que ·· estejam 
vinculadas, fr forma iinedi;,.ta· .ou por meio de· con·stitui,;ão 
de fundo p,atrirrionial ·ou fuhdb dere'ii'er;,a. 

Art. 35°; A "ESCOLA" não consti 1;uirá ;patrimônio excl1rsi vo .de urn 
. g:i;-upo determinacio de• -inciividúo::i, fatniiià.s, . eótidade~ ·de. 
classe · ou sociedade de caráter· be:neficente de· ·i;issistênc,ia 

. socia-1. 

Art. 36°. A "BSCO;.A" aplicará suas renoas_, seus áerviços. ·E! .·eventual 
resultado- .operacional integralmente no te_r.rit-6.rio .nacional 

...------....,...,;,.-e"':n"'.a'."°:~m-a:n:ulte,ição e no desenVOl vt=nto cte ,eú, ólij.ti vo,. ~ 
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• • -----:----:---, --- ..i: .. ..,......,_~~ 
DAS Fontes· de·· Recursos para Manuten·ção. · 

Art. 37 °. . OS ,.rec~;i::.jws· n.eces.sârios ·à· mahut1:mçà0 •~o a:t~riçliitlénto .g 
da Xnsti 1;:b!ição serãó · oriunclôs. da$ ·s.e:c;iuintés ·l:ontés: : . : . ·. . . . . . . . . . . . ' ., ·. ,· 

'[erba·s• ,e .:,::onvênió.s. Púbticps (Fedez-a1, Esta 

II .• 
~unicipal).;. . 
Contribuições d.e assqciadq.s no 13i,s.tema. · de adciç~o. 
simbólica 

III. · Me~sâlidádé.s de• sócios coptritiuintes;. 
IV.. Dona't:iv9s em. dlnQe,írO'; 

.Dc;mativqs em esp(ldie; · V. 
V.I. Outras·. ar.i:.êcadações ·eventúai/:/'. · 

Dás Disposições Gera.i.s ·,· 

Art. 38 °· •. TÓdó13. os -Cé!l;"gos. dos ótgãós _.'qdministrat'J. VOS (çiiretoi=-ia 
execútiva, corü;i'e1,ho .fisca.l .~. c0,isel'1c deliberâtiv.o) serão 
exerGidos · .gratt.i.it,<1Inente, · s~Ôdo t·arrib$m vedada à 

Art·.39º,•· 

Art.41° .· 

.Art.42°, 

.. - , \, -, •' . . .• . . •' . . ,· 
distribu.tção. de . lucros,. ,bo,i..l,~-ica~~f]l, . ou . :va~tagens a 
ditige'ntes, mantemedores· .e associado·s sób nenhuma '.foi:ma 
ou prete;xto' . ' ' . ' ' 

A ·ESÇOLA · DE . EDUCAç:AO· INFAN1IL • .ANGÉLICA · LEI'l'E, •DE' FREITAS 
será di·ssol vida . por . decisào. da Assém];)leia:: ~eral 
Extraordinár·ia, espeçià1men1:e · copv.Ó'cada · -g;lài·' esse .fi:m( 
qtiando se t.orne impossivel à- ctintinuaçãô de suas 
atividades . 

. o · presente Estatuto poderá ser t:·efonriado, ·· !1.º' tqçió qu em 
parte,. ·em qualçtuer teinpo, pór de.cisão dâ'rriai.oria ·abs.oluta . .. . \ . 

dos. · assoc.iados,. em Assembleia ., G13ral 1 · .especia],me·nte 
co·nvocada · para . esse: fim, e ent;rará. em vigo.r na data de 
seu reg·.i,stro em cartório: · 

A. Escofa terá toda sua escri tut;a9.a0 .,sc,b a -re:sponsabil'iqade 
de ·um técnico em contabilidaçle: ·c;!eyida11tente:.· r.e'gist;tado no 
:conselho."' Reg:(onàl de . <Jontàbiiidadl:l de . 'acordo com. o;ai 
principies :fundamentais de .contabilidade .. ·e ·ê'om· as n'órIJLás. 
Bras.i,leJj:'as de Contabilidade.: : ' ' . . . 

O e;xercicio sociàl compreenderá :o periodç,· <:te O;J. de. janeiro 
a 31 de·. oe·zembro' de cada ano. 

CONFERE COM ·o . . . 
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Art.43°'. A convoçação .. dà. Assemblt;lÍa · . · · .do,-
Estatuó, . garant\ndO ·- a 1/5 dó·s Assó6fados q •ctirei'to d 
fazê-la. ,. · · ·.· 

Art. 4 4°. Os .· casos. oin;i.ssos· no p;resente ~stà.tut;o . S:erão , r~~oi v-' :iÇ)~. _t°,\ . 
. pelê!, _Oir~toria e referendados. peia :As:Iê!!ible,Íá ·Geta.l. 

Bauru, 05. d.e S.etemb.Í:o. de .29.l 7 • 

• • -· Norma Aparecida China Ca:valieri 
. ·Presidenta 

ó . ' 
Dr. Keller ·Césio Arantes .. Gcime·s· 
OAB 2 · 552.'.sp 

Sintia 

' . 

CONFERE COM ·O .·. . 
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111 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 
DE PESSOAJURÍDICA.DE BAURU 
Rua .klllo de Misqulla Rlllo, n• 10-31 / Sala Ol! 
~ICROFitMADO 

- 011462 
CRECHE DE ASSISTENCIA NOSSA CRIA N(...;A. 
RUA JOAQUIM RODRIGUES FRAGA N2 1-45, TIBIRIÇÁ, FOIIE 3279.11.54. 

CNPJ 45.032.802/000:L-11 

CRIANÇA. 

Aos dois dias do mês de Setembro de dois ~1il e dezesse e, 
às onze horas, em segunda convocação deu-se 
Assembleia Geral Extraordinária atendendo a convocaç 
publicada no Jornal da Cidade de Bauru no dia vinte e três 
de agosto de 2017 e divulgada nas dependências da entidade 
e no comércio local. Os presentes na Assemblei~ por 
unanimidade delegou ao sócio Sr. Edison Cavalieri a direção 
dos trabalhos e como secretária ad-loc a Sra. Sintia Otuka 
Rossi. A seguir o presidepte da. me_sa usando a palavra 
agradeceu a presença de todos e deu inic:Lo a Assembleia 
Geral Extraordinária. O Sr. Edison apresentou os serviços 
desenvolvidos pela entidade, o número de .. _:.atendidos e a 
equipe de cada serviço, explanando o desejo e necessidade 
da participação das familias, comunidade e toda e. dire.toria 
nos eventos e reuniões da entidade. Discorreu também sobre 
a última melhoria fisica que foi o. forro no salão-,: de 
eventos e atividades e a verba recebida e utilizada da 
associação Banespiana (ABAS) no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) . O presidente da mesa lembrou a todos sobre a 
fundação da entidade-·há ·cinquenta anos, sua importáncia no 
processo histórico do Distrito de Tibiriçá, a-tendendo; 
atualmente de forma gratuita mais de duzentas crianças e 
empregando vinte e oito pessoas. o presidente soliqitou a 
verificação·e constatou a presença de 14(quatorze) sócios, 
a saber: Norma Aparecida China Cavalieri, Maria Madalena de 
Freitas Silva, Narzilia Peres Duarte, Rafael F. Prieto, 
Dirceu Malmonge Martinez, Ernani de Almeidê,, Sarnir Borges 
da Silva, Juliano M. José, Euza de Oliveira Camaforte 
Josimara de Souza Fritas, Moises de, Almeida, Marcelo 
Gonçalves Fraga, Edison Cavalieri, Keller Cesio Arantes, 
que assinaram o livro de presença. A seguir apresentou aos 
sócios a proposta para alteração da razão social da "Creche 
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de Assistência Nossa Criança" para "Bscola da Bducaç:ão 
Infantil Angélica, Le,i.t:e de l!':reitas" adequando à denominação 
da entidade que l).oje é a Primeira gtapa da Educação Básica 
e homenageando a fundadora da inf1ti tuição Sra. Angélica 
Leite de. Freitas, agradecendo a presença ela Sra. Josimara 
de Souza Freitas, neta da fundadora e representando a 
família. Também apresentou para apreciaç~io alter ação no 
Artigo 32 do Bstatuto Social que passa ter · a seguinte 
redação: Em c·aso de dissolução ou extinção, o eventua 
atrimônio remanescente, de ois. de·deduzido, se for o caso, 

as obri a ões financeiras contraídas, será transferido 
OUTRA · uridica çie i ual natureza e tenha. ob · et 
social preferencialmente, o mesmo da entidade extinta, co 
sede no Estado de São Paulo, preferencialmente no município 
de origem e registrada no Conselho tje Assistência social
CNAS, inexistindo, a instituição Municipal, Estadual ou 
Federal de fins idênticos e semelhantes .. A:rt:.ig'o 33 A Escola 
não distribuirá entre seus sócios . ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, 
.eventuais resultados, sobra excedentes ope.rc.cionais, brutos. 
ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 
participações· ou parcerias de seu patrimônio, auferidos no 
exer.ç:ício de suas ati.vid.ades. Artigo 34 A .. ,Escola aplicará 
integralmente suas subvenções, e doações recebidas nas 
finalidades que estejam vinculadas, de forma imediata ou 
por meio de constituição de fundo patrimonial ou fundo de 
reserva. A:rt. 41 A Escola tem toda sua escrituração sol;) a 
responsabilidade de um técnico em contabilidade devidamente 
registrado no Conselho Regional <ie Contabilidade de acordo 
com os princípios fundamentais de Contabilidade. e com as 
normas Brasileiras ·ae Contabilidade, Após a leitura dos 
artigos grifados e a mudança da razão social para· "Escola. 
de Educação Infantil Angélica Leite de Freitas" foi aceita 
por unanimidade pelos presentes. A seguir e, presidente da 
mesa passou a palavra ao sr. Sarnir Borges da Silva, pastor 
da Igreja Metodista que agradeceu e· parabenizou a 
presidente.da entidade Sra. Norma Aparecida China Cavalieri 
e seu esposo Sr. Edison Cavalieri, pelo continuo trabalho 
desenvolvido com as crianças, adolescentes e moradores do 
Distrito de Tibiriçá, citando que é um ~rabalho de amor e 
carinho. Também fez uso da palavra Sra. Josimara de Souza 
Freitas que agradeceu a homenagem em memória de sua avó 
Angélica Leite de Freitas e reforçou o amor, carinho e 

fi2 1 
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Sobonl O 11 4 6 2 
constante dedicação na continuidade do trabalho iniciado 
pela sua avó e se cplocou a disposição para colaborar. O 
presidente da mesa Sr. Edison Cavalieri, é!gradeceu 
novamente a presença de todos e deu por encerrad~ a 
Assembleia -às doze hora-s e dez minutos. Esta ATA vai 
assinada por mim secretário ad-loc Sintia otuka. Rossi e 
pelo presidente dé;i Assembleia Sr. Edison ca,ralieri, 

A presente é 
Sintia Otuka 
assin da e 
caval ri. 

~ 

cópia 
Rossi 
pelo 

fiel do livro de Ata nºl, folhas ... 
digitei a presente ATA que vai 
presidente da Assembleia Sr .. 

Sintia Rossi Edison Cavalieri 
Em tempo: Por um lap o não foi constado na ATA o nome de 
Ricar o M. Ziglio e Sintia Otuka Rossi, que estavam 
prese tes na Assembleia e assinaram a lista de presença. 

{:.~ ~· 
Sintia Edison cavalieri· 
Secreta presidente da assembleia 
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CRECHE DE ASSISTÊNCIA NOSSA CRIANÇA 
Rua Joaquim Rodrigues Fraga n º .1-·9 e 1-45 

Distrito de Tibiriçá- municipio de Baunl - CEP 17110000 
CNPJ 450328020001-11 - tel. (14 ) 32791154 e 32791248 

Dezembro de 2016 

PROC. Nt 1 Cf 11 ( C1 
l R OFICIAL OE RÊGisTRO CIVIL 
DE PESSOA JURf DICA OE BAURU 

R. Jullo de Mesquita Filho,llHl / 5ala OI 
PROTOCOLADO E MICROfll.~AOO I FOLH~ ~ (o Í 

Sob o n2 0 1 0 9 4 4 ---.---
Ao 1 ° oficial de Registro Civil das Pesuoas Juri dicas de 
Bau~ } ., 

Prezado Senhor: 

A Creche de Ass istência Nossa Criança, 

inscrita no CNPJ sob n º. 450328020001-11 , localizada no 

distrito de Tibiriçá , à ~a Joaquim Rodri gues Fraga 1.9 e 

1 . 45- CEP 17110000 , vem pelo preser.1te solici tar o 

arquivamento e averbação da Ata da Eleiçiio da Diretoria e 

do Conselho realizada em 30 . 12 .2016, para o triênio 

2.017/2019. 

Sem mais 

. ·- -·· ---------
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AVISO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

lR OFICIAL OE REGISTRO CIVIL 
OE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Julio de Mesquita FRho,10-31 / Sila OE 
PROTOCOLADO E MlCROFILMAOO 

Sobo-nt 9 4 

CRECHE DE ASSISTtNCIA NOSSA CRIANÇA 

A Creche de Assistência Nos.sa Criança· convoca seus sócios 

quites com suas obrigações. e o·s sócios beneméritos para a 

ASSEMBLEIA GERAL no dia· 30:1{2016· ~s 19 horas ni1 

dependência da Creche para tratar dos seguintes assuntos: 

1) Prestação de contas 

2) Eleição para Diretoria e Conselho. Fiscal para e 

triênio 2017 a 2019. 

Tibiriçá, 20 de dezembro de 2.016 

CONFERE COM ºD 
. ORIGINAL ; ~4 ~/1q · 
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08.IETO: CftEl>ENCllr\MEO O, lnsllluiç(>ea 
F1nancal!ns otJjotillando proceno dq cra<lll(,olameolo para 
prelllaçlQ_ do ~ bencél1oa de recoltti1ra1lo ele 

lrtblAot: '""°910S, l&Xaa, c!Mde llllva, conu1buiçõ.s ele r melhoriaa e demais roceltae munldpale .tr.w6a de OAM,' 
com código de barras em podr1l0 FEl!RABAN, por 
ln~ de suaa 8~1, com prootaçlo @ CQIII;,$ 
por melo magnóllco ele ~ ~ . regi-. 
pore9'& Edl1al•N\I&--- . . 
RECEBllll!NTO 008 ENVELOPES: />JÉ DIA 28º DE 
JANelllO DE 2017, ÀS 09H30, 
."e~-~.:-= c:.acrçs: is.ue .iANt:ttCQ oe 

FRET/\MEr•tTO DE ÔNIBUS 
'/C__VJ"~!n -rmin ,re·m 

2017, ÀS 1Dfl00. '. 
ESêt.AAECIIIEMTOS E -lll'tJGNAÇões: Olretot1a de 
DMdo de Comprn • Uclt.Í,ç6ea, 100811:rada M Ptaça 
Doolor Pecln> da Rocha Braga n• 116 - Cenlto - CEP 
16.600-000 - Télefone. (0XX14) º3672,8222, • c,.meH: 
Ud~a;,l.911.gov.bt. · · •. 
PI~ SelCT~ 22 DE Dl!ZIYERO DE2016. 

.. "'.!!..W':A.~ NHWV'lü üOS Kén:S 
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~ 5-46,Jd.""""'Bauru·SP,nascidonodllMisdattlonlbfo 
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umbi~~i~~ c/~Ôranda, 
11reparnda p/varanda 
gourmct, co1.Joh11 'ame 
ricana, !voga de gara 
gem, baixo condonunio, 
novo, f99631-3892,_,, 

'..\ddad~Volpe, Apto cl 
sacada gounnel, Jdonn 
Firenze, Peninsuln •Ma 
rau. TelTIIZ'te dei Vcnet 
f/99701.:0023 . 

ml)< 

Add11d-Volpe, Pttan-
nn• l9'"'ct ') .J .,.. ....... ••' ' S~to;·;, ~a;i;~·."c;;i: 
nhll plnneja <ln, xala 2 
ambientes, ot loo:ili
znçl!Q, vila nnlver si
llll1ll, (1-99631-3892 

-- - -----~!' 

l!Al~U,óll.U.i\..U~f•t.~...._, .. ._."" 

02dorru, refoonooo,~ 
snln 2 ambiçnt:us, rop.lelo 
em ar1nári~\. OI vu_ga. 
3235-60~/ YlS lJ 8-111!8 
busch.coJ11.br Rcf. 4!>79 
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BUSCHVENDE 
Ed. CammdadorMarta 
ótima localizd>. 02 doan. 
com armérló.s, l> l suite, 
sala 111Upln com sacada, 
w-1. 02 .wcs, gar. buscb. 
co~.br981 LJf;-l 18.~m,u• 

e-- .tS,olmuhl\ 
reronnac1o'm'oonns: 1 sul
te sala estar jantar coz. 
plnuejoda wc social lavan
ilcriu O t gor. cond. bul:.'-to 
3021-3738, 99n6-8t 11 -

MFX · VENDE 
\/Da laatesa apcô tfrreo, 
3 dorm. ótimo preço. 
Ref. 3602 F: 3204=5525 / 
99791-8182 Rui -·oPORTÔNIDADE! 
S: 125 ldifkio ~ otA 
2 ·dor; 1 V~ ót, localiz 
lindo, Fooe: 9965 l-8708 

· ., 10l144 

Torrazu Dei Veneto 413 
donn. 1 surte d o/e 2 salas 
viiranda "'"''"""t i::o!. 
planei. 0"1 g~rs-. lat.er 
3021-1738/99776-8 l .17 -Vdo/tco apto ~ssuã, 
Ed. Allcru"o; pr:óx.1,.,f_ai
neiras. F: 9960 l -3w..! ..... 

eoI'l'Ab Of. CONVOCAÇÃO 
CRl~CllF. E 1\SSIS'f~NCIA NOSSA CRtANÇA 

A Crec:he de 1\s~üstênd ..i Noss a Criança convoc il 
s eus sócios qui. t e s com :iu..is obrigações e on 
sócios benemé ritos pa r.a ASSEMBLEIA GERAL n,_, d i a 
30/ 12/?.0U, ás 1 9 , 00 ho1:·a::1 nas dependênc ia d a 
c ceche para tratar d os s eyuinte s assunto:.: 

•· · .·, •, ;,, ·•·· ,-
ll Pres l:aci:\c; d e Cont a s 
2 ) !!:Jci<;Ao pai:a Dire toria <! Conselho 

Fisca l p,1r a o triên_io 2017 a 201 9. 

Tibirlçá 20 de d<nembro de 2019 
David Dantas de Souza Jr. presidente 

1 

CONFERE COM O 
OR'SINAL ~"(l~'f' 

. BUSCH ALUGA 
Celltró03 dom,., 11.111pln 
safa, coz. com gabinete, 
pqno quintal;.Q[ vnga RS 
1200 3235-ov..!0 
--~- -~-- -

BUSCHALUGA 
Caltrosobmdoaimeràw. 
OS salas, 02 wc;;, piso fri<!, 
-..;,~lc:utc ,iVQ1]1~ K,.. 
900 3235-6020 ,...., 

BUSCHALUGA 
F..d.lJeh,ederepm.. US<: 
02 donn., compL em oc( 
piso frio, saio 02 umb., O 
~~ Jazer e port-.tJ"in n.: 
850 323~ 6020 

~ 

BUSCHALUGA 
.Ed.CedlaMarde!/ptóx.u 
Prefeitura, 01 ~~ Wllf)ln 
sala, aimpL em lle. qujotnl 
celewda'$SS03235-(J()'l() 

"""" 
BUSCH ALUGA 

~-E~$ll{IIV~03 
aprm. ~'11 ~ftc; compl. 

·'êril 111':;'n/tipl:hl\lu~ lltter o· 
port. 24hs., Q2 vagas R$ 
l 000 323:>-00'20 . . ' ,....,. 

BUSCHALUGA 
F.d.Por1oReal4lldorm.s/ 

·OI su{le, ~I. Clll Qc, r;;= .. . 
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lr.llCA OE BAURl - -Qi.... ulio de Mesquita f lho,10-31 / Sala e 

PROTOCOLADO E 11CROFILMAOC 

Sobon2 O 9 4 4 CNPJ 45 032 802 0001-11 

CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORQINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETO~.IA 

DA CRECHE DE ASSISTêNCIA NOSSA CRIANÇA {C~ltfQ '11 
Aos trinta dias do mas de Dezembro de dois mil e dezeseh3, às dezenc,ve horas e trinta minutos, om /Í/ C ~ 
segunda convocação, deu-se inicio a Assembleia Extraordinária para eleição da Diretoria Executi',a/ J/ 
Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo para o triênio dois mil e dezesete, dois mil e dezoito e d1~s / 

mil e dezenove, conforme reza o Estatuto Social da Creche de A!3Sistência Nossa Criança. l.:,s I 
presentes à Assembleia por unanimidade delegou ao Sr. Edison Ca-rc1lieri a direção dos trabauI~. e / 

como secretário Ad-hoc David Dantas de Souza Junior. A seguir o presidente usando a pJleiwa / 

agradeceu a presença de todos fez uma explanação da situação da entidade e das ativi~des 
I 

desenvolvidas pela entidade a utilização constante do Novo Salão Social, com aulas de capo f·a, 

musica, teatro e outros eventos, em seguida deu por abeftil a Assembleia Extraordinária pé ra 

eleição da Diretoria Executiva e Conselhos Fiscal e DelibElrativo e apn!sentou a única chapa inscrita 

para eleição, declinando nominalmente todos relacionados: Presidente Norma Aparecida Chi ,a 

Cavallerl, vice presidente Osnl Joa6 da Silva, 1º tesoureiro Keller C6•1o Arantes Gomea, 2° 

tesureiro Tiago de Souza Campos, 1º secretário Carlc,s de Arruda, 2° secretária Maria F.ll1a 

Rodrigues Ferraz, presidente do Conselho Fiscal Luiz Bosco Junior, 1º secretário do Cons.el10 

Fiscal Marcelo Gonçalvêa Fraga, 2º secretário do Conselho Fiscal Em Aparecida Leite da SIiva, 

suplentes do Conselho Fiscal pela ordem Rafael Fernando Prleto, Narzilla Peres Duarte e 

Otaviano Alves Pereira, diretor de patrimônio Edlscm Cavalleri, presidente do Consel 10 

Deliberativo Juacely Cristina Arantes, . primeiro secretário do Conselho Deliberativo Antonio Pinho 

Nogueira, 2º secretário do Conselho Deliberativo Moiaes de Almeida, e suplentes dos consel 10 

delíberativo pela ordem, Maria MadaJena de Freitas, Rodrigo Beniardo de Faria • Gregório 

Lopes Guerreiro. Feita a chamada dos sócios constatou..se a preserça de 8 (oito) sócios a sabor: 

Narzilia Peres Duarte, Edison Cavalleri, Edmilson Ferreira de Olivoira, Norma Aparecida Chhia 

Cavalieri, Molses de Almeida, Antonio Pinho Nogueira, David Dantas do Souza Jr, Eli Aparecida Le te 

da SIiva. Após a leitura dos membros da única chapa inscrita para concorrer a eleição, pela vontade 

de todos os sócios presentes, esta chapa foi eleita por aclamação para dirigir a Creche de Asslstênc.ia 

Nossa Criança para o perlodo de 01 .01 .2017 a 31 .12.2019 (primeiro de janeiro de 2017 a 31 de 

dezembro de 2019. O presidente da mesa solicitou a presença do Sra. Norma Aparecida China 

Cavalieri para tomar posse juntamente com os membros da diretoria, e o novo presidente agradocou 

a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia, as vinte horau e cincoenta e cinco minutes. 

Esta Ata vai assinada por mim secretário Ad-hoc David Dantas de Sou,ra Junior e pelo presidente cta 

assembleia Sr. Edlson Cavalieri. 

A presente é cópia fiel do Livro de Ata nº 1, folhas 29 e verso. EfJ David Dantas de Souza Jr 

secretário Ad-hoc digitei a presente Ata que vai por mim assin~da e pelo presidente da assembleia 

Sr. Edison Cavalieri .. ___ :') coNfERE ,~1 .. /~~ ;r; .· e /\./\./.: \ ~ ... 
. ~ :. -~ . --~ .. C-i l,✓~"' 

O~vld Dantás.de So ~lson Cavalieri 

CONFERECO 
ORIGINAL 
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DE PESSDA JURÍDICA oe BAURU L 
R. Jullo de Mesquita Fllho,10-31 / Sala 08 V 

PROTOCO~DO E MICROFILMADO Q 
SQbon2 U 1 O 9 4 4 · 

LISTA DAS PESSOAS PRESENTE 
TRATOU DA PRESTAÇÃO DE 

li!)✓, 

E:!J1n1 

-·Nome 

1-:;;;,_RE~ e -

V,"?Llê.R. 

, . , 
DO DIA 30.12.2016 DA CRECHE DE ASSISTtNCIA NOSSA CRIANÇA, QUE 

EIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO PARA O TRitNIO DE 2017 A 2019. 

RG CPF ASSINATURA 

-lo6 '8 ~ r .:11'7 3 «.&-· "'l 4-

. .Llf34-;2,11,o :lo"l-3+'1 &> s · 44' 

34,:3g":f--'t,o::1.- 'J- <Z'r ~ &:sJ·..5:J.,. 

4-2844.11- (óõj.,&,-f<f 85B-- 5 3 

1 11-701$€5 Qf3 .f.JLl'VJ&tl)A· 1!Jf1063,; IS38 -rio :rrf-.!54 ~>~ _.., 
4 N ro11110 ?t,v-HQ N, 

JJ4-Y:IJ) ,7)4N7,45 ~., • eA t..liz. 

e, P L!:=.t Tê 

Tibiriçá, 30.12.2016 

CONFERE COM Q 
L ORIGINAL (tJJIJ4/Cfi#4 
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• 1 1• OFICIAL O~ RêGISTAOCIVIL 
OE PESSOA lURIOICA DE IIAURU 

R. Julio de Mesquita Fllho,10-31 / Sala o ............ '--... 
PROTOCOLADO E MICROfiLMAOO 

1 
"'----. 

Sob 002 
O 1O94_j 

Nome 

ci .. _ ,..._,_a Cavallerl 

........ 1Joséda sn..-
k'a1t""r ~slo A---es Gom--

TI_,.. M c:!ouza ,-.....,n,,.. 

~--ds·-~-
................. _ R·...,· -- Ferraz 

' . - .-
••--'- .-..~tves F--

= lekedasa..-
~-"--1 F,.. ___ ,._ "'-'-to 

\,,I-Uj.1> P- "'"ar1"" 
P-

..,. ____ ""-· Uerl .. 
l.&.J.- de ,11,1ma1,t8 

.. _.,.. Mad-"- ,r,. Frellas 

R...W.... Bernardo de Faria 

G--'"""' 1 --s r.1, ... -,..,. 

;"ONFERE COM O 
ORIGINAL ··-

RELAÇÃO<> 

Endereço 

Dod u ___ .. _, Dondon km 368 

Rua Daniel e....,._ -'a Slveira 3-90 

Sltln Sta ' •. ..ia O ,.._,._ 

o.,.,. 09 de i. ..... 111 T1hM,,,& 

o.,8 na..1 .. 1 -,:,._ 511.....i..., 1-

Pr-• Q ,t.,. Julh" ~ 

Rodrf'""ª'" C'_,. .. 6 
.,._._.,._ ,....._ __ ~a_._.., - F- .. ,.. .,_,_ 

Rua n......ie1 e..- - ca.-.. 1-

n---n.1.., • .-... 3 

Rua ·- ... _ R ...... F......., .. 4 IILI 

~-- - C!AGRA 

R-......... ·cnKm"°• 
S'Mo ,.._ -•- 1 , ... la a ....... n...-.. 

R•""M · , .... 
o ... sF-a'>c 

Ru111"rt11i , 

FA7AMA Sl11 e-... ... 
c:..-d.11 • .i..a...J 

B!A_PA CRECHE OE ASSl$TêNCIA NOSSA..ÇR~ 

cPF RG 

....... 17 

141 .. . 
........... 1 ...... '"' .....1'.':t.1Q96-3 ..• A'ml'IOl\75-1 

05 •• 7 .. , .... 

?9"r.1?51:AA..nn ~-
0881">....,NI n,\ . 
056694...,.... ..... ....... 7 

1 -~. 
-011,.,,"'"..,.. .,-, ... 

1 . 
···••40 

1a-1rot"' '75 4n,:i,"-,187-Y .. , , .. -.. 
51:1i:n157tQ_':1 .. 971Nnf:I 

•-1-••··· 
??Q?'1:?,11:tQ..eo AA~n~ 

9 -· 

• . 
( 

-mandato 201{l;Q18f2:019 

EatadocMI ProfisaAo Roglmede 

·-•men 

~---·- cJB·-

--·· •-. "'º•ns 
~--•dn Adv-'"adn -~---
,. .... º C""""rci""""" · ...... 
~--do e. -- P•'•"llc -~ 
so- "'º'""'-.. -- ·•-ado "~-
...... ifn 

"-n,--
--~ _ .. 
..., __ . ··n1 .• 

~--·•o c ....... .;hei.,,. 

., .m.-

--do 
.,. ___ ,_do -~--

---o ' ..6.,:,,-..nl&cJo ---~- .• .m-

... ... ____ .. __ ª 
u'Beirs -~ .. __ ... ;.1 .. do .m ••• 

Cargo na Diretoria 

n........t,._nle 

Vice ---sldente 

1º Tes''"'-'rn 

2°Tes 
_,_ 

,. 
2' 

P, F -• 

1º Sec,!"'1 "'rin Conselhn =--1 

2° $.......,.._&rln CQ..-lh"- Cjgcal 

c,·-lent~ ,........,,...n.'"' Fl .. ,. .. i 

~-'·-'--le - - -
e, -lente r .. nsen,0 c1t, ...... 1 

-·· 
~ente"" . . D•-•ivo ,. 

eo---•Lo 

Sunl-.,_C .,~·-
. ~e Cnns .. irlo Fis,..,i 

c•-lente Conselho Dellb .. -u,,.. 

Thlrlçâ 30.12.2016 
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""- . REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL 
PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

. TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
Munic:fpio e Comarca de Bauru • Estado d_c Slo Paulo 
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Rua Júlio de Mesquita Filho, 10,31 • Sala 8. CEP: 17011·137.• e•maib 1.cartorio@uol.com.w· Tei.:(14) 3235-5575 • Fax: (14) 3235-5579 

PROTOCOLO DE PESSOA JURiDJCA Nº:010944 
Apresentante: EDSON CAVALIERI 
Partes ............ : CRECHE DE ASSISTENCIA NOSSA CRIANCA, CNPJ: 45.032.802/0001-1 PROC. Nfl,_-f.:...:,Cf..1.{...1..,~..,-;,.:;1---

Titulo ............. : ATA· ARQUIVAMENTO DE ATA ~F~O~L~H:AS::'.::::s:::·=~~::=~pl,i:ÍID(...,. 

CERTIFICA que o presente título foi protocolado· s9b o número acima, em 03/01/2017, tendo sido praticado 
atos: · 

MF 10944. LV. A·2. AV. 33. Reg. No 182 . 10/01,'2017 RS 6917 AR0UlVAMENTOoe.ATA(GPAolw.s 
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---••••••••n•••"••••••••••••••••••••••••••"""'' 

.................................. -------·~ 
-------------··················· 

Emolumentos 
Ao Estado 
AolPESP 
Ao Registro Civil 
Ao Tribunal de Justiça 
Ao Munlcfolo 
Ao .Ministério Públlco 
TOTAL 

CUSTAS E EMOLUMENTOS 
.RS 
R$ 
RS 
R$ 
RS 
RS 
RS 
R$ 

Valor Depositado ................................................. R$ 

A Receber .......................................................... , .. RS 

ORIGEM DOS DEPC)SITOS · 
•Depósito no reingresso em CHEQUE N': 50159 e.e.: 8-1 BCO:. AG.: 6520 

Observações: 

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ESPECIFICADA. DEVENDO 
ESTI: DOCUMJ:NTO FAZER P TE INTEGRANTE DO TITULO. 

EDU 

69,17 
19,64 
10,15 

3,64 
4.73 
1.37 
3.32 

112,02 

67,80 

44.22 

A RECEBER 
A QUANTIA DE 

Recebi uma ·via da presente com o título devidamente fonnalizado. 

R$ 44,22 
Data: 

Ass.: 

Em: ____________ _ 
Nome: _________________ _ 

End.: 
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTILANGÉLICAA.LEITE DE FREITAS 
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA,FEDERAL88274/03.0S )983-ESTADUAL9396/Q5 01 1977-MUNICJPALJ477Q0 03 1970 

CNPJ 45.032.802/0001-11 
Rua JoaquimRodri1l"es Fra,'!8,_ no. I-9,l-45-FONE(0l4)3279 ll54 CEP 17110-000 Distrito de TIBIRIÇÁ-M_wúcíp_io de BAURU 

RELAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANG~LICA LEITE DE FREITAS- MANDATO 2017 /2019 

NOME ENDEREÇO TELEFONE EMAIL RG ÓRGÃO 
EXPEDIDOR 

Norma Aparecida China Cavalieri Rod. Marechal Rondon Km 368 99775.60.59 edisontiblrica@yahoo.com.br 4284417 SSP 

Osni José da Silva Rua Daniel Ferraz da Silveira 32791154 canctib@yahoo.com.br 1881384-7 SSP 

Keller Cássio Arantes Gomes Sítio Santa Luzia - Barra Grande 32791154 kellercesio@gmall.com 27131996-3 SSP 

Tiago de Souza Campos Praça 9 de Julho 1-11 32791239 canctib@yahoo.com.br 43909075-1 SSP 

Carlos de Arruda Rua Daniel Ferraz da Silveira 32791106 canctib@yahoo.com.br 7634620-3 SSP 

Maria Elisa Rodrigues Ferraz Rua Praça 9 de Julho 3-63 32818899 canctib@yahoo.com.br 672266-3 SSP 

Luiz Bosco Junior Rua Joaquim Rodrigues Fraga 6 40091900 canctib@yahoo.com.br 12327695-0 SSP 

Marcelo Gonçalves Fraga Fazenda Nha Zata 997-249563 canctib@yahoo.com.br 11.049.887 SSP 

Eli Aparecida Leite da Silva Rua Daniel Ferraz da Silveira 32791301 canctib@yahoo.com.br 22200575 SSP 

Rafael Fernando Prieto Praça 9 de Julho 3 997952932 canctib@yahoo.com.br 40281074 SSP 

Narzllia Peres Duarte Rua Joaquim R. Fragal-54 32791127 canctib@yahoo.com.br 10696444-8 SSP 

Otaviano Alves Pereira Rua Carmelo Zamataro 32231675 canctib@yahoo.com.br 13499309-3 SSP 

Edison Cavalierl Rodovia iviarechai Ronàon Km 368 997756059 edlsontibirica71@gmail.com 4841240 SSP 

Jucely Cristina Arantes Sítio Santa Luzia 997355954 canctib@yahoo.com.br 10347187-X SSP 

Antonio Pinho Nogueira Rua Major Antonio Fraga 2-64 32791154 canctib@yahoo.com.br 15509031 SSP 

Moisés de Almeida Rua Joaquím Rodrigues Fraga 2-5 32791124 canctib@yahoo.com.br 9710636 SSP 

Maria Madalena de Freitas Rua OS de Novembro 4 32791172 canctib@yahoo.com.br 21279155 SSP 

Rodrigo Bernardo de Faria Fazenda Santa Carmem 997858662 canctib@yahoo.com.br 44079077-3 SSP 

Gregório Lopes Guerreiro Estrada Viclnal Tlbiriçá Nogueira 32230123 canctlb@yahoo.com.br 397793-7 
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11/06/21119 Imprimir Cenldão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU PROC. Ne•.,;;;vf~q!..;Í,!,J'..!.1..f.tf ___ 1 

Secretaria de Economia e Finança,s FOLHAS _§-=,-Q., 
Departamento de Arrecadação Tributária 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 196294-9 
Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
13378 01/01/1979 
Nome Empresarial: 
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL 
ANGELICA LEITE DE FREITAS 

CPF/CNPJ: 

45.032.802/0001-11 

Endereço Fiscal: Número: Com1>lemento: 

45 RUA JOAQUIM RODRIGUES FRAGA 01 _9 . 
- DISTRITO TIBIRICA 
CEP: Bairro/Distrito: UF: Município: 
17·110• TIBIRICA SP BAURU 
990 
Telefone: 
(14) 3279-
1154 

Tipo: Ramal: 

Comercial 

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

SERVICOS PUBLICOS, COMUNITARIOS E 
01/01/1979 20/06/2011 SOCIAIS· DE CARATER COMUNITARIO, 

ASSISTENCIAL E FILANTROPICO DE 
CLASSE SINDICAL E RELIGIOSO 

99.99 4.47 20/06/2011 ORGANIZACOES AS8OCIATIVAS - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

Descrição da Atividade: 
ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS SEM FINALIDADE LUCRATIVA. 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 
11/06/2019 

Certidão emitida em: 11/06/2019 

25B580DEDDACA797C8FDACF1AA8BEE20 
Chave de aulentk:açllo 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: (14) 3234-21393 

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

www2.bauru.so.govbr/financas/certidoes/imprimir_consulta.asox?c=1962949&chave=25B580DEDDACA797C8FDACF1AA88EE20 1/2 li 



11/06/2019 Imprimir Certidão 

._. 

PREFEITURA MUNICIPAi. DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças ,, l'RCC. N~ 19 t lf !/ 
Departamento de Arrecadação Tributária _ FOLHAS ~ 73 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da tr-dnsação: 1962941 

Inscrição Municipal: 13378 
Contribuinte: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ANGELICA L.EITE DE FREITAS -
45.032.802/0001-11 
Endereço Flscal: RUA JOAQUIM RODRIGUES FRAGA- DISTRITO TIBIRICA, 01-9 45 
Atividade: ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS SEM FINALIDADE LUCRATIVA. 
Empresa aberta em: 01/01/1979 

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

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Moblllários 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 anterior,3s, que 
sejam apurados posteriormente à emissão deste documento. 

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

Praça das Cerejeiras, 1-59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514 - Fax: (14) 3234-:~993 

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

41CF8CF888A1FFFEF8E6863C6AB3195C 
Chave de autentlcaçiic, 

www2.bauru.sc.aov.br/flnancas/certldoea/imprimir_consulta.aspx?c=1962941&chave=41 CF8CF888A 1 FFFEF8E6863C6AB3195C 1/1 
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11/06/2019 Imprimir Certidão 

.,, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ~: :":/: 

Sea-etaria de Eoooomla e Fimmças 1 :~;• R 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônlcamente. Número da transação: 1962940 

Identificação Municipal: 60001003 
Contribuinte: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS -
45.032.802/0001-11 
Proprletário(s): ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS· 
45.032.802/0001-11 
Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES FRAGA - DISTRITO TIBIRICA, 1-9 E 45 E 53 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informaçôes colhidas em nosso sistema 
de controle de tributos municipais, a Inexistência de débltou em relação ao imóvol acima 
discriminado. 

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

Certidão emitida em: 11/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 2fi/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 

62A56637D0CA9A61 BA91 C371 D50FAA7D 
Chave de autenttcação 

www2.bauru.sP.aovbr/financas/certídoes/lmprjmir_consulta.aspx?c=1962940&chava=62A56637D0CAllA61 BA91 C371 D50FAA7D 1/1 



11/06/2019 ~ Consulta Regularidade do Empregad~ 

Voltar lrnprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 45,032,802/0001-11 

Razão Social: 
Endereço: 

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ANGEUCA LEITE DE FREITAS 

RUA JOAQUIM RODRIGUES FRAGA/ 19 / TIBIRICA 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. 

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

Validade:27/05/2019 a 25/06/2019 

Certificação Número: 2019052701592029345448 

Informação obtida em 11/06/2019 07:50:06 

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

https://consutta-af.calxa.oov.br/cansulblr.rf/rwtn~11t11br=mnni-nartnr 1., 
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e MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

PROC. Ne iqf j fq 
FOLHAS ~-=ffo 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS R:ELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃC1 

Nome: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS 
CNPJ: 45.032.802/0001-11 

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com 
exlgibiüdade suspensa nos tennos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código. Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão j•Jdlcial que detennina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, rio 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 ãmblto da RFB e da PGFN e abrange Inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 d11 Julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos 
endereços <http://Jfb.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 17:30:29 do dia 17/06/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 14/12/2019. 
Código de controle da certidão: F7F7.13C8.5D92.F28C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndCo.qjuntainter/EmiteCerti... 17/06/201 O 
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PODER JUDICIÁRIO .... 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ANGELICA LBITE DE FREITAS 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 45.032.802/0001-ll 

Certidão nº: 171820588/2019 
Expedição: 03/05/2019, às 08:55:36 
Validade: 29/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ANGELICA LEITE DE PIUEITAS 

(MATRIZ E FILIAIS)' inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
45.032.802/0001-ll, 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 TrabalLo na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou 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. 

Dtividas e sugestões: cndtoftst.jus.br 



o MINISi'ÉRl:O DA FAZENDA 

SECRETARJ:A DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

PROCtJRAl>ORIA-GERAL DA FAZE!mA NACIONllL 

Emissao em: 14/06/2019 11:13:00 

Por meio do e-CAC 

CPF do Certificado: 827.644.338-91 

Pãg~na 1 de 1 

Relatório de Situação Fisce.l 

CNPJ: 45. 032. 802 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ANGELICA J;EITE DE FREit,Q"------~---,---~ 

PROC. NII 'fq{ / {q 

FOLHAS ~::;'B 
Informações Cadastrais da Matriz - CNPJ: 4!5. 032. 802 

UA da Domicilio: DRF BAURU-SP 

Endereço: R JOAQUIM RODRIGUES FRAGA l 9 

Bairro: TIBIRICA 

Código da UA: 011.103. 00 

Município: BAURU CEP: 17110-000 lll': SP 

Data de Abertura da Empreaa: 01/10/1970 

Situação no CNPJ: ATIVA 

Besponaával: 634.879.858-53 NORMA APARECIDA CHINA CAVALIERI 

e::~rte da Empresa: DEMAIS 

Natureza Juridica: 399-9 ASSOCIACAO PRIVADA 

CNllB Principal: 8511-2/00 - Educação infantil - creche 

Sócios e Administradores 
CPF: 634.879.858-53 NORMA APARECIDA CHINA CAVALIERI 
PRESIDENTE-REGULAR 

Débitos/Pendências na Receita FE1deral 
Conta Corrente 
CNPJ 45.032.802/0001-11 

0561 - IRRF 

Ext. PA/ll:x 

07 12/2018 

Dt.Vcto 

18/01/2019 

Va1or Originai 

460,57 

Saldo Devedcr 
16,13 

t,-,nsulte o 
suspensas. 

Exigibilidade Suspensa na Receita Federal 
Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades 

Final do Relat6rlo 
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14/06/2019 Certidão Internet 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação 

r♦ Receitafederal 

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União 

~~<?-~ 
cafaf 

Resultado da Consulta 

PROC. N41 __ -l ..... 9 .... t ..... l--..1 __ 
FOLHAS 8SO 

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o 
contribuinte 45.032.802/0001-11 são insuficientes para a emissão de certidão por meio 
da Internet. 
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC. 
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientaç~missão de 
Certidão nas unidades da RFB. 

Nova Consulta 

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntalnter/EmiteCertidaolntemet.asp?Tlpo"'1 &N 1"'45032802000111 &passagens=O 1/1 
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( 'Nl'J 4!\,0Jl.802/0001-11 
Ru•Jo•quim Rodrigues Fraga, no. l-45-FONE(0l4)32791154 CEP 17110-000 

Distrito de TIBIRIÇÁ-Municlpio de BAURU 

PLANO_P_E_ TRABALHO 2019 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

1. Identificação 

1. 1.Nome da entidade: EEi Angélica Leite de Freitas nº CNPJ 45.032.802/0001-11 

Endereço : Rua Joaquim Rodrigues Fraga nº 1-45 Centro cep 17110-009 

Cidade : Distrito de Tibiriçá UF : São Paulo 

Telefones: (14) 3279.11.54 (14) 3279.12.48 

email: canctibirica@yahoo.com.br/sintia.otuka@yahoo.com.br 

1.2.Nome do responsável pela instituição: Norma Aparecida China Cava!ieri CPF: 634.839.858-53 RG: 4.284.417 Cargo: Presidente 

Endereço: Rod. Marechal Rondon Km 368 cep 17110-000 Telefone (14) 99775.60.59 

1.3.Mandato da atual diretoria: 01/01/2017 a 31/12/2019 

"TI " o :X, ,- o :e ,..., 
~ z ., 

"'.... 
1 .4.Nome da Coordenadora: Sintia Otuka Rossi telefone : (14) 99881.53.95 

1.5.Constituição da Entidade conf. Estatuto : 
Conforme capítulo I art° 1º do estatuto social a EEI Angélica Leite de Freitas, está devidamente registrada no 1° Cartório dos Regl!.trut> 1 
Públicos e de protestos de Letras de Bauru, sob nº 182, é uma entidade civil, sem fins econômicos, que terá tempo indeterminado. A escola é 
constituida por número ilimitado de sócios, distinguidos em quatro categorias: fundadores, beneméritos, contribuintes e honorários. 
A escola tem por finalidade desenvolver atividades educacionais, culturais, sociais, recreativas, em ambos os sexos, nas seguintes faixas 
etárias: crianças a partir de 4 meses, adolescentes, adultos e idosos. 

• a n-•- "e < .. ~ ... a-"- · HHfl2 M 057 l,V,UClLQU IUIIY yc.iv, IVIV ,,..., I 
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2.DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1 Identificação do Objeto 

Rua Joaquim Rodrigues 1'1'8ga, no. 1-45-FONE(014)32791154 CEP 17110-000 
Dislrito de TIBIRIÇÁ-Munic!pio de BAURU 

, 

Região, Distrito de Tibiriçá - atendimento de 130 alunos de 04 meses a 5 anos e 7 meses, em período integral, com repasse de verba 

Subvenção no valor mensal de R$ 40.200,10 e valor anual ( Junho a Dezembro) é de R$ 281.400,70 + R$ 21,52 (saldo anterior -janeiro a 

maio). ,, 

2.2 Justificativa e fundamentação legal: 

O atendimento a essa faixa etária na Educação Infantil constitui-se desde a promulgação da LDBEN 9394/96, como a 1 ª etapa da 

Educação Básica, art 2° e 4° inciso IV, também está prevista na Constituição Federal de 1988 nos seus arts 205 e 208 incisos I e IV e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei 8069 / 1990 nos seus arts 53 inciso I e 54 inciso V. 

O Distrito de Tibiriçá surgiu em função da estrada de ferro, que passa pelo mesmo. E com a chegada de familias para o trabalho, ora na 

estrada de ferro, ora na economia agrícola, a Sra Angélica Leite de Freitas, fundadora da entidade, juntamente com alguns moradores ilustres 

da época e outros da cidade de Bauru, resoiverarn fundar uni espaço paia abiigai e atendei os filhos desses trabalhadores. !nicia!mente os 

nomes pensados foram Creche Bom Pastor ou Creche do Menor Abandonado, para finalmente em 10/02/1967 iniciarem as atividades com o 

nome de Creche de Assistência Nossa Criança. Após 50 anos de fundação e atendimento, no ano de 2017 a entidade passa a denominar-se 
~ ... 

Escola de Educação Infantil Angélica Leite de Freitas. 1 !i g 
?:;z ... 

2.3 Capacidade de atendimento : 

A esco'Ja fem Capac'1o'uo'e para ateflO'ef .crin, ___ ,.0 - ..__:_.1._, --=----- ...... ç,..,.:,,.,.,, ,...,-',.,.;,.. ri~ t')JI ..... "r-ns""' k ,:,nnr o 7 moooc L ~ 1 .JV\ lit:I IL e: LI li 11,,CI/ \,,I 1a11yo.:,, I IQ IQIACI VLQI IQ \,,IV 'IJ""T 11 ,...,.:,..., u. V u., , .... .., .... 1 ........ .., .... ..,, 

2.4 Forma de atendimento : 

01 
~~ 

t: 

l 
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ESCOLA DE~EDUCACÃO INJANTIL ANGÉUCA 1..EITE~[)EJREITAS 

DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA,FEDERAL88274/03.05. I 983-ESTADUAL9396/05.0 l. I 97MUN14 77 /30.03.1970 
CNPJ 45.032.802/0001-11 

Rua Joaquim Rodrigues Fraga, no. l-45-FONE(0l4)32791154 CEP 17110-000 
Distrito de TIBIRIÇÁ-Municfpio de BAURU 

A entidade está organizada por turmas como segue: Infantil para crianças com 4 meses até 11 meses, Infantil I de 1 ano até 1 ano e 7 meses, 

Infantil li de 1 ano e 8 meses até 2 anos e 7 meses, Infantil Ili de 2 anos e 8 meses até 3 anos e 7 meses, Infantil IV de 3 anos e 8 meses até 4 

anos e 7 meses e Infantil V de 4 anos e 8 meses até 5 anos e 7 meses. 

2.5 Critérios de Elegibilidade para Atendimento: 

Atender crianças de educação infantil, cadastradas na entidade por ordem de inscrição, com prioridade às crianças oriundas de responsáveis 

inseridos no mercado de trabalho e crianças em vulnerabilidade social. 

2.6 Caracterização da clientela: 

A EEI Angélica Leite de Freitas é a única entidade no Distrito de Tibiriçá, e está localizada numa região essencialmente agrícola, portanto, as 

crianças são filhos em sua grande maioria, de pais trabalhadores rurais e empregadas- domésticas, atendemos também crianças de sítios e 

entorno. Desse modo, a entidade recebe crianças dos mais variados contextos sociais, daí então, a incansável busca pelo fortalecimento das 

refações entie Ciiança, família e escoia. 

2. 7 Experiência na realização do objeto da parceria: 

A entidade fundada em 10/02/1967, tem portanto, 50 anos de fundação e experiência na realização do objeto da parceria, inclusive, Termos de 

Colaboração anteriores. 

? 8 \/<0lnr r,lchol • 
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Ui O valor global de Junho a Dezembro é de R$ 281.400,70 
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3.Definição de Metas 

3. 1 Plano de Ação : 

N2 METAS 

(. ce 
ESCOi.A DE EDUCACÃOJNFAI\.ITIL ANGÉLICA LEITE llE FRElt8S 

DECRETO DE UTILIDADE PÚBLlCA,FEDERAL88274/03.05. l 983-ES'UDUAL9396/05.0 I.197MUNl477/30.03. l 970 
CNPJ 45.032.802/0001-11 

AÇÕES 

Rua Joaquim Rodrigues Fraga.no. J-45-FONE(0l4)3279!154 CEP 17110-000 
Distrito de TIBIRIÇÁ-Município de BAURU 

ESTRATtGIAS RECURSOS PRAZO DE EXECUÇÃO 

01 Atender 130 crianças no I Abrigar e manter em -tempo integral, 1 Verificar o nº de I Recursos humanos 

ano de 2019 dando-lhes assistência e educação rematriculas e informar 

Durante o ano letivo de 

2019 

02 

adequada ao seu 

desenvoMmento 

Trabalhar todas as áreas Area da Matemática 

do conhecimento -espaço e forma 

interdisciplinarmente, 

através da conoepção 

pedagógica da escola 

desde o Infantil até o 

Infantil V. 

Área da Ungua Portuguesa 
-escrita 

pleno I sobre novas vagas; 

Realizar novas 

matrículas 

Observação, exploração, 1 Recursos materiais, 1 No decorrer do ano de 

e 2019 manipulação e I humanos 
identificação das 

características dos 

objetos; 

Exploração de diferentes 

espaços. 

Formas de Comunicação 

escrita- nome dos 

objetos, crachá, bilhetes 

leitura de imagens, e 

Financeiros( próprios e 

públicos) "TI ""' 

~ g 
_?;; ~ 

u-
diferentes 

textuais, 

gêneros lº &: 
~--~--------~~~~-----------------~--
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ESCOLA PE~DUCACÃQJl\lF~NTIL~ANGÉI.ICAJ,_EITU>EFRElTJ\S 

DECRETO DE \ITILIDADE PÚBLICA,FEDERAL88274/03.05. I 983-EST ADUAL9396/05.0 I. I 97MUN1477/30.03. I 970 
CNPJ 45.032.802/0001-11 

Rua Joaquim Rodrigues Fraga, no. 1-45-FONE(0 14)32791154 CEP 17110-000 
Distrito de TIBIRIÇÁ-Município de BAURU 

-leitura 

Área da música 
- Fontes sonoras 

Área da Cultura Corporal 
- Brincadeiras de destrezas e desafios 
corporais 

Área das Ciências 
Adaptação e cuidados com o corpo 

Manuseio de diversos 

portadores textuais 

Apreciar diferentes sons

elementos da natureza e 

do cotidiano 

Conhecer diferentes 

instrumentos musicais; 

- Brincadeiras e jogos 

correr, saltar, quicar, 

arremessar; 

força. 

equilíbrio, 

Fazer a adaptação no 

início do ano, conhecer 

novas pessoas e amigos, 

conhecer os espaços da 

creche, fazer uso do 

banheiro e outros 

cuidados com o corpo 

Trabalhar experiências, 

plantar sementes 

condimentos e verduras, 

passear no entorno da 

escola. 

,, -o o :,o 
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(. (. 
ESCOLA !)E~DUCACÃO INFANTIi. ANGÉLtCA LEITE DE FREITAS 

DECRETO DE UT!LlDADE PÚBLICA,FEDERAL88274/03.05. J 983-EST ADUAL9396/05.0 l. l 97MUNl 477/30.03.1970 
CNPJ 45.032.SOUOOOI-U 

Natureza e sociedade 

Área da Arte 

Registro gráfico 

Pintura e texturas 

Rua Joaquim Rodrigues Fraga, no. !-45-FONE(0J4)32791154 CEP I 71J0-000 
Distrito de TIBIRIÇÁ-Município do BAURU 

Desenhos, 

mandalas, 

primitivas, sóis. 

garatujas, 

formas 

Pinturas com diversos 

riscadores, com as mãos 

e outras partes do corpo; 

Utilizar materiais diversos 

como tintas, terra, 

melecas, sagu. 

03 Promover a participação I Através de encontros, 

dos pais junto a entidade eventos. 

reuniões e Elaborar 

bilhetes, 

convites e I Humanos - diretoria, \ Durante o ano de 2019 

04 Manter o serviço, \ Aplicar integralmente 100% 

administrando 

recursos financeiros 

os J recursos financeiros 

desenvolvimento do serviço 

funcionários, crianças, 

Preparar pauta, textos, 1 pais e responsáveis 

vídeos e fotos 

Providenciar lanches 

dos \ Comprar materiais e \ Recursos humanos e \ Durante o ano 

nn I nrnrl1rfl"\Ct n.ci,...aro ... .4..: ... - a 1 ~:------=--. - r•---•-- , . ...,......., ... ,. .. K,UfV~ lltlQII\.Ai:,õllU:, 

realizar o pagamento; 

Realizar o pagamento 

.,, ..., 
o ;:o 
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ESCOLA D~EDUCACÃO INFANTIL ANGÉI.ICA LEITE DE FEEITAS 

DECRETO DE UTILIDADE PÚBUCA,FEDERAL88274/0l.05. J 983-EST ADUAL9396/05,01. J 97MUNl477/30.Q3. J 970 
CNPJ 45.032.802/0001-11 

Rua Joaquim Rodrigues Fraga, no. l-45-FONE(0l4)3279!154 CEP 17110-000 
Distrito de TIBIRIÇÁ-Municipio de BAURU 

de funcionários; 

Realizar o pagamento 

de água, energia 

elétrica , telefone, 

internet, seguros, 

dedetização e outros 

que se fizerem 

necessários. 

05 Qualificação profissional I Promover o desenvolvimento I Formação continuada I Recursos humanos, 1 Durante o ano de 2019 

profissional de todos os funcionários 

4-AV ALIAÇÃO ORGANIZACIONAL CRESULTADOSj 

Trabalharemos aqui com 46 avaliações: 

1-- Avaliacão auanto a qualidade do atendimento recebido: . . 

dos funcionários; 

cursos , oficinas e 

Palestras 

Divulgar folder da 

formação continuada 

do município 

a) Qual o nível de satisfação em relação aos serviços prestados pela entidade? 

financeiros e materiais 

-., "ti 
o~ 
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~~ 
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35 responderam ótimo 

10 responderam bom 

OI respondeu regular 

~ (. 
ESC:::OLAJ:>E EDUCAÇÃO l"'fANTIL ANGÉUCA LEIJE DE FREITAS 

DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA.FED~L88274/03.05. l 983-EST ADUAL9396/05.0 I. I 97MUNI 477/30.03.1970 
CNPJ 45.032.S02/0-001-ll 

Rua Joaquim Rodrigues Fraga, no. !-45-FONE(0l4)32791154 CEP 17110-000 
Distrito de TIBIRIÇÁ-Múniclpio de BAURU 

b) E em relação ao atendimento da equipe de apoio( recepção, organização e limpeza)? 

39 responderam ótimo 

9 responderam bom 

2- Como você avalia as instalações tisicas e equipamentos da entidade( salas, mobiliário, materiais, sala de espera, banheiros, espaços livres e outros)? 

23 responderam ótimo 

19 responderam bom 

04 responderam regular 

Como você avalia a proposta pedagógica da Entidade? 

30 responderam ótima 
1 ,: ·e"--n-'e··- bom .I.V J .::,pu 1U HUU 

3- Como você avalia a qualidade de ensino desenvolvido pelos profissionais da entidade? 

36 responderam ótimo 

09 responderam bom 

OI respondeu regular 

4- Como você avalia o desenvolvimento do aluno? 

-:i4 r,ognnnde=- 6.,;-o ... ·- t"'-'"4 •~.a. .... LI. ... 

11 responderam bom 

OI respondeu regular 

..,, .... 
o ::o ,- o 
:e (") 
r;:; z .. 

..... 
,...Q 

l..l 

~~ 
+., 



\. (. 
/\... 
b 

ESÇOLA DE EDUCAÇÃO INFANTl~ANGÉLICA~LEIJ~DE FBflTAS 

DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA,FEDERAL88274/03.05. l 983-EST ADUAL9396/05.0 l. l 97MUN1477/30.03. l 970 
CNPJ 45.032.802/0001-ll 

Rua Joaquim Rodrigues Fraga, no. l-45-FONE(0l4)32791154 CEP 17110-000 
Distrito de TIBIRIÇÁ-Município de BAURU 

5- Como você avalia a sua participação no processo educativo do aluno? 

22 responderam ótimo 

21 responderam bom 

02 responderam regular 

OI não respondeu 

6- Como você avalia a relação escola e comunidade? 

24 responderam ótimo 

17 responderam bom 

03 responderam regular 

02 não responderam 

7- Como você avalia as condições de trabalho da equipe escolar? 

29 responderam ótimo 

17 responderatü bom 

8- Sugestões apresentadas : Em relação as sugestões dos familiares, os mesmos parabenizam a creche, a equipe e o trabalho desenvolvido. 

'.II ..., 1 
o :,:, ' 
~ g 
e:; :z 

,a 

..... 
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Obs: Através da pesquisa realizada podemos concluir que cerca de 60% atribuem conceito ótimo para os itens avaliados pela entidade, 30% atribuem conceito 

bom e 10% atribuem conceito regular ou não opinaram sobre alguma questão. 

Os comenti.•fos C:):rre..-ido3 a creche slio de felicitações p,:lo iCllbai.ho de excelência prestaáos à comumdade e as crianças e também de agradecimentos. 
cJ' 
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGÉLICAJ..EITE DE FREITAS 

DECRETO DE UTILIDADE PÚllLICA,HllrnAL88274/03.05.1983-ESTAllllAL9396/05.0I, 197MUN 1477/30.03.1970 
CNPJ 45.032.802/0001-l l 

Rua Joaquim Rodrigues Fraga, no. 1--45-FONE(0I 4)32791154 CEP 17110-000 
Distrito de TIBIRIÇÁ_:_1>1_uniclpio de BAURU 

~ 

fll'jANC)AMENTO T01!Al!OE -:IONMO A QEZEMBRO - R$ 281 :400,70';,. R$- 21,&2 {Silldó,aííiiiír:ior;. Janelrô'â.maioj:!', .~; ..< ''', ;'•';;1\ SUBVENÇÂUt~R$.'28''!.400
1
7.â 

5- APLICAÇÃO DE RECURSOS 

5.1 RECURSOS HUMANOS 

Fonte de Recurso: Munlcloal 

Total Total 
Regi Encargos Sociais e Trabalhistas 

Mensal (Junho a 
Dezembro) Formação C/H me 

Salârio INSS QT Cargo (por Trab Rescl Profissional 
dia) alhlst Liquido FGTS 

IRRF PIS Emp. Benefi 13° 
são Férias Demais 

8% 1% 8a cios 1/12 1/3 Encargos a 
11% 1/12 

04 Lic. 
Professor Pedaooala 4:15m CLT 8599,02 755,92 94,17 850,43 749,96 249,97 11.299,47 79.096,29 

01 Lic. 
Professor Pedagoala 4:15m CLT 2193,13 194,38 18,04 24,29 218,68 187,49 67,49 2.903,50 20.324,50 

01 Llc. 
Professor Pedannnja 4:15m CLT 2136,32 188,98 13,43 23,61 212,60 187,49 62,49 2.824,92 19.774,44 

01 Llc. 
Professor Pedagaoia 4:15m CLT 2001,32 188,98 13,43 23,61 212,60 140,21 196,85 62,49 2.839,49 19.876,43 

01 Llc. Coordenador 
4:15m CLT 2807,41 Pedagogia a Pedagógica 255,58 36,02 31,95 410,00 266,23 88,75 3.895,94 27.271,58 

~ - - --~ 
01 Fundamental Serviços 

8h CLi 1469,31 139,36 17,41 136,2ô 145,27 43,39 1.978,00 13.846,00 Gerais 

01 Fundamental Serviços 
8h CLT 1574,76 148,79 18,60 167,39 145,27 48,39 2.103,20 14.722,40 Gerais 

Superior 
Auxiliar de lncomplüto .. CLT 1&C5,:6 1&1,&3 "ª ru:~ ........ .,~ 147,S: An -,-, -, 4A? 1">0 4 e f'\1">"'1 .,.., 

u, 
creche "" 1u1;;,u ,,u,u ... ..... , ..... , . ...... , ... u 1.J.uu, ,, , 

01 Llc. Auxiliar de 
8h CLT 1618,05 150,21 18,78 168,99 147,99 49,33 2.153,35 15.073,45 Pedaaoala creche 

01 Fundamental Cozinheira 8h CLT 1650,TT 155,98 19,59 175,47 196,21 65,62 2.263,64 15.645,48 

Superior 
Auxiliar de ~ ~ 01 Incompleto 

creche 6h CLT 1218,24 113,76 14,22 113,76 109,87 36,62 1.606,47 1.245,29 

.... 
01 Ensino Médio Auxiliar de 6h CLT 957,47 87,76 10,97 87,76 84,34 28,11 1.256,41 ,a .. .794,87 Cozinha , 

C1 Er::!r:o ~t~!:: A:.::::!!!::r eh C!...T 1'>"1" AA 11:!,!? 11,2:! """2 A? 1" ') 1? ~'7 "27 1.62~,D9 '0 
......... 

~~1 li;~ ·-- ··-- . ·-,-- . ·-··- -· ·-· 1--.< • ·-- .,_ .. 
TOTAL 29.082,83 2645,25 80,92 330,39 3.040,41 140,21 2.677,08 894,35 38.891,44 ~: .240,08 

..Q (J 
Obs: Isenção da cota patronal - Cebas, .~ ()' Os beneficies são pagos com recursos ref. contrapartk:ta da entidade( próprlos).As recisões contratuais se porventura, houverem , por serem indefinktas e lmprevlsfvels não constam desse plano, 1 rém '"' ã pagas (.; 

com subvenção. As multas que houver, serão pagas com recursos próprios. 
__.l -
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Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa 

Eletricista; encanador; marceneiro; pedreiro; 
vidraceiro; pintor; manutenção e pequenos 
reparos em Geral. 

TOTAL 

Fonte de Recurso: Estadual 
NatuieZâ dã despesa 

Fonte de Recurso: Federal 
Natureza da despesa 

ce (. 
fSCQI.AJ)I; EDUCAÇÃO INFANTIL ANGÉUCJ.\ LEITE DE FREITAS 

DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA,FEDEIUL88274/03.05. I 983-ESTADUAL9396/05.0 l.197MUNl477/30.03. l 970 
CNPJ 45.032.802/0001-ll 

Rua Joaquim Rodrigues Fraga, no. l-45-FONE(0l4)32791154CEP17110-000 
Distrito de TIBIRIÇÁ-Município de BAURU 

5.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS -

Custo Mensal Custo Total (anual) 

Custo iiiiensai Custo Total 

Custo Mensal Custo Total 

. 
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Fonte de Recurso: Municioal 
Natureza da despesa 

Material de Limpeza; 
Higiene Pessoal; . 
Descartáveis; 
Material p/ escritório; 

Ili,( 'l{IT(l Ili' I ITll .I1 >AI >lo l'i'llll.l\ 'A.l'lmt:IULKK27~/0J,OS.l9K3•t;STAIHIAl.9.1%/0S.Ol .l'J7MllN I477/.lU.U.l.1''70 
( 'NP,J 4:I.OJ2.KU2/0UIJl-1 I 

Rua Joaquim Rodrigues Fraga, no. l-45-FONE(0l4)32791154 CEP 17I I0-000 
Distrito de TIBIRl_ç:Á-Municlpio de BAURU 

5.3 DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 

Custo Mensal Custo Total 

1.308,66 
Informática e internet; 9.160,62 + 21,52 (saldo de Janeiro a Maio) 
Material Didático/Pedagógico, aulas passeio e 
transporte; 
Agua, luz, gás de cozinha, telefone; 
Materiais p/ manutenção/pequenos reparos, 
Cortinas, lençóis e toalhas; monitoramento alarme 
Filtros de água, dedetização, recarga extintores, 
despesas com escritório, imoressões 

1.308,66 9.182,14 
TOTAL 

..., ... 
o:,:, 
~ g 
?;; 2 

Total Geral Recursos Humanos + Custeio ( Junho a Dezembro) = R$ 281.422,22 
C!, .. 

(9 1-l 
(R$ 272.240,08) (R$ 9.182,14) --1:l. 
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ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÀNGÉLICA LEITE DE FREITAS 
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IIU ICA.n:n1mAI.KX27-1/UJ.O:'i, \I.JKJ-ti:ST.\Ull,\l.9,N(t/ll:'i.O 1. I\J7MllN 1477/JU.UJ.llJ7U 
< 'Nl',I 4~.ll.l2.Hll2/II00l-11 

Rua Joaquim Rodrigues Fraga. no. 1-45-FONE(014)32791154 CEP l7I I0-000 
Distrito de TIBIRl_<;:_Á-Município de BAURU 

5.4 DESPESAS DE CAPITAUAUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) 

VALOR TOTAL: 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa 

TOTAL 

[ Concedente - Fonte Municipal 

61 Parcela 7ªParcela 
40.200,10 40.200,10 

Concedente - Fonte Municipal 

Custo Mensal 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1- SUBVENÇÃO 

81 Parcela 9ªParcela 10ªParcela 
40.200,10 40.200,10 40.200,iü 

6.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXÍLIO 

Custo Total (anual) 

11ªParcela 12ªParcela 
4ü.200;i0 40.200,'iU 

1ªParcela 1 2°Parcela 1 3ºParcela 1 4ªParcela 1 5°Parcela 1 61 Parcela 1 7ªParcela 1 8ªParcela 1 9ªParcela l 10ªParcela l 11ªParcela l 12ªParcela 
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ES_CO!.A O_E EPUC__A_çA_QtNFANTll._ANGÉLICA !.EIT_f _DE FREITAS 
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA,FEDERAL88274/03.05.1983-EST ADUAL9396/05.0 L l 97MUN1477/30.03, i 970 

CNPJ 45.032.802/0001-ll 
Rua Joaquim Rodrigues Fraga, no. 1-45-FONE(0 14)32791154 CEP 17110-000 

Distrito de TIBIRIÇÁ-Munic!pio de BAURU 

7. CONTRAPARTIDA GERAL DA ENTIDADE: 25.000,00 

6.1 AUTQMÓVEL ( ) ( X )NÃO 

• 
Bauru, 13 de Junho de 2019. • 
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~ordenadora 
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.t----

Norma Ap. China Cavalieri 
Presidente 

~ 
;te da Silva Narzíiia Peres Duarte 

ons. Fiscal Sup. Conselho Fiscal O ç,,., J.. 
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CENTRO ESPÍRl·TA AMOR E CARIDADE 
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IDADE CENTRO ESPÍRITA AMOR.E CAR 

CAPÍTULO 1- DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OURA CÃO E flNALIDADE 

ec;h! e foto na tidade de Bauru -
itL!ída em 2 de dezembro de 1919, 

Art. 1•. O Centro Espírita Amor e C~ridade, tom s 
Estado de São Paulo, é uma associa_Ç\io civil, ap_olítica, const 
por tempo indeterminado .e sem fins lucrativos, devíqament 
6, do Livro A-1 do Cartório de Registro Civíl das Pessoas 
Comarca de Bauru, cujas atividades p,1ssam a ser regidas pel 

e registrada sob o n,o 10, às f.olhas 
iurldicas ela 1ª Circunscrição da 

o pté~ente E:sta_tuto. 

Art. 22. São suasfroalldades: 

1 - prom_overo estudo, a difusão EI a prática do Espiritismo no seu triplice aspecto: científico, 
filos_ôfici;i e rel_igJoso, com base n.as obras da Codiflcaçãó efetuadas por Allan Kàrdec, com vistas 
à vivência do ·Eva11gelho de Jesus pelos hoinen~, dl! maneira vol1mtáriá, consciehte e 
permanente; e 

li - fundar e m_anter, de forma permanente, serviços e programas gr.atuitos, de natu za 
~dÜcacional, cultural e ilSSistenclal, visando principalmente à promoção da ctiatàta hu ana, 
sem qualquer distinção ou discriminação de sexo, cor ou raça, credo político oo rell 
naciorialidade. 

· CAPÍTULO li - DO QUADRO SOCIAL 

Seção 1 - Dos associados 

Art. 32. O qttadro associativo será composto -de ilim1tado número de associados, 
maiores de 18 (dezoito) anos, reconhecidamente esplritas e que estejam Integrados nas 
atividades d_outdnárias e a·ssistencials· da entida.de, tendo sido tonsiderados fundadores 
aqueles que compareceram à Assembleia Geral de constituição referida no artigo r. 

"' "' o ·::i. e, ...... 
cr :::oCmo 
o <:> s: -,,o 
:, •➔ fTl -n 

"' ~t~n 
:~;:o:;; 

, :>.§ ► r 
01::, -f:) e c:0 ,..,nffa; 

. :c;g,cm o,_ ,,. n m 
!"S, ►--.:a'".... .,, ,:, 'i'O --1 
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c.oõ:i>n 
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O'ãi";o::; 
ºii::,-----

Arf. 41i. Para se_r admitido como.a,sociado, o: candidato deverá for seu name proposto r-~--.., 
por outro membro do quadro social em pleno gozo de seus direitos. Cl 
Parágrafo único. A admissão só se concretizará depois de aprovada a· proposta pela Diretori9 . 

S.eção li - Direitos e delieres:do associado 

Art. s2, O associado g~zarádos seguintes díreitos: 

1 • votar e ser-votado para os cargos eletivos da Diretoria e do. Conselho Fiscal; 

li - propor a entrada de novos associados para o qua·dro da entidade; 

Ili· participar, discutir e votar assuntos submetidos à deliberação da Ass-emblela Geral; e 

IV · recorrer à Assembleia Geral sobre assuntos que envolvam sua responsabilidade pessoal o 
que visem o bem da entidade. 

Art. 62. Silo deveres do asso.dado: 

1 - frequentar regularmente as reuniões -de estudos doutrinárias e prestar-lhes seu concurso 
moral e material; 

li- participar ativament!! d.ª. s atividades do Centro, dispondo-se a aceitar ·as tarefasJar as ! ~-l 
quais venha a ser comlid<1do, cumprlndo-ascom empenho e boa vontad,i; 1'-' 

. /4:✓: 
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Ili - dar cumprimenta ·,10 presente Estatuto e aos regulamentos e instruções que dele 
decorram; 

IV - €ofllJiarecer âs assembleias gerais; 

V - acatar às deliberações dos órgãos diretivos; 

Vl - pagar pontualmente as mensalidades, livremente a.ceitas e administrativamente 
estipuladas; 

VII - participar das promoções que o!)jetlvem angariar recursos financeiros destinados à 
manut<[!nção dos prog~amas sociais é assistehcials do Centrp e 

VIII - colaborar nos movimentos e nas obras assistenciais.de caráter coletivo ou comunitário de 
que participe o Centro. 

Seção Ili - Da exclusão do quadro associativo 

Art. 7•. Será motivo para cancelamento da Inscrição do assCl~i<1do, por justa cau a, o 
descumprimento dos deveres definidos no artigq- 6º e qs constante,; dos regulam·!! os e 
instruções aprovados pela Diretoria. 

Art. 8•. A Diretoria, por deliberação da maioria de seus membros, _poderá excl ir 
quadro associativo qualquer• associado que der motivo grave, constituindo-se em cau 
perturbação ou descrédito das atividades do Centro. 

§ 1' A exclus.ão ser~ comunicada ao.interessado, sendo vedada qualquer publicidade do ato. 

§ 2· O assodado, ao qual haja sido imposta a penalidade prevista no caput deste artigo, 
poderá recorrer, no prazo de 30 (trinta) dias, e em última instância, à Assembleia Geral. A 
mesma será convocada extraordinariamente a pedido do excluído e contando também com a 
assihatura de 110 menos 20% (vinte por cento) dos associado~ ·em pleno gozo de seus direitos 
sociais considerandõ0 se, €ntretanto, eficaz a deliberação da Assembleia Geral, somente se 
aprovada pela maioria.absoluta dos associados presentes .. 

Art. 9.2. O associado que faltar- com o pagamento de suas mensalidades por mais de 6 
(seis) meses, será tido como renunclant~ dos seus direitos, can.celando-se.,Jhe, em 
consequência, a matricula, salvo alitorlzafi!o da Diretoria para que a mora, a peclldo do 
inter.essado, seja pµrgada. 

CAPÍTULO Ili - DA ORGANIZAÇÃO ASSOCIATIVA 

Art. 10•. O Centm se compõe dos seguintes órgãos: 

! -Assembleia Geral, que é o órgão·soberano da entidade, 

li - Diretoria; e 

Ili - Conselho Fiscal. 
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Seção 1- Da Assembleia Geral 

Art. 112. AAssembleia Geral Ordinária (AGO) se instalará: -c•i~m 
C:, n1 ""'.""::0 

1 - a cada três anos, na s~gunda quinzena d~ novembro, para eleger os inembros da Diretoria e -.1 ª; ~ R :i; 
do Conselho Fiscal; e ~l t >.;; 

O:tC><j>0-1 

li - anualmente, até. a segunda quinzena de abril, para tomar conhecirnenta do relatório das 
atividades da entidaçle rl!alizadas no exercício anterior, bem como para examinar e julgar as 
contas, que antes deverão ser·submetidas-ao éxame do Conselho Fiscal. 

Art .. 12•. A Assembleià Geral Extraordinária (AGE) se instalará: 

1 - quando convocada pela· Diretoria ou pelo Presidente, para tratar de assuntos· do-intêresse 
da entidade ou ainda pelo segundo Vice-Presidente, na hipótese previgta do parágrafo único 
do artigo 2.0; e 

li - quando ao. menos 20% (vinte por cento) dos associaçlos em plena. gozo de seus direit 
convocarem. 

Art. 132. As assembleias gerais serão sempre pre,:edida·s de convocação por 
afixado na Setrietarla da entidade, publicado na lm~rellsa local ou ainda encaminhad 
cópia aos ·associados, com o mínimo de 8 (oito) dias de antecedência, cont 
obrigatoriamente: local, datá e horário em que será realizada, bem como a ordem do dia. 

§ 1 • Nenhuma proposta que intercesse à organiza,ão básica da entidade será submetida à 
apreciação e ao voto sem antes ter sido divulgada para conhecimento prévio dos associados. 

§ 2° As ass·embleias gerais só poderão deliberar sobre assuntos para que tenham sido 
convocadas, devendo todas ás dúvida.s levantadas constar ela -respectiva ata. 

§ 3° Quando não for possível· déllberar sobre toda a matéria constante do edital de 
convocação, O Presidente, antes de encerrar os trabalhos, fará n·ova convocação pàra o dia 
imediato, a fim de esgotar a pauta .ainda pendente, devendo esta circunstâ11cia constar da ata. 

Art. 14g. As assembleias ge_rais füncioharão com a 1,resença mínima di, 1/3 (uin terço) 
dos associados com poderes para deliberar, Sijlvo as hipótesses para as quais o quorum deva 
ser maior. 

§ ;tº Só poderão participar das assembleias os associados que estiverem em dia com a 
Tesouraria. 

§ 2· Não será permitido o voto por procuração ou representação. 

§ 3º As deliberações das assembleias serão sempre tomadas por maioria de votos dos 
associadas presentes, em votação nominàl óu por aclamação, conforme for anteriormente 
deddldo pelos participantes. 

Art. 15•. As assembleias gerais deverão ser Instaladas pelo Presidente da Dlretorla, ou 
seu substituto legal,.que será coadjuvado por dois secretários, sempre após a verificação da 
presença de número lega·I de associados com poderes para deliberar. 

Art. 16•. Em se tratando da aprovação de contas, de eleição ou de julgamento de atos 

J' wm:a 
e.&, r-:,!;:o,O 

•· .,,>n J•., c-
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da Diretoria, instalada a assembleia geral pelo Presidente, o mesmo dE,verá passar a direção 
1 

\ _ 
dos trabalhos a um associado não Integrante da Diretoria, que será a·cJamado pela i:esm · ~l 
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assembleia, .e que cpnvida(á dois outros associados nas mesmas condições para funcionar 
como secretários ou escrutinadores. 

§ 1 º A votação para os cargl)s da Diretorià far-se-á por escrutínio secreto com observação das 
seguintes formalidades: 

1 - elàboração,_ pelos .associados interessados, de c_hapa completa de candidatos 
correspondentes aos tàrgos eletllios; 

li - r.egístro da chapa na secretaria da entidade até as 18 (dezoito) horas do Sº (quinto) dià 
anterior ao "pleito; 

Ili - sera considerada eleita a chapa mais votada; e 

IV - em caso de empate, competirá ao Presidente da Assembleia proceder tantos escrutínios 
quantos necessários até que uma.ahapa.obtenha a maiória de votos. 

§ 2º Após {lrtunciar o resultado da votação, o Presidente pmdamará os e,ieitos para a Dire ria, 
declarando encerrados os trabalhos e determinando a lavratura da respectiva ata que, ida à 
assembleia geraJ, se ap(àvada, será assinada pelos integrantes da mesa diretora.dos tra alhos. 

Seção li- Da diretoria 

Subseção 1- Da organização e·cornpetência 

Art. 172• A entidade será administrada por uma Diretoria composta dos seguin~es 
membros: 

i - Preside,:,te; 

li - Primeiro Vice-Presidente; 

Ili- Segundo Vice-Presidente; 

IV-.Diretpr.Ad,:niJ'jis~rativo; 

V - Secretário; 

VI - Diretor de Divulgação; 

VII - Primeiro Tesoureiro; 

VIII - Segundo Tesoureiro; 

IX - Diretor de Patrimônio; e 

X~ dois Diretores Auxiliares. 

Parágrafo único. Os membros da Diretoria serão eleitos peta. Assembleia Geral na forma 
estabelecida na Seção I deste Capitulo, com mandato de 3 (três) anos, -a inidar-se em 1° de 
janeiro do ano subsequente ao da eleição, permitida uma úniça reeleição ·para os cargos de 
Presidente e primeiro Vice-Presidente. \~h 

~ 
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Art. 182. Só podera.o ser eleitos Presidente _e Primeiro Vice-President~ da entidade os 
-associados que, à época da assembleia geral de eleição da DJretoria,.éstejam ~o _exercício !le 
outro cargo diretlvo ou no Conselho Fiscal. 

Art. 199·, O cargo de--mernbro da Diretoria ficará vago por: 

1-óbito; 

li - renúncia; ---111- ausência, sem motivo justificado, a 3 (três) re·uniõês ordinárias; é _...... . . . 

_l'!. - destituição em consequência de atos Incompatíveis com as finalidades do Centro ou 
reve:ladores de desinteresse pelas atividades que nele siLO desenvolvida·s. 

Parágrafo único. Caberá â própriá Diretoria decidir sobre a vac~ncia do ,:argo a que se refere o 
presente artigo, assegurando-se ao. interessado, nos ·casos dos inciso,.,:!!! e IV, o direito de 
defesa, e aplitlindo>Sé nestes càsos, no que couber, a regra d.o artigo s• e seus parágra~ , 
ficando ainda estabelecido que na hipótese do inclso_lV as deliberaçõe:s da Assembelia G ral 
especialmente convocada para esse fim, serão. tomadas pelo -vot_o concorde tle ao meno 2/3 
(dois terçqs) dos presentes, não podendo ser deliberado, em primeira convocação, m a 
prl!senL:a d·a r\Jàioria absoluta dos associados e, em segur,ila votaç~o, sem a presença e ao 
menos 1/3 (um terçai dos associados. 

Art. 20e. OcorrendQ a vacância de algum cargo da Diretoria, cabe a esta e~co her 
dentre seus membros aquele que responderá pelo exercício i:lo cargo vago, seja qual for o 
tempo restante do mandato. 

Parágrafo úni<:9: (}disposto no caput não~ aplita ao car_go de Presidente; na vacância deste 
cargo, assumir~ o PrtmeirQ Vlcé-Pr.isidente e se este também deixar vago o cargo e faltarem 
mais de 4 (quatro) meses para o término do mandato, e!rtas v·agas deverão ser preenchidas 
através de eleição pela Assembleia Geral Extraordfnária a ser convocada pel.o Segundo Vice
Presidente, na forma do disposto no incis_o -1 <lo -artigo 12 deste Estawto em até 15 (quinze) 
dias da data en:i que ocorrer a vacância, observadas, no que couberem, as disposições da 
Seção I do presente Capítulo. _ 

Art. 2V. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez- por mês e 
extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente ou pela mai<>ria de seus membros 
para fim especial oo de urgêrtcia. 

§ 1° O "quorum" para instalação da reunl~o se dará com a presença de no minimo 6 (seis) 
diretores, sendo as.deliberações tomadas pela maioria dé votos.dos l)tétentés. 

§ 2• Na ausência do Presidente a reunião será dirigida pôr outro diretor, observada a ordem tfe 
que cogita o artigo 17. 

Art. 222. Cotnpete à Diretoria: 

1 - dar cumprimento às finalidades do Centro, ad-ministrando-o Judiciosamente, 
supervisionando atentamente suas atividades, zelando po1' seu patrimônio espiritual, moral e 
material, buscando sempre a linha de équilíbrio doutrinário e de segurança nas reali~ações que 
empreender; 

li - cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as- deliberações ·das Assembleias gerais; 

1 
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Ili• estabelecer um àmbiéntê dé trabalho .em equipe entre os seus membros e ctestes corn os 
elementos integrantes das diversas áreas e atividades desenvolvidas na ,entid;ide,. ínclusive 
através de reunieíes p-eri6dicas; 

IV. estabelecer a estrutura organizacional da entidade, norneando e dando. _posse àqueles que 
forem indicados para integrar os órgãos nela fixadas; 

V - aprovar e zelar pela ~Xet\lção dos regulamentos e instruções destinados a permitir o 
adequado funcionamento da estrutur,1 otganizaclonal da e/ltidade, pó~endo modificá-los 
quando julgar convenie11te; 

VI - autorizar-a contrata~o de pessoa~. instituições e orga111zações com vistas ao atendimento 
dos objetivos e obrigsções sociais; 

VII - fixar anuàlmente <i quota mensa·1 mínima de contribuição dos associados, prevista no 
inciso VI dó ·artigo 6•; 

VIII - organizar e- aprovar o orçamento anual de previsão de receitas 1! fixação das despes 
ocdinárias, tomando por base o comportamento financeiro do exercício anterior .e 
considerando fatos econômicos influentes, convênios e acorda$ firmados e ainda os 
programas a serem implantados. e desenvolvidos, esta)lelecendo. come exercício fmanceí o 
período de 1' dé Janeiro a 31 de Dezembro; 

IX • prontméiar-se sobre todos os a.tos e fatos submetidos à $Ua consideraçãt>, que 
diretores como por qualquer associado; 

X - marcar as datas para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias previstas no artigo 11, 
incisos I e li, e resolver sobre a convocação das Assemble"ias Gerais "Extraordinárias na forma do 
artigo 12 ln.cisas [ e li; 

XI - autorizar despesas, investirrteritos e financiamentos extraõrdinários como aquisição de 
bens móveis e imóveis, títulos de p:atrlmônlo e renda, concessão. de donativos e realização ãe 
empréstimos sem cláµ~ula hiporecáría, exclusívamente para as átÍ\1idades.sociais; 

XII · indicar representantes da entidade junto à União das Sociedades Espíritas Intermunicipal 
Bauru {USE/BAURU), bem como para congressos, simpósios e conçentrações ligados -ao 
movimento espírita; 

XIII • receber doações. com encargos, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral, nos 
termos do presente Estatuto, e receber doações livres de condições restritivas; e 

XIV - resolver os casos omissos no Estatuto desde que niio contrariarem ou modifiquem norma 
estatutária. 

Subseção li - Da competência dos diretores 

Art, 23.2. Ao Presidente incumbe: 

1 - dirigir, süpervisionat, cootdenar e orientar a execução das atividades da entidade, 
necessárias ao cumprimento das suas finalidades; 

li - representar a associação ativa e passlvamente,. em juízo e fora dele" constituir procurador 
com poderes "ad Judicia"; 

111 - convocar as Assembleias gerais e pre.sidi-las, ressalvadas as exceções previstas no presente 
Estatuto; 

I 
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IV - convocar e presidir a·s reuniões da Olretor1a; 

V - assinar a cor.respondência dà entidade, sempre que entender oonvenient.e; 

VI - assihar juntamente com o P.rimeiro Tesoureiro, todos os <;locurnentos necessários ao 
normal desempenho das atividades financeiras do Centro; 

VII - énéáminhar, em nome da Diretori;i, o relatóri'o das atividades, a prestaÇ,ãO de contas e o 
balanço anual à Assembleia Geral. Or(jinária, aos ótgiíos governamentais concedentes ile 
subvenções e auxílios e a outr<1.5 órgãos, desde que necessário ou converlierite; 

VIII - baixar at9s administrativos de,çaráter 1:1ormativo nos assuntos de sua competência; 

IX - homologar a admissão e demissão de pessoal assalariado, e os contratos de serviços de 
terceiros para tarefas especializadas; e 

X - praticartodos•os demais atos inerentes ao exercício das suas atribuições. 

Art. 242. Ao Pr;imeiro Vice-Presidente compete substituir o Presid.ente em suas falt e 
impedimentos e assisti-lo nos assuntos, de sua atribuição, telacioria,(os com as ativi des 
doutrinárias. 

Art. 252. Compete ao -Segundo Vice-Presidente, slém de substítuir o Primeir 
Presidente em suas faltas e impedimentos, assistir o Presidente nos assuntos de.sua·atr bu· ão 
relacionados com 11s atividades de promoção e ·assistê.ncia social. 

---.D c:3!~::..s~~tribuições do ~iretor Administrativo: 

1 - substi.tuir o Segundo Vice-Presidente em suas faltas e lmpe~imentos; 
~ 

li- supervisionar os serJ1iços gerais e administrativos da entidade; 

Ili - assinar a correspond~ncia de rotina e, juntamente com o Presidente, os documentos que 
assim o exijam; e 

IV- admitir e demitir pessoal assalariado e contratar serviços de ,erceiros para tarefas 
especiaílzadas, mediante aprovação do Presidente. 

Art, 272. Compete ao Secretário: 

1 - substituir o Diretor Administrativo em suas faltas e impedimentos, auxiliando-o no 
desempénho de suas funçõ·es; e 

11· secretariar as Assembleias gerais e as reuniões da diretoria. 

Art. 282• Compete ao Diretor de Divulga~.ão, assistir o Presictente nos assuntos de sua 
atribuição, relacionados com aiividades de divulgaçã,rda·entldade e da· Doutrina Espírita. 

Art. 292. Ao Primeiro Tésóureiro incumbe: 

! -executar as decisões de ordem econômica .e financeira emanadas da t>iretoría; 

li - controlar a receita, a despesa e os valores mobiliários, com base nos respectivos 
documentos; 

o 
~ 
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Ili - preparar a prestação dé contas e o balanço anual con\. base na escrituração contábil, que 
observará os princfplos fund'1tllentais de contabilidade e as ·N,lrmas Bra.si.lelras de 

Contabilidade; 

IV- prestar conta·s me11salmente à-Diretoria e informações ao Presidénte q1,1ando solicitadas; e 

V - assinar juritàltté!nte com o Presidente, todos os documentos relativos à f1'lovimentaçãp de 

valores. 

Arf. 302 .. Cabe ao Segundo Tesoureiro: 

1 - substituir o Primeiro Tesoureiro em sua~ faltas e impedimentos, auxiliando-o no 
desemp.enho de suas funções; 

li· manter o contrele do pagamento das merlsalldadés por parte dos associados; e. 

Ili - controlar o resultado financeiro das·campanhas de captação de- recursos. 

Ar't. 312, Compete ao Diretor de Patrimônio: 

- organizar e manter atualizado o invent~rio permanente de bens móveis e imóvel 
Centro; e 

li - zelar pela conservação de todos ijque.les bens, ptovidenciando a execução de 
reparos a·utorizados pela Dire.totia .e solucionando os casos de urgência "ad referend 
mesma, 

Art. 322, Aos D.iretores Auxiliares compete desempenhar·encargos ·administrativos e 
sociais que lhes sejam atribuídos pela Diretoria, e. substituir qualquer um d.e seus membros, 
quando de vacância ou aus~ncia, exceto os .cargos de Presidente, Primeiro V.ice-Presidente e 
Segundo Vice-Presidente. 

Seção Ili - D<>• conselho fiscal 

Art. 332_ Na mesma oportunió.ade em que se reunir para eleição da Diretoria, à 

ASSEMBL'EIA Gerai promoverá a escolha de 6 (seis) associados, sendo 3 (três) efetivos e 3 (três) 
suplentes, para integrarem o Conselho Fiscal, que se incumbirá dé exam·inar a gestão 
financefra da entidade e emitir parecer sobre as resp·ectivas tontas. 

§. 1• Não podem ser eleitos pata o Conselho Fiscàl os parentes· d.os diretores até o terceiro 
grau. 

§ 2• Para E! desempenho da atividade prevista no inciso VII do artigo 23 da presente Estatuto, 
os membro~ do Conselho Fiscal reunir-se-ão na primeira quinzena dE• março de cada ano, 
escolhendo, dentre os membros presentes, o presidente do encontro e o relator do parecer 
sobre as contas. 

§ 3° Aos membros do Conselho Fiscal é assegurado assistir às reuni.ões da Diretoria, com o fim 
de obterem esclarecimentos, abstendo-se de participar das deliberações. 

t7 
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Capitulo IV- DO PATRIMÔNIO 

Art. 34e, d patrlt(lônio do Centro será constituído ele moeda·corrente no País, lfl)óveis, 
títulos e valores mobiliários, móveis,. utensílios, máquinas, veículos e equipamentos. 

Parágrafo único. Ao· referido patrimônio serão incorporados os bens adquiridos por meio de 
compra, doação, legado ou a qualquer·outro titulo. 

Art. 35!!-. -O patrimônio poderá ser onerad.o ou alrenado somente em caso de 
necessidade. 

Parágrafo único. As decisões relativas à aceitação de doações é legados com encargos e à 
alienação de Imóveis serão tomadas pela Assembleia Geral, que deverá contar com a presença 
de, no míoimo, dois terços dos Integrantes do quadro social, sendo fixado o "quorum" de 
deliberação em, n(l mínimo, 3/4 (três quartos) dos presentes. 

Art. 36.2. Em caso de disspJução ou extinção da entidade, o eventual patrimô · 
remanescente séra destinado a outra Instituição congênere, com pef$cnalldade jurídica, s âe 
e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no. municípi de 
Bauru, e registrada no Conselho Nacional de Assistência S,odal - CNAS; inexistindo ref rida 
instituição, p patrimônio será destinado à. Fa.zenda do Estado ou da União. 

CAPITULO V - DAS RECEITAS 

Art. 372. Constituem re.çeítas do centro: 

1 - as pro11enientes de valores mobiliários e depósitos-bancários;_ 

li - as eventuais; 

Ili - as rendas que lhe forem constituídas por terceir<;is; 

IV - as provenientes d~ promoções que realizar; 

V - as contribuições de associados; 

VI - as contribuições de cooperadores, na forma do artigo 3!!; e 

VII - os auxflios e subvenções dos poderes públicos. 

§ 1° A receita será aplicada no atendimento das finalidades sociais (art. 2°), na constituição, 
conservação e ampliação do próprio patrimõni_o e nas despesas de administração. 

§ 2" Os recursos 11d11indos dos poderes públicos serão aplicados dentro dó muni.cfl)io de Bauru. 

§' 3º As sobvenções e doações de\/etão sei a)Jlicadas nas finalidades a que.estejam vinculadas. 

Art. 3811. O Centro poderá contar com ilimítado número de cooperadores, pessoas 
·naturais e jurídicas qué, sem direitos .ou vantagens, contribulrem com donativos periódicos 
destinados .a atender às suas despesas administrativas e assistenciais, à conservação e à 
am_pliação de seu patrimônio. 

Art. 392. Qualquer operação de. crédito c_om garantia real somente poderá ser 
realizada com autorização da Assembleia Geral, à vista de proposta devidamente\ \\/""' 
fundamentada da Diretoria. \rJ 

r1~ 
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CAPITULO VI· DAS DfSPOSlÇÕES' GEAAIS 

Art. 40~. As atas .das Assembleias Ger<1iS, das reuniões da Diretoria e élo conselho 
Fisc.al, poderão ser lavradas em folhas soltas, devidamente. datilograflfdas ou impressas, as 
quais, depois de lidás e aprovadas, serão assinadas pelos Integrantes da mesa diretora dos 
trabalhos, na pritneíra hlp6tese, ou l)Or todos os presentes, nas demeis hipóteses, devendo ser 
arquivad<1s ém pastas e oportunamente encadernadas. A presença àqueles encontros, 
contudo, deverá ser registrada. nos livros ,apropriados, cujas folhas sejam tipograficamente 
numeradas. 

Art. 41R. Não poderá integrar a Diretoria ou a· estrutvra organizacional quem 
desempenha tnandato-0u cargo de natureza. política. 

§ 1 • Ao se candidatar ao exercício de cargo ou mandado de natureza ·política, o associado 
ficará automaticamente licenciado das funções que exerGer na entidade. 

§ 2• No caso de ser e.leito ou nomeado, a licença a quE! se refere o l)arágrafo anterior se. 
es!enderá por tocto o período em que desempenhar o mandato ou cargo de natureza_polltlca 

Art. 42.º. As licenças concedidas a diretores e demais int,,grantes da estr ura 
organizacional não Interrompem a contagem oo tempo de mandato ou da função pa a os 
quais forarn efeitos ou designados. 

Art. 43e_ Ao Centro é' vedado: 

1 • distriliuir resultados, ~h(ldendos, bonificações,-participaçijes ou parcela do· seu patrlm io, 
sob- qualquer forma; ' 

li · outorgar a seus diretores, conselheiros, sócicis, benfeitores ou equivalentes, remuneração, 
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente por qualq.uerfonna ou título, em razão das 
competênclas, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos 
constitutivos;. e 

Ili · constituir-se patrimônio de um grupo determinado de indivíduos, fam'ílias, entidades de 
classe ou de sociedades sem caráter bensficente de assistência -social, 

Art. 442.. Rendas, recursos e eve11tu.al resulta.do operaêional serão aplicaãos 
integralmente no território nacional. 

Art. 45. Os associados .não respondem subsldlariamente pelas obrigações expressas ou 
intencionalmente contra'ídas em nome da entidade ou pelas obrigações sociais. 

Art, 46~. Como entid;ide ligada ll União das Sotiedades Espfrit.is do Estado de São 
Paulo, o Centro participar.a efetivamente das atividades do movimento de unificação .em todas 
as suos instâncias. 

Art. 47•. O Centro não se envolverá em movimento político-partidário, sendo vedada 
na sua estruturà organizacional, nas suas dependências, na sua esfera de ação ou em seu 
nome, propaganda ou atividade de natureza político-partidária. 

Art. 48•. O presente estatuto pçderá ~!!' refo•rmado, no todo ou em· parte, em 
qualquer tempo, por decisão da maioria absoluta dos associados, em assembteialral, ·\y_ f 

.,.,,,.,.--;· 
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especialmente convocada para esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em ~ 
cartório, mas são inalteráveis, sob pena de nulidade, as disposições que dizem respeito: 

1 - à natureza Espírita da associação; 

li - à orientação Kardecista da entidade; 

Ili - á não vitaliciedade dos cargos e funções; 

IV - à não remuneração dos cargos e funções; e 

V - ao caráter apartidário e a político da entidade. 

Art. 49º. A dissolução da associação é de competência da Assembleia Geral que, para 
aprová-la, necessitará do voto de, no mínimo, 3/4 (três quartos) dos integrantes do quadro 
associativo. 

Capítulo VII- DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 502. A atual re~ação do presente Estatuto Social foi aprovada pela Assem lei 
Geral Extraordinária realizada em 22 de setembro de 2016, entrando err vigor após cumpr 
os requisitos previstos no Artigo 48º-. 

_ ) 
~✓ 

Silva 

Secretário 

. ... 
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CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL. ORDIMJ~RIA, REALIZADA NO DIA 17 
(l)EZESSETE) DE NOVEMBRO DE 201.6; ÀS 20 (VIN'TE) HOR~S. 
·Jl.os ~-'(lias. :do mê3-de 110Wmbtõ :do-1'!11:> -de dOis- 1Tlil. -e dezesseis, ãs 20 
(vinte) horas; na sede do Centro Espirita Amor e· Car1dade':(Cl;l1C), localizada na Rua 
Sete de Setembro, nº 8-30, nésta cidade de Qauru, reunindo-se q11órum superior a 1/3 
dos 1_07 associados, c_újas assinaturas co11starn no ''l.lvro de' Presença de 
Associados às Assemblefa~ Gerais", procedeu-sé' à ulelção da Diretoria da entidade 
para o periodo de 1° de ci!lneiro de 2017 a 31 de dEtzembro de. 2019. Os trabalho_ 
foram abertos pelo Presiderite do Centro, Mauro :sebastião Pompilio. O Preside e 
proferiu a prece de abertura. Levando em consideói1~;ão a 'finalidade da Assemb la,/ 
ei~clareceu que, por força ·das disposições esfatútárjas, a presidência dos trab lhos 
da AGO deveria ser péissada a um dos assoclàdo11 que não integre qualquer ha 
concorrente ao pleito. O senhor Nelson da Silva IB.astos fez uso da palavr pa 
sugerir aos participantes da Assembleia que a escolha recaísse sobre <> enh' r 
Mauro Fonseca Ferreira Jorge. Aprovada por aclamação a indl.C.lÇão, o senhor a ro 
S,abastlão Pompilio transfetiu ao indicado a presid,!t1cia. O senhor MEJuro F eca 
Ferreira Jo~ convocou para auxiliá-lo como sectti!tárla a senhora Mareia Maria 
Mazolla Paris Ewald e como éScrutlnador o senhor cerso Renatc, Marlusso Cosei. Ern 
SEiguida, foram os participantes da Assemblela informados de. que, após o 
encerramento do prazo estatutário para registro de chapas co11co.rrentes à eleição, 
foi constatado que apenas uma chapa se inscreveu, constituída pelos seguintes 
associados: Diretoria: Presidente: .. José Sllvlo Turlni; 1° Vlcê-presidente: Mauro 
Sebastião Pompllio; 2° Vlce-pr~sidente: Richard Simonetti; Diretor Administrativo: 
Nllton José Gallo, Secretária: Mõnlqa -Bueno de Araújo Pabus; Diretor de Divulgação: 
Sidney Francese Fernandes·; 1º Tesoureíro: UrJel de Almeida; 2• Tesoureiro: Nelson 
Sonoda Jiniti; Diretor de Patrimônio; Márcio Guara1111a Merighl; Diretores Auxiliares: 
Nelson da Siiva Bastos e Carlos Eduardo Noronha luz; A seguir, foi sugerido pelo 
Presidente dos trabalhos (artigo 33 do Estatuto Social), qll'e os seguintes associados 
são sugeridos para constituir o Conselho Fiscal para o triênio 01/01/2017 a 
31112/2019: a). Para Coó'selheiros Efetivos; Anunel!ita dotl sa,itos Ctepll1di; Jorge· 
Luís Salomão da SU.va e Leda do Carmo ML!sset Bastos; b).. Para Conselhelros 
Suplentes, Francisco· Jóão de Amol'im, Márcio Augusto Lop11.s Campos e Marta 
Scarelli. Todos os associados aprovaram a sugestão dos connelhelros propostos. 
Por sugestão dos senhores associados, os integrantes da chapa da Diretoria e dos 
Conselheiros. propostos,. -prue,rtes. aos. tr.abalhoa-, .JJlreseritàram-stl à Adembleia. 
Após verificar a existência de. material necessário .to regular e):erclclo da eleiÇão e 
que a uma destinada a receber os sufrágios estava intelramentEi vazia, o Presidente 
da Mesa fechou-a, declarando Instalada a votação. Ourante os trabalhos de 'votação 
não foram registrados quaisquer protestos, recursos ou reclamações. Não houve, 
ainda, votos em separado. Encerrada a coleta dos votos, v~rificou-se a existência de 
números de votos igual ao número de associacios presentes. Constatou-se que foi /\.( 
alcançado o "quórum" estatutário exigido, determinando o Presidente da Mesa que a , W 
apuraÇão fosse iniciada. Em seguida, passou-se à apuração da uma, cuja abertura \ _ i 
foi ,feita na presença de todos. Procedeu-se então à contagem das cédulas, cujo _ 
número coincidiu com o de votantes, acima declarado. Após a abertura das cédulas ~ 
e a contag&'m-'dos votos; apuroo-se que- para· a ünlca chapa lrrstrita -para Olretol"fa- e 
pa.-a a chapa sugerida para o Conselho F_iscal foram dados tanto11 votos como o total ( ' 
dou associados presentes. Em face :do resultado geral da apuraç,ão, o Presidente da ~~ 
Mesa proclamc;u vencedora do referido pleito a única c:hapa Inscrita para a Diretoria ~ 
e para o Conselho Fiscal ·proposto, declarando ehtltos os seus integrantes, cuja 

• 
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f>Osse ocorrerá em 1° de janeiro de 2017. Em seguidn, o presidente da mesa solicitou 
que a Assembleia se manifestasse no sentidf) de que o preiiidente e o secretário 
desta AGO fossem 4esde-já.-auterizados-, .por ~ma§lo, ,a -dar .pe:sse a Dlretoria -e ao 
Conselho Fiscal eleitos, em 1° de janeiro de 2017, neste mesmo tocai, as 9:00 horas 
da manhã, o que foi aprovado unanimemento, pelos associados presentes. 
Prosseguindo, o Presidente da Mesa facultou a ·palc1vra a quem dela quisesse fazer ,4i 
uso, não se registrando nenhuma manifestaçto. Na sequência, o Presidente da Mesa lJ / 
<:ongratulou-se com os eleitos e concitou os demais membros da Assembleia a ; " (}') 
c;errarem fileira ao lado da direção do CEAC no desdobramento de seus serviç ~L · 
Pelos eleitos falou o senhor José Silvlo Turini, presidente eleito, que agradece a 

1 confiança depositada e mais uma vez convidou a todos para que se uniss ~ 
Diretoria eleita na concretização dós objetivos da c~asa. Terminados os trabal s, 'J 
Presidente solicitou que se procedesse à lavratura dlesta ata que após lida e h~d 1 
<:onformE?, va:i assinacla ·pelos integrantes lia Méta, s,anhores Mauro Fônseca rl'éi 1 

Jorge, Mareia Maria Mazolla Paris Ewald e Celso· Runato Marlwsso Cosei. Eu, Mar ia 
Maria Mazolla Paris Ewald, secretária, digitei a presente ata. 

1 
,/ 
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ATA DA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO CENTRO ESPÍRITA "AMOR 

E CARIDADE". Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dezenove horas 
e trinta minutos, reuniu-se a diretoria do Cent ro Espírita Amor e Caridade, sob a 

direção do presidente José Sílvio Turini com a presença dos seguintes diretores: 

Richard Simonetti, Nilton José Gallo, Sidney Francese Fernandes, carlos Eduardo 

Noronha Luz, Nelson Sonoda Jiniti, Mareio Guaranha Merighi e Mônica Bueno de 

Araújo Dabus. Participaram, também, os seguintes membros do Conselho Fiscal: 
Anunciata dqs Santos Crepaldi, Leda do carmo Mussel Bastos e Marta Scarelli. Após 
a prece inicial, pelo presidente, foi lida a ata d a reunião do mês anterior que, 

submetida ao colegiado, foi aprovada sem ressalvas. Silvio destacou partes relevantes 

das 25 correspondências expedidas, bem como das 3 receb idas; leu a relação das 

receitas do mês anterior; informou que no dia 6 de março Nelson Bastos renunciou à 
função de diretor auxiliar; informou o seguinte aj uste no organograma: Carlos Luz 

ficou responsável pelo site, Mareio Augusto pela Evangelização, Lucia Turini pelos 

Eventos e eu, Mônica, com as funções do diret or auxiliar Nelson Bastos; Silvio 

informou que, segundo o Capítulo li, Seção Ili, artigo 92 do Estatuto, fora.m canceladas 
as matrículas dos seguintes associados: nº 9, Andrea Brandini Dias 8at.agliatti; o!! n 11 . . ·: .~·: ~· :- • 

Jorge de Souza Freires; nº 66, Mário Márcio Gomes. da Silva;·11~. 7.5_,··~ ,,~:,~:·<,, ;~_'~.,~. }·.,{.<[)~},~~ 
nº 94, Rubens Chinali Canarim e nº 103, Terezinha de Oliveira <-mta>ne:;n -r.1·. Í;~ . :· ~ ~t? -.;,.':it JJ/ . 

. i ~ : ''!, - r-:' •... ..,..!. .. •·. • •• ,"· • "' " .. 

informei que as entidades filantrópicas do Estado de São Paulo .... 1',t~:·:;~•·, ~- ~/•""-(._<~? r!t. 
contra as mudanças anunciadas pelo governo em 9 de 1Délqq,:_~L{:.Jt),1ã. • :/.;: · ·.~·- '{ . ,:-

• •• • .• •'('\' <,.' .~• ;t ~ ,". ... . .. ~( , i 
Programa NFP. Foi enviado um oficio ao govemadc:>r Geraldo ~4,;,~::1' . -~ . , : ·,'.'. .;~-~, · ·r..~ •. 
mãos pelo Deputado Pedro Tobias, com a proposta para se manh!!FO·~~:ià'.a('#íié · ~- .;,,_~--- " - · · 
captação de cupons e que as entidades sejam submetidas a um sisb!lnà de:presraçao · 
de contas. As organizações paulistas, através do Movimento de Apoio à Cidada11ia 
Fiscal (MACF), resolveram unir-se e no1p~ó; i·~ -o ·dia~.11 de aonJ•farao um encontro na 

. ._.,_ ..... _ ' •( ·•. ) . :, ~ . ..,. : 
APAE, em São Paulo, Vila Clementina, quai-idó será-,'làhçado.,...o -Balanço Social do . ' 

Programa Nota Fiscal Paulista e do Código de C~'11pi·omissp~ ,f .onduta do Movimento. 
O Termo de Conduta Ética e Comportamento será assinado pefas ONGs e entrará em 

vigor no dia 11 de abril de 2017, em sua primeira versão. A mobilização está sendo 

coordenada por João Paulo Vergueiro, também diretor •~xecutivo da ABCR -

Associação Brasileira de Captadores de Recursos que está apoiando o encontro. 

Márcio informou ter protocolado a documentação na Secretaria da Fazenda para a 
obtenção de uma declaração de imunidade de ITCMD - Imposto de Transmissão Causa 

Mortes e Doação, objetivando a isenção do imposto quando realizar-se a doação de 

um imóvel, em processo. Carlos Luz confirmou que o desenvolvimento do site está 

caminhando positivamente. Richard informou que em abril haverá o lançamento, pela ,-;~ . ofl( 
Editora CEAC, de um livro do médium Orlando Noronha CarnE!iro e que estão sendo l~v 

avaliadas novas frentes de trabalho com boas perspectivas, como CD, DVD e Áudios=,:,~-..., 

book. Sidney comunicou que, por orientação da diret oria, convidou o palestrante(_ ~ 
Orson Peter Carrara, da cidade de Matão, para uma palestra no CEAC e que houve a ---z.. 
confirmação para o dia 29 de outubro; met, também, que Edmir Garcia, da. 

15(__ ~ ~ ~Â 
\y ? ~~ ~ ~ ,, 



. ,., .. ·· ' . , . . \ t . ' ' ,, .,t•, 

cidade de Bebedouro, programou um Seminário sobre Mediunidad~ }no CEAC, em 26 
,: de agosto, sábado, e também fará uma palestra na reunião pública de domingo. Nada 
:·: _mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com a prece proferida por Nilton. Para 
, ~ constar, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai por mim, Mônica Bueno 
: de Araújo Dabus, que a lavrei, datada e assinada em companhia dos demais presentes. 

' 

~.laJ!i4~~~'1~· 
._ ........ ~·: .. ··.: ,. ·,J;.• ·. 

-qr~ t(C; 
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CENTRO ESPiRITA AMOR E CAFUDADE 

Centro Espírita 
AMOR E CARIDADE 

BauruSP 

Rua Sete de Setembro, 8-30- Centro - Baur11/SP- CEP 170f5,03.1,., , ' 1· • 

CNPJ 45.029.956/0001-54 - Tel. (014) 3366-3232 ·· e-mall: cea~~li!'&l;~.-.~.t,,,. ... ., 
Visite o site: www.ceac.or1,1.br 

Ofício n!!. 99/2019. 

À Secretaria da Educação 
A/C Sra. ISABEL CRISTINA MIZIARA 
Secretaria da Educação 

PROC. N•_'f.!...i,q~i,.!../..,J.l...1.9-
FOI.H~A~S :=0:f=~l9-=====1 

Bauru - SP, 17 de junho de 2019. 

Conforme solicitação desta Secretaria, informamos que no dia 06/03/2017 houve a renuncia do 

Diretor Auxiliar Nelson da Silva Bastos, sendo substituído por Mônica Bueno de Araújo Dabus, também o 

segundo Vice-Presidente do CEAC: veio a óbito no dia 03/10/2018 sendo substituído pelo Diretor 

Administrativo Nilton José Gallo conforme previsto no Estatuto. 

Sem mais, nos colocamos a disposição para possíveis esclarecimentos e enviamos saudações cordiais. 

Albergue Noturno - C~hes - Seis núcleos de assistência a crianças e adolescentes, com alimentação e 
cursos profissionalizantes - Assistência à gestante, hospitais e familias de reeducandos. 
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11 OFl(tAL DE ttE•I .GIVIL 
PROC. Nl!_-'-=.+""'-''-"---11.DE PESSUAJURfl)ICA DEIIAURU 

J.-toci.Mesql!III Flho,l0-91 /S• mi 
L'.FO::'..::LH'.'..'.AS:::'.:==========IJ·pROTOCOI.AÓO E·MltROFILIUDO 

n• O · 1-i" L,;õli~•--' 

CÓPIA DA At A OE PóSSE DOS DIRETORES E CONSELHEll'{OS FISCAIS l)ó CENTIR 
ESPÍRITA AMOR E CARtfiME, ELEITOS PARA O TRl~IÔ 20t'7./2019': 

- úl-
Dando concretude a prev~j) na Ata da Asumbíéiá Getal Ordinária reàllzada . 
dezessete de novembro de 20'1.&r de eleição do• men1ibrà$ da DiretQrla e do Consel F s 1 
do Centro Espirita Amor e Caridade, reuni~ no dia primelfl> ~ janeiro de ois 1T I e 
dezessete, ãs 9.:00. horas da manh:i. no salão nobre da· en11dacfe, à Rua $ete de· mb ; 8-
30, em Bauru, tod0$ os ~óélos eJ•s. os quais fóram solenemente empossa os em ,:us 
respectivos cargos, abálxo telaclonâdos, pelo prasldéilte da AGO que el 
associado MAURO FONSECA .FERREIRA JORGE, sendo a reunião secreta da p 
Márcia Maria Mazolla Paris Ewald, que também secretariei a AG() e esta do R 
também o secretário Ctilso Renato Mariuaso Cosei. 

•-, Diretores empossados: 

PRESIDENTE; _,..---z 
JOSÉ SILVIO TURINl'-RG: 3.547.6001 ____ _;~;;· ~~-~~-§~!-~~• =-----~---
1º VICE PRESIDENTE: 

MAURO SE13ASTIÃ0. POMPIUO - RG: 52.076:9· 46/Jr-lf:-~,l. l.,._/1..,.· o...-~+-4-+· ·_· --~-----

2" VICE PRESIDENTE: 

RICHARD SIMONETTI- RG: 1,900.869'-----IW _.,_+-.'---..,.......-----~----~-
DIRETOR ADMINISTRATIVO: 

NILTON JOSÉ GALLO-'" RG: 10:&72.999 

SECRETÁRIA: · 

•~-~ÔNICA·BUENO DE ARAÚJO DABUS- RG: 14.808.571 _ __,ÀJ,'-.l;,./.I ..... I_)J..,_...,n!:,..._._---'------
DIRETOR DE DMJt,~AÇÃO: V 
SIDNEY FRANCESE FERNANDES-RG: 3.969.616,:~-,:;.~~~~7(/-----~-

1º TESOUREIRO: 

URIEL DEALME10A-RG:6.075._46!!c_(::::LJ~~~~~~r.,,M~~:C:3====--

2" TESOUREIRO: 

NELSON SONODA JINITI -RG: 3.QOS:1#-5. ___ _,,4! '!,"'-"--------------
DIRETOR DE PATRIMÕNIO: .· 7 . , 
MÁRCIO GUARANHA MERIGHI- RG: 24.490.023-1 "'r '">/\- ), . ,, __ _;;_.'-\----'i1::....l...>,,----------

-_) 
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DIRETORES AUXILIARES: 

CARLOS EDUARDO NORONHA LUZ - RG: 5.830.049.:.,.-..:.-..,:;....._,-

NELSON DA SILVA BASTOS- RG: 2.995.277 __ ,,,e.· ·~ · -=-/,--=-.-,---,-__ -;,_., .... _____ -_------------: 
/? ... 

CONSELHO FISCAL: 

ANUNCIATA DOS SANTOS CREPALDI- RG: 7.220.85~J.- L}1 J!:d.~~:f)~~~~~~~-+-h,,L.:.,! 
. 

JORGE LUIS SALOMÃO DA SILVA- RG: 19.811.593,---".:,,c...~--,-,(.;;::'.~r---~,-:-t----'--t----t 

LEDA 00 CARMO MUSSEL 

. ' 
t · . . , . r -

945-x . . .. ~ ~~ ili,:~·: CLt V (·A t·\ 
. __ .,,, ~ - . , t ' '. ·::s....r··· -··'" 

--- SUPLl:.NTES: 

FRANCISCO JOÃO AMORIM - RG: 7. 

MÁRCIO AUGUSTO LOPES CAM~S - Q.!l: 22.515.091-8:::-4-~--------

MARTA SCARELLI - RG: 15.248.730. __ itf_"-+-+-~-----'----------------
Do q1Je, para constar, eu Márcia Maria Mazolla Paris Ev11ald, lavrei a presente ata que \fai, 
embaixo assinada• pelo Senhor Mauro Fonseca Ferreira Jorge e por mim que secretari.oll, 
pelo segundo secretário Celso Renato Mariusso Cosei, e acima assinada pelos 

empa,ssados. --□ 
1~) 
':~ e-=-,~ 

Bauru, 01 de Janeiro de 2017, ( \ __ . .., 1 
• ~ • (' ~~ :"-~ 1 

_,····-···-··--------· -- -·-··- --M~au·,ufo~aJ:!ia&-~1 

r :-! l 
---- =den~ - ~~ ---- ·r j 

M6rc~ Paris Ewald -~-- .. '\ _ 

---:o .. 'kr~ 
~~;~ ~ 

' . 
' , . 

~ . . ·~ 

Secretária 1 
Renato Mariusso Casei 

.,, · a 161 
t..?.!l~e - - - ·· 
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CENTRO ESPIRITA AMOR. E CARIDADE 
Rua Sete de Setembro, 8-30 - Centro - Bauru/SP CEP fi'015-031 

CNPJ 45.029.956/000l-54 - Tellfax. (014) 3366-3262 • E-mail: ceac@ceac.org.br 
Visite o síle: www.ceac.otg.br 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

Nome da Entidade: 
CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE 
CNPJ Nº 45.029.956/0001-54 

Localização da sede/Telefone 
Rua 7 de setembro, 8-30 - Centro Fone (14) 3366-3232 

Presidente 

José Silvio Turlni 
RG nº 3.547.600/SSP/SP 
Data de Expedição: 05/06/2009 
CPF nº 287.669.548-00 
End: Rua Renato Tambara, 1-155 
CEP: 17018-100 
Profissão: Psicólogo 
Estado Civil: Casado 
e.-mail: js.turini@uol.com.br 

1° Vice Presidente 

Mauro Sebastião Pompílio 
RG nº 52.076.946-6/SSP/SP 
Data de Expedição: 25/01/2008 
CPF nº 071.340.458-20 
End: Rua Padre João, 10-59 
CEP: 17012-020 
Profissão: Func.Público Federal Aposentado 
Estado Civil: Casado 
e-mail: masepo@uoLcom.br 

2° Vice Presidente 

Nilton José Gallo 
RG nº 10.872.999/SSP/SP 
Data de Expedição: 23/10/2015 
CPF nº 037.095.368-12 
End: Rua João Augusto Fischer, 1. 132 
CEP: 17018-830 
Profissão: Aposentado 
Estado Civil: Casado 
e-mail: njgaUo@gmail.com 

Mãe: Thereza Morales Turini 

Pai: Santo Turini 
Local de Nascimemto: Bauru/SP 
Data: 22.08.1948 
Fone: (14) 3223-1!892 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.012017 à 31.12.2019 

Mãe: Linda Revolta Pompílio 

Pai: Primo Pompílio 
Local de Nascimemto: Promissão/SP 
Data: 02.05.1934 
Fone: (14) 3223<1852 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Dione Otero Gallo 

Pai: Francisco GE1llo Filho 
Local de Nascimento: Barra Bonita/SP 
Data: 31.05.1959 
Fone: (14) 32342236 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 



CENTRO ESPi.RITA AMOR E CARIDAl>E 
Rua Sete de. Setembro, 8-30 - Centro - Ba~r~ÍSP CEP 1 ;>015-031 

CNPJ 45.029.956/0001-54 • Tal/fax. (01'4) 3366-3232 - E-mail: ilE!aé@ceac.or.g.br 
Visite o slté:·www.ceac.org.br 

Diretor Administrativo 

Nilton José Gallo 
RG nº 10.872.999/SSP/SP 
Data de Expedição: 23/10/2015 
CPF nº 037.095.368-12 
End: Rua João Augusto Fischer, 1.132 
CEP: 17018-830 
Profissão: Aposentado 
Estado Civil: Casado 
e-mail: njgallo@gmail.com 

Secretãria 

Nlônica Bueno de Araújo Dabus 
RG nº 14.808.571/SSP/SP 
Data de Expedição: 29/08/2012 
CPF nº 061.743.828-50 
End: Rua Prof. Luiz Braga, 4-48 
CEP: 17016-050 
Profissão: Do Lar 
Estado Civil: Casada 
e-mail: monicadabus@uol.com.br 

Diretor de Divulgação 

Sidney Francese Fernandes 
RG nº 3.969.616/SSP/SP 
Data de Expedição: 12/04/2007 
CPF nº 104.656.009-30 
End: Rua Ruy Mendes de Rosis, 1-175 
CEP: 17017-336 
Profissão: Bancário Aposentado 
Estado Civil: Casado 
e-mail: 1948@uol.com.br 

1° Tesoureiro 

Uriel de Almeida 
RG nº 6.075.468/SSP/SP 
Data de Expedição: 28/04/2016 
CPF nº 690.187.078-72 
End: Rua Maria José, 1-34 Apto. 52 
CEP: 17014-360 
Profissão: Funcionário Público Estadual 
Estado Civil: Casado 
e-mail: uriel.de.almeida@terra.com.br 

Mãe: Dione Otero Gallo 

Pai: Francisco Gallo Filho 
Local de Nascimnnto: Barra Bonita/SP 
Data: 31.05.1959 
Fone: (14) 3234.2236 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Maria Bueno 

Pai: Antônio CaricJs de Araújo 
Local de Nascimemto: Bauru/SP 
Data: 15.04.1964 
Fone: (14) 3234-7549 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe:Aparecida F1·ancez Fernandes 

Pai: João Fernandes Neto 
Local de Nascimemto: Bauru/SP 
Data: 20.07.1948 
Fone: (14) 3234.4402 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Olga Bolet!et de Almeida 

Pai: José de Almoida Junior 
Local de Nascime1nto: São Paulo/SP 
Data: 03.10.1953 
Fone: (14) 3313.7693 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 
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. FOLHAS <2iLS 
CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE 

Rua Sete <le Setembro, 8-30 - Centro - B~uru/SP CEP 17015-031 
CNPJ 45.029.956/0001-54 - Tel/fax. (014) 3366-3232 - E-rtiàil: c1,ac@ceac.org.br 

Visite o site:•www.ceac.org.br 

2° Tesoureiro 

Nelson Sonoda Jiniti 
RG nº 3.009.144-5/SSP/SP 
Data de Expedição: 29/09/2006 
CPF nº 046.778.038-20 
End: Rua Aviador Ribeiro de Barros, 4-50 
CEP: 17017-490 
Profissão: Aposentado 
Estado Civil: Casado 
e-mail: ns.jiniti@bol.com.br 

Diretor de Patrimônio 

Márcio Guaranha Merighl 
RG nº 24.490.023-1/SSP/SP 
Data de Expedição: 08/08/2017 
CPF nº 171.758.758-51 
End: AV. Affonso José Aiello, 6-100 C12 
CEP: 17018-900 
Profissão: Fiscal Tributário 
Estado Civil: Casado 
e--mail: marciogm.72@gmail.com 

Diretor Auxiliar 

Carlos Eduardo Noronha Luz 
RG nº 5.830.049/SSP/SP 
Data de Expedição: 14/08/2013 
CPF nº 538.817.618-53 
End: Rua Oliciar de O. Guimarães, 10-16 
CEP: 17017-321 
Profissão: Tecnólogo aposentado 
Estado Civil: Casado 
e-mail: carloseduluz@uol.com.br 

Mãe: Maria Sonoda Yoshiko 

Pai: Sonoda Kiyoshi 
Local de Nascimonto: Getulina/SP 
Data: 21.12.1946 
Fone: (14) 3234.2885 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Cláudia Guaranha Merighi 

Pai: Celso Merighi 
Local de Nascimemto: Bauru/SP 
Data: 29.06.1972 
Fone: (14) 3879.!l673 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Eudóxia Giffonf Noronha Luz 

Pai: Carlos Eduardo Luz 
Local de Nascimemto: ltajubá/SP 
Data: 17.08.1949 
Fone: (14) 3234-4565 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

1 
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CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE 
Rua Sele de Setembro, 8-30 - Centro - Bauru/SP CEP 17015-031 

CNPJ 45.029.956/000t-54 - Tel/fax. (014) 3366-3232 - E-mail: ceac@ceac.org.br 

Conselho Fiscal 

Anunciata dos Santos Crepaldi 
RG nº 7.220.853/SSP/SP 
Data de Expedição: 13/05/2010 
CPF nº 171.728.128-16 
End: Rua lbraim Nobre, 8-70 
CEP: 17044-280 
Profissão: Micro Empresária 
Estado Civil: Casada 
e-mail: nuncycrepaldi@gmail.com 

Jorge Luis Salomão da Silva 
RG nº 19.811.593/SSP/SP 
Data de Expedição-: 13/07/2011 
CPF nº 141.323.658-83 
End: Rua Comendador Leite, 1-29 
CEP: 17060-150 
Profissão:Advogado 
Estado Civil: Casado 

Visite o site: www.ceac.~rg.br 

lm>C.Ne '1?//(!f 
FOLHAS <?)/~ 

Mãe: Amélia Rossini 

Pai: Lucindo Silva Santos 
Local de Nascim1mto: Tupã/SP 
Data: 17.08.1941 
Fone: (14) 3223-8247 
Escolaridade: 2° Grau 
Mandato: 01.01.~!017 à 31.12.2019 

Mãe: Jamile Salomão 

Pai: Luiz Antonio de Siqueira Silva 
Local de Nascimento: Franca/SP 
Data: 17.08.1970 
Fone: (14) 3204.7494 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

e-mail: advocaciasalomao@aasp.org.br 

•~ · Leda do Carmo Mussel Bastos 
RG nº 4.376.081-8/SSP/SP 
Data de Expedição: 22/01/2013 
CPF nº 556.463.368-72 
End: Rua Severo Resta, 2-170 
CEP: 17018-120 
Profissão: Professora aposentada 
Estado Civil: Casada 
e-mail: Iedakamu@terra.com.br 

Mãe: Nadir Bravo Mussel 

Pai: Osvaldo Durial Mussel 
Local de NascimElnto: Avaré/SP 
Data: 14.12.1944 
Fone: (14) 3226-2274 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 
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CENTRO ESPIRITA AMOR E CAR'IDADE 
Rua Sele de Selembro, 8-3.0 • Centro - Bauru/SP CEP 1.i'Ó15-031 

·cNPJ 45.029.956/0001-54 • Tui/fax. (014) 3366-3232 • E-mail: ceac@ceac.ó/g.br 
Visite o site: www.éeaç,otg·.br 

Suplentes: 

Francisco João Amorim 
RG nº 7.466.945-X/SSP/SP 
Data de Expedição: 29/11/2007 
CPF nº 708.253.198-20 
End: Rua Espírito Santo, 3-35 
CEP: 17030-030 
Profissão: Funcionário Público 
Estado Civil: Casado 
e-mail: amorimfj@uol.com.br 

Márcio Augusto Lopes Campos 
RG nº 22.515.091-8/SSP/SP 
Data de Expedição: 23/10/1997 
CPF nº 275.635.308-60 
End: Rua Aviador Marques de Pinedo, 11-49 
CEP: 17017-460 
Profissão: Administrador 
Estado Civil: Casado 
e--mail: guto.campos@ymail.com 

Marta Scarelli 
RG nº 15.248. 730/SSP/SP 
Data de Expedição: 24/11/2016 
CPF nº 076.794.508-54 
End: Rua Prof. Wilson Monteiro Bonato, 2-55 
Apto. 101 -1 CEP: 17016-240 
Profissão: Funcionária Pública Federal 
Estado Civil: Casada 
e-mail: scarelli.marta@gmail.com 

Mãe: Maria Rodrigues de Amorim 

Pai: Manoel João de Amorim 
Local de Nascimento:Arapiraca /AL 
Data: 08.10.1952 
Fone: (14) 3281.!1520 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Teresa Cristina Lopes de Campos 

Pai: Mário Sérgio de Campos 
Local de Nascimemto: Bauru/SP 
Data: 19.10.197fi 
Fone: (14) 3208.0708 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 

Mãe: Alice Gavioli Scarelli 

Pai: Júlio Scarelli 
Local de Nascimemto: Bauru/SP 
Data: 16.04.19615 
Fone: (14) 3010.0521 
Escolaridade: Superior Completo 
Mandato: 01.01.2017 à 31.12.2019 
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Banco do Brasil 

V p ,tj 

Página I de 1 t} 

PROC.N2'_L'1.!-{Cj'-'/'-:-'-/f1----
FOLHAS <2)Q, 4 . " 

Consultas - Emisslo de comprovantes 

SISBB - S%STDQ. DB ~ :QNCO DO BRASIL 
16/0!/2019 - ~JNDITO - 14.49.!8 
0037X00037 SZGONllA. Vll 0047 

CLIDl'l'K: CDffl\0 SSPIJU'tA »at I ca, 
.MalCIA: 0037-X c:c:trrA: 33e. 887-4 

Conv.nio CPJ'L Cll PAULISTA DB J'CRC 
COdigo da BaJ:raa 83610000001-2 721400403O!5-O 

63351136103-3 10002213083-3 
Data do pagu.nto 
V&l.or em Dinheiro 
Valor em Cheque 
valor Total 

16/0S/20li 
872,16 

o,oo 
872,16 

DOOl«NTO: 051602 
AUTINTICACAO SISBB: D.4B3 .500. 7CB,SIS,!131" 

Transação efetuada com suceno par. JB518161 JOSE SJLVIO TURJNI. 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
1.597/17-Lel 7.155 de 12/12/18 
PH8/EDUCAçAO · SUBVENÇÃO 

RECURSO MUNicf PIO BAURU 
MUNICIPAL/EDUCAÇÃO 

SUBVENÇÃO 

G33816144382557!!031 
18/0!l/201914:411:55 

https://mtpj.bb.oom.br/Mpj/homeV2.bb?tokenS~sao-9f782037636b72ffi4eb6d43701lf... 16/05/201!> 



11/06/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURIJ r::-::--:--:;-:::--:-:-----

! 
PílOC. Ns /q(J'lr,_ l 

Secretaria de Economia e Finanças FOL ?J Q 5 
Departamento de Arrecadação Tributária HAS 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1963354 
Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
80808 18/08/2003 
Nome Empresarial: 
CENTRO ESPIRITA AMOR E 
CARIDADE 

Endereço Fiscal: 
RUA 7 DE SETEMBRO 

CEP: Bairro/Distrito: UF: 
17·015- CENTRO SP 
031 
Telefone: 
(14) 3366-
3232 

Tipo: 

Dados da Atividade 

Ramal: 

Comercial 

CPF/CNPJ: 

45.029.956/0001-54 

Número: 
8-30 
Município: 

BAURU 

Complemento: 

ISSQN: TUFE: Início: Término: Nome da Atividade: 
27.01 4.10 07/04/2008 17/04/2008 ASSISTENCIA SOCIAL. 

99.99 4.47 

SERVICOS PUBLICOS, COMUNITARIOS E 
SOCIAIS - DE CARATER COMUNITARIO, 15/10/2003 17I04l2008 ASSISTENCIAL E FILANTROPICO DE CLASSE 
SINDICAL E RELIGIOSO 

17/04/2008 31/08/2010 ATIVIDADES DE ORGANIZACOES 
RELIGIOSAS 

99.99 4.47 31/08/2010 ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA 

Descrição da Atividade: 
FUNDAR E MANTER DE FORMA PERMANENTE SERVICOS E PROGRAMAS 
GRATUITOS. 

Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 
11/06/2019 

Certidão emitida em: 11/06/2019 

6687831C8C510CD14340A39F80BB1FF9 
Chave de autenticação 

www2.bauru.sp.gov.br/flnancas/certidoesflmprimlr_consulta.aspx?c=1963354&chave=6687831C8C510CD14340A39F80BB1FF9 1/2 



11/06/2019 

-

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PROC.Nª___,...;.'f....,q .... f,._./'--'-f...t..9' __ 1 

FOLHAS f'.)Q(Õ 

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

Nome: CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE 
CNPJ: 45.029.956/0001-54 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita. Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DA!-)) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.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 14:46:55 do dia 11/06/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/12/2019. 
Código de controle da certidão: F984.88FA.639C.A3F4 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária l'ROC. Nª-:::'fÍ:-'í'.í<...;..1..:.1..:.{..L'/ ___ _ 

j FOLHAS "'1-

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963377 

Identificação Municipal: 10083020 
Contribuinte: CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - 45.029.956/0001-54 
Proprietário(s): CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE - 45.029.956/0001-54 
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 8-30 E 62 FUNDOS 

-~ CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sist,~ma de 
controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima 
discriminado. 

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

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

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

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

16CE64A5E204A758654A2E7C9D29A9DD 
Chave de autenticação 

www2.bauru.sp.gov_br/financas/certldoes/lmprlmlr_consulla.aspx?c=1963377&chave=16CE64A5E204A758654A2E7C9D29A9DD 1/1 



11/06/2019 Prefeitura Municipal de Bauru 

/ Início / Documentos Eletrônicos / Meus Documentos 

Documentos por Interessado 

CPF/CNPJ: * 

'-· 

PROC.NOi_Lf:t..t?.J.,i~/:...:f-1-f:..-.---1 

\~~-~~A~S:=~§f-~Q,~8b:::===::J 

Caso o interessado do Documento Eletrônico seja um funcionário da Prefeitum, informar no campo CPF/C:NPJ o 

Número da Matrícula. 

Acompanhamento de documento eletrônico 

Protocolo: • 
.--···-····--------·--- --·•··-· -·-··- --·---·----------- --·--·---· -----
: 75997/2019 
.• --·---------- --------------·-· ·--·--·. -·----· -----·--· --- ---- ---·-·- -·---·--·--·-- ·----------·-· 

• 
Código:* 
.·--·------··-------- --·--· -- ______ ,_., ----·-·· ------······ ........ ___ ·----------··--- ···------ ---··· --- ----- ·--•· ------------·--- -----' 

;_ D78C!:_57 ------·-··- __ ·---___ ---·-···---·-·-·--j 
1 Consultar Documento 

Movimentações do Documento 

Para visualizar os detalhes da movimentação, clique no ícone da lupa (Q,). 

• 
# Data Título 

17/05/2019 Solicitação de Reconhecimento de Isenção ou Não 
13:51 :19 Incidência de Tributos Mobiliários (ISSQN E TAXAS) 

2 17/05/2019 Despacho 
15:09:08 

3 23/05/2019 Despacho 
15:23:11 

4 24/05/2019 Despacho 
07:54:28 

5 29/05/2019 Despacho 
15:12:43 

f\.1,....f.i.fã-"'";::.,...l"" 
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 

Movimentado por Setor de Destino 

CENTRO ESPIRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE Q, 
AMOR E CARIDADE ECONOMIA E FINANCAS 

JOAOCARLOS 
DINIZZAMPA 

GUSTAVO 
RODRIGUES 
FREITAS 

JOAOCARLOS 
DINIZZAMPA 

JOAOCARLOS 
DINIZZAMPA 

DIVISAO DE AUDITORIA 
FISCAL DE RECEITA 
MOBILIARIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE Q, 
ECONOMIA E FINANCAS 
DEPARTAMENTO DE 

ARRECADACAO TRIBUTARIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE Q, 
ECONOMIA E FINANCAS 
DIVISAO DE AUDITORIA 
FISCAL DE RECEITA 
MOBILIARIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE Q. 
ECONOMIA E FINANCAS 
DIVISAO DE AUDITORIA 
FISCAL DE RECEITA 
MOBILIARIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE Q. 
ECONOMIA E FINANCAS 
DEPARTAMENTO DE 
ARRECADACAO TRIBUTARIJ, 

1/2 
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nu u 111.,ayuti;::, 

Nenhum registro encontrado. 

Anexos 

Arquivo 

ATA_ELEICAO.pdf 
-----···------
CARTAO_CNPJ_MATRIZ_CEAC.pdf 

DOC_SILVIO.pdf 

Preteltura Municipal de Bauru 

Extensão 

PDF 

PDF 

PDF 

Usuário 

45029956000154 

45028956000154 

45029956000154 

Data de Cadastro 

17/05/201913:51:19 

17/05/2019 13:51 :19 

17/05/201913:51:19 
.. ···-· ------------·--··-·- ---· -----··-·. - . ----·-··· ...... ---- ··- ····-· --·· ---··-·-
BAURU_CONSOLIDACAO_2008.doc 

lei_71542018.pdf 

BAURU_CONSOLIDACAO_2008.doc 

BAURU_CONSOLIDACAO_2008.doc 

www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 

DOC 

PDF 

DOC 

DOC 

Joaozampa 17/05/201915:09:13 

gustavofreitas 23/05/201915:23:19 

joaozampa 24/05/2019 07:54:30 

joaozampa 24/05/2019 07:54:30 

Imprimir Documento Completo 1 
'-----····· ····-··--- -----··--· -________ _) 

.t. 

.t. 

.t. 

.t. 

.t. 

.t. 

.t. 
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11/06/2019 Consulta Regularidade do Empregador 

1 
Voltar 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 45.029.956/000l-54 

1 
Imprimir 

Razão Social:CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE 

PROC.1110 

FOLHAS 

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO/ 8-30 / CENTRO BAURU - SP 

1C'f 'f !... t tf. 
CZ).:i..o 

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:27/05/2019 a 25/06/2019 

Certificação Número: 2019052701591993666843 

Informação obtida em 11/06/2019 14:55:14 

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 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 e.e: 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 45.029.956/0001-54 

Certidão nº: 173943718/2019 
Expedição: 11/06/2019, às 15:01:38 
Validade: 07/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o nº 
45.029.956/0001-54, 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 Superio~ 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 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, inclusivEl 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. 



.. , ~ 

O\ECI-IE NOVA ESPB.ANc;:A 

ANEXO! 

PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Nome da Entidade: Creche Berçário Nova Esperança Nº CNPJ: 45.029.956/0001-54 
Endereço: Rua Soldado Mário Rodrigues Nº 1-60 Bairro: Nova Esperança CEP:17065-140 
Cidade: Bauru UF: São Paulo 
Telefones: (14) 3238-1361 / (14) 99167-8809 E-mail: novaesperanca@ceac.org.br 

' 

1.2. Nome do responsável pela Instituição: José Silvio Turini CPF: 287.669.548-00 R.G: 3.547.600 Cargo: Presidente 
Endereço: Rua Renato Tâmbara Nº 1-155 CEP: 17018-100 Telefones: (14) 3223-8892 
1.3. Mandato da atual Diretoria: 01.01.2017 a 31.12.2019 

1.4. Nome da Coordenadora: Tereza Micheie de Lima Oliveira Telefones: (14) 3218-4223 / (14) 99684-1231 
1.5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: Art. 1º. O Centro Espírita Amor e Caridade, com se.de e foro na cidade de Bauru- Estado de São Paulo, à Rua 7 

de Seiembro nº 8-30-Centro , é uma associação cívil, apoiíiica, constiiuída em 2 de dezembro de 1919, por tempo indeterminado e sem fins lucrativos, devidamente 

registrada sob o nº 10, às folhas 6, do livro A-1 do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 1ª Circunscrição da Comarca de Bauru, cujas atividades passam a ser 

regidas pelo presente Estatuto. 

Art. 2°. São suas finalidades: 

li - Fundar e manter, de forma permanente, serviços e programas gratuitos, de natureza educacional, cultural e assistencial, visando principalmente a promoção da 

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

1.6. Data da Fundação: 02/12/1919 
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2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do Objeto: Identificação do Objeto: Região da Nova Esperança - para atender 170 alunos de 01 ano a 05 anos e 07 meses, em período integral com 
repasse de verba Subvenção no valor mensal de R$ 53.794,90 e valor referente a 07 meses Ounho a dezembro) R$ 376.564,30 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal: A nova LDB nº 9394/96, prevê no seu art. 12, inciso 1, que "os estabelecimentos de ensino, respeitados as normas comuns e as 
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica" .. 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação bãsica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físk:o, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

Em 1998 o MEC publicou o Referencial Curricular Nacional da Educação infantil (RCNEI). Vaie ressaltar que o mesmo não tem nenhum valor legal, é um documento que 
dispõe de sugestões para nortear o trabalho pedagógico em creches e pré-escolas, tem uma proposta de educação abrangente, à medida que explora o Movimento, 
Conhecimento de si, da natureza e da sociedade, Artes visuais e musicais, Conhecimento lógico-matemático, Linguagem, entre outros. Este documento propõe uma visão 

global da criança de O a 06 anos, focalizando o educar, o brincar e o cuidar e sugere a valorização integral da mesma. 

Conforme estes preceitos legais a nossa instituição apresenta esta Proposta com diretrizes, estratégias que sejam efetivas para um trabalho de qualidade com base nas 
fundamentações dos RCNEls - vol. 1 - Objetivos Gerais da Educação Infantil. 

"A pratica da educação Infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades": 

• Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde 

e bem-estar; 
• Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

interação social; 
• Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus Interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a 

·diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 
• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como Integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e 

valorizando atitudes que contribuam para sua conservação; 
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 
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• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas as diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e 
ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez 
mais sua capacidade expressiva; 

• Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. 

2.3. Capacidade de Atendimento: Capacidade de Atendimento: 170 crianças de 11 meses à 5 anos e 7 meses. 
Hoje a Instituição atende 170 (cento e setenta) crianças em período integral, distribuldas em oito turmas (Infantil 1, Infantil li A, Infantil li B, Infantil Ili A, Infantil Ili B, 

Infantil IV, Infantil V A e Infantil V B) com seis professoras para a área escolar: Infantil li A e B (sendo a mesma para as turmas em dias alternados), Infantil Ili A, Infantil Ili B, 
Infantil IV, Infantil VA e Infantil V B; para que seus pais possam ir trabalhar com tranquilidade, tendo a certeza que seus filhos estão sendo muito bem cuidados. 

2.4. Forma de Atendimento: As crianças são atendidas de segunda à sexta-feira, em período integral, das 07:00 às 17:00h. 

Diariamente, as crianças chegam à creche às 7:00h, onde ~ão recebidas por 01 funcionária, os pais do Infantil l leva seu filho até a sala do berçário, onde outras 

duas funcionárias ficam com as crianças até a hora do café da manhã, que é servido às 8:00 no refeitório, cada turma sentam em suas respectivas mesas para tomarem o 

café. Depois vão cada auxiliar e professora pegam suas turmas para darem sequência às atividades desenvolvidas com cada uma delas. 

Às 10h é se;vidoo almoço dos bebês do infantil 1, e às i0h30min é servido o almoço das demais crianças. 

Em seguida, escovam os dentes e vão para o repouso nos quartos, onde dormem os menores em um quarto e os maiores em outro, sempre acompanhados porro 

'"" ••:::,,.. ~ °"""" =-, oocam • "''""ª "" """"' ""' """' ••.., • =-• s,;aoo _., oo"""""" /,i . ! / 
Às 15h00min é servido o jantar para todos, após o jantar todos se organizam e finalizam suas atividades, a partir das 16h00mln se preparam para retomarem 

suas casas e o encerramento se dá às 17h00mln. 1/~ . 
2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: Todas as pessoas que procuram nossa creche solicitando vaga têm seus dados pessoais anotados e neste f ~ /~ 

momento é solicitado o comprovante de trabalho. A partir dai oferecemos a vaga disponível para a criança por ordem de solicitação, ou mediante a comprovação mais ' 

autêntica de trabalho (registro em carteira no caso). 
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A escola procura priorizar a demanda de vagas as familias com maiores necessidades de atendimento, que comprovem estar trabalhando primeiramente mediante a 

cópia da carteira de trabalho, seguido de cópia de recolhimentos do camê do INSS (se for profissional autônomo) e por fim mediante a uma declaração de trabalho com dias e 

horários especificados pelo patrão e com assinatura autenticada reconhecida em cartório (para as diaristas). 

Ainda assim analisamos caso a caso e buscamos priorizar a vaga para a criança que se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, sendo solicitado como 
comprovante o encaminhamento do Conselho Tutelar /CRAS/SEBES. 

2.6. Caracterização da Clientela: O bairro Nova Esperança onde a creche está Inserida conta com Infraestrutura e recursos necessários como: rede de água e 
esgoto, núcleo de saúde equipado com profissionais da área de pediatria, clinico geral, ginecologista, atendimento especiais para pacientes portadores de doenças crônicas 
(diabetes e hipertensão) atendimento a gestantes e odontológicas para crianças e adultos. 

O bairro é também equipado com vasto comercio, supermercados, farmácias, padarias, mercearias, papelarias, serviços de transportes através de motos e ônibus 
circulares. 

Na área escolar, o bairro atende a educação infantil (EMEI e creche), escolas de ensino fundamental e médio. · 
As situações das famflias são das mais variadas, temos desde uma félllília estruturada (pai, mãe e filhos), com emprego f1Xo, até familias desestruturadas (pai ou 

mãe reclusos), morando e aos cuidados dos avós, geralmente de Idade e com uma pequena pensão/ aposentadoria que compõe a renda familiar. Temos ainda crianças que 
foram abandonas pela mãe, que vivem com as avós ou com o pai, porém alguns desses pais são usuários de drogas ou se encontram desempregados. 

Porém com o apoio da creche e da Terapeuta Ocupacional voluntária, conseguimos auxiliar essas famílias e amenizar o sofrimento de algumàs das crianças 
atendidas. Atuamos sempre em parceiras com profissionais especializados, sejam eles da área da saúde, social e educacional. 

2. 7. Experiência na reaiízação do objeio da parceria: Desde a sua íuf1dação, ern 19ô2 nosso principal objeüVú é continuar íazendo com que a Cr'êChe Berçário Nova 
Esperança seja um espaço verdadeiramente educativo e social, com a participação da comunidade e das famílias das crianças atendidas através do trabalho de técnicos, 
funcionários, estagiários, professores e com apolo da Diretoria, proporcionando um atendimento de qualidade, visando garantir o direito a educação e a assistência social, de 
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente; e respectivas famlllas, baseando-as na Lei Orgãnlca da Assistência Social. 
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3. DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1. Plano de Ação: (norteador das atividades da creche para o atendimento das metas propostas, devendo ser demonstrado o nexo entre a realidade e as 
atividades ou metas a serem atingidas) 

Nº METAS AÇOES ESTRATEGIAS ENVOLVIDOS RECURSOS FASE DE 
(O que se pretende (O que?) (Como?) (Recursos humanos e (pliblicos ou EXECUÇÃO 

atingir.) materiais) próprios) (Período de 
tempo) 

1 Favorecer o Projetos; Passeios pelo bairro, feiras livres, jardim Recursos humanos; Recurso público e Durante todo ano 
desenvolvimento da Exposições; botânico, zoológico, cinema, teatro. Materiais pedagógicos próprio. letivo. 
criança e condições de Atividades Contação de histórias e parlendas; diversos (lápis de cor, giz de 
aprendizagem de pedagógicas; Rodas rltrnicas; cera, tinta, pincel, papeis 
acordo com a matriz Atividades Brincadeiras diversas (cob~ga, batata- diversos); 
curricular proposta. recreativas; quente, corre cotla, escond8-€Seonde); Rádio, cd, DVD, TV, livros, .., "0 

Trabalho na Cantar músicas diversas Qndlozinhos, o sapo bolas, ônibus (transporte), ~ ~ horta e não lava o pé, cabeça-ombro-joelho e pé); sucatas. 
~ z jardinagem; Confecção da bandlnha de sucata e caixa ... 

Brincadeiras. musical; 
Fazer a chamadlnha; t5 ~ 
Plantar e colher na horta e jardim; \}) ~ 

~ "" "-

"" ~ 
2 Proporcionar Reuniões; Cursos oferecidos pela S.M.E e voluntários; Recursos humanos; Recurso próprio e Durante todo ano 

condições para que os Capacitações; Palestras dentro de suas lr'eas (berçarlstas, Data show, caderno, caneta, público. letivo. 
funclonârios Palestras; coz.lnheiras - manipulação e conservação dos livros, TV, DVD, 
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desenvolvam Cursos de alimentos - serviços gerais - cuidados de 
atividades formação. limpeza e higiene); 
diverslflCéldas dentro Pesquisas através da internet e livros; 
da sua área Exposições e feiras culturais. 

3 Promover a Interação Apresentações; Convites especiais chamando os pais para 
entre pais e escola Reuniões de apresentações; 
mostrando a pais; Leituras deleite propiciando aos pais momentos 
importância das Festas e de reflexão; 
atividades eventos da Piquenique entre pais e filhos e professores 
desenvolvidas escola. proporcionando a eles uma tarde diferente para 

passar com os filhos no ambiente escolar (dia 
da família); 
Café da manhã ou tarde para recepcionar os 
pais nas reuniões de pais; 
Mostrar vídeo Institucional da escola; 
Apresentél' através do projetor atividades 
realizadas pelas crianças no dia-a-dia; 
Palestras e dinâmicas com a terapeuta 
ocupacional falando da Importância da 
participação dos pais na vida escolar de seus 
filhos; 
dnr.c.C!'cnt!!ll,-KoC" +rnt,,.'!:IC!' • • .,., ........... , ...... y ......... u,.., ......... 1 

Confecção de lembranclnhas a serem entregues 
nas reuniões e datas especiais . 

4 Contratar e manter Seleção de Fazer contato telefônico para realização de 
recursos humanos; currículos; entrevistas havendo necessidade de 

Entrevistas; contratação; 
Oferecer Entrevistas a fi'n de selecionél' a pessoa para o 
atendimento cargo disponível; 
taraoêu'Jco aos Prooorcionar ambiente aaradável nara nUP. os 

' 
computador, transporte, 
voluntários e palestrantes. 

Recursos humanos; Recurso próprio e 
Papéis diversos, lápis de público 
cor, giz de cera, canetas, 
computador, data show, TV, 
DVD, caixas de sapato, 
bolas, chocolates, frutas, 
bolos, sucos, voluntários, 
fantasias, entre outros ... 

Recursos humanos; Recurso público e 
Telefone, papel, caneta, próprio. 
data show, TV, DVD, 
bombons, flores, rádios. 

Durante todo o 
ano letivo; 

Durante todo o 
ano letivo; 
No caso de 
contratação -
somente se 
houver a 
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funcionários; funcionários se sintam acolhidos dentro da necessidade. 
Oferecer um escola, através do interesse do coordenador em 
ótimo ambiente saber se está tudo bem, se há reclamações, 
de trabalho; sugestões e elogios a serem colocados; 
Valorizar o Oferecer atendimento terapêutico aos 
empenho dos funcionários através de atividades e dinâmicas 
funcionários. individuais ou em grupo mostrando que o 

funcionário tem voz e vez dentro da escola; 
Rodas de conversas propiciando troca de 
experiências e vivencias; 
Reuniões pedagógicas e dentro de cada setor 
(professoras, auxiliares, cozinheiras e serviços 
gerais); 
Palestras com vídeos motlvacionals; 
Lembrança de aniversário ou data 
comemorativa (oferecer um presente, um 
almoço, etc.). 

5 Realizar matriculas Por meio de Faremos o contato telefônico que foi deixado Recursos humanos; Recurso próprio e Durante o ano 
sempre que houver contatos previamente na lista de espera, no caso da falta Papel sulfite, caneta, público. letivo, e quando 
necessidade; telefônicos, de demanda faremos a divulgação através de caderno, cartolina e telefone. houvera 

cartazes.e cartazes no portão, ou através de contato e disponibilidade 

~ ~ 
~ z 

"' 
órgãos solicitação por melo da centrai de vagas ou da de vagas. 
responsáveis; S.M.E; 

6 Cumprir o calendário Elaborador um Faremos um calendário anual tendo como base Recursos humanos; Recurso público e Durante lodo o 
anual da S.M.E calendário anual o calendário emitido previamente pela S.M.E, Computador, Xerox, sulfite, próprio ano letivo. 

- próprio da nele seguiremos as orientações e caneta. 
escola, com especificaremos datas e horários das atividades 
datas realizadas ao longo do ano letivo, como 
esnAr.lficas oara reuniões de Mil: e . . lcas, atividades 
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eventos, festas externas, datas comemorativas ... 
e formaturas, 
porém seguindo 
as normas da 
S.M.E. Entregar 
calendário no 
inicio do ano 
letivo; 
Explicar o 

funcionamento 
dele; 
Promover 
reuniões de pais 
e pedagógicas. 

3.2 - Pesquisa de satisfação - Avaliação do Atendimento 

1 

• 

■ Ótimo- 144 pais 

■ Bom - 25 pais 

■ Regular - 1 pai 

■ Ruim - não houve 
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4. APLICAÇÃO DE RECURSOS (previsão de receitas e despesas) 
FINANCIAMENTO TOTAL DE 07 MESES- SUBVENÇÃO 
VALOR REFERENTE AOS 07 MESES (JUNHO A DEZEMBRO): R$ 376,564,30 
VALOR RESIDUAL EM 31/05/2019 - R$ 22.350,90 
VALOR TOTAL DE JUNHO A DEZEMBRO- R$ 398,915,ZO 

RECURSOS HUMANOS 

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL 

FORMAÇÃO CARGO C.H.M REGIME SALARIO 
INSS= Salário+ 

IRRF So/a-9%- IRRF-INSS 
11o/, 

PEDAGOGA Coord. 
220 CLT 3.160,00 67,06 347,60 2.745,34 Pedagógico . 

PEDAGOGA Professor 110 CLT 9.354,00 748,32 8.605,68 

ENSINO MÉDIO Berçarlsta 220 CLT 4.470,00 357,60 4.112,40 

ENSINO MÊOIO Auxiliar 
220 8.940,00 715,20 8.224,80 

Creche CLT 

ENSINO MÊolO Cozinheira 220 CLT 3,118,00 249,44 2.868,56 

ENSINO MÊDIO 
Serviços 

220 CLT 4.341,00 347,28 3.993,72 
Gerais 

Jovem Aprendiz Administrativo 200 CLT 900,00 72,00 628,00 

TOTAL 34,283,00 67,06 2.837,44 31.378,50 

08S: Para chegar ao valor total mensal de cada cargo, somar a coluna de Salárlo+IRRF-INSS com a coluna de 
Provfs6es Rescisórias e a coluna de Beneficias. 
Estio Incluídos nos encargos totais os valores de IRRF, INSS, FGTS, 139 Sa1'1irlo, 1/3 de Firlas e Provisões 
Rescisórias. 

FGTS 
8,89% 

280,92 

831,54 

397,38 

794,76 

277,18 

385,89 

18,00 

2.985,67 

, 

13°= 1/3 Provisões Encargos 
1/12 Férias Rescisórias Totais 

263,33 a1,n 140,46 1.187,14 

779,46 259,80 415,60 3.034,86 

372,48 124,14 198,69 1.450,29 

744,96 248,28 397,38 2.900,58 

259,82 86,60 138,60 1.011,62 

361,74 120,57 192,96 1.408.41 

75,00 25,00 190,00 

2.856,79 952,16 1A83,84 11.182,90 

Beneficias 
VANT 

174,00 

1.044,00 

522,00 

1.384,00 

518,00 

522,00 

344,00 

4.508,00 

VALOR 
MENSAL 

4.106,48 

12.684,54 

6.084,69 

12.509,38 

4.398,18 

5.924,13 

1.362,00 

47.069,40 
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Cronograma Geral 

•saldo Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Maio 

22;350,90 53.794,90 53.794,90 53.794,90 53.794,90 53.794,90 53.794,90 53.794,90 

*O SALDO DE MAIO FOI DIVIDIDO EM 07 PARCELAS E DISTRIBUIDO ENTRE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DESPESAS DE CUSTEIO. 

RECURSOS HUMANOS 

Fonte da Recurso: Municipal 
Natureza da despesa Custo Mensal 

Salários e encargos confonne descritos no quadro 47.069,40 
anterior 

TOTAL 47.069,40 

Custo de Junho a 
Dezembro 

329.485,80 

329.485,80 
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SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo de Junho a 

Dezembro 

Prestadores de serviços; locações de brinquedos; 
serviços gráficos; dedetização; despesas e/ 2.000,00 14.000,00 

monitoramento de alarmes; recargas anuais de 
extintores; honorários contábeis; entre outros ... 

TOTAL 2.000,00 14.000,00 

DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa CustoJüüho Custo Ju:ho a Dezembro Custo da Junho â 

Dezembro 

Material de higiene e limpeza; descartáveis; material p/ 
• escritório; informática; material didático/pedagógico; 7.918,52 7.918,48 55.429,40 

água; luz; gás de cozinha; telefone; materiais p/ 
manutenção/pequenos reparos, equipamentos de 

proteção, entre outros ... 

TOTAL 7.918,52 7.918,48 56.429,40 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - SUBVENÇÃO 

Concedente - Recursos Humanos 

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

47.069,40 47.069,40 47.069,40 47.069,40 47.069,40 47.069,40 47.069,40 

Concedente - Serviços de Terceiros 

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Concedente - Custeio 

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

7.918,52 7.918,48 7.918,48 7.918,48 7.918,48 7.918,48 7.918,48 

CONTRAPARTIDA GERAL DA ENTIDADE: 

A despeito de não ser exigida contrapartida financeira, conforme prescrito no§ 1º, artigo 35 da Lei nº 13.019, culturalmente a contrapartida geral da entidade 

se dá através das instalações físicas do serviço, suas manutenções, na falta de recursos públicos para tanto, viaturas, mão de obra voluntária, bem como o 

valor devidamente contabilizado da cota patronal incidente sobre a folha de pagamento (isenção de encargos). 
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Bauru, 13 de junho de 2019. 

Jos~~ Presidente 
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CRECHE COMUN~TÁRIA 
PINGO DE GE~~TE 



Creche Comunit6rla "Pingo de Ciente" 
Rua Barão de ltapetininga ne 9-79- Núcleo Presidente Geisel CEP 17.033-330-Bauru/SP 

Fone (fax) - (1.4) 3203-4633 - E-mail: contato@crecheplnqodeqente.orq.br 
CNPJ- 45.030.251./0001.-57 
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ESTATUTO DA CRECHE COMUNIT/~RIA "PINGO DE GENTE" 
Rua Barão de ltapetininga nº 9-79-Bairro Pres,idente Geisel 
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CAPÍTULO 1 

Da denominação, Sede e fins. 

[
CONFERE COi\~-t; \\ú\ 

ORIGINAL Wi;\,{Q\\ \ - ~\\v 
•~ Art. 1º-A Creche Comunitária "Pingo de Gente", fundada em 30 de junho 

de 1952, é uma associação civil de direito privado, de fins não 

econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede no foro e 

município de Bauru Estado.de São Paulo. 

Art. 2º- A Creche Comunitária "Pingo de Gente" tem por finalidade a 

educação, promoção humana e participação em trabalhos comunitários, 

melhorando a qualidade de vida de seus associados em geral, 

organizando-os e desenvolvendo trabalhc;,s sociais ás crianças e 

famílias,distribuindo às mesmas,gratuitamente benefícios alcançados 

juntos aos Órgãos Municipais,Estaduais,Federais e Iniciativa Privada. 

Art. 3º- No desenvolvimento de suas atividades, a Creche Comunitária 

"Pingo de Gente" observará aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará 

qualquer discriminação de origem,raça,cor,idade e quaisquer outra 

discriminação,prestando serviços gratuitos e permanentes. 

Art. 4º- A Creche Comunitária "Pingo de Gente" terá um Regimento 

Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará seu 

funcionamento. 

Art. 5º- Afim de cumprir sua finalidade, a associação se organizará em 

quantas unidades ou filiais de prestação de serviços, se fizeram 
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necessárias em qualquer parte do pais, as quais se regerão pelas 1),, 
disposições estatutárias indicados nos pan3grafos seguintes: PROC. Nll qqtJff 

FOLHAS ~ \.\i~ 
Parágrafo primeiro - As unidades serão criadas através de 

cujos critérios da Assembleia serão os mesmos definidos no presente 

estatuto. 

Parágrafo segundo - Poderá também a associação criar unidades ou filiais 

de prestação de serviços para execução de atividad,~s, visando à sua alto 

sustentação, utilizando todos meios lícitos, aplücado seu resultado 

operacional integramente no desenvolvimento dos objetos institucionais. 

Parágrafo terceiro- As unidades ou filiais criadas serão administradas 

diretamente pela Diretoria Executiva da matriz. 

CAPÍTULO li 

Dos Associados 

Art. 6º - O quadro social da associação compõe-se de cidadãos por livre 

escolha. 

Maiores de 18 (dezoito) · anos, independente de classe social, 

nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, os quais contribuirão para 

o desenvolvimento comum dos objetivos da associaç.ão. 

Art.7º - São direitos dos Associados, quites com suas obrigações sociais: 

1- Votar e ser votado para os cargos eletivos; 

li- Tomar parte nas assembleias gerais; 

Ili- Participar de atos solenes ou comemorativcis; 

IV- Recorre à assembleia geral contra qualquer ato da Diretoria e do 

Conselho fiscal; 

V- A qualquer tempo requerer seu desligamento, à titulo de 

demissão; 

CONFERI: COM 
O_R_IG __ I_NA_L-t.rr~f\ J~ 
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Parágrafo único - Os associados não respondem, nem mesmo 

subsidiariamente pelos encargos das associações. 

Art.8 º - São deveres dos Associados: 

,_ 
Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

li- Respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral; 

Ili- Zelar pelo bom nome da associação; 

IV- Defender o patrimônio e interesse da Associação; 

V- Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno; 

VI- Comparecer por ocasião das eleições; 

VII- Votar por ocasião das eleições; 

VIII- Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da 

Associação, para que Assembleia tome providências. 

Art.9º- Será aplicados pena de exclusão aos associados que: 

1- Causar dano material ou moral a associação; 

li- Servir-se da associação para serviços polítiico, ou estranho aos 

seus objetivos; 

Ili- Difamar a associação, seus membros, associados ou objetos; 

Parágrafo Único - Da decisão do órgão que decreta a exclusão, caberá 

sempre recurso à assembleia geral baseado no Artigo do Código Civil. 

CAPÍTULO Ili 

Da administração 

Art.10º - A associação será administrada (o) por: 

1- Assembleia Geral. 

li- Diretoria. 

Ili- Conselho Fiscal. 

I 
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Art.11° - A assembleia Geral, órgão soberano da v 

se à dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Art.12 º- Compete privativamente à Assembleia Geral: 

1- Eleger os membros da diretoria executiva e destitui-lós quando 

agirem em desacordo com os objetivos da associação e dar-lhes 

substituto nos caso de vaga licença,impedimento ou renúncia; 

li- Eleger os administradores; 

Ili- Distribuir os administradores; 

IV- Decidir sobre a dissolução da associação; 

V- Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou 

permutar bens patrimoniais; 

VI- Aprovar o Regimento Interno; 

VII- Aprovar as contas; 

VIII- Alterar estatuto; 

Art.13º- A Assembleia Geral reavisar-se-á ordinariamente, quando 

convocado: 

1- Aprovar a proposta de programação anual de associação, 

submetida pela Diretoria; 

li- Apreciar o relatório anual da Diretoria; 

Ili- Discutir e aprovar as contas e o balanço apreciado pelo Conselho 

Fiscal. 

Art.14º- A Assembleia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando 

convocado: 

1- Pela Diretoria; 

li- Pelo Conselho Fiscal; 

Ili- O requerimento de um quinto dos associados quites com as 

obrigações sociais. 
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Art.15º- A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital 

afixado na sede ou por circulares, com antecedência mínima de 30(trinta) 

:i::·_ Qualquer Assembleia Geral instalar-s·e em prirr11•r;~ea~i1::: 
maioria dos associados inscritos até a data da mesma, e em Segunda 

convocação com qualquer número de associados. 

§ 2º-Assembleia Geral extraordinária convocada esp1!cialmente para os 

casos li e UI do Artigo 14 deste Estatuto, deverá contar voto concorde de 

2/3 dos presentes a Assembleia, não podendo deliberar, em primeira 

convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 

• 1/3 nas convocações seguintes. 

Art.16º- A Diretoria será constituída por um Presidente, um Vice 

Presidente, primeiro e segundo Secretário, primeiro e segundo tesoureiro. 

§ 1°- O mandato da diretoria será de 2 (dois) anos,não podendo haver 

reeleição mais de um vez consecutiva para o mesmo cargo. 

§ 2º- Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo 

suplente, até o seu término . 

• ;, Art.17º- Compete a Diretoria: 

1- Dirigir a Associação de acordo com o presente estatuto, 

administrar o patrimônio social, promovendo o bem geral da 

entidade e dos associados; 

li- Elaborar programa de atividade e executa-lo; 

Ili- Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, e a demais decisões 

da Assembleia Geral; 

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

V- Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua 

colaboração em atividades de interesse comum; 

VI- Contratar e demitir funcionários; 

1 
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Parágrafo Único: As decisões da diretoria deverão ser tomadas por 

maioria de votos, com participação garantida da maioria simples dos 

seus membros, cabendo ao Presidente em caso ele empate o voto de 

Minerva. 

PROC.N9'__.f!,_.!r;._:f..;.J..:..i;...'tf __ _ 

FOLHAS qj ? 'J.., 

Art.18º-Haverá 03 (três) tipos de reuniões: 

a) Reunião mensal da Diretoria; 

b) Reunião ordinária da Assembleia Geral, para t•:>mar as providências 

que lhe competirem dentro do presente estatuto e para ouvir os 

relatórios das atividades sociais e econômicas da entidade durante 

o exercício findo; 

e) Assembleia geral extraordinária para tratar de assuntos urgentes a 

juízo da Diretoria, apreciando exclusivamente os assuntos que 

motivem a convocação especial, podendo ser realizada em qualquer 

tempo. 

Art.19º- Compete ao Presidente: 

1- Representar a associação ativa, passiva, perante Órgãos 

Públicos, judiciais e extrajudicialmente, inclusive em Juízo ou 

fora dele, podendo delegar poderes e constituir advogados para 

fins que julgar necessário; 

li- Cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno; 

Ili- Presidir a Assembleia Geral; 

IV- Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

V- Juntamente com o tesoureiro abrir e manter contas bancárias, 

assinar cheques e documentos contábeis; 

VI- Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus 

vencimentos, podendo licencia-los ou demiti-los. 

IOONFERE COM a 116 
L_ ORl(ijilNAL ~\óbl~fig 
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Art.20º- Compete ao Vice Presidente: 

I

li

Ili-

Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

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

Prestar, de modo geral a sua colaboração ao Presidente. 

Art.21º- Compete ao Primeiro Secretário: 

1- Secretariar as reuniões da diretoria e Assembleia Geral e redigir 

as competentes atas; 

li- Publicar todas as noticias das atividades de entidade; 

Ili- Dirigir e supervisionar o trabalho da secretária; 

•. Art.22º- Compete ao Segundo Secretário: 

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

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

Art.23º- Compete ao Tesoureiro: 

1- Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, 

auxílios e donativos em dinheiro ou em bens, mantendo em dia a 

escrituração toda comprovada; 

li- Pagar as contas das despesas, autorizadas pelo Presidente; 

Ili- Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem 

solicitadas; 

IV- Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à 
Assembleia Geral; 

V- Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 

VI- Conservar sob sua guarda responsabilidade, os numerários e 

documentos relativos à tesouraria, inclusive contas bancárias; 

VII- Manter, em estabelecimento de crédito, quantia necessária 

programação da associação; 

Art.24º- Compete ao Conselho Fiscal: 

I

li-

Substituir o primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos; 

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

ÍCONFERE COM O L ORIGH~AL 
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Ili- Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao primeiro 

teso,relro. l P1IDC. •• 1(( f-L f 1 
FOLHAS ~1?l 

Art.25º- O Conselho Fiscal será composto por 4( 1:1atroj me .. ,_ .. ~,t: seus 

respectivos suplentes,eleitos pela Assembleia Geral. 

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

Diretoria. 

§ 2º- Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo 

suplente até o_ seu término. 

Art.26º- Compete ao Conselho Fiscal: 

1- Examinar os livros de escrituração da entidade; 

li- Examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, 

opinando a respeito; 

Ili- Apresentar os balanços e inventários que acompanham o 

relatório Anual da Diretoria; 

IV- Opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por parte da 

Associação; 

Art.27º- Não perceber seus direitos, conselheiros, associados, 

instituidores, benfeitores, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou 

título, em razão das competências, funções ou atividades que sejam 

atribuídas pelos atos constitutivos. 

CAPÍTULO IV 

Do Patrimônio 

Art.28º- O patrimônio da associação será constituído de bens, movéis, 

imóveis, veículos e semoventes, ações .apólices de dívidas publicas, 

contribuição dos associados, auxilio e donativo em dinheiro. 

Art.29º- A associação aplicará em suas rendas, seus recursos e eventuais 

resultados operacionais integralmente no território 

manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos. 

nacional e na 

-~ 
ICO-NFERE,COM () _[J 

L o_R_1G_-,-1NA_L____,..
1
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§ Único - Os recursos advindos dos poderes púbhbif~LH~wi~~!!F==::4~ 

aplicados dentro do Município de sua sede ou no caso de haver 

prestadoras de serviços a ela vinculadas, no âmbito do Estado concessor. 

Art.30º- A associação não distribuirá resultados; dividemdos; bonificações; 

participações ou parcela de seu patrimônio,sob nenhuma forma. 

Art.31º- A associação aplicará as subvenções e doações recebidas na 

finalidade sem que estejam vinculadas. 

Art.32º- Em caso de dissolução ou extinção destina o i~ventual patrimônio 

remanescente à associação congênere, de fins econômicos lotada de 

personalidade jurídica, com sedes a atividades predominantes no Estado 

de São Paulo, preferencialmente no município de origem, registra no 

Conselho Nacional, Estadual ou Federal no Término Nacional em que 

estiver a sede, o eventual patrimônio remanescente desta associação 

deverá ser entregue para uma entidade Publica Nacional, Estadual ou 

Federal de fins idênticos ou semelhantes, mediante deliberação dos 

associados por Assembleia Geral a um Entidade Publica. 

§Único - Inexistindo no Município, Estado, Distrito Federal ou no 

Território Nacional, Associação ou Entidade nas condições indicadas neste 

Estatuto,o eventual patrimônio remanescente será devolvido a fazenda do 

Estado,Distrito Federal ou da União. 

•. Art.33º- A associação não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo 

determinado de indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade 

com caráter beneficente de assistência social. 

Das disposições Gerais 

Art.34º- A associação será dissolvida por decisão de Assembleia Geral 

Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se torne 

impossível à continuação de suas atividades. 

Art.35º- O presente estatuto poderá ser reformado no todo ou em parte 

em qualquer tempo, em primeira convocação seguinte, com 1/3 dos _____ , ~ 
CONFERE COM~ L _QD. 

0R1ci1NAL rnW D 
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presentes em Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, e 

entrará em vigor na data de seu registro em seu cartório. 

Art.36º- O exercício social compreenderá de 01 de janeiro a 31 de 

dezembro de cada ano. 

Art.37º - Os casos omissos no presente estatuto SE!rão resolvidos pela 

Diretoria e referenciados pela Assembleia Geral. 
PRDC. Nil 1q ) f 

, roLHAs_M0_ 

eis 
aob/SP-201.007 

RG 21.531.171 

--, 

Bauru, 09 ol~ fevereiro de 2$015. ~ 
i"Q,, ~~ 
""\l•/ 

ft 
Sueli Marcolongo Borges 

RG 18.037.477 

Presidenta 

J 
i 
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------ - -··-· -- ------------

19/Jfq 
limo. Sr. 
Escrevente Autorizado do 
Segundo Cartório de Registros e Documentos da 
Comarca de Bauru/SP. 

A entidade civil denominada CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE, 
com sede e foro nesta cidade de BaurulSP. à Rua 13ar:lo de Itapetininga nº 9-79. Bairro Núcleo 
Pn:,sidente Geisel. representada por neste ato por sue diretor Sr. Djalma f'rancisco Candido, 
residente a Rua Nossa Senhora de Fátima. n" l 0-80 apt. 61 Jardim Europa - Bauru/SI' requer de 
V. Sa. Se digne determinar o registro da Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 02 de 
Févereiro de 2018. de acordo com a legislação em vigor. 

Termos em que. 
r.,:: E. Deferimento. 

Bauru. 02 de f'evereiro ele 2018. 

19/.J✓ .. 
Ojalma rraicU<ic,rndido 

Pr~sid'cnt~ 

f,oNFERE COM ij 
1 ___ ORIGINAL ~\rC~\O\ 

j ~f" 
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Creche Comunitária "Pitrf?O de Gente" 
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CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLÉL4 GERAL ORDINÁRIA DA 
CRECHE CO.ti,1UNIT'1Rl4 ';PINGO DE GENTE" MA TJ'JZ E FILUIS. 

Realizada ao segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis nas 
dependencias da Creche Comunitária ·'Pingo de Gente·', devidament-~ convocada pela Diretoria 
Executiva, na pessoa da Presidente Djalma Francisco Candido. Foram declarados abertos os 
trahalhos às 16h (de7.esseis) horas após verificar a presença dos pais, voluntários e funcionários da 
comunidade os quais assinaram a lista de presença que ficará devidam~rne arquivado na secretaria 
da creche: dando boas vindas a todos os presentes, dirigindo a palavra ao grupo cessante, 
agradecendo a participação e colaboração. para que o objetivo da creche fosse alcançado e que foi 
muito grati ticante o convivio com todos os presentes no cotidiano da creche em especial as crianças 
que são a rnzão do nosso trabalho ::iqui realizado. Após. fni dado à palavra ao Presidente iniciante 
que se disse honrado Jo cargo que lhe est:í st:m.lo atrihuído e quer, com o auxílio dos demai~ 
membros, voluntários; funcionários e colaboradoró, possa conseguir suf)<!rar todos os ob~táculos e 
dificuldades que eventualmente possa ocorrer, sempre na presença daquele que tudo ve e enaltece a 
quem auxilia o próximo. Nada mais havendo a tratar-se se deu por encerrada a assembléia. com a 
entrega das chaves ao reeleito a atual Presidente Djalma francisco Candido. A qual cu Sra. Sueli 
Marcolongo Borges. nomc:ac.lo para o ato. lavn:i a pn:serte que vai a~sinada por mim e todos os 
prcsi::ntes. diretoria.. pais, t'uncionárim, e voluntárills, Sendll a.-.;sim ·oram apre.sentados à nm•a 
Diretoria Eleita e aprovada por t~Jos be111 como a diretor ia cessante Presidente Djalma Francisco t 
Candido - Vice Prcsidcnk Sr. Edcrson Luiz Reis - 1° Tesoureiro Sr. Vilmar Pedro Bridi - 2º ., 
Tesoureiro Sr. Fabio Querubim, l º SccretariH Sra. Sudi Marcolongo Borges -2°Sccretaria /Í ·\ 
Sra. Rosemari Da Costa Claro Miehelan, bem como o Conselho fiscal Sr. Leandro Doualas / / ., / 

Lopes, Sr. Vlademir Custódio, Sra. Muthy '.\'1.aeda, Sra.Cleid1! Terezinha M. Bucci. E 
suplentes Sr.Assahi Kawaguti, Sra. Brasília Oliveria Galvão, Sr. Fabiano Gama Ricci e Sr. 
Sehastião Paulo Borges. 
Nova Diretoria executiva gestão 20 18/20~~ eleita em assembleia no segundo dia de Fevereiro do 
ano 2018. Presidente Sr. Djalma Francisco Candido -· Vi.ce Sr. Eder.)on Luís Reis, 
1" Tesoureiro Sr. Vilmar Pedro Bridí, 2" Tesoureiro Sr. Fabio Querubim, 1º Secretária 
Sra.Sueli Marcolongo Borges, 2º Secretária Sra. Rosemari Da Costa Claro :vtichelan, bem 
como o conselho Sra. Cibele Cristina da Silva, Sr. Vlademir Custódio, Elizandra Ralho de 
Olivcria Affonso, a yris Baptí~ta Castehino e os suplentes do conselho Sr. Rafael Maurício 
do Santos, S . Juli no astcllano da Silva , Sr. Thiago de Oli\'cira Affooso, Sr. Sebastião 
Paulo Borges atesto\parn - devidos ti ns que o prcso..:ntc e copia fiel da :na lavrada as tls. 76 verso 
do I i vro de re~ stro d~. atas da :ntidade Créch~ Pingo de ( icntt:. 
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PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU - SP 

RllA RIO BRANCO, 1'-56-CENTRO -
CEP N" 17.0l"-037- FONE (U) 3010-8040 

LUIS MARCIO ou:-rro PESSOA 
OFIOAL 

CERTfflCA 

Que o presente título foi PROTOCOLIZADO no 
Livro A sob nº 64.615 MICROFILMADO sob o 
mesmo número, A VERSADO EM FRENTE AO 
REGISTRO nº 3~o A-PJ em 16 de 
fevereiro dr:8. O referido é verdade e dou fé. 

B uru. 16 de fevereiro de 2018. · 
r\ r\ 

1 ' 

EMOL: 65,57 SINOREG: 3,44 
EST.: 18.62 T. JUST.: 4,49 
IPESP: 12.77 ISS: 1,27 
M.P.: 3,16 TOTAL: 109,32 

r.ONFERE COM 
ORIGINAL 

2" OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU - SP 

RUA RIO BRANCO, 14-~ - CENTRO. 
CEP 11,• 17.014-037 - FOl'U: (14) - 301~0 

RETIFICAÇÃO 

Certifico, em re-ratificação da certidão supra 
que, ó registro do presente titulo foi realizado 
no dia 19 de fevereiro de 2018, e não 16 de 
fevereiro de 2017 como constou acima por 
erro de oficina, permanecendo assim 
inalterado todos os demai wiados. O referido 
é verdade e dou fé. 

EDISON ES 
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Cl'ech!! Comunitária "Pin~o d!! Gente" 
M111riz 

Rua Burir<• de !tuperiiunga. 9- 79 - H,w.,.o Presidr:mt Gt:/$1?! - &:!ll'll SP - Ct!p: 17033-330 
Tt!l,fo11e/F(lx: r 1-1.i 3_ ... (J.l-Jf.33 fümtif: 1~111;,aio:i1.crer:ht~/'ingod~í!~me.rom.hr 

Cl\'PJ ./5.ti.U,.251 fH)h!-5 7 ------77:ci:1,7,°f" __ _ 
.\!,,1ri1't1ic 11,: s~l·n-wri,1 d.- /-~"' rln rmmo~·li,, Social nn 37!13 pnl"V"_ NR 'f o/ f / 

b1.H:rí~1.b CEAS .\u. 93(, 85 f\V'-' 

Fi/íal ~ <2) ?C\ 
li ( . . /) 1 "/ I ' ' . I 1· / li .,. c·,,n.• / '., 1,· ! ,' ~." LHi\S -utr ,rr1<Js ,. , i'/(' 11' o1-....... . ar: 1m :11ropa mtru .\ .,, 3Z!1 

T deJ01u/Ff1.\·: t 111 J_~n8-.~ l :6 -Email: ,·t1le1de,J1urioiil•c.--echt>pmgodeg1t.me com.br 
CSPJ .J5 1,31,.~5i fi0fl.'?-3b 

MEMBROS DA DIRETORIA DA CRECHI<: COMUNITÁRIA "PINGO DE GENTE 
CESTÃO FEVEREIRO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2022. 

PRl<:SmENT~~= Djalma francisco Candido 
Rua '.'•Jossa Senhora de Fátima Nº 10-80 apt.61 Bauru1SP 
Brasileiro, casado, empresário. 
CPF: 085.557.218-30-KG 19.197.461 
Fone: (14)9772-4459 

VICE - PRF:SfDENTE: Éderson Luis Reis 
Rua Madre Clélia n" 3-5 - Bauru/SP 
Brasileiro, casado. advogado. 

CPF. 174.031.138-88 - RG. 21.531.1 71 
Fone ( 14) 3234-6300 

l • TESOUREIRO: Vil mar Pedro Bridi 
Rua Basílio Stringhetta n" 7-18- Bauru/SP 
Brasileiro, casado, contador. 
CPF. 163.596.319,20- RG l0iR - 226.975 
Fone: ( 14} 3203-8794 

2° TESOUREIRO: Fahio Querubim 
Rua Dormivicl Forastieri 11°2-74 - Bauru/SP 
Brasileiro, casado, Secretário. 
CPF. 114.943.558-50- RCi 19808071 
Fone: ( 14) 99711-3530 

1° SECRETARIA: Sucli Marcolongo Borges 
Rua São Marcos nº 1-25 - Bauru/SP 
Brasileira, casada. Funcionária Pública 
CPF. !58.184.648-73-RCi 18.037.477 
l'one: (14) 3231-1105 

2" SECRETÁRIA: RoscÍnari Da Silva Costa Michclan 
Rua: Antônio Manoel Costa 11°5-044 Bauru/SP 
Brasileira. Analista Contáhil 
CPF: 127.858.478-14- RG 19.423.297-9 
Fone:( 14)991246-6994 

(~ONFERE COM 
ORIGINAL 
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Creche Comunitária "Pi1wo de Gente" 
Matriz 

Rua Burüci tit• flupr1rmmga. $,- -:9 -- l:Ji1irl'11 PNxidelJJI! Gi!1xr:,' - Bcwrlt SP - Cttp: J 7033-330 
Tt•lt'fimtiFt1x: ; J ..;,. 3]03-.Jt:33 fümtil: crmlofolt Cf'cchepü1Roa'egenw.com.hr 

CNPJ -15 1)3(; !.<r1l/lnJ._i7 , .. -----1-,-,{f::,-f,-'J.,...,f,-,r,-1 ---, 

.\ •
1,1wi, ui,: 11r1 S,·t·r~,~~r~1:,:'•' F'\t ~~ ('r~n:~J(:~;-Socio/ 11(1 J 793 PROC. N2 2 

1,.,.n1 .. uC!:4.5.1u . .v. ,.,_ FOLHAS ¾ 0 
fJhal L'..:~.:::'.=:::::-=::==:::::z=====l 

Rzw (',trlw !),•/ !1!,·ti' ,J'il-1-]5 .Jardim l-.i1rop11 Uauru .\'f' Cép:i70/7-4:'IJ 
TelefonelFtLi:: t 1 ./, 3}11S-:.1 !t; - Email: c:,1.l11.l.!maria:íi•cre<:hepmgudegt'fl!t:.<.'01ti.br 

C\P.I -'5 f•.M.::5! 1t(JfJ:-.<,\ 

CONSELHO FISCAL / 
• Cibele Cristina da Silva 

Rua Antônio Leonidas Timachi nº 4-16 Pq. Viaduto - Bauru/SP 
Brasileira, casada. 
CPf: 351.852.238-80 - Rü 45. 742. 155-1 
Fone: (14) 99125-4124 

• Vladimir Custódio/ 
Rua Antônio Machado nº 1-55 .. Baurn / SP 
Brasileiro. casado 
CPF: 087.833.238-30- RU 18.218.037 
Fone: ( 14) 3203-9418 , 

• Elizandra Ralho de Olivcria Affonso / 
Rua Hei der Tadeu de Barros nº 2-03 Jd. Nova Baurn - Bauru/ SP 
Brasileira, casada 
CPF: 326.474.981-8- RG 43.139.496-9 
Fone: ( 14) 99897-9841 

• Tamyris Baptista Castclano .,---...-
Av. Do hipódromo n" 8-155 apt. 723 Jd. Das Orquídeas-Bauni/SP 
Brasileira. casada. 
CPF 362.899.158-78 - R<.i 40.838.107-3 
Fone(l4) 98812-1615 

SUPLENTES DO CONSELHO / 
• Rafael Maurici dos Santos /' 

Rua Antônio l.eonidas Timachi nº 4-16 Pq. Viaduto - Bauru/SP 
Brasileiro, casado! · 
CPF 336. 707.608-22 - RG 30.888. 974-5 
Fone: (14) 99131-2698 

• Julinno Cnstelano da Silva / , 
Av. Do hipódromo nº 8-1.55 apl. 723 Jd. Das Orquídeas-Bauru/SP 
Brasileiro, casado 
CP!' 304.318.948-50 -- RG 32.886.255-1 
Fone: (14) 99194-9690 

• Thiago de Oliveria Affonso / 
Rua Helder Tadeu de Barros nº 2-03 .ld. Nova Bauru - Bauru/ SP 
13rasileiro, casado. 
CPF 339.205.018-02- RO 33.8947.314-6 
Fone: (14} 99897-984 3 , 

• Sebastião Paulo Borges / 
Rua São Marcos n• 1-25 - Baum'SP 
Brasileiro, casado. 

CPF: 710.268.948-91 - R(j 3.201.802 CONFERE col\A 
ronc:(14)3231-1105 tV'I 
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Creche Comunitária ''Pingo de Geme" 
!4atriz 

Rua füm",u di' ituperinit:g~1. 9- ·:ç,, - /Jutrm f>rl:'~idl!tltl! Geh.·el - Baunr Si'J - Cttp: J 703J-3JO 
1't>lr:fm1eiFtL\·: i I J, J_1(!3-~n.i3 fam,il: .-:n111am•i1;cred1r~pin~odr:tente.com.hr 

CNPJ ./5.(;Jfl.25i f1f)OJ-57 
,\fmrh u/11 ,,, r St·r'r:'taria d,: F'i1 rl11 i'n1111r.çào .\(}ci(J{ nn. 3793 

!nscr·tçüo CE.-tS ,\·u. 936-85 

Filial 
Rua r·:ir/(1:,: L\ I f'it!il' n'' Í -1-15 .Jr:rti;"m /•.ul'f,pt1 lfo11n, .\'!' Cep: f 71} /7--J'70 

Teh'.J'on,!/Fflx: ri.,, J!NJ-.~ .i ,;6 •·· Email: n.1Slul:a11ariu.Uv:1 ecliepingodege,w.com.br 
CSPJ .J.5.fJ311.J5/ 'ftfJf;~-3/,, 

APOIO: 

Dirceu. Luzia, Odete. Edsun. nwis, Edriana. Thiago, André. Múrcio. Caio. Luiz. Vânia. 

QUALIFICAÇÃO DO PRESIDENTE 

PERIODO DE GESTÃO FEVEREIRO 2018/2022 

NOME: DJALMA FRANCISCO CANDIDO 
ESTADO CIVIL: CASADO 
NACIONALIDADE: BRASILEIRO 
PROFISS.40:E,YPRESÂRIO 
CPF: 085.557.218-30 
RG 19.197.461 

DJALMA ~%,.:O CANDIDO 
Pre.,ideme 

JCÕNFERE COM p 
L!>RIGINAL ~ 



1 PROC. NU 
FOLHAS 

Creche Comunitária "Pingo de Gente" 
Matriz 

Rua Barão de ltapetininga, 9-79 - Bairro Presidente Geisel - Bauru!SP •· Cep: 17033-330 
Telefone/Fax: (14) 3203-4633 - Email: contato@crechepingodegente.com.br 

CNpJ 45.030.251/0001-57 
Matrícula na Secretaria de Est. da Promoção Social no. 3793 

Inscrição CEAS No. 936/85 
Filial 

Rua Carlos Dei Plete nº/4-25-Jardim Europa-Bauru/ SP-Cep:17017-470 
Telefone/Fax: (14) 3208-2126 -Email: casademaria@crechepingod,,gente.com.br 

CNpJ 45.030.151/0002-38 

MEMBROS DA DIRETORIA DA CRECHE COMUNITÁRIA "PINGO DE GENTE 
GESTÃO FEVEREIRO DE 2018 A FEVEREIRO I>E 2020. 

PRESIDENTE: Djalma Francisco Candido / 
Rua Nossa Senhora de Fátima NºI0-80 apt.61 Bauru/SP 
Brasileiro, casado, empresário. 
CPF: 085.557.218-30-RG 19.197.461 
E-mail: jdmec@uol.com.br 

Fone: (14) 9772-4459 

VICE - PRESIDENTE: Éderson Luis Reis / 
Rua Madre Clélia nº 3-5 - Bauru/SP 
Brasileiro, casado, advogado. 

CPF. 174.031.138-88-RG. 21.531.171 
E-mail: edersonreis@uol.com.br 
Fone (14) 3234-6300 

1° TESOUREIRO: Vilmar Pedro Bridi / 
Rua Basllio Stringhetta nº 7-18-Bauru/SP 
Brasileiro, casado, contador 
CPF. 163.596.319.20-RG 10/R-226.975 
E-mail: vilmarbridi@gamil.com 
Fone: (14) 3203-8794 

2; TESOUREIRO: Fabio Qnerubim / 
Rua Dormiviel Forastieri nº2-74 -Bauru/SP 
Brasileiro, casado, Secretário. 
CPF. 114.943.558-50-RG 19808071 
E-mail: fgueruba@gmail.com 
Fone: (14) 99711-3530 

1° SECRETARIA: Sueli Marcolongo Borges / 
Rua São Marcos nº 1-25 - Bauru/SP 
Brasileira, casada, Funcionária Pública 
CPF. 158.184.648-73-RG 18.037.477 
E-mail: sumarborges@hotmail.com 
Fone: (14) 3231-1105 

2º SECRETÁRIA: Rosemari Da Silva Costa Michelan/ 
Rua: Antônio Manoel Costa nº5-044 Bauru/SP 
Brasileira, Analista Contábil 
CPF: 127.858.478-14-RG 19.423.297-9 
E-mail: contabil@zopone.com.br 

Fone:( 14)991246-699 !CONFERE COM O 1 

L_ ORIGINAL~► ; \\7' 
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Creche Comunitária ":EBl?ttil\Pmo c1v1L or. PES.so,s ,URtmcAS •• BA<'RU - ., li 
- MICROFIUIADO- N• 65.435 

Matriz 
Rua Barão de ltapetininga, 9-79 - Bairro Presidente Geisel- Bauru/SP- Cep: 17033-330 

Telefone/Fax: /14/ 3203-4533 - E-mail: contato@crecheplngodegente.com.br 
CNPJ 45.030.251/0001-57 

Matricula na Secretaria de Est. da Promoção Social no. 3793 

Inscrição CEAS No. 936/85 

Filial 
Rua Cor/os Dei Plete n'l4-25 -J_ardim Europa-Bauru /SP-Cep:17017 

Telefone/Fax: /14) 3208-2125-E-mai/: casademarla@crechepingodegente.com.br 
CNPJ 45.030.251/0002-38 

CRECHE COMUNITÁRIA "PINGO DE GENTE" MA TRIZ E FILIAIS 

REUNIÃO DE DIRETORIA-RE • RATIFICAÇÃO DA ATA 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se 

nas dependências da Creche Comunitária "Pingo de Gente", os membros da Diretoria 

Executiva, devidamente convocada pelo Presidente da mesma, Sr. Djalma Francisco 

Candido. A reunião teve início às dezesseis horas após verificar a presença dos 

membros que, por sua vez, assinaram a lista de presença quE! ficará adequadamente 

arquivada na secretaria da creche, cuja cópia segue anexa. O Presidente iniciou com a 
palavra, dando boas-vindas aos presentes e, na sequência, comunicou aos membros 

de que a reunião é para re-ratificar a redação da ata da asseimbleia geral da Creche 

Comunitária realizada no dia 02 de fevereiro de 20l8, que elegeu esta Diretoria. O 

presidente informa que no momento de transcrever a ata houve um equívoco. Trata

se de erro de oficina, ou seja, erro na digitação e somente agora foi detectado essa 

falha. Naquele momento, quando foi redigida a referida ata, constou que o mandato 

da diretoria seria para gestão de 2018 a 2022. A ata de 02 de fevereiro de 2018 já foi ~ 

devidamente averbada em frente ao registro do Estatuto, registro n2 312 do Livro A do ,,,--D 
Segundo Oficial de Registros de Bauru e microfilmada sob Nº 64.615 no 2º Cartórir/ 

Oficial de registro civil de pessoas jurídicas de Bauru - SP. O presidente expõe que, 

pelas disposições estat,utárias, o mandato da diretoria é de dois (2) anos, portanto o 

período correto do mandado da diretoria é de 2018/2020 e não como constou. Então, 

devido à necessidade de retificação, foi colocado em votação. Houve consenso 

unanime de que tal retificação não altera a essência do que foi discutido e aprovado 

em 02 de fevereiro de 2018 e nem vontade daqueles que estavam presentes naquele 

momento, sendo assim, a retificação foi aprovada por todos, ficando assim ratificado 

as demais deliberações. Sem mais nada a tratar, o presidente encerra a presente 

reunião agradecendo a presença de todos. 

í~TAS~J 
,-pj.~ ãAURU 

Djalma Franti'sc Candido 

Presidente 
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LUIS MARCIO OLINTO PESSOA 
OFICIAL 

CERTIFICA 

Que o presente título foi PROTOCOLIZADO 
no Livro A sob nº 6S.43S MICROFILMAOO 
sob o mesmo número, A VEREADO EM 
FRENTE AO REGISTRO nº 312 do Livro 
A-PJ em 23 de _._ _ _,.._...,e-1019. O referido é 
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== .. === CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE 
Ol '1~.s a.f'hlcal 
-- - Co111a de Ene<gia l:létnca 

§-----: R BR DE lTAPETINlNGA, 09-079 
,_, ~ PQ HIPODROMO 
?: = 17033-330 BAURU/SP 
~ 

"""""""' 

1-- N' 1)70147'273 sene C 
Data de l:mssáo 17/04/2019 
Data de Apresentação: 23/04/2019 
Pão 01 de01 
Conta Contrato Nº 310002217381 

Leitura Próximo Mes 20/05/2019 

Lote Roteiro de Leitura 
Í i2° BAUBU256-00000473 

Nº. Medidor PN 
306511495 701969802 

Reservado ao Fisco 
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13/06/2019 1..,ornp1uvtu1u, uu.:, uauuo 1111u,,,,.," 

FOLHAS 

Prefeitura Municipal de Bauru 

Inscrição Municipal: 70641 

Dados do Contribuinte: 

RazaoSoclal: CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE 

CNPl: 45.030.251/0001-57 

... •· -N~_ de funcionários: O 

Nº ~~e. Deficiente: O 

Nº de Prof, Habllltados: 

Tam. do Estab.: 721.91 m2 

E-mail: ilton@esolucao.net 

Optante Simples Nacional: NÃO 

Apolo ao Esporte Amador: NÃO 

Data de Abertura: 27/10/2000 

Nº de sócios: 2 

Data de Inldo: -

o 

Dados do Endereço Fiscal 

Data de Encerramento: -

capital Registrado: R$ O 

Data de Fim: • 

Logradouro: RUA BARAO ITAPETININGA, DE Níamero: 09-79 
Balrro:Núcleo Hab. Pres. Ernesto 
Ge,isel 

Complemento: - Estado:SP Cidade: BAURU 

Dados do Endereço de Notiflca~;ão 

Logradouro: RUA MONS. CLARO 

Complemento: -

Níamero: 08-71 Bairro: Centro 

Estado:SP Cidade: BAURU 

Telefone: 

(14) 3878-1212 

ISSQN TUFE 

99.99 4.47 

Dado(s) do(s) Telefone(s) 

Tipo: Ramal: 

Notificação 

Dado(s) da(s) Ati,,ldade(s) 

Inicio 

27/10/2000 

09/04/2010 

Término Nome da Atividade 

09/04/2010 SERVICOS PUBllCOS, COMUNITARIOS E SOCIAIS -
DE CARATER COMUNITARIO, ASSISTENCIAL E 
FILANTROPICO DE CLASSE SINDICAL E REllGIOSO 
CRECHE PUBllCA • SEM FINAllDADE LUCRATIVA 

Descrição da Atividade: 

CRECHE SEM FINS LUCRATIVOS 

antigo.bauru.sp.gov.br/aplicatlvo/slstemaTributario/reslrlto/lssqnOeclaracaonssqnCAES.php 11. 
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13/06/2019 Comprovante dos aaaos 1nrormaaos 

Dados do(s) S6cio(s) 

Nome : DJALMA FRANCISCO CANDIDO 

Entrada: 28/04/2017 Salda: -

Logradouro: AVENIDA SR•. FATIMA NOSSA, DE 

Complemento: -

Nome : EDERSON LUIS REIS 

Entrada: 27/10/2000 Saída: • 

Logradouro: RUA s. LUCAS 

Complemento: -

Nome : IRACEMA LOPES CARNEIRO 

Entrada: 27/10/2000 Salda: 31/12/1969 

Logradouro: RUA ADANTE GIGO 

Complemento: • 

Estado: SP 

Estado: SP 

Estado: SP 

CPF: 085.557 .218-30 

Tipo: Sócio 

N6rnero: 10-80 

Cidade: BAURU 

CPF: 174.031,138-88 

Tipo: Sócio 

N6rnero: 05-10 

Cidade: BAURU 

CPF: 271.177.888·60 

Tipo: Ex-Sócio 

N6rnero: 09-05 

Cidade: BAURU 

Informações Processadas ern: 28/04/2017 

Código de autenticidade: 31636 . 560235 - ;!017 

Praça das Cerejeiras, 1-59, CEP: 17100-000 Fone (14) 3235-1000 Bauru - SP 

l!!lprlmir I Voltar 

anligo.bauru.sp.gov.br/apllcatlvo/slstemaTributario/restrlto/lssqnDeclaracao/lssqnCAES.php 2/2 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

45.030.251/0001-57 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO OATADEABERTURA 

CADASTRAL 
171

04/
1970 

1 

NOME EMPRESARIAL 
CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE 

1 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) -" 
1 

CODIOO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

85.11-2-00 - Educar-"o Infantil• creche 

1 

COOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÕMICAS SECUNDARIAS 
Não infonnada 

1 

CÓDIGO E OESCRlyAO DA NATUREZA JURIDICA 
399-9 - Associação Privada 

11:AIS 

1 

LOGRADOURO I lN_U_M-ER_º_J I COMPLEMENTO R BARAO DE ITAPETININGA 9.79 

L.. --------:::=::::::::::::::::::;:::=============:::: 
1 

CEP 
17.033-330 

1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 BAIRROJDISTRITO 
NUCLEO PRES GEISEL 

1 ~ FEDERATIVO RESPONsÁva (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA,---

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL .---

1 
MUNlciPIO 

. BAURU 

1 TELEFONE 

[uF"7 
~ 

1 DA'fA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09-'12/2000 

1 ;>!~ SITUACÂÕ ESPECIAL 

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

Emitido no dia 12/06/2019 às 11:20:49 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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e MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

l º~~2~~:::;'r~;r,/9,.;..1.L..e: __ 

1 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 

ATIVA DA UNIÃO ----·-· 
Nome:.CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE 
CNPJ: 45.030.251/0001-57 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal 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 públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.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 18:42:29 do dia 09/05/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/11/2019 
Código de ·controle da certidão: 8715.3DC8.FD9C.EA47 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



11/06/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

PRoc. N!! 1r f 1 1 r 
FOLHAS '31--5 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963015 

Inscrição Municipal: 70641 
Contribuinte: CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE - 4fi.030.251/0001-57 
Endereço Fiscal: RUA BARÃO ITAPETININGA, DE, 09-79 
Atividade: CRECHE SEM FINS LUCRATIVOS 
Empresa aberta em: 27/10/2000 

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

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

Certidão emitida em: 11/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 2fi/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 

E57E7DB6F3C7B3CE2F3DB20D8BEA3F01 
Chave de autenticação 

www2.bauru.so.aov.brlfinancas/certidoes/imorimir consulta.asox?c=1963015&chave=E57E7D86F3C7B3CE2F3O820O8BEA3F01 1/1 
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CAIXA 
CAIXA ~CONOM::'.:A FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF 

Inscrição: 45.030.251/0001-57 
Razão Social:CRECHE COMUN PINGO GENTE REMAG 
Endereço: RUA BARAO DE ITAPETJNINGA / 9-79 / NUCLEO PRES GEISEL 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 mgular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS. 

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

Validade:27/05/2019 a 25/06/2019 

Certificação Número: 2019052701591998120806 

Informação obtida em 11/06/2019 11:29:27 

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/impressao.jsf 1/1 
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PODER JUD:CIÁP.10 
JUSTIÇh DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

PROC.Ne,~1~9t...'1~J..!.i..!.ff __ 
FOLHAS <?) +-1" 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: ~.5.030.251/0001-57 

Certidão nº: 171792414/2019 
Expedição: 02/05/2019, às 15:19:40 
Validade: 28/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o nº 
45.030.251/0001-57, 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, d,~ 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 Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigê.ções 
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. 

,r 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
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PLANO DE TRABALHO 2019 

ADITIVO 

1.1 Nome da Entidade: Creche Comunitária Pingo de Gente Nº CNPJ: 45.030.251/0001-57 

Endereço: Barão de ltapetininga 9-79 CEP: 17032-620 Cidade: Bauru UF: São Paulo 

Telefones: (14) 3203- 4633 E-mail: contato@crechepingodegente.org.br 

~ 

1.2. Nome do responsável pela Instituição: Djalma Francisco Candido CPF: 085.557.218-30 RG: 19.197.461 Cargo: Presidente 

Endereço: Nossa Senhora de Fátima Nº 10-80 api. 61 CEP: 17017-470 Telefones (14j 99772-4459 

1.3. Mandato da atual Diretoria: Fevereiro 2018 a Fevereiro 2020. 

1.4. Nome da Coordenadora Pedagógica: Marcela S. Andrade Cel.(14) 996240174 

1.5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: Creche Comunitária "Pingo de gente Casa de Maria" é uma associação civil de direitos 

privado, de fins não econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede no foro e município de Bauru Estado de São Paulo. 

1.6. Data da Fundação: Junho de 1952 

Rua Barão de ltapetininga n"9-79 - Presidente Geisel - Bauru/SP 
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2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

-o 
~~ 

DE 

-

2.1. Identificação do Objeto: Região do Pres. Geisel - para atender 90 alunos de 02 ano a 05 anos e 07 meses, em período integral, com 

repasse de Subvenção no valor mensal de R$ 27.743,30~ aditivo do mês de junho a dezembro de R$ 194.203, 10,/ 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal: A Creche Comunitária "Pingo de Gente' foi fundada em junho de 1952 para prestar atendimento 

no segmento criança e atender á comunidade local principalmente os bairros Presidente Geisel, Jardim Carolina, Parque Bauru e Núcleo 

Jose Regino. Foi um despertar da Comunidade Católica do Núcleo Pres. Geisel que se solidarizou com a causa ao perceber que tantas 

mães precisavam trabalhar para colaborar ou até prover o sustento da casa, sem ter com quem deixar seus filhos, vendo essa 

necessidade surgiu um grupo de voluntários que se propôs a trabalhar pela causa. A Igreja Católica incentivou, doou o terreno e assim os 

próprios membros da comunidade se mobilizaram na construção do prédio que até hoje, se encontra funcionando. 

Através da Constituição Federal de 1988 vemos através do Art.205 'A educação, direiio de todos e dever do Esiadô e da familia, seiá 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. • 

A expansão da educação infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido de forma crescente nas últimas décadas, acompanhando a 

intensificação da urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças na organização e estrutura das familias. 

Rua Barão de ltapetininga nog.79 - Presidente Geisel - Bauru/SP 
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DE 

Por outro lado, a sociedade está mais consciente da importância das experiências na primeira infância, o que motiva demandas por uma 

educação institucional para crianças de zero a seis anos. 

A conjunção desses fatores ensejou um movimento da sociedade civil e de órgãos governamentais para que o atendimento às crianças de 

zero a seis anos fosse reconhecido na Constituição Federal de 1988. A partir de então, a educação infantil em creches e pré-escolas 

passou a ser, ao menos do ponto de vista legal, um dever do Estado e um direito da criança (artigo 208, inciso IV). O Estatuto da Criança e 

do Adolescente, de 1990, destaca também o direito da criança a este atendimento. 

Reafirmando essas mudanças, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9.394, promulgada em dezembro de 1996, 

estabelece de forma incisiva o vínculo entre o atendimento às crianças de zero a seis anos e a educação. Aparecem, ao longo do texto, 

diversas referências específicas à educação infantil. 

2.3. Capacidade de Atendimento: 90 a!unos 

2.4. Forma de Atendimento: Período integral das 7h às 17h 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: Atender crianças em fase de educação infantil, cadastradas na entidade por ordem de 

inscrição, com prioridade as crianças oriundas de responsáveis inseridos no mercado de irabaiho e crianças de vuinerabiiidade sociai. 

2.6. Caracterização da Clientela: A instituição tem como público alvo as famílias do Pres. Geisel e bairros adjacentes assistindo as crianças 

integralmente com intuito de fornecer o ensino - aprendizagem, os cuidados de higiene básica e alimentação para um desenvolvimento de 

qualidade. 

Rua Barão de ltapetininga n°9-79 - Presidente Geiset - Bauru/SP 
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Atualmente, a realidade tanto financeira, quanto de consciência das famílias atendidas em nossa instituição mudou, vem acompanhando a 

evolução da sociedade e tendo maior conhecimento intelectual. Ê fato que ainda algumas mães são "chefes" de família por serem solteiras 

ou separadas, porem possuem condições hoje, muito diferentes da realidade de alguns anos atrás sendo possível viver com dignidade e 

suprindo as necessidades básicas para uma vida saudável. As profissões melhoraram e podemos considerar a maioria com a renda média 

neste momento. 

O bairro deixou de ser periferia, com casas em melhores condições físicas e estéticas, o grau de escolaridade encontra-se em media 

(95%) onde a grande maioria concluiu o ensino médio e alguns destes ingressaram no ensino superior, portanto a realidade de pais e 

familias mais esclarecidas. 

2.7. Experiência na realização do objeto da parceria: A parceria já existente a mais de 10 anos, onde esta união para nós como Instituição 

Conveniada vem a somar para a melhoria do atendimento as crianças, visto que acreditamos que o objetivo seja semelhante, atender com 

qualidade as crianças de faixa etária de 02 anos a 05 anos e 07 meses. 

2.8. Valor Global: Para atender 90 alunos de 02 anos a 05 anos e 07 meses, em período integral, com repasse de Subvenção no valor 

mensal de R$ 27.743,30 e aditivo de junhú a dezembro de R$ 194.203.10. 

Rua Barão de ltapetininga n"9-79 - Presidente Geisel - Bauru/SP 
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3. DEFINIÇÃO DE METAS 

3.1. Plano de Ação: (norteador das atividades da creche para o atendimento das metas propostas, devendo ser demonstrado o nexo entre a 
realidade e as atividades ou metas a serem atingidas) 

METAS AÇOES ESTRA TEGIAS ENVOLVIDOS RECURSOS (públicos ou FASE DE 
(O que se pretende (O que?) (Como?) (Recursos próprios) EXECUÇÃO 

atingir) humanos e (Período de 
materiais) tempo) 

- Promover o • Língua Através de fantoches - Materiais: Eva, - Humanos: No presente Durante todo o 
desenvolvimento das portuguesa: comprados, construção cola, diversos tipos momento a quantidade de ano letivo de 
crianças por meio do de deboches com sucata, de papel, jogos recursos humanos tem sido 2019 onde todo 
trabalho pedagógico nas Conhecendo a nome móve!, leitura diversos, suficiente para o trabalho trabalho 
diversas áreas do letra inicial do diária, alfabeto móvel, brinquedos, corda, durante a rotina com as pedagógico e 
conhecimento: língua nome, contar empréstimo de livros da bolas, canetão, crianças. Porem interessante de assistência 
portuguesa, matemática, historia Projeto: Biblioteca do bairro ou da livros de historias seria ter o auxilio de um (a) é dividido por 
música, ciências natuíais, Urna historia por cidade e livros da escola, com gêneros A c-c.-i5tonfo Cn,..i-=il n-=iro morfü:ir semestre. 

mês com recursos 
\UUI v11,v ....,..,..,IUI ..,._.,._.,,,..,,_.,._., 

ciências sociais, artes e musicas e vídeos textuais com maior competência o 
cultura corporal. do livro de historia, gravados em pen drive, diferenciados e trabalho de atendimento as 

leitura do alfabeto exposição de painéis por durex. famflias visto que uma parcela 
com o abecedário turmas trabalhando as atendida enfrenta dificuldades 

- Estimular valores como da Xuxa, músicas datas comemorativas. - Humanos: financeiras, casos de falta de 
respeito, cooperação, de roda, recitar Professoras, 

parlendas, poemas auxiliares, alunos e 
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amor, solidariedade entre e interpretação de Confecção de beliche, toda equipe, higiene e precariedade de 
outros. textos lidos através utilizando recipientes com cozinheira, limpeza moradia. 

de desenho ou água e sucata para e escritório, 
- Valorizar a concepção ditado de letras, manusear. coordenação e -Materiais: esportivos e 
de infância durante o datas diretoria, que pedagógicos para reposição 
processo inicial de comemorativas, completam nosso mensal e atual para cada faixa 
desenvolvimento, identificando sons quadro de etária. 
considerando toda a iniciais e finais de educadores, assim - Financeiros: Aumento verba ampla possibilidade de palavras. como também a para manutenção de bens ensinar brincando, de participação direta 
maneira sadia e • Matemática: Confecção de bandinha e indiretamente dos 

físicos e materiais do prédio 

prazerosa, respeitando o musical de sucata, áudio pais. 
escolar. 

tempo e limite de cada Projeto e vídeo no pen drive e 
criança. conhecendo TV, brincadeiras cantadas - Financeiro: 

números e e roda musica!. recursos próprios, 
- Tomar no dia a dia esse quantidades por recursos públicos e 
processo que é tão meio de jogos e doações. 
necessário mais leve e brincadeiras, 

-n .... 

~ 8 
~ ;;i: .. 

mais consciente para seriação, Pesquisa da história do -Através de 
reforçar com base em contagem, nome, confecção do 1 ° palestras, reuniões, 
Fundamentação Teórica e trabalhar noções RG, painéis de orientação teatro, passeios 
Pratica as etapas de grandezas e para a turma e expor para educativos, 
necessárias e maneira formas toda escola, dinâmicas de 
mais apropriada para geométricas. apresentação musical, grupo, 
cada faixa etária. manuseio de alimentos, comemorações e 

• Música: aulas de culinária e confraternizações e 
registro de livro de olantões de 

Rua Barão de ltapetininga n°9-79 - Presidente Geisel - Bauru/SP 
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Apresentar 
diversas fontes 
sonoras, gêneros 
musicais e ritmos. 

• Ciências 
naturais e 
sociais: 

Projeto Identidade, 
estudo do corpo 
humano, Projeto 
Higiene Corporal, 
Projeto Horta, 
Projeto Um 
Passeio por Mês -
Conhecendo a 
minha Cidade, 
Passeatas em 
tomo da escola, 
Meios de 
comunicação, 
Projeto 

-o 
~~ 

DE 

culinária, explorar os mais 
diversos lugares da nossa 
cidade, conhecendo e 
desfrutando da cultura 
bauruense, passeatas 
sobre o combate a 
dengue e outras doenças 
contagiosas, desfile clvico 
e etc. 

Pintura a dedo, com 
pincel e rolinhos, pintura 
de tela, mistura de cores, 
textura com gelatina, 
farina, terra molhada e 
cheiros diversos. 
Colagens, desenhos e 
recortes. 

~ 

atendimento 
individual com as 
familias. 
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Alimentação 
Saudável e etc. 

Circuito de obstáculos, 
tanque de areia, parque, 
brincadeiras em área 
externa com bolas, corda 
e etc. 1 nteração entre 
turmas com gincanas e 
brincadeiras para 
coordenação global da 
criança. 

• Artes: 

Trabalhando com 
cores primarias e 
secundárias, 
texturas, 
sensações, 
ieleituia de obias 
de arte. 
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-Cultura 
corporal: 

Jogos e 
brincadeiras de 
equilíbrio, 
lateralidade, 
coordenação 
motora e noções 
espaciais. 

- Integrar as famílias para • Realização de - Ter integração da -Famílias, pais ou 
maior participação da vida festas, reuniões e Familia como parceria responsáveis, 
escolar de seus bazar. diária no processo de diretoria, 
d~fJtU 1d~11Ít:S t, desenvolvimento dâ ......... ,..., ............. ~ .... 

u\JVI UVI 1ciyav, 

conscientização do ato de - Toda equipe se criança. corpo docente, 
educar e desenvolver empenhando para discente, familiares 
pessoas tendo a com carinho e - Elaborar convites, e demais 
educação infantil como atenção tomar providenciar lanches funcionários. 

2 base. esta longa jornada coletivos para passeios, 
que os pequenos conversar na saída ou na 
passam conosco entrada com os pais 
rica em ludicidade, convidando- os oara 

Rua Barão de ltapetininga n"9-79 - Presidente Geisel - Bauru/SP 

- Promover 
encontros 
bimestrais ao 
lnnru, An "3nn 
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letivo de 2018 
cornos 
familiares, 
equipe 
pedagógica e 
empresas 
parceiras. 
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fantasia, alegria e reuniões, fazer cartazes, 
muito amor, oficinas, reuniões para 
todavia não mostrar o trabalho da 
esquecendo- se da escola, etc. 
imposição de 
limites, regras e 
disciplina escolar. 

3 - Proporcionar o - Formação - Investir em educação - Promover encontros, 
desenvolvimento continuada da continuada para a equipe reuniões e palestras com 
profissional de toda equipe. em parceria com a profissionais qualificados, para 
equipe com Secretaria da Educação superação de situações de 
conscientização e - Cursos e do Município onde negligencia nos cuidados com 
aprendizado, onde a palestras constantes reciclagens a educação das crianças, para 
teoria e a pratica possam disponiveis. irão colaborar para o um melhor acompanhamento 
caminhar juntas no nosso - Reuniões avanço e melhora de da vida acadêmica. 
dia adia. 

111utiVd'-'iu11cti::> t:111 
técnicas de aprendizado 

reuniões e consequentemente 

pedagógicas e melhor qualidade na 

conversas e pratica diária com as 

orientações crianças. 

individuais. - Divulgar folder de 
formação continuada. 
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1. APLICAÇÃO DE RECURSOS (previsão de receitas e despesas) 

FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL- SUBVENÇÃO 

VALOR: $194.203,10 (JUNHO A DEZEMBRO) 

4[t 

OBSERVAÇÃO SALDO RESIDUAL EM 31/05/2019: R$800,07 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DA PARCELA DO 13º. 

RECURSOS HUMANOS RECURSO MUNICIPAL 

Formação Cargo C/H Salário Encargos Sociais a Trabalhistas 
Profissional 

QT Regime trab. Uquldo FGTS IRRF PIS IN55 Beneficio 
s 

CLT 8%A11% 8%A11% 1% FUNCIONÁRIO 
VA/VT 

8%A11% 

4 Pedagoga Professora 20h semanais $5.941,40 R$475,31 0,00 $57,12 $474,40 $480,00 

1 Pedagoga Coordenadora 44h semanais $3.908,83 R$312,70 $138,59 $39,08 $429,97 $120,00 

1 Ensino médio Cozinheira 
44h $1.921,96 R$153,73 0,00 $19,21 $172,97 $120,00 

semanais 

1· Ensino médio Aux.Adm. 44h semanais $1.261,99 R$100,95 0,00 $12,61 $94,94 120,00 

4 Ensino médio Aux.creche 44h semanals $5.529,88 R$442,39 0,00 $55,29 $379,76 $480,00 

TOTAL 

Rua Barão de ltapetininga nº9-79 - Presidente Geisel - Bauru/SP 

13!! Férias Total 

1/12 1/3 Mensal 

$495,11 $165,03 $8.088,37 

$325,73 $108,57 $5.383,47 

$160,16 $53,38 $2.601,41 

$105,16 $35,05 $1.730,70 

$460,82 $153,60 $7.501,74 

$25.305,69 

Total 

JUNHO A 
DEZEMBRO 

$56.618,59 

$37.684,29 

$18.022,62 

$12.114,90 

$52.512,18 

$177.139,83 
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2- SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total (JUNHO A DEZEMBRO) 

Eletricista; encanador; marceneiro; pedreiro; pintor; manutenção e $1.223,32 $8.563,24 
pequenos reparos em geral; serviços gráficos; copias xerográficas; 
despesas c/ uniformes em geral; chaveiro; estagiários. 

3- DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total (JUNHO A DEZEMBRO) 

"TI -o 
~ l5 

Material de limpeza; higiene pessoal ; descartáveis; material para $1.214,29 $8.500,03 ?; f' 
escritório; material didático; agua; luz; telefone; internet; materiais para v> ~ 
manutenção e pequenos reparos; combustível. 

-
TOTAL $2.437,61 $17.063,27 ,.>) I, 

r, -

Õ'~ 
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4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

4.1- SUBVENÇÃO 

Concedente 

l•Parcela 2•Parcela 3•Parcela 

X X X 

7. CONTRAPARTIDA (quando houver) 

4•Parcela 

X 

7.1 INSTALAÇÕES PRÓPRIA: ( x) sim ( ) não 

7 .2 AUTOMÓVEL: (x ) sim ( ) não 

8. Observações. 

' 

SI Parcela 

X 

~ 

E 

61Parcela 71Parcela 8iParcela 9•Parcela l()l!Parcela ll•Parcela 12•Parcela 

$27.743,30 $27.743,30 $27.743,30 $27.743,30 $27.743,30 $27.743,30 $27.743,30 

A OSC recolhe para fins previdenciário somente a porcentagem patronal, sobre a base de cálculo, que hoje encontra-se no valor aproximado de $1.588,07 mensal. 

o valoi do 1r~ss total so~ie fo!hu se:-;u de 25,5% ~ua ;-e~:.:lta em ~.::!e:- PJS.442,92 .::o me:,.:: ir.~it:.:!;!!o· n:!:c tem recurses para !:qu!dar e aguarda processe que se 
encontra em análise recursai para isenção. 

C) ~ 

~ ~ .. 
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, ~rade 
c~~~:dagóglco 

1i1 .-i'Jl Q, Â,~ Í()Y\ ~ 
Thiago de Oliverla Afonso 

Conselheiro Fiscal 

E 

R,,Á_. 
Vilma,/Pedro Brldl 

Tesoureiro 

~ 

/ôt-~A~ 
Eiizandra R. de Oliveria Affonso 

Conselheiro Fiscal 
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Bauru,13 de Junho de 2019. 

Djalma Frtl~ldo 
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PROC.NO 1qf/fq

FOLHAS_ (2)'33 

CRECHE COMUNITÁRIA 
PINGO DE GEN'TE -

CASA DE MAFilA 



Creche Comunitária "Pingo de Gente"unidade II -
Rua Carlos Dei Plete, 14-25 -Jd.Europa - Bauru/SP 

Fone/Fax: (14) 3208-2126 - Email: casademaria@crechepingodegente.org.br 
CNPJ 45.030.251./0002-38 

!PROC.NQ 71:jt/fq 
FOLHAS 3 <::) ({ ] 



20/05/2019 Jmp~mlr Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças PIIOC. Nfl · 19 { J lf 
Departamento de Arrecadação Tribu:tária FOLHAS ~ ~ C.., ~-~===========.J 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrónicamente. Número da transação: 1949555 

Identificação Municipal: 020490006 

/-··-----

! <'.' 
l : 

Contribuinte: MARIA APARECIDA JUNDI ZOPONE - 032.287.698-28 
Proprietário(s): MARIA APARECIDA JUNDI ZOPONE - 032.287.698-28 \ o/// 
Endereço: RUA CARLOS DEL PLETE, 14-25 L 1-J Q35 JD EUROPA '--....__.. 

• ·-CERTIFiCAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema 
~ de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação ao imóvel acima 

discriminado. 

•• 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários e abrange somente o imóvel 
acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Códi~Jo 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: 20/05/2019 
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) 3234-2~193 

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

87122EFA39EF317A8477F1FOBE7ADA35 
Chava da autenticação 

www2.bauru.sp.gov.brlfinancas/certldoes/imprimir _ consulta.aspx?c=1949555&chave=871?.2EFA39EF317 A8477F1 FDBE7 ADA35 1/1 
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ESTATUTO, DA CRECHE COMUNITÁRIA "PINGO DE GENTE" 
Rua B~rão de ltapetininga nº 9-79-Bairro Presidente Geisel 

Fone (14) 3203-4633 - CEP.17.033.320-Bauru/SP 

CNPJ 45.030.251/0001-57-lnscr.CEAS 936/85 Dr:P::-RO::c:::. N=e=:;1:..q-: ... ,..,.1 ... q-• 
Matrícula Secretaria Est.Prom.Soc.3793 1.../.:..:0..::LH:..:.:AS..:S::-::::::::0==:(Z)~i!{;:T=== 

CAPÍTULO 1 

'Da denominação, Sede e fins. 

Art. 1º- A Creche Comunitária "Pingo de Gente", fundada em 30 de junho 

de 1952, é uma associação civil de direito privado, de fins não 

econômicos, e duração por tempo indeterminado, ,com sede no foro e 

município de Bauru Estado de São Paulo. 

Art. 2º- A Creche Comunitária "Pingo de Gente" tem por finalidade a 

~ educação, promoção humana e participação em trabalhos comunitários, 

~~'\ melhorando a qualidade de vida de seus associados em geral, 

~ organizando-os e desenvolvendo trabalhos sociais ás crianças e 

o 
~ ..... 
º< U:z 
w·-
a:::: e.!, 
W1ii U.' . 
zO 
o 
V 

famílias,distribuindo às mesmas,gratuitamente bEmefícios alcançados 

juntos aos Órgãos Municipais,Estaduais,Federais e Iniciativa Privada. 

1 Art. 3º- No desenvolvimento de suas atividades, a Creche Comunitária 

"Pingo de Gente" observará aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará 

qualquer discriminação de origem,raça,cor,idade e quaisquer outra 

discriminação,prestando serviços gratuitos e permanentes. 

Art. 4º- A Creche Comunitária "Pingo de Gente" terá um Regimento 

Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará seu 
funcionamento. 

Art. 5º- Afim de cumprir sua finalidade, él associação se organizará em 

quantas unidades ou filiais de prestação dE'! serviços, se fizeram 



li '" <>flC!AL DB ru:c1>nw ~nu. 11• •-••-··-- - · 
M!CKOFILMADO-N' 62.753 

, . . -/ necessárias em qualquer parte do pais, as quais se regerao pelas 

li 

disp~sições estatutárias indicados nos parágr.afos seguintes: r:P:::R-:0:-c_-:-N:-:-eJt-::r~{-,/:-/,-ff~---

. FOLHAS 3 °'i ::Y 

•• 

Parágrafo primeiro • As unidades serão criadas através detri.merritifi~#d::====1 
cujos critérios da Assembleia serão os mesmos definidos no presente 
estatuto. 

Parágrafo segundo - Poderá também a associação criar unidades ou filiais 

de prestação de serviços para execução de atividades, visando à sua alto 

sustentação, utilizando todos meios lícitos, aplicado seu resultado 

operacional íntegramente no desenvolvimento dos objetos institucionais . 

Parágrafo terceiro- As unidades ou filiais criadas seriio administradas 
diretamente pela Diretoria Executiva da matriz. 

CAPÍTULO li 

Dos Associados 

~i Art. 6º · O quadro social da associação compõe-se de cidadãos por livre 

~ e~colha. _· 

aiores de 18 (dezoito) anos, independente de classe social, 

~ cionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, os quais contribuirão para 
~ ..J, desenvolvimento comum dos objetivos da associação. 

º< Uz 
~ & rt.7º • São direitos dos Associados, quites com suas obrigações sociais: ..,.,-
u. o:: 
2 9 1- Votar e ser votado para os cargos eletivos; 
8 11- Tomar parte nas assembleias gerais; 

Ili- Participar de atos .solenes ou comemorativos; 

IV- Recorre à assembleia geral contra qualquer 2,to da Diretoria e do 
Conselho fiscal; 

V- A qualquer tempo. requerer seu desljgamento, à titulo de 
demissão; 



l 

Parágrafo único - Os associados não respondem, nem mesmo 

subsidiariamente pelos encargos das associações·. 

Art.8 º - São deveres dos Associados: 

l- Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

I 
PROC. N0--::1-:--:.f::-:1~/..J./.Lf __ , 

_FOLHAS.==3::::3:S~===.J. 

li- Respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral; 

, 11,i- Zelar pelo bom nome da associação; 

IV- Defender o patrimônio e interesse da Associação; 

V- Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno; 

VI- Comparecer por ocasião das eleições; 

VII- Votar por ocasião das eleições; 

VIII- Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da 

Associação, para que Assembleia tome providências. 

Art.9º- Será aplicados pena de exclusão aos associados que: 

1- Causar dano material ou moral a associação; 

li- Servir-se da associação para serviços político, ou estranho aos 

seus objetivos; 

Ili- Difamar a associação, seus membros, associados ou objetos; 

Parágrafo Único - Da decisão do órgão que decreta a exclusão, caberá 

•. sempre recurso à assembleia geral baseado no Artigo do Código Cívil. 

CAPÍTULO Ili 

Da administração 

Art.10º - A associação será administrada (o) por: 

1- Assembleia Geral. 

li- Diretor-ia. 

Ili- Conselho Fiscal. 



• 

12• OflCIAL or; REGISTRO avn. DI!: ru-,.-----
MICllOPILMADO-N• 62."153 

PROC. N0 _ _.:.....1-1.J-f:...f.___ 

FOLHAS:==~~,:1:.::.:!:;::::::;==.J 
Art.11º - A assembleia Geral, órgão soberano da vontade iscai, constituir-

s~ à dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Art.12 º- Compete privativamente à Assembleia Geral: 

1- Eleger os membros da diretoria executiva e destitui-lós quando 

agirem em desacordo com os objetivos da associação e dar-lhes 

substituto nos caso de vaga licença,impedimento ou renúncia; 

li- Eleger os administradores; 

Ili- Distribuir os administradores; 

IV- Decidir sobre a dissolução da associação; 

V- Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou 

permutar bens patrimoniais; 

VI- Aprovar o Regimento Interno; 

VII- Aprovar as contas; 

VIII- Alterar estatuto; 

Art.13º- A Assembleia Geral reavisar-se-á ordinariamente, quando 
convocado: 

1-

li-

Aprovar a proposta de programação anual de associação, 
submetida pela Diretoria; 

Apreciar o relatório anual da Diretoria; 

111- Discutir e aprovar as contas e o balanço apreciado pelo Conselho 
Fiscal. 

Art.14º- A Assembleia G 1 1· , 
era rea rzar-se-a extraordinariamente, quando 

convocado: 

I

li

Ili-

Pela Diretoria; 

Pelo Conselho Fiscal; 

O requerimento de um quinto dos associados quites com as 
obrigações sociais. 

li 
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s+~·? 
Art.15º- A convocação da Assembleia Geral será fe"ita por meio de edital ~ 
afixado na sede ou por circulares, com antecedência míni~!..d.~lfilt.r.i.!~l...,-,----"" 
dias. PROC. ND_1.:...9"""-1'-'-....... ___ 1 

l FoLHAs ~oco 
§ 1º- Qualquer Assembleia Geral instalar-se em primeira convocação a 

maioria dos associados inscritos até a data da mesma, e em Segunda 

convocação com qualquer número de associados. 

§ 2º -Assembleia Geral extraordinária convocada especi.almente para os 

casos li e Ili do Artigo 14 deste Estatuto, deverá contar \l'Oto concorde de 

2/3 dos presentes a Assembleia, não podendo deliberar, em primeira 

,convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 

• 1/3 nas convocações seguintes. 
~ 

Art.,16º- A Diretoria será constituída por um Presidente, um Vice 

Presidente, primeiro e segundo Secretário, primeiro e segundo tesoureiro. 

§ 1º- O mandato da diretoria será de 2 (dois) anos,não podendo haver 

reeleição mais de um vez consecutiva para o mesmo cargo. 

§ 2º- Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo 

suplente, até o seu término. 

• Art.17º- Compete a Diretoria: 
-~ 

1-

11-
111-

IV

V-

VI-

Dirigir a Associação de acordo com o presente estatuto, 

administrar o patrimônio social, promovendo o bem geral da 

entidade e dos associados; 

Elaborar programa de atividade e executa-lo; 

Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, e a demais decisões 

da Assembleia Geral; 
Elaborar e apresentar à Assembleia Geral, o relatório anual; 

Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua 

colaboração em atividades de interesse comum; 

Contratar e demitir funcionários; 




