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

PREFEITO MUNICIPAL 
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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 de empate o voto de 

Minerva. 

PROC. N!I '1 íf 1 J f til 
FOLHAS ~OOQ, 

Art.18º-Haverá 03 (três} tipos de reuniões: 

a) Reunião mensal da Diretoria; 

b) Reunião ordinária da Assembleia Geral, para tomar 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-

11-

111-

IV

V-

VI-

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; 

Cumprir e fazer cumprir este estatuto e o reigimento interno; 

Presidir a Assembleia Geral; · 

Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva· , 
Juntamente com o tesoureiro abrir e manter contas bancárias, 
assinar cheques e documentos contábeis; 

Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando se --:::\ 

vencimentos, podendo licencia-los ou demiti-los. O~ 0 
~·C 

~,~fc,.~ ~~~\. "Cº~G w,WlllJP, 

jle 
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FOLHAS 'K>03 

Art.20º· Compete ao Vice Presidente: 
f ltas ou impedimentos; 

substituir o Presidente em suas a ~ ·a até o seu término; 
' 1-

11-

111-

d t m caso de vacanc1 , 
Assumir o man a o, e I boração ao Presidente. 
Prestar, de modo geral a sua coa 

Art.21º· Compete ao Primeiro Secretário: .. 

1- Secretariar as reuniões da diretoria e Assembleia Geral e redigir 

li-

Ili-

as competentes atas; ºd d . · · dades de ent1 a e, 
Publicar todas as noticias das at1v1 , . . 
Dirigir e supervisionar o trabalho da secretaria, 

Art.22º- Compete ao Segundo Secretário: 

1-

li-

Substituir o primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos; 

Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término. 

' Art.23º- Compete ao Tesoureiro: 

1- Arrecadar e contabilizar as contribuições dc,s associados, rendas, 

auxílios e donativos em dinheiro ou em bens, mantendo em dia a 

escrituração toda comprovada; 

li-

Ili-

IV-

V-

VI-

VII-

Pagar as contas das despesas, autorizadas pelo Presidente; 

Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem 

solicitadas; 
Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à 
Assembleia Geral; 

Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 

Conservar sob sua guarda responsabilidê1de, os numerários e 

documentos relativos à tesouraria, inclusive contas bancárias; 

Manter, em estabelecimento de crédito, quantia nec~ssária 
programação da associação; 

Art.24º- Compete ao Conselho Fiscal: 

'r 

'-'.:: 

1- Substituir o primeiro Secretário em suas faltas ou im · ----
11- Assumir o mandato, em caso de vacância, at' ,eu.-, tJ\ O 

' 

jl 

q--
1 /1 
~ 
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Ili- Prestar, de modo geral, a sua colabora~;ãoj Paoc. ~ .... ·m""e_i'-ro-;,1..:...;:.,;...;-:1...u_ 

te sou reiro. &..i!...:O..:.LH;..;;AS.:-=:a:;;:;;' =ili:::::b::=:aa:a:ãiâiil=:J 

, Art.25º- O Conselho Fiscal será composto por 4(quatro) membros,e seus 

respectivos suplentes,eleitos pela Assembleia Geral. 

§ r- 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 terri_tôrio nacional e na ----O 

o '. 
tpi· ./ 

! 
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Joo? 
§ Único - Os recursos advindos dos poderes púíoflt:t~if~~~-=sm===~ 

aplicados dentro do Município de sua sede ou 110 caso de haver 

prestadoras de serviços a ela vinculadas, no âmbito do Estado concessor. 

Art.30º- A associação não distribuirá resultados; dividendos; 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 eventual 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 remanesce,ite desta associação 

deverá ser entregue para uma entidade Publica Nadonal, 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 d1? 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 
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presentes em Assembleia Geral, especialmente convocada ara ess:.;;e ... f_im.;.;.L.;:;e~~----, 
{'lt / 1( entrará em vigor na data de seu registro em s.eu cartório. 1 h .. ,,._. 

1 FOLHAS==.;;;PD6:;_.::::j::::::ci==G_=:;;.J 
Art.36º- O exercício social compreenderá de 01 de janeiro a 31 e 

dezembro de cada ano. 

Art.37º- Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela 

Diretoria e referenciados pela Assembleia Geral. 

~ 

'Éderson Luís 

aob/SP-201.007 

RG 21.531.171 

Bauru, 09 de fevereiro de 2~#-

_}ft 
Sueli Marcolongo Borges 

RG 18.037.477 

Presidenta 

\ 
) 

1 

6QUA!.QUO c.,\Vrot)A ou us,.MA MM CCIHIIOUAf)O .,..okao 01 ADUI. TtlACAO ou n ,nAtrvA 01 

CONFERE C<)M 
ORIGINAL 
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Matriz -
Rua Barão de ltopetininga, 9-79-Baírro Presidente Gelsel- Bauru/SP •· Cep: 17033-330 

Telefone/Fax: /14) 3203-4633 - E-mail: contata@>crechepíngodegente.com.br 
CNPJ 45.030.251/0001-57 

SÃ}i{ 
Matdcula no Secretaria de Est. da Promoção Social no. 3793 r~:)C~;-°7~ry"'7'3-, __ 

. Inscrição~ Na. 936/85 r PROC. Nfl 19, I ? 
· Filial / F"• • .-: - -- f . = 

Rua Carlos Dei P/ete nº14-25-Jordim Europo-Bouru/SP-Cep::17017-470 ~5 ( 00 'y / -
Telefone/Fax: /14) 3208-2126 - E-mail: cosodemario@crechepingodi,gente.com.br ·==::::::::::::::::::~=::::::,,,:~~~,., 

CNPJ 45.030.251/0002-38 Z:::: 

CRECHE COMUNITÁRIA "PINGO l>E GENTE" MJiTRIZ E FILIAIS 

REUNIÃO DE DIRETORIA-RE- RATIFICAÇÃO D,4 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 

Eiecutiva, 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 assembleia geral da Creche 

Comunitária realizada no dia 02 de fevereiro de 2018, que ehigeu 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 

eia 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 nº 312 do Livro A do ,·7t1 

Segundo Oficial de Registros de Bauru e microfilmada sob Nº 64.615 no 2º Cartório// ) 

Oficial de registro civil de pessoas jurídicas de Bauru - SP. O presidente expõe queV 

pelas disposições estatutárias, 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 vota~:ão. 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 president«i encerra a presente 

reunião agradecendo a presença de todos. 

1/~TAS~1 
Djalma Fri~.({;;dido ãAuRU 
Presidente 1 canc 

CONFERE COM O· 
ORIGINAL 
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1i'l1tflmt'/PtJ:~:,} ./1 3.:tLkJ"iJ3 Emnil: cm:41tct'u-c,•,~chcp111J:nd~me ('Om.hr 

6 
f 

C,\'PJ 43_,;3r:_,_<J.1w1,1.5:; 1 PROC. Nll 1 r f/ 1 ll 
Hmrir.ufa n.1 .\t•crr/lJrt<,' ,te Fs, da p .. l)nrn:i;,)o 5i'ocini llfJ. J79J _ L 

!n1eriç,1~ CEAS ,1 o. 936·8.< 1 FOLHAS I o J o b--. 
Filial . 

Rua ( 'ttrlnr /Jrl l'ldc r,vl -1-1/• J:1 .... dw: J-.wnipu /Jaum ,\,'/' Ctp: f 71H ':-./7fJ 
Tde/01,elFtu..·: t J ..;J 31fl$ • .;. f _'6 • Emall1 r:u.-.mler11urhr·ft•·,_~,.tc.·htp11;gvdt~nn•.,:om.iv 

l.i\'PJ .J5 li.W.'!.11 :N~)J. •. ·1.\ 

~:sçrevente Autorizado do 
Segundo Cartório de Registros e Documentos da 
Con1Hca de Bauru/SP. 

A entidade cívil denominada CRECHE COMUNlTÁRJA PffiGO DE GENTE, 
com ~ede " foro nesta cidade de Bauru/SP. à Rua Barilo de ltnp<:línínga n• 9-79. Bairro Núcleo 
Presid.:me Geisel, representada por nes\e ato por sue diretor Sr. Djalma Francísco Candido, 
r-,sid~ntc a Rua Nossa Senhora de Fátima. 11• l Q..80 apt. 61 Jardim Europa - Bauru/SP requer de 
V. Sa. Se di1,'11c dctemlinar o registro da Ara da Assembléia Ger11l Ordinária realizada cm-02 de 
1-'cv~reiro de 2018. de acordo com a legislm;ão em vigClr. 

Termos cm que. 
P. e E. Deferimento. 

BaunL 02 de f'ewreiro de 2018. 

Dj11lma m~ndldo 
PrcsiE?a 

CONFERE CC>M O 
ORIGINAL 
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R1111 (',,r:,,,, IA J l'i.:11: ,i~u.:5 .l,m11111 /•.1,n,po /J,m111 . 'li' (i!p: J m: ,.~ ~,; 
/"tlo!fcmr!• F11.x: (1.: 1 J !I, ~ · J 1 ~6 En,a/1: C<t>11Jemur,a:.i ·ct<·chrJ1J',·:;ud!fUmc-.ç1>m. br 

C'VP J -15 r1J11 : .5 ,r .fl(1'J': -3.', 

CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLÉL4 GERAL ORDIN,4RIA DA 
CRECHE COMlllVJTÂRJA "PINGO DE GElVTE" ldAT.RlZ E FILWS. 

Re-aliwda .w segundo dia do m\'!s d~ r"'t:-...ere-iro do ano e.e dois mil ~ dezessei~ nas 
= ,i.·:•, ,hk11, i.1~ da Creche C'omunitâria ·'Pingo de ü~mc··•. devidamente convocada pela Din:roria 

, .-~·Ui \ ;:. ,1:1 pó:-<.)a da Presidente Djalma Franciscn Candido. Foram declarado, nhcrt<>~ os 
:r: 11,1in.1s i-is 16h (th.:;r.cs~~is) horas apc'>s verificar a prcst:nça dm; pais, voluntários L" funcionário~ Ja 
s(•111011id:.1Je m, quais ~sinaram a lista de pn~~nça que fita~á devidamente arquivado na secretaria 
úa rn~d,~ Jando boas vindas a Lo<lus o~ pr~ntes. dirigindo a pll.lavra ao grupo cessa11k. 
c1gratk.;cndo a partidpaçAo e colaboração. para que u objetivo da creche fosse alcançado e que foi 
muito gratificante o convivio com todo:; os pres~ntes no cmidiano da creche cm espocial as criança.') 
qu,· sàn a ra7.ão do nosso trab,1lho aqui rcal i7.a<lo. Ap6!-,. foi dado a palavra ao Presidente iniciante 
"IUL'. se <.fü,~e honrt1do do rnrgo que lhe ~tâ sendo atribuíJo e qu<:r. t:om o auxílio <los demaí:. 
ml!mbrn~. volu111.irio~. funcionários e c;olaborador~, possa conseguir superar (odo!> ~ obstáculO!i e 
<lí:;.;uldadc'.s qu<: ev~mualmeme possa ocorrer. sempre na presença daquele que tudo ve e enalte\:e u 
qllcm am..ilia o pró~irno. Nada mais havendo a tratar-se se deu por cneerrada a assembléia. com ·a 
t:nirega das t:havcs ao redeito a atual Presidente Djalma Francisco Candido. A qual cu Sra. Sueli 
Marcolongo Horges. nomcaJo parn o ato. lavrei a presente qrn: vai assinada por mím e todo~ os 
pn:sclll<!~. din:1oria, pais. fu ncionários e volunr,írios. Sendo ai.sim . foram apr~nhidos à nova 
Dirl?:oria Elt!it,J t: apro ... ada por todos hem como a diretoria ci::s~íllt! f•re5.idcntc Djalma Franeisco 1\ 

c_·:anJido - Vice Prcsitléntc Sr. Éde.-son Luiz Reis - 1º Tesoureiro Sr. \'i)mar Pedro Bridi - 2° ~ 1 

~·t"sourciro Sr: f'ubio Querubim. lºSccrctaria Sra. Sucli MarculonJ~O Borges -2°Secrctaria '/✓ l 
~,a. Roscmar1 Da Costa Claro Michelan, bem como o Conselho fise11I Sr. Lenm.lro Douglas L,, 
L111H.~. Sr. Vlademir Custódio, Sra. Muthy Maeda., Sra.Cleide Terezinha M. Ducci. E 
~upkntt·~ Sr.As~ahi Kawaguti., Sra. Brasilia Olinria Gnlvão, Sr. f':ibiano Gama Ríeci e Sr. 
:-cl,J:-t i:io P:1 0111 Ho~es. 
\k,,. :t l.k1·i."·ia ~xécutiva g~stào 2018/2021 eleita em assembkia no segundo dia de Fevl!reiro do 
, 1r,l1 2íl i ~- Presidente Sr. Ojalma Francisco C.andido - Vice Sr. Edersoo Luis Ueis, 
l" Tesoureiro Sr. Vilmar Pedro Bridi, 2" Tesoureiro Sr. Fabio Querubim, 1" Secretária 
,ra.Sueli Marcolongo Borges, 2" Secretária Sra. Rosemàri Oa Cosita Claro Mkhelan. bem 
como o couselho Sra. Cibele Cristina du Sil\·a, Sr. Vlademir Custó:tio, F.li7.andra Ralho de 
Olinria Affonso, 1 u ·ris Baptista Ca,;tdano e os suple11tes do consdho Sr. Rafael Mauricio 
tlu Suntos_ S Juli no astcJlano da Silva . Sr. Thiago de Olivcini Affonso, Sr. Sebastião 
l'ãulo Bo~~ a~sto para · devídos fins que o presente ~ copill ticl da nti.l lavrada as tls. 76 v~rso 
<lo livro de reg ·tro d atas da : ntidadt! C ·he Pingo de Genlc, 

~ 
DjalmC~andido 

.. t ., 1 
:, ' \ 1T1.~ ' 1.. i'~OIT!<.10Df 

. - •·:• 
• - .! - !,, . .. •t ,, ,,. . 

, • ' ~·.,J. •• J:1 .:':.:..,•,t. ~.·1 _"t,:ft ;: Presidenl~. 

1 
CONFERE C0"1J1 

ORIGINAL ----
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·r Jl:ST.: 4 49 
ISS· 1.27 

TOTAL. 109.32 

PROC. N& iffJ {</ 
FO! HAS Ao 1 2J G,. .. A_ ... __ --- ---=----::..-=.. ---

ICoN FERE coM ~1 L ORIGINAL i ) t· 
~\ 

2º -OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 01-: 
PE:,SOAS JURIDJCAS DE BAURl -SP 

RUA RIOBRAN<.'O, 16-..~ - Ct:VfRO 
C'EP N• 17.91f-41J7 - FONE (l") - JOIO.tll40 

RETIFICAÇÃO 

Certifico. em re-ratiticação da certi<lilO supra 
que, o registro do presente título foi ri!alizado 
no dia 19 de fevtrelro de 2018. e n~o 16 de 
fevereiro de 2017 como conmou ac ma por 
erro de oficina, permanecendo assim 
inalterado todos os demait .dados. O referido 
é vercfade e dou fé. 

êS 



• 

E lAJ. DC R!GISTROCI\IIL D! l'ESSOAS.Jtlaiólr<.:At. Df R-ll'Rl ~ XI' 
MICROffl.MA.DO-~ .. '4o6]5 

Creche. Comunitária "Pingo de Ge111·e" 
Matriz 

R11a lwt{io ti~· /tu!Ã!rit1mg!I. 'I- 7~ -- l:Jt1it·r11 Pre-1iditn1,,: Cit)Jt'l - l:kr:w11,•SP ... Cep: I ~nJJ.JJO 
Tt>lrfime/1:-,,,..: , l .J, 32nJ.4tU3 tmnll: ,:vmfr1l()'1L.J'i'l'('hc1.1rnj,!r•1Üpenre 1irm1.hr 

CNPJ l!!.li3Íi.}5f'i•Jl•J.5 7 

-----·---

MFMHROS DA DIRETORIA DA CRECHE COMUNITÁRIA ~PINGO OE GENTE 
GESTÃO FEVEREIRO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2022. 

l'RESrnF:NTF.: Djalma finmcl~co C:mdido 
Rua ;'fossa Senhora de Fáiima N' 10·80 apt.61 BaumiSP 
Brasileiro, casado, emprc:u\rio. 
CPF: 085.557.218-30 - RG 19.197.461 
hinc: / 14) 9772-4459 

VIC:E - PRESIDF.NTf:: Édeo;on Luls Reis 
Rua Madre Clélia n·' 3-5'- Bauru/SP 
Brnsildro. casado. advogado. 

CPr. 174.031. 138-88- RG. 21.531.171 
Fone ( 14 1 3234-t,300 

I'' TESOUREIRO: Vilmar Pl>tlro Bridi 
Rua Rasilio Stringhetta n" 7• 18- Bauru/SP 
Bra~ileiro, casado, contadtir, 
CPF. lt,3.596.31<>.20-R(i Hl/R-226.97.5 
Fone: (1-ll 3203-87!J4 

2" TESOUREIRO: fabio Querubim 
Rua Oormivicl Forasticri nº2-74 - Hauru/SP 
Hrasilciro, ca~ado, Secretário. 
CP!'. 114.943.558-.'i(I-RG 19808071 
Fone: ( 14) 99711-3S30 

l" SECRETARIA: Sueli Marcolongo Borize:1 
Rua São M=s n" 1-25 - Bauru/SI' 
Br:➔silcira, casada, funciomiri.à Pública 
CPF. l.'iS.184.648-73 - RG 18.037.477 
fone: ( 14) 3231-1105 

2" SECRETÁRIA: Rose1nari Da Silva Cosm Mkhclan 
Rua: Antônio Manoel Costa nºS-0~4 Bauru/SI' 
Hr-a.~ilcira. Analista Contáhil 
CPF: l27.858A78-14 -RG 19.423.297-9 
fone:( 14 )991246-6994 \\ \~ 

ÍroNfl:RE COM O 
L~UGINAL 

!f 



E t REGtSTROCYJL OI PESSO.\SJtlti91c:;4t; Dl'IIJ,l'Rl; ·3' 
MICROFIIMA00-!11" 64.615 

. . . 

Creche Comzmitária "Pin!fo de Ge11te" 
.Matriz 

H.u•1 h'arúr.• ,ii..· ir<1pr1Nmga. Y- 79- Buirm Pr;nidem1t CiJJi,,.,,J - Buurr,,S'/J- Cq,: I íOJJ.JJO 
l"d,:,{m,t'/Fax: ,- l./, ."COJ-.JtdJ F.m111/: (V'u1111t.•1·!,:1•f<!the1•inRnrie?,t?t:Uu:nm.nr 

Cl',,'PJ ,lj,IJ_V:15},/)(Jh,'-5' 
,\J.u•·i~·;n'a 1:.1,\'f't'f'l'WrJ(t<fl.' HsJ da /lrnnwi,.f'Jf, ,"i(>(·mt no. 3;·95 

h:.)c·riçrJ,, Cf:AS .\t1. .OJf..,('>.J 

Filial 
Rua ( ~,l'ffl.f lid Pi,•u: ,i-1 J.J5 JurJim J:.~mpa ltauru st~ ~·ep:/':rJ/í--.J7fJ 

r tlPjmutFax: , / /, 3.?0-'<-.! 116 - f:111all.' ea~ademóriwfi:.."·techepbrgvdtgeme.com.br 
C,\'PJ ,15 n311:.,;111lf#J)..J,r;, 

PROC. Ni 1 (J I /f ó 
('O'.\SEl,_!;lO FISCAL _..._ .. ..:..L~+---

• Cibele Cristina da Siln FOLHAS I OI 4 G-... 
Rua Antônio L~onidas Timachi nº 4-l6 Pq. Viaduto··· Bau:Crww,"-P..,,.--:.====:::::a:=====1 
l3msí leira. casada. 
CP!': 351.852.238-80 - RG -15.742. l 55-1 
,Fone: (14) 99125-4124 

• Vladimir Cu~tódio 
Rua Antônio Machado n• 1-55 - 13auru / SP 
Brasileiro. casado 
CPF: 087.833.238-30- RG 18.21R.o:n 
Fone: (14) 3203-9418 

• Eli:r.11ndra Ralho de Olivería Affonso 
Rua l lt:i<ler Tadeu de l3arros n• 2-03 Jd. Nova Bauni - Bauru/ SP 
Brnsildra, casada 
CPF; 326.474.981-8 - RG 43.13').4%-9 
Fone:(1~)99897-9841 

• Tamyris Baptista C11,11elano 
Av. Do hipódromo n" 8-155 apt. 723 .ld. Das Orquídeas - Baum/SP 
Brasileira, casada. 
CPF 362.899.158-78- RO 40.838.107-J 
Fone(l4) 9881:?•l615 

-..lil'I.ENTES DO CONSELHO 
• Rafael Maurici dos Santos 

Rua Antônio Leortidas Timachi n°4-16 Pq. Viadum·- Bauru/SP 
Bra~ileiro, casado! 

. CPl' 336.707.608-22 - RG 30.888.974-5 
· fone: (14) 99131-2698 

• Juliano Cnstelano da Silva 
Av. Do hipódromo 11º 8-155 apt. 723 Jd. Da.~ Orquí~ea~ - BauruiSP 
Brasileiro, casado 
CPF 304.318.948-S0 RG 32.886.255-1 
Fone: ( 14) 99194-969{) 

• Thiago de Oliveria Affouso 
Rua flel<ler Tadeu de Barro, 11º 2-03 Jd. Nova Bauru - Bauru/ SP 
Brasileiro, casado. 
CPF 339.20S.0l8-02- RG 33.8947.3l4-6 
h:,nc: (14199897-9843 

• Sebastião Paulo Borges 
Rua Sâu Marcos n• 1-'.!5 - BaUfulSP 
Brasileiro. casado. 
CPF: 710.268.948-91 - RG 3.201.802 
1-'one: (1,JJ 3231-1 l0S 

ÍCC)NFERE COM L ORIGINAL 



~,1.ot 1ttC1STRO<.'l\-1t.111 rESSO,\SJIIIÚNCAS or. BA.l'nl·- s, li- MJCatmlLMADO- N" 64.(,1 S 

Creche Comunitária ''PittNO de Ge11t,~" 
Matriz 

Huu li,1râu d~• Jrapf:l!mr;gu. ~-79- &lirr,v JJri.·.1udetlft' Úqu,:l - #t.mnl'SI' Cq,: I 70JJ-.JJ(J 
1ftefm,r1T,u·: •1.:.1 J}(J3 • .Jt,,3J F:lnr1il.· mmmo·,r1 ... ;,:rr.,:h,?ml11:1q.pl,ntf,cn111.t,r 

CNPJ4j_Q3f.i.251 non/.;7 
\..l,m·:'< mu i:, r St\-rewrlo d,• l•:tt Jh f'rm1111ri1:, .'-.iv.:iol n,-,., ., lt'-3 

Ífl~l·tlçli;) CEAS ,\L• ~3(! 'ii5 

Filial 
l(uu r iu·/1 I\' !.1d ,~,.-,•-1· ,, .. ,1 ,i 25 j(:tdiit} r:11m111: H(Juru S/1 c~p: / 7111 7--''" 

1'ttlej'o11e/Fcu,;: l: .,·, 3,:/JS-J. I ~6 - Em(l//: casaâ~mdrtol.fi;,.·rtchtpff.godfgt!nht ~·om.tr 
('\'PJ J5 n3ri __ ,5J ·1m,,:, t-1\' 

8~~, ~- ( 

F~---=-{9]_5"-
APOIO: 

/)ircl!ll, Lurili. Odt't.,, F.<lwm. Thaí.1·. Edriattu. Thiul<"• André. Márdú. Caio. Lui:. r'tinia. 

Qú:4UFTCAÇA-0 DO PRESIDENTE 

PERIODO DE GESTÃO FEVEREIRO 2018/2fJ22 

NOME: DJ.4LMA FRANCISCO CAND/DQ 
t:ST4DO C1VIL: l:.-ISADO 
NACIONALIIJADE: BRASJI.E/RO 
PROFISS.40: EMPRESA.RIO 
CPF: 085.557.218-30 
RG 19.197.461 

DJAUVIA /!~~ CANDIDO 
l're.,idt!llte ' 

CONFERE COM 
,_ORIGINAL 



Creche Comunitária "Pingo de Gente''' 
Matriz 

Rua Barão de ltapetininga, 9-79- Bairro Presidente Geise/ -Bauru/SP - Cep: J 7033-330 
Telefone/Fax: (/ 4) 3203-4633 - Email: contato@crechepingodegente.corn.br 

CNPJ 45.030.251/0001-57 
Matrícula na Secretaria de Est, da Promoçlio Social no. 3793 

JnscriçtJo CEAS No. 936/85 

Filial 
Rua Carlos Dei Pie/e nºl4-25 -Jardim Europa-Baun,ISP-Cep:17017-470 

Telefone/Fax: {l ./) 3208-2126 - Email: casademaria@crechepingodegente.cam.br 
CNPJ 45.030.25//0002-38 . 

MEMBROS DA DIRETORIA DA CRECHE COMUNITÁRIA "PINGO DE GENTE 
GESTÃO FEVEREmo DE 2018 A FEVEREmo DE 2020-

PRESIDENTE: Djalma Francisco Candido 
Rua Nossa Senhora de Fátima Nºl0-80 apt61 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° TESOUREffiO: Vilmar Pedro Bridi 
Rua Basílio Stringhetta nº 7-18-Bawu/SP 
Brasileiro, casado, contador 
CPF. 163.596.319.20-RG I0/R-226.975 
E-mail: vilmarbridi@gamil.com 
Fone: (14) 3203-8794 

2º TESOUREffiO: Fabio Querubim 
Rua Dormiviel Forastieri nº2-74 -Bauru/SP 
Brasileiro, casado, Secretário. 
CPF.114.943.558-50-RG 19808071 
E-mail: fqueruba@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 nºS-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 
ORIGINAL .__ __ 

~~\f' 



--- ---- ----
AEPOBUCAFEDEMTIVA BM8II. 

ESTADO DE SA<)-PMJLO 8800-5 
SECRE,:ARIA DA SEOUAANÇA Púel.lCA . . 

~ INIITITIITO OE I0fNTll<ICAÇÃ~ AICAllr)O ~ETON p,.iJN1' '.• 

... 
,... #1( 

- . , • • -~>- < .. :. '"""' ·; 

-----. -:.ENTOOO~~:~~ ~: 
~~J~A0 19.197.461-4 f~~~Q?/DEZ/2010 , 
,io-..e DJALMA FRANCISCO CANDIDO '! 
,~~w~RALDO ALEXANDRINO CANCI)O 

FIRMINA DE LIMA CANDIDO 

02/FEV/1967 

PROC. Nt 1 Cf 1/ /q 
FOLHAS I O 14"""" ~ 

1 
CONFERE COMl,j\ i 
_ORIGINAL ~I 
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PROC. NR 
FOLH•~ -----~1.:..,:'"&'...!..l...~(>._-.a· 

= 
= 
ti 
1
~ 
f~ 

~ ~ 

[
CONFERE COM 
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• 
4C2f65S6 

REPUSUCA FEDERATIVA 00 6flASll 

ESTADO flE SAO PAUL.U 
s~<.:fH.l i\lW• (; .• ,i,r;,:,;;\NÇ.A ? \Jo:Sll ,, 

.,..~--1,;· •· :il •OU•~••., .. ,.. •l. ; 1,: .t,.>oCuMOi. •~ • 

------
CARTEIRA OE I0ENTI0ADE 

8800·5 
l◄f 1 ;1''\' •1 1 

;,j L'IAL c;o.306.023-7 1 via 
DA.~A ·~r 
F.-.: Pi ·,t(•' 31/08/2015 

VILMAR PEDRO BRIDI 

JURAZZI /1 'iTÔNIO BRIOi 
51\LUTE BONETTl BRIOi 

ARROIO THINT/1 · SC 

163596;119/20 

PROC. Nt f?U q 
FOLHAS_ .l.Ql _ 

1 ,,, • 

29/06/195 

o o ;. 

ÍOONFERE COM J~ L_ ORIGINAL ~~ 
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1' 00 ,,., . 
• i M -· (C) 
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,_,.,. :r.•,.....,~:1 
j1 u . 9u .sse-sup,;0311Jn.2j -AlmltflO QUOM! f l1 

l R.tm KASC fHID(TO QUlllW 

BIH 

l •. º E '"a:;;.J ... __ 
- - --- ~--o 1,7.;lj~"J ~O 2!1/0S/1!191 

___ l _l 

vuvo 
, r ~ G. "" ~ 
·'►,Jt,,...,..'°" 1%1t'01, 
--.,.A_ CllOl'1t1~ 1 '1fl,t,IOt) 
f•"JO ,_. _....,w, btlnOt~ 

fAlllO OLJCRVDLv 
R OOlt"llVli. •ORA.STIE~ 11◄ 
cs 
PAIIC\;t RESIDE~ .wiou ~ 
1 l'Qll,4e(l IIAU'IU . S I' 

A, • ~ - ~• .J , .. 

:i.- o:•, .-: ....1. • ~ 
, ... ')!~• •; 
'J"'" • Lliill",'Ji6'6t•:- ,, , ' 
,:,.,J.""' ·;w ·~ , ,,, ' 

Vcnameats 

17/1212015 

Tot.Jt a P;ao.111 R1 

57,23 

r--·--··--· .. ,Vi11o·vai~ú 
- •···--·-·--·-·-·J 

J. 

· i 
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' REPUBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL 
~ • • 1 ( , · - • 

· ':. . . . · EST);oÓ DE· W P-ÃVLO· . 
•é- . ' seéRf,T~ DA' !jl~Â PVBUCA . - '. víY 
••/~ro 01[ ll>f/NWJCÀclo ~ ~ DAUHT· i 1" . ' , 
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-CARTEIRA DE IDENTIDADE 
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1-F VÁLIDA EM TODO o TERRITÓRIO NACIONAi; --• ·iiiii 

I="°_ ,) ,9\ 423.2,9_7-9 · ~ ;O~lh~i2·0~0 ~i 
.. • , :· · R_9S&MARI. 0-A, C0S~A CLARO · 
--_ -M4 CH+,,T_Jll,J '/ - ,, '-• '· ', · · ' .: · . 
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·-$ •= CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE 
,, -- R CARLOS DEL PLETE, 14-025 
B, iiiiii JD EUROPA :! iia.a 17017 -470 BAURU/SP --

Nota Fiscal 
C:-,nta de En~r~t.l E'lfÍltri-':.:
N 07321l177h,é11e C 
Oat3 de Ems.! o 10/05:;>ü, ~ 
Dita de Apresont1çlo : 1 !IIC:ilí'L • '. 
Pag -:1 de O• 
Conta Conlra lo Nº 310072Ci44i;. 1 

Leitura Próximo Mes 10/06/201 9 

Lote Roteiro de Leitura 
ros BAJBUlJl-00000359 

Nº. Medidor 
30820410 

PN 
712445512 

Reservado ao Fisco 
47F9.8593-A98C F9A7 54CF 0 B6Ó2Õ1: f67.: 

(A l CLIENTE l lilí 
i\t.,nirttb,;, .. UJ m.do, Jftlf'N abaalzadoc. :tlg;ua1 itNtS dtw~n a tlrlfi e- e_rfbu ~ de.M fatur-a de 'energia eldrk:a. SoUdta ot. t.l':t"\·~us di "IJoninh ('111 ,..,,,,,. \Ih• l·om .--.,,pliSc-~ • M""e•u mç , , 
, • ..,.. .• IJl;lf, tempo par.i voei tn1 ~ ~a-dia, M•l• !~for~@-I! en~-qu.,COIIJla IIO \'fflO dr..., eonta. 

••TiN•D•) UNIDADE CONSUMIDORA ! : 
CRECHÉCOIÍUNITARJA Pl~tii1C --:-
R CARLOS DEL PLETl.14-025 . 
JDEUROPA 
17017~70. BAURU . /SJ' 

CNP.M6.0S0.261IDOilH8 
IIISC,UT, fN!11'o ,_ 
Cl:AllmCAÇ,ÃC,: c:o:nwnolonll 1 a-c .ometc1,1I Outlos Servicos A.IIVl•l/,fin -T11t4'Clo-, ~,u , 177 v 

ffüiM@ ro TOTAL A PAGAR 
oeoo. 1,1 a 10 10 

,· ~;fl.~ 
AÇAO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO 1 

Coei. 
111 

r~t ,'ddow! d• Bwldtn Anaw 

n,bf °'*Wdo!"· . 
Dtlm:I• i,t OVTIIO, IRYIÇOI 

0801 ~- cu- IP-CIP Ml.n.;p. 
CM01TOt I DlVOLU~A 

-"-'· 
MAl/19 

MAl/19 -·· 
MAl/1t 

-· Fatur..io 

1 OIM,000 
1118(000 

'l'lttflcom 
Tril><Ao, RI 

IIW> • Q.J3431>!D 

- 0.3791713< 
'"ª 414.12 .,., 
7N,OI 

IIHCitQJIO 
IC,,.I fll 

:ltlJ,21 
At4 ,82 

•.f7 

AII~ 
ICM8% ICMS IHeCik.1110 

Pl81COFINS 

1t,00 116.93 :Me:'9 

1100 74,17 ,.1 r. 
1800 0 88 , &7 

PIS 
1,$7 . 

•.1F, ... 
COAM; 
711'\ . "' 

."P ·a 

8 M1'J'lllr., 
l<ll'~-t11r 

fDt,oo 

v ... ,-' 
!t UII'. 

l'\1"•õ?f ot,j• 

, ~, r . ... :: 

~ \l"'MMffiWO OC 'Tr("'"'e MAN19 ._!!!!,J Cons1Jltas. Emissão d 
------- e comprovantes 
SISE.a - SI;::::;:----------

TOTA~fc9MCI fWm:; r r 
HISTÓRIC DE CONSUMO kWh Dias 

•• ·. ,, 
TARIFA ANHL 

as 

'º" MAi ~311:!lil!I 111!11 iuu 111111.. ,... •• 
Att~ ~~ J.2!! !il . 1144 D 
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-·IU f ~~~- 1 7 ~ ()) . 1Z.H ff 

--.ct~~ 1144 » 
-.e.o --~ ;; m.c~ .. .,. 211 

A.A. ~ 6 J 1 1M ~ 

JvN ~~Nf..U ~a~mm 11• 32 

..., ~~~ti , $.'iliR &l(. tií" 1011 .. 

,,m,e:r ntf e.,. 

-•- DE INJ'() • • • 
03/06/ 2019 _ AOTO RMAcoEs 11.\Nco 00 8RAs 
653310 65 33 SE:=~ - 12.15 _;; 

0003 
CQQ>JIOVANTI: DE P.\G.AHz:NTo 

CI.IE'li1'P. : CIU:CHE C0HUNitl\ltIA p 
~ CIA: 6533- 1 CONTA· INGO =----••--..::::.:::...· 69 , 858-X 
Conv•mio CPFI. CIA ------------
COdi90 de Bar PAOL:tsu DE l'ORC -

raa 836S<t0DD007-7 
D 7335: 685303 _

5 
90l80040J03-1 

&ta do P-1!1.,..nto 10072044817- 2 
V&J.or - 1>.inhe.iro 29/05/ 2019 
V&J.or - C:heque 790, 18 
V&lor ~ou1 o, oo 
---------
llOCtJME»ro;--~;;901 .. ________ ---~~~~=~ 

l'r.fflf ÃDTEHTlCAC;\Q SISBB : 

- f;;;;;;:::::;;-=-::7"c----.. B,9D0 . E7C . JA7.DDB. 331 
Transaçao ~'fetullda com auce - - - • ..,___ - ---

.Para _ __ _ --- . _;; P<><: J
62

48318 VILMAR PEÔRÕ •8R,oC 
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Conforme An. 172.§ 2° de Resol 414/2010 da Aneel, sua lnéalaçào 
estara suieaa e suspensão de fomec1mento até 90 (noventa) dtas 
,ximdos, oon·.edos da data do documento roais antigo vencido e 
nao pago suressivamente · 
Informações :los débitos mais antigos· 
Vencimento Valor 

24/04/(()19 RS 189.84 

AVISO IMPORTANTE ' , 
':ONSTA 01!'8 TO: 1 DOCTO(S) 
2"104113 RS 1f9.84 
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14/06/2019 llr!)rln1r Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1965370 

Número da Inscrição Municipal: 

547827 
Nome Empresarial: 

Data da Abertura: 

13/03/2015 

CPF/CNPJ: 

CRECHE COMUNíTARIA PINGO DE GENTE 

Endereço Fiscal: 

45.030 .251 /0002-38 
Número: 

14-25 

Complemento: 

RUA CARLOS DEL PLETE 

CEP: Bairro/Distrito: 

17.017-470 JD. EUROPA 

Telefone: Tipo: 

(14) 3878-1212 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Início: 

99.99 4.4 7 13/03/2015 

Descrição da Atividade: 

EDUCACAO INFANTIL - CRECHE. 

Situação da 
Inscrição: 

ATIVA 

Data da 
situação: 

14/06/2019 

UF: Município: 

SP BAURU 

Ramal: 

Notificação 

Término: Nome da Atividade: 

CRECHE PUBLICA - SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA 

Certidão emitida em: 14/06/2019 

C094AD5A773A685DCE7C98AE'A0543444 
Chava de autenticação 

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

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

w.w✓.2.baLrru.so.aoobr/financas/certidoes/imorimlr consultaasox?c:::1965370&cha-.e=C094AD5An3A685DCE7C98AEA0543444 1/1 
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• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PROC. N& 1'fi; 
. CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA FOLHAS lo:; 

1 

1 NUMERO DE INSCRIÇÃO 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃC) DATA OE ABERTURA 

45.030.251/0002-38 26/02/2015 
FILIAL CADASTRAL 

l NOME EMPRESARIAL 
CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE 

1 TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FAfllTASIA) 
CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE CASA DE MARIA ,1~ 1 

1 CÓDIGO E O~SCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
85.11-2-00·- Educacão Infantil - creche 

1 WDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

Não informélda 

1 COOIG9 E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
399-9--Associacão Privada ' 

1 LOGRADOURO 
: R CARLOS DEL PLETE 

1 

1 NÚMERO 
14-25 1 1 COMPLEMENTO 

1 

: 17.017-470: 
1 CEP . 1 : PARQUE JARDIM EUROPA 

1 BAIRRO/DISTRITO 

1 
1 MUNICfPlO 

BAURU 1 ~ p 

• ,_ 1 ENDrnEÇO ELETRÔNICO 

1 
: (14) 3203-4633 
1 TELEFONE 

1 
1 ;!!:; FEoERAnvo RESPONsAva (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 1 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 SlTUAÇÃ.0 ESPECIAL _,..., ...... 1 

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

Emitido no dia 13/06/2019 às 13:29:22 (data e hora de Brasília). 

1 I DATA DA srruAÇÂÕ CADASTRAL 
2f~02/2015 1 

1 I ~ srruAi;J:O ESPECIAL 

1 

Página: 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
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 dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto á 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válidà 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 vinculaclos. 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 ?ceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:1/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. 



1110612019 Imprimir Certidão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUIRU 

Secretaria de Economia e Finança:, 
Departamento de Arrecada,;:ão Tributi~ria 

PROC.No //f' 
FOLHAS l 02(:, 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963018 

lnscriçi!O Municipal: 547827 
Contribuinte: CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE - 45.030.251/0002-38 
Endereço Fiscal: RUA CARLOS DEL PLETE, 14-25 
Atividade: EDUCACAO INFANTIL - CRECHE. 
Empresa aberta em: 13/03/2015 

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

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

Certidão emitida em: 11/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de :i5/08/2000) 

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

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

92F05303DSE214BEBD8001C4386786BA 
Chave de autenticação 

www2 .bauru .sp.gov.brlfinancaslcertidoes/imprtmir_consulta.aspx?c=1963018&chave=92F05303D5E214BEBDRnn1 ""-"'"7A,;R• ... 
li 



r 11/06/2019 Consulta Regularidade do Empregador 

,.__v_o_lta_r _,,.__, _i_mp_ri_mi_r ~• I.[:~.,"' ~ J:;~i_: 4 
CAIXA 
8AIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 45.030.251/0002-38 

Razão Social:CRECHE COMINITARIA PINGO DE GENTE 

Endereço: RUA CARLOS DEL PLETE 1425 / / PQ JD EUROPA 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 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 11:36:05 

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://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

PROC.Na___,17'r:-L.1-=:-l.1...ft1z__ __ 

FOL!-IAS=:::::::I ô=::;;2~"'6~=~ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

,Nome: CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 45.030.251/0002-38 
Certidão nº: 172216817/2019 
Expedição: 09/05/2019, às 18:51:26 
Validade: 04/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

c;ertifica-se que CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE (MATRIZ E FILIAIS) ' 

i·nscrito (a) no CNPJ sob o nº 45.030.251/0002-38, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Ccmsolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

-a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp: / /www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
bo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalhe, quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Ttabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndtetst.jus.br 
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CRECHE COMUNITÁRIA : 

PINGO DE GENTE 
CASA DE MARIA 
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PLANO DE TRABALHO 2019 

ADITIVO 
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CRECHE COMUNITÁRIA '· 

PINGO OE GENTE 
- li CASA DE MARIA 

i 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO. 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome da Entidade: Creche Comunitária "Pingo de Gente Casa de Maria' Nº CNPJ: 45.030.251/0002-38 

Endereço: Carlos Dei Plete n°14-25 Bairro: Jd. Europa CEP: 17017-470 Cidade: Bauru UF: São Paulo 

Telefones: (14) 3208-2126 E - mail: casademaria@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 apt. 61 CEP: 17017-470 Telefones (14) 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 

~ 

.,, .., 
~ g 
~ z 

'° 

-m~I o " 
,'tl ~ 

f' v'1 

:-Pt 
<7&1 



' /''<!:'♦..""····""···""····""····""····""···====""·""···:,,,..:;-
CRECHE COMUt,.'IT ÁRIA '· 

PINGO OE GENTE 
CASA DE MARIA 

i ... 

' 

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: 15 de junho 2015. 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do Objeto: Região do Jardim Europa - para atender 70 alunos de 02 anos a 05 anos e 07 meses, em período integral, com 
/ , 

repasse de Subvenção no valor mensal de R$ 20.945,90 e aditivo de junho a dezembro de R$146.621,30. / 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal: A Creche Comunitária "Pingo de Gente' Casa de Maria foi fundada em junho de 2015 para prestar 

atendimento no segmento criança e atender á comunidade local principalmente os bairros Jardim Europa e Parque das Nações. Foi um 

despertar de uma empresa privada que se solidarizou com a càusa ao perceber que tantas mães precisavam trabalhar para colaborar ou até 

mesmo prover o sustento da casa, sem ter com quem deixar seus filhos e pelas creches mais próximas serem de difícil acesso para 

comunidade, vendo essa necessidade sugeriu aos Diretores da Unidade 1 a abertura de uma 2º Unidade cujo espaço cedido pelo empresário já 

existia no endereço citado a cima, e com seu auxilio e parceria realizada toda reforma e compra da mobilia necessária para o atendimento das 

crianças. 
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CRECHE COMUN!T ÁRIA 

PINGO OE GENTE 
-

11 CASA DE MARIA 

·····························--········· .. 

Através da Constituição Federal de 1988 vemos através do Art.205 "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exerclcio 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 famílias. 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 especificas à educação infantil. 

2.3. Capacidade de Atendimento: 70 alunos 

2.4. Forma de Atendimento: Período integral das 7h às 17h 
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CRECHE COMUN!T ÁRIA :. -.. 

PINGO DE GENTE °) 

CASA DE MARIA ./ 
r .. 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: Atender crianças em fase de educação infantil, cadastradas na entidade por ordem de 

inscrição, com prtoridade as crianças oriundas de responsáveis inseridos no mercado de trabalho e crianças de vulnerabilidade social. 

2.6. Caracterização da Clientela: A instituição tem como público alvo as famílias do Jardim Europa e bairros adjacentes assistindo as crianças 

cujas mães necessitam trabalhar para prover ou complementar o sustento da família. Na grande maioria, são famílias cujos mantenedores 

são profissionais de baixa renda, trabalhadores braçais, empregadas domésticas, diaristas, manicures, vendedoras, secretárias, entre outras 

profissões. Muitas mães são as "chefas" da família por serem solteiras, separadas ou com seus companheiros reclusos, o que reforça ainda 

mais a necessidade dos filhos frequentarem a creche. 

Por tratar-se de um bairro da periferia. a maioria das fami!ias atendidas é financeiramente carente, com nível de escolaiidade até o ensino 

fundamental (80%), somente em poucos casos os familiares cursaram o ensino médio (15%) e há alguns em que os pais tenham cursado o 

ensino superior (5%). f 8 ~ 
r- o 

2.7. Experiência na realização do objeto da parceria: A parceria já existente a mais de 10 anos com parceria na matriz e três anos com a filial ?; 0 
.V> z 

onde esta união para nós como Instituição Conveniada vem a somar para a melhoria do atendimento as crianças, visto que acreditamos que o 11 "' 

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 70 alunos de 2 anos a 05 anos e 07 meses, em período integral, com repasse de Subvenção no valor mensal d _ ~ ~ 
R$ 20.945,90 e aditivo de junho a dezembro de R$146.621,30. l)J 
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3. DEFINIÇÃO DE METAS 

f'-<z-_·········· .............. \'I 
CRECHE COMUNITÁRIA '· 

PINGO DE GENTE 
-

11 CASA DE MARIA 

.............. ·--·········· 

• 

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 ENVOLVIDOS RECURSOS (públicos FASE DE 
(O que se pretende (O que?) (Como?) (Recursos humanos e ou próprios) EXECUÇÃO 

atingir) materiais) (Período de 
tempo) 

- Promover o • Língua portuguesa: Através de fantoches - Materiais: Eva, co!a, Humanns• No p•Men♦n ª 1 IIV , 1 IVü lllV Düíânte todo o 
desenvolvimento das comprados, construção diversos tipos de papel, momento a quantidade ano letivo de 
crianças por meio do Conhecendo a letra inicial de deboches com jogos diversos, de recursos humanos 2019 onde todo 
trabalho pedagógico do nome, contar historia sucata, nome móvel, brinquedos, corda, bolas, tem sido suficiente para trabalho 
nas diversas áreas do Projeto: Uma historia por leitura diária, alfabete canetão, !i\!ros da ................ 11.,_ .J,, ___ ,_ - pedagógico e V u auan IV UUI QI ILC' a 

conhecimento: língua mês com recursos do livro móvel, empréstimo de historias com gêneros rotina com as crianças. de assistência é 
portuguesa, de historia, leitura do livros da Biblioteca do textuais diferenciados e Porem interessante dividido por 
matemática, música, alfabeto com o abecedário bairro ou da cidade e durex. seria ter o auxilio de um semestre. 
ciências naturais, da Xuxa, músicas de roda, livros da escola, (a) Assistente Social -
ciências sociais, artes recitar parlendas, poemas musicas e vídeos - Humanos: Professoras, para mediar com maior 1 ô ;g e interpretação de textos auxiliares, alunos e toda .-- o 
e cultura corporal. gravados em pen drive, competência o trabalho :X: (") 

lidos através de desenho equipe, cozinheira, >· 
exposição de painéis de atendimento as V, z 

ou ditado de letras, datas limpeza e escritório, "' 
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- Estimular valores 
como respeito, 
cooperação, amor, 
solidariedade entre 
outros. 

- Valorizar a 
concepção de infância 
durante o processo 
inicial de 
desenvolvimento, 
considerando toda a 
ampla possibilidade de 
ensinar brincando, de 
maneira sadia e 
prazerosa, respeitando 
o tempo e iimtte de 
cada criança. 

- Tomar no dia a dia 
asse píocesso que é 
tão necessário mais 
leve e mais consciente 
para reforçar com 
base em 
Fundamentação 
Teórica e Pratica as 
etapas necessárias e 

' .. • ( ............ CREC~~ COMUN!T~~~°'t .... . 

~ PINGO DE GENTE / { - ... ! CASA DE MARIA / 

~ ···················································.r 
comemorativas, 
identificando sons iniciais e 
finais de palavras. 

• Matemática: 

Projeto conhecendo 
números e quantidades por 
meio de jogos e 
brincadeiras, seriação, 
contagem, trabalhar 
noções de grandezas e 
formas geométricas. 

- Música: 

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 turmas trabalhando 
as datas 
comemorativas. 

Confecção de boiiche, 
utilizando recipientes 
com água e sucata para 
manusear. 

Confecção de bandinha 
musical de sucata, 
áudio e vídeo no pen 
drive e TV, brincadeiras 
cantadas e ioda 
musical. 

Pesquisa da historia do 
nome, confecção do 1 ° 
RG, painéis de 
orientação ..2.ara a turma 

coordenação e diretoria, 
que completam nosso 
quadro de educadores, 
assim como também a 
participação direta e 
indiretamente dos pais. 

- Financeiro: recursos 
próprios, recursos 
públicos e doações. 

- Através de palestras, 
reuniões, teatro, passeios 
educativos, dinâmicas de 
grupo, comemorações e 
confraternizações e 
plantões de alendimenio 
individual com as 
famílias. 

familias visto que uma 
parcela atendida 
enfrenta dificuldades 
financeiras, casos de 
falta de higiene e 
precariedade de 
moradia. 

-Materiais: esportivos e 
pedagógicos para 
reposição mensal e 
atual para cada faixa 
etária. 

- Financeiros: Aumento 
verba para manutenção 
de bens íisicos e 
materiais do prédio 
escolar. 
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maneira mais 
apropriada para cada 
faixa etária. 

~ 

por Mês - Conhecendo a 
minha Cidade, Passeatas 
em torno da escola, Meios 
de comunicação, Projeto 
Alimentação Saudável e 
etc. 

.. ~ f ···········- CRECHE COMUNITÁR~\ ..... 

~ PINGO DE GENTE ) 
( ~ - ~ CASA DE MARIA ./ 

\:.. ········=····························.i 

..., 

e expor para toda 
escola, apresentação 
musical, manuseio de 
alimentos, aulas de 
culinária e registro de 
livro 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. - Artes: 

Trabalhando com cores 
primarias e secundárias, 
texturas, sensações, 
releitura de obras de arte. Pintura a dedo, com 

pincel e rolinhos, pintura 
de tela, mistura de 
cores, textura com 
gelatina, farina, terra 
molhada e cheiros 
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• Cultura corporal: 

Jogos e brincadeiras de 
equilíbrio, lateralidade, 
coordenação motora e 
noções espaciais. 

~=======~ ~ 
CRECHE COMUNITÁRIA '-.. .. 

~ PINGO DE GENTE )1 { - - ! CASA DE MARIA ./ 

~ ····································-···r 
diversos. Colagens, 
desenhos e recortes. 

Circuito de obstáculos, 
tanque de areia, parque, 
brincadeiras em área 
externa com bolas, 
corda e etc. Interação 
entre turmas com 
gincanas e brincadeiras 
para coordenação 
global da criança. 
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r'(· ·················~ 
CRECHE COMlJN!TÁRIA ... ) 

• ~ 

~ I .. -~ ........ 
- Integrar as famílias - Realização de festas, - Ter integração da -Familias, pais ou - Promover 
para maior reuniões e bazar. Família como parceria responsáveis, diretoria, encontros 
participação da vida diária no processo de coordenação, corpo bimestrais ao 
escolar de seus - Toda equipe se desenvolvimento da docente, discente, longo do ano 
dependentes e empenhando para com criança. familiares e demais letivo de 2019 
conscientização do ato carinho e atenção tomar funcionários. cornos 
de educar e esta longa jornada que os - Elaborar convites, familiares, 
desenvolver pessoas pequenos passam conosco providenciar lanches equipe 
tendo a educação rica em ludicidade, coletivos para passeios, pedagógica e 
infantil como base. fantasia, alegria e muito conversar na saída ou empresas 

2 amor, todavia não na entrada com os pais parceiras. esquecendo- se da convidando- os para 
imposição de limites, reuniões, fazer cartazes, 
regras e disciplina escolar. oficinas, reuniões para 

mostrar o trabalho da 
escola, etc. 

..,., "V 

~ g 
>· 
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3 - Proporcionar o - Formação continuada da - Investir em educação - Promover encontros, 

~ desenvolvimento equipe. continuada para a reuniões e palestras .,_ 
profissional de toda equipe em parceria com com profissionais o ~ 
equipe com - Cursos e palestras a Secretaria da qualificados, para \)J '-
conscientização e disponiveis. Educação do Município superação de situações .<) ~ 
aprendizado, onde a onde constantes de nealiaencia nos 
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~ ~ ' s CRECHE C~~~~~~··11.~ r, PINGO OE GENTE ) 
CASA OE MARIA ./ 

~ / . ·····················f 
teoria e a pratica - Reuniões motivacionais reciclagens irão 
possam caminhar em reuniões pedagógicas e colaborar para o avanço 
juntas no nosso dia a conversas e orientações e melhora de técnicas 
dia. individuais. de aprendizado e 

consequentemente 
melhor qualidade na 
pratica diária com as 
crianças. 

- Divulgar folder de 
formação continuada. 

cuidados com a 
educação das crianças, 
para um melhor 
acompanhamento da 
vida acadêmica. 
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APLICAÇÃO DE RECURSOS (previsão de receitas e despesas) 

FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL- SUBVENÇÃO 

VALOR: $146.621,30 Ounho a dezembro) 

~ 
CRECHE COMUNiTÁRIA \ ..... 

PINGO DE GENTE ) 
CASA DE MARIA (/ 

..................................................... • 

OBSERVAÇÃO SALDO RESIDUAL EM 31/05/2019: R$14,206,51 REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DA PARCELA DO 13", 

1-RECURSOS HUMANOS (Fonte de recurso municipal) 

Encargos Sociais e Trabalhistas 

QT Formação Cargo C/H Salário 
Profissional 

FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13• 

Regime Uquldo 8% 7%,5%, 1% 8%,9% VA/VT 1/12 
trab. ou11% 

15%,22,5% 
O.T 

,27,5% 

1 Pedagogia Coordenador 
40h 

R$3.908,84 
semanais $312,70 $2M3 $39,08 $429,97 $120,00 $325,í3 

20h 4 Pedagoga Professora 
semanais $4.456,05 $475,31 0,00 $57,12 $474,40 $680,00 $495,11 

1 Ensino médio Cozinheira 
44 h $1.251,99 

semanais $100,95 0,00 $12,61 $100,95 $320,00 $105,16 

44h $3.n3,98 Ensino médio Aux. creche 
semanais 4 

$284,82 0,00 $36,93 $284,82 582,00 $418,66 

TOTAL 

Férias Total Total 

1/3 Mensal Junho a 
dezembro 

108,57 $5.325,32 $ 37.277,24 

$165,03 $ 6.803,02 $ 58.018,59 

$35,05 $1.936,71 $13.5S6,97 

$139,55 $5.520,76 $ 38.645,32 

$19.585,81 $ 137.100,67 
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• 
2- DESPESAS DE CUSTEIO (fonte de recurso municipal) 

Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa 

(Material de consumo) 

Material de limpeza; higiene pessoal; descartáveis; material para 
escritório; material didático; agua; luz; telefone; internet; materiais 
para manutenção e pequenos reparos; combustível. 

TOTAL 

2.1- SUBVENÇÃO 

Concedente 

liParcela 2iParcela 31Parcela 

X X X 

3. CONTRAPARTIDA (quando houver) 
3.1 INSTALAÇÕES PRÓPRIA: ( x) sim ( 
3.2 AUTOMÓVEL: ( ) sim ( x ) não 

4. Observações. 

) não 

4!Parcela 

X 

s•Parcela 

X 

CRECHE COMUNITÁRIA 

PINGO DE GENTE 
CASA DE MARIA 

Custo Mensal 

$1.360,09 

6•Parcela 7•Parcela 

$20.945,90 $20.945,90 

• 

s•Parce!a 

$20.945,90 

Custo Total (anual) 

$ 9.520,63 

$ 146.621,30 

9•Parcela l0•Parce!a ll•Parce!a 

$20.945,90 $20.945,90 $20.945,90 

A OSC r~colhe para fins previdenciário somente a porcentagem patronal, sobre a base de cálculo, que hoje encontra-se no valor aproximado de $1.588,07 mensal. 

121Parcela 

$20.945,90 

.,, .,, 
1~ ~ 

:e n 
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1ª -
O valor ilo INSS total sobre folha seria de 26,5% que resulta em valor R$6.442,92 ao mês, a Instituição não tem recursos para liquidar e aguarda processo que se encontra 
em análise recursai para Isenção. 
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.~,ndrade 
dagógico 

~ 
Cibele1:rlstina da Silva 

Conselheiro Fiscal 

······················································-----, 

CRECHE COMUNITÁRIA 

PINGO OE GENTE 
- -... 1) CASA DE MARIA 

/?,)\_. 
Vilmd;-Pedro Brldi 

Tesoureiro 

~,1. , - A~-
~~onver,a Affonso 

Conselheiro Rscal 

• 
~ 

Bauru, 13 de junho de 2019. 

Djalma Fd!r.andldo Pres!f:c 

rf ~ (o ~ _;..1-).IY",f'- -
Tamyrls Baptlsta r.astelano 

Conselheiro Rscal 
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CRECHE RAINHA DA 

PAZ 
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INSTITVTO DE VALo~çÃo, PROMOÇÃb E rt<ÍTEGRAÇÃO l;iUM_~NA. ,., ~ 
CRECHE RAINHA DA PAZ: 

' 
·rodo o l{Ué-reabe ute menino (a)~ meu nome, a mim é~~•-e 9uem r«ebe a~ 

_ .recebe Of/Ue/e f1Ue lflr'enviou~ (Lc 9,48) · , 

---
Ao 

\ . 
PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DQCUME 
.CIVIL DE PESSOA JURIOICA DE BAURU . - . . ) 

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

. r t• o.~ ~ .! .;:. , ; ,- . : . • ···~ L, ~~J 
Rlll J:M., oe , ,, · .. _ .,_ : • -., · .• ::, !i.1!1 W 

Protocc.c.-io a :,:,_:o . .i.!. .. _.;°2 ,· 
Snbo r.• 0004 8 

· A "BOM PASTOR" Instituto de 

Valorização, Prom~o e Integração Humana, vem req1a1erer a av~rba~o 
. 1 

da Ata da Assembléia Geral Extraordinária e par~ tanto j40to a. prese'nte 
' '1 Ct" 

03 (~ cópias da referida Ata, assim com a relação dos membros da 

Diretoria. 
\ / 

) 

Bauru, 10 de maio de 2007. 

' ~ 

Celenlta ~ -Coelho 

Presidente 

[
CONFl:R~ COM o i 

OFtlGINAL @ _,---~n 
' . ·-· ~ -

.-----
Rua Hal ~idar,3-14 ..'.. ne: (14)3238-2893-CEE: 17051-5~0 - Bturu /SP lrCNPJ: 5476173SIOOOl-71. 

., · . ' . . 

Rua Julio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8 - Jardijn Panorama - Bauru/SP- dP: 17011-137 :, 
Fone: (~4) 3235-5575 - Fax: (14) 3235-5~;'79 - e-mail: l.cartÓrio@uol.com.br .. 

~ / 

· -· · · · -· · --- .. - ~ .. ... _. ..... .... i; ......... ...... .......... - · · •• . ... - . ,- .. .... . • •• · - · -~--- ---
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INSTITUTO DE\' ALORIZAÇÃO, PRO MOÇA O E INTEGRAÇÃO HUMANA.1 
CHECHE RAINHA DA PAZ : 

"To90 o que ~ebe este menini, (a) ·êm meu ~me, ç mim é que recebe; e qlltf"'... 
' recebe a mim, reabe aquele que me enviou~ (lc 9)18) ½ ' 

( . / . ...,,... 

A "BOM PASTOR" Instituto de Valori:zação, PromoçãQ e Integração Humana - ·«e~ 
. . \ . .. 

Rainha da Paz", realizará no dia 04/04/2007,, às 21 :OQ horas.· em sua sede situada à Rua Halim 

Aidar, 3-14 - Santa T~ CEP:· 170S1-S50, Bauru/SP, a Assembléia Oeral 

Ex,traordinária para de~berarem ~bre o segui~te ~ma: Proceder·a .. refo~ no estatuto ~ 
Entidade. . . . . 

'\-- i .. ,: ·1 

1 

/. 

Bauru, 2~ de março de 2007. 

Atenciosamente, 

' 1€~--o 
CELENITA DE OLIVEIRA COELHO 

PRESIDENTE/ DIRETORA 

\ 
i 

\' 
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l° OFICIAL DE REGISTR9 DX"IMÓVEIS, TÍTULOS EJ>OCUMENTOS:,.E CMl, DE PESSOAS JUitll>IC~~~ 3 
. COMARCA DE BA.URQ.- ESTADO J)E SAO PAULO . -- · ~ 

José Alexandre J>iais Canheo : ....-\' 
f OFICIAL 

PROC. rdt.__ .;....i...,,_._...__"'!""f-_ 

. FOLHAS __ • __ --.. -· ..... ---
, . 

Boní Pastc,r 1 • 

. INSTITUTO DE VALORIZA~O • .PROMOÇ,iO i~IN_TEGRAÇÃC> HUMANA. ~ - ~ 
. : CRECHE RAINHA CIA l'AZ · , 

ºTodo o qw re"'1c este,,.,,;"" (a) e1n meu nomé, a mim é qw rw.be; • '"':111 IVadJe a mim, reedtl OffWlé qw ,,_j,,.j,,,,~ (u 9.48) 
\ COPIADAAl"A ·. .r ···,--

ATA DA MSBl9LB4 IJERAl. EX'JRAOIONMIA OE......,.,. ooac• P~--ffl\lTO DE Y~}O. PftOll0ÇÃO 
E IN'IEGRAÇÃO HUMANA. . . . - : . 

~ qu;itro dia,.do m6a de abril de 2007. à 21:00: atendendo ~_)aital de 2Ml3/2007, nesta cidade, na ~ do lnll!IU'O, 6 1Jua Halffl, 
Aidar, 3-1-4 - Santa T....inha - BaurulSP. reurtlrMMe 01 rnenil1'oa dá Dlmlnri;1 e Auoc:iedoa descritos e aainadol - ,......, - • 
oonfolme e.táuto em vigor, .-a delibe~ o segulnl9 tllml: A~ do Eetatulo. ,. 11'9Ulellté ~ -<i-"ª de <:>lv9ira Coellio 
ptNidíu os tnlbalhos, que convocou os_p_,._ em~ c:Nmada. indicando U!]lá .. _aec:retilrifl.:lllan ~ de Olíllelra. para 
~ - • formou - comiMIO inlllgnlda por~ Mlfllns Coelho, lw Fefnando Ler-.e OIIMano'e MelCllo Toledo a.-
1ngrac:ià; para aprOIIIIÇlo e ....tura da s,iaen11e llla. Cem e palr,n ■ Sr-. Pra1~ PfopCI■ ■ ailllfaçlo !!OS seguinlN a,Ugoe: M 1• • 
Foi ■Nerado ■ 'sigla °8om PNC0t 1. V. f . 1. Hwn■n■º si«a Bom P■IIDI', o 1~ 01 lllffllC!I mocieçl!? cm, com flnl nlo 
econõmÍCOII, eartter tllenl1óplco; ■-illenqi■ I, culllír■I e educa!M>; no art. Z' Fcil ullltldo ~- p■11 -O -eom'P■llor - lnltlluto ~ 
V■lorizaçlo, Promoçlo II lnlegraçio Humana•, 1em camo ~ pn!ÂI a!íahll ~ ·a 1- 11ft lllueçlo de elâlllo e 
vulne!abilid■de ~ e flmlar. ~nllndo • d111111m,olwendo PfflleD altclqtlldos ■ vàlori.tlçilo de wide: t promoçlo lurw • 1 
integr■çlo 10à■1 ■ fim de lllllnder: Criança e adolellcenlee~ de atividld• c:ullurlil, eepoitiv■s e edue8c:ionaíl; ~ de 
amboe 01,-os que M encontre ~ llluaçlo de Whlltloaaoll IOCial; Edu::■doles, monlonn • ~ dé infonnlçlo em 
■IMdedeseducac:ioneiae de~; Adllloaem ■!Mdede&c:ulbnil. 91Porw• e piofiAlonalzl..._ P......ró ~...-■-viços: 
I.,~ em perfodo ._.i alenç■s de 2 -• 6 anos• 11 rrw )lllando •iu..de■erM>lm•lto ~ culbnl • ..,...._ 
uMigut■ndo os ~ cta ·criança como ddadlo em deNn~ no ~n,g~ -Cl9Che Rainha da Paz", 1~. ~r. 
deMnvolller .--s,anhar ~ que viNrn a v■lorlz■çlo da vida, a prtm0<:lo humana. e• lnlegraçlo ~•I. Ili. Alandet- perlodo 
contrtrio ■o escolar~ de 7 • 12·.,,c,a e~• 14 11n01. deee11v0Mt11do 11tividadM sí6clo-edocalt-. Qlllur■- • 
apo,tiy■s. IV. Al9ndar 111udol■sce11tli quelificanc!o-o pera o mercedo de tr■bllh!), V. DewlvoMtr progr■m■■ que viwn Ge,■çlo de Nnda 
• ~-VI. 11101111tlv« e capaeíi,-~ para o ■-cfc;ic• cio YO":'~'"=~ proj■tos. .11■ il9e d9 
c1e_Peod611c:i■ qulmica via■lldo ■ ~IÇIO ~ (awwcíenlizeçlo. MlltlbllHÇIO, , , _ , ~ edlpçlo) e ~ 
(l,ilgem, ~. enc■minh■rnenlD. líel~, foml■Çlo de profllSUJrlS, ~ e li' N de~). § lJnlco ' 
- Os MNíçi,a conatanle■ d■ finalidade d■ inttitui9Jo ~ MI' deletwoM.lc• ~lrnenle de acordo~ n poeJlllldades do °90I'(' 
P■stor" ;Ando que cada serviço podert ser raiizáélo de fonna lndapenclenulº; o M 3º. - F:ol d«.ado par■ :"No deeemlolYm■n!o de ■ua 

----· atividades o Bom Pliltor obNMlrá OI princlpios da llg■llcfái{é, ~ .... ,. ,no,údade; ,,ubliícídede. ■co,iOl,iâdllde • de eficilllCi■ e 

f ~ :!:nata.:~==== ~n::O~:'~º,;o:~ ~:e::=.=~--~~~=,,! ':!. •~-~ organizaç6ea ou entidades arn. n■cion■il ou -■noelrll. promo.,.r pir0U1111 com organir.lCiles e entidades Pllblca .ou ....., 
;'. •~ •'! n■c:lon■is ou eetr■ngeiras. clelde que ■plOV■do -~ G4nl Éldlebldinlri■º, o M S-~ ■llllrllllo •-•••• pera •A lnllluiçlo 

· · ~ Õ.~ podlri, t■mb6m, criar unldedes de l)l99teçlo de MIVÍÇOI para • e-=uçlo d• 91illldadlll, uliland,> de.,.,_ 01 meioe lk:itaa e lplic:■ndo 
. • ~ ~ NU l■IUl■do ope,aáonal lnllg,almenlill no ~ dàà ~ talllucionáº; o M S- foi alatado pa're.'0 Bom P■->r 6 
_ _-r ~ conS1iluldo SU.túnero Imitado de~. melcna de 18-01 ~ m,.rtlllltr■m PII'■ o cleatnvolvlmeuto CDl!IIN.ctoa ~ do 

- ·: 9 Bom Pailtior, diltinguidas em ~ de cinco c■lllgories: 1 S6doa f,andartci'9 .. OI que partic:ip;.,_ dl Pflmen -..j!bf61e Genll, li. 
~ .~ S6cloe Conlribuliltee, de numejo lllmitados que 9!,PPOP6em • contíl>uir ,egullrmenllt com a enld■de.,-!_H-~ ..,_..., 01 que 

~ p,__ NMÇ01 relevantlls • mstilulçlo ~ ■Ili• favor dela, corri i l cloaçlo de bem CM\ grall09 walor, IV.Sôdoe Honor6rtoa, 
.,··. _· .• ·.• ~ peNON tllic:N ou Juri11ic:ea que • ~ com beNftc:ios ....._ .. ., • julzo de Oilell!fle, -. ~melo de p9'dlo • 

• :: ~. Mffl inpbrtm ,wpons■billd■de am qualquer daa .,.,.., V.E,..._ - Eiiilí_... ..._,,que~ 0Dffl • 

· ::. ~ t: lnetitu~~i-c.11do p■rc■rln ou p,Nlando lffi.ÍÇOI, • lendo aaesce11tacto o -~ • único ºA admllllo dos ~ 
.; o Honcritlo&, Conttlb\lin:là_e e,._. OU ElltidadM ld6neat, dar~ lndeJ)e)ld~ de 1nacionai'8de. IUD. raça. COI,~ IOCial ou 
; •' , crença ,eliglou e NU ingw • ~ por meio do pree11c:hirMlllo da.11ma •Jicha de nc:riçlo, • ~ os ...... ,equidos: 

,.: :~ •~nlllçlo de c-iua de ldenlid■de OU~~. ~ 'llidlde 1/IOfal e ,eputaçlo lbde, ponlulldede dl!I COI~ 
■Moci■llvN • ■prOYaÇlo pele Oinllorl■" ; o -~ r foi ■-rado 01 ~ lnclaos 1. Vfbr • ser ~ ,,_. 01 ca,p etewos, 
wlwadal as WICl■çON deá Estatimº, Ili. ~r adal9Ci, ... - a"9'"'81, quaneo - ·aa e/~'íla ~ ctue lhe 
P■nlÇ■III deawiW:M da- dilpoeiçõN deell,Ellallm". ia.incluldo o índio IV°Dellger-a qualquer111ff.,o ·diellÕrle~ da~•. 
houll9 • ■ler■çlo dÓ 9lrnbolo 5 pe111 e pelavra t,e,tr,■fo no ~ -~ d...._~ o M J' fdfàlirado o ~ N •Ãlilllll a 
dlllerml,laçlle■ da OinlCori■ ••~de .'8Nmb161a' • ml4àdó,o 118("""'9S·lncillos IV. 'Ôefender o.~io • 01.U
dl' RNOCilçlo" e o, V. -Votar ~ocallo da~·. e-lnleridos 01 § r°'Poderiío •rexduldos ou demltldcis 01·aóciol que: 1. Clei1j1mn 
espo111e!-••• ddrnlir-. ■p6e jll■tllkall.,. ~ -=rito doe ~de..,, cle■lig■nanlo, H.dnobedece1w11 o. ~ do_..., 

--'.....,--- e1ou.do 19gi'n■llllo inlarno, JN. áll1tarem conb;■ • dem6es da dlnllln!~•. AIN:ml61a ~~:• •~ dD "8om Paib", • 5 ,. 
Z' • A decillo de exduslo de ~ M1' ~ pela DifeCoria e.cu1iva d«ldt1 que PIMIIChidos qúllilqult.doiis raqllilloa l)l'■Willos no . 
patjgrafo aneerio,; o M tt• • Foi elerado p.a "A \aa1tbl6i■ ~ -6191o aat.■no da.___ KCIII. COI 1én j;,i·• 6 cto. -ciedo.l ..;n 

pleno gozo de-dnloil~. Panlgtaro único-AAaembl6ie Geral Onln6rfa w6 -~ com •._.d■ udnlma de 10 
(dez) dias conidos por melo de edital lixado na sede da instiulçlo e. publicaçoo 1111 lmpr9nsa k>::al". o M 13 foi ...,. o incieo rv. 
• • w sobre • ~i6ncl■ de adqulrlr, alienar. tranaigir, hipoCecar qv pennwr bena petlimonlulsº. e Tol inMfldo o liiciso VII. 'D■cid; 

• --11611Cia da fiml■r COIMnlo; l)lllt:8ria, b•clrnbio w fili■çlo • Of!1■ iliz■ç6ee ou entid11dee públicas ou~ n■cionllil ou 
liilrangelraº, o·Átt. 14º ~ foi alwado para ·o cim oconw em Aesa::b161e Geral d!-. conmr ele a:■~ que_. l■vrad■ ■m 

_ livro próprio. lld! • "■provada ■uin■da peg l!,lllg1acltN J■ Direlorill o,tl)llloa Prwidenle ■ 5fa,9tjrio c1a' Alllemb161a e pe1o prMidente -• - . 
( d■ Entidadeº, M. 16º Foi allarado pa,■ ~A Aaembl6ia c;.m. ,um',_. Ordln■ri■rnenle uma wz por ano no mia de abril",• o Inciso Ili. 
.1 "Eleger e 9!!!IJ)0SNr ■ cada dois anos ■ Oilwtorill • o CONelho FIIC■I"; e o ind!lo IV º/1,ploww ■ p~oata de progr■m■ç1o 11)1111 &llllmeticla 
i pela Direli>ri■ :·. e t.nb6m o parágrafo único "A "-'nb161, Ge,-t Onlin6ria IC"1i prNillid■ e MC1eta1tadl por lód0I ~ . e1e11os entre 
' cs ~ ~ pa,■ - fm. As delibetaçiõee serio tomada em ll(icrutlnlo ~o. e~ outro proceaeo nlo Mj■ escol..h!cl.o . 

\ 

n■ ocasilo e por maioria smplN doa.~. •-lo nos ílens V e VI do •rt ,s- quenqo se •XÍ!linl 213 {dois larçoe) doa ,,...,,._.: o 
M.18" - foi ...ido o§ 3• - "O~ ct. ~ • ~ ·níiml,,o da o..,_~ e Co...-.o Flacel-. dert por eeailo 
deweiléÍo w protoa>lldo na 8K1911ria da lllllluiçlo que autmeliii,t c1en1ro de 30 {!mia) ~ 6 delblll8Çlo drAlla,'ltMià•, f--4-._.A e1eiç1o 

1 da Diretoria aert reelil.lda medlanté a proposta de dtapas apwntadas em Aaae~ colocnr~ em YOtaçlo, dewndo ~ ,clamada 
f. por,n■loria ■beoMII de votot• no cao de~ a~ ralizarl im■ il011■ para d~ d■• c:i.s-. Hwando chapa 
r úni!=a, POf dedllo ~· ,-1~ .J!:! a eleiçlo w6 leelizade por 1~•• f 5° foi~ O,.,... •A~ OU 
: ~~deNUÍI.~~-• t.mpo.wdlletillAid■ pordl,cblode..__,~,{.......,..emrffl 1 ;lupor......, 

-
-.,, 

ou !)O' ~~lrlwllll COIM)Clí(la PI!■ - linº, 5 6" foi Inserido o PI~ "Efft___c:a10 de deslltuiçlo de Dlrelorie, a .~m~• 
Genil _el■gert cs 'l'IOlláe ~--. 5 r foi iJiN,ldo o pdgr.-is 'Ocomtndo mnC.nde eoletlwa da Oi111tari■ e ConNlho Fllc■I • reepeàNOS 
....... ~ eles l6ciàs pode,j conyocer • Aawi;bl6ie Genil pera .i.lclo·• - chi-~ Cllli ~IJIUlo n "'8lldalo doe, 
IIIIIUrlClanlae. o M 19" lnNricHe o.indao XII. R.oiv.r C890II cm.- no p,aenla Nbltuto vil■lldo o inleteeee~ anticl■cM,e 5 t• ºA \ 

Rua Haliin Aldar, 3-14- Fone: (14) 3238-2893- CEP: 17051-550- Bi"ru / SP ·- CNPJ: 547O1735JOOOl-7~ 1 

1\.1 u~' 
Rua Julio ide Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8 - Jardim Panorama - Baum/SP - CEP: 17011-13 7 

Fone: (14) 3235-5575 - F~: (14) 3235-5579- e-mail: Lêartori.o@uol.com.br 
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Bom Pastor "' -! 
. INSTli\JrdoE VALORIZA(:ÃO, PROMOÇÃO E INTEGRAÇ~O HUMANA ) .: fl:> 

. CRECHE RAINHA DA PAZ , ~-
"Todo o que rei.i.~ ;,.,,;,,,, (Q)cmftliÚJ-, o mi111.t quereàbc:efl#Jllru:úu IIIÍ/ft, rc«licoqu,,•::w·~~ (Le 9,48) 

COPIA DKUA ' 
dlretofia reunlr-94H 9el'l1)f'e que nec~ uaeguran>1o a c:iencia de l0dos OI membrosº, § T O cpro pahl dos aaunt01 em 
pallll 6de meloril .,.,._., § :r "A llilwloria • Conlello nlo ~-~por.,_...--•* Nglllllf!o gra.(; oM. 2o- foi 
allerldO o lncllo l.~àl o Bom Palliof, ltilla e pwlw, judkial • ~•. ll ~11bl6ie Ge1111 ou illdica- o 
Pf"ldenleº, v.-~ o balall9(l~de lnsli;u;.;lo, oom 9 parecer do Conselho Filcal. * Geral OnlWllla anuar. \li. 
•~ cheque 1m cotW C1Cf1! o 

I 
Tetoll/Wo adoltralí!lo at delpesas", e --=entpu-M o lnc:llo VIII. "Gtlir a actnlnilnçlo 

Oldmie Oll,COflllluw UIII adftilllín:,0,-, O 22" foi llltl,. O lncilo 1. "Seaàial a~ ela OnDil e ,9digit • CXIII.....,_ 
__., o M. 24º - foi lllindoo lndao L ºArNceda, e co11àililat • ~ doll AIIOCiados, ,.,..._ eudo ou donelMa em dinheiro 
ou em bani, mantendo em dia a eucrhlraçlo, devidarMttl& CX1111p1ovada", • o lndlo V. ~ -••bMn•• o belanolle para 
ap/O'taçlo do ConNiho Flacal"; e aCNl0tl1tado O ~-ünico "A p,llltaçlo de aJl1tà ~ OI principio& fundamenlala e U 
IIOffll8I lnelllilra de CXilàbildade, dendo,4e publi{~·no 811C:Wl■l-lt0 .-ádo fi9cat'til oalTIO'iiiCl9\,0w ~ . irdllrlclc, 
c:et!id6es negalMa de cMbll> Jun11i•> INSS"; o M. 26" foi alllrado o§ 1• pe,a -O rnaldllo.do eóí.eh>

1
~ _..-o da Onlolle'- • 

o§ :z- "Em caeo de vac1nc1a, b rnandalo Mrá ...-nldo pelo lapec:tM) ~ . ali6 o tl6nnino do-~:~ M 2r foi abrado o Wn 11 
"Exarrinar o bllllnoele Mfflllllr8I apr,--.tado pelo "9Cur,all'Q, opinando a NBpllilDº, •o_, per'9tafo .WC0-0 Coneelho Aecal reunir...,. 
Otdinlrilmenle a ceda N111Nn e, f~~ ~ que "ll'Cllllr'?"; o Alt. 28" Foi ailllrado.,,.,a ~ wdedo a pe1oapc;Ao de 
ramunençlo, Vantaoef!t ou beneflt:ios, direta ou lncliffltnmenle, por qualquer formá ou titulo, peeo. ~ . COtlNlheiroa. aoclos. 
lnatiuidorN. benflllores, ou equlvalenlN, 1m razio elas cJOmpet&nciaa, funç6N ou atMdadlla que 111N Njam atl1buldat pelOs respectivoa 
·1101 ~"; o M. 29" foi .. ndo i-amenl• s-t;._"O p-~.i6fllo do Bom.PNlor wi conatiluldó de bena m6wis t inMis, 
VltlQllol e semo,énllll. aç6es, apõlcaíela dMda Jll)lllca. ccatribuiçOe9 clQ6 - :ied111, 8Uldlio e 4offal\los em dinllelro ou eep6dls, 
auxUios oficiais a.i IUbvenç6ea de qualqu« tipo, ~, 001110 o aaldo em CIÍJCI ou contas bane6nas,lque licitamenla poesua ou venha a 
pouu.-; No M 30" foi allilrado "O Bom Pastor aplic1rli suas rendai, ,... aelViQol • eventual l9Sllbdo ope!11donai lnlegrúnent,a no 
tanll6rio nac:ionll • "" ~ o ~ ~i,o1wne,.., lie - cti;i,llvw ln■llluc:ionala.• tamb6m foi alletado • - f para • ,.._. 
png,a1o por orientlçlo ela ldwogilda raeponMvel; e, M . 31º foi •lirado~. -o Bom .Pator nlo dillilllti rwulladol, dMdendo1, 
bonilicaç6ea, perticipeçõa OU ,-.:,ela do MU ~nlo, sob nenh!,mà ·liimll"; O Alt. 32•· foi lllief'ado ~ -0 Bom Pnlor aplieali U 
.~ e doaç6N l90lblda nn llnalidadn:a que tlStiajam vinc:uladaa"; o M. 33" foi dtrado pe,s ºfnl-t:ao de diMoluç6o ou 
·utinçlc) de Entidade, deltinat6 O fWanlUII PllffllQ{!iO JWIIIIIIIICellWI a ~ COllgll- dotada de~ juridica, CXi111 _,. e 
liwldaclel pnipondlf.- no fitado de Slo Pliilo, pMe111teiâ11e1• no municfpio de origem • l9gilti-■ no COIINlio Nlciollal da 
Aa■ilCtnc:ia Soàal (CNAS) inexiltln<lo a uma Enlidadt) Pvbicl": o M. 3'. foi altarldo para -O Bom Pator nlo ~ -pllrirn6nio 
exclullvo de um g,upo delllmllnado de indMdUOI, flrlllllua, INdldadal de Clleue ou da IOCiedade oom carMer bell8llcanllt ci. .,.,..!Cia 
aoc:llr: o M. :W foi alletldo pan, "O Bom Pueor lfri di■eolwida por deci9lo de -'-5 ~ .... Gela& E:Jd.Ndi, ... 8IPf' 1 "•· 
com,ocada para - fin. quando• tome mpoúh,el .a a,lllinuaçlo de 1U1S alMdldtl'; o M.J!(t foi allalado para "O ~ ..._., 

· _poderj w lllÍOIINdO, no todo ou •n peite, 1m qu1lq1.1eir ''""°· por ~ ,da.rnaidtla ~ lallOdedol em Auembl6la Geral, 
eapec:i11roen1, oorwocada pera - fin, e entral$1m •rigor na data de_, ,wgialro am dartório": o M. 38',lol lndufdo ~afim 

(S- de melhorara -..r oNfVi9oa •lllledol ptll lnalitl.~,...,., -o Bom P.-, poder6 crilre oigarmr ~ que a., pera a 
----._ • sua /ll8IUllflÇlo. ~ corno coineeàalrar ~ e· swwlçol. -■,ljOIWel peros,iu ou oulias foi.nas de.,....., fundos ,1.,. atingir 

~
--.....:< MUI fina, nos 11111m01@1te EslaMo. Podffl, tamb6m. -'ilndo. C:OfMlllllncia. opo,tunlclade, evenlualmenle, dilpqnlblllraf a utlllzaçto 

. ) do audlt6rio e do·~ para 1811:airoa, me!llamit tor.trbuíçlo a w -ucta. ~ o. h de inatitulçlo·~-~ndo o art. 38 do 
) emlulo ■-rio.rP81:'8 ·-· filt :~• n1o hawen!tOIIIIM!Çloem _ _ ~ rol.~ alódos, .,..IMIUlllde~do 

~-:--, Elàilulo CXilft - ,._ ,__.,.., lando 911!.IIÍlà ••queçlo ., c6dlgo cM .-. COl'l9Çlo arlDgrMce. • amplaçlo da finfllidede 
- da lnetltulçlo e tamb6m pn,mowr-e celerlclade • melhorias no■ Mrviçoa l)Nltados. A Aaaernbl6la emou em deltJenlç:lo' por - hot'a, 

tampo esa requerido pelos pieeence,1 pera dilbeta • eatudo cuidadolo il aclaptlÇOes necess6rin. Depois de:CMCOfrido o lllmpo IOIJcbdo, 
~odtbllleondefoi~por lllllllinldldeltlmp>rillm,dl ldeqi,açiotuga,lda, que~emanàllo,aaldo pal.ÍIWiiJ■Mil 
~ Içando ~ fonna l9folmadi> e coneoldado o Ed11tuto Pldllo da lnstltulçlo. Flnónenle a S.-./ l)l99ldanle peaou a pelewa para 
~ .. ~.e na auMnc:I, de manlfe~ o_flada mall ... a tratar 911,acs-u a~ de todos , .e1e11 por~~ 

a 1111 "--Jlbl6la Geral Exncrdln4ina • dat«mlnou • ffi!r! que 'MfVI, de secr.wta para que ~ a Plft8llle Ala-e·""--8 a 
f9111s(n>jllllloaoâ61g101plllll0ol00,......_para,utlr1•ãbjur(dlcoa.Ae-ava1pormin-■inadl,peleSenl!Cn~ • 
• • co,l)llsloeleila, amltdos COQ]Q úlàl~ IPfUl/8CID. (A.) lJlan Apellldde be Ohllra. c...nu~ Coello. Andréá Maltinf 
Coelho. Luiz Fernando !.MM Oàvllno. 'Toledo Bmos lng,ada. A Pf9Nffll • copia 1111 do 111,c,,-Ata: folhes 43 * 48. eu. Ulian 
Apareeldl deOl!wíra~,- · dóglt,ala~1Ui;,•~laaínadapormlmepelap~. 
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, Bom Pastor !. " 
) . . . 

INSTITUTO DE: VALORÍZAÇÃO, PROMOÇÃO E INTE~ÇÃO HUMANA. , ~ ..;1 A 
. CREOE RAINHA bA PAZ . . >~ "T..,.,,.,,.,...._,..,.(11).,, __ •• ,,.,,._._ ..... ,.... •• ,___.,,..,;;.-.......-:~9.44) --· 

. \/ 
ESTA1UTO 

-CAPÍTULOI 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FJNS. 

\ 

Art. 1° - O "Bom Pas'tor - Instituto de Valorização, Promoção -e---lnteg_ração Humana·. 
também denominada "Elom Pastor", consütulda em 25 de Agosto de 1987, idea~á peta 
Diocese· ije Bauru. é uina ~~10 civil, com fins não econômicos, caráter filàntr6pico, 
assistencial, cultural e E!ducativo, que terá ~ por tempo indetenn~, cóm sede na 
Rua Hafün Aldar nº 3-14, VJJa Santa Te!Qinha. Cep. 17051-550, no n1\)nlclplo de Bauru, 
Estado de São Paulo e •> foro em Bauru. -· 

Art. 2° - O "Bom Past~r - Instituto ele V~lorização: Promoção e Integração Humana", tem 
como finalidàde prestar assistência às pessoas em situação de exdusão e vulnenibilidade

. social e familiár, implantando e cte_senvolvendo projetos ad~ados a valorização da vida, à 
promoção humana e à l~o social a fim de atender: Crianças e adôlescentes ~ravés 
de atividades culturais, •~ e oduéàcionais; Adolescentes de ambos os sexos que se 
encontre.em situação dti vulrÍerabll~ social; Educadores, mónitores-e-muttpicadoras de 
informação em atividades educacio~[s ·e de prevençãQ; Adultos em atividades culturais

1 
esportwas·e profissionalizantes. Pnmando os seguintes serviços: · 

f ._:· t ---·1 1. Atender ·em .. poriodo lnt~l ~ de 2 à 6 anos•~- 11 mqses Vis:800<> seu 
, .-. ·. f _ ""1'.' desenvolvimento bio-psic:o-eOC,I, ~1 e· ~rr:m.ial. asseguran<to os 1direitos da 
i ·, :: ~ c,...,· . criança como c:idadão em ~volvimento no programa "Crectif!•Recanto R~ -

. , da Paz". - ·-, - . 
í ' . : -,.~ 0( li. ' triar, i~ntar, dese~~ver e acompanhar pt'Ogramas que.visem a valot:izaçãoda 
: ·. · .! ~ vida, a promoçlk> humaha tt a integração social. -
, · _~ :; C: 111. At~r em perl<?(10 dontrítrio ao escolar aianças de 7 -~ 12 anps ' ~ 

· - _. ·:; C exceptjbnalmerrte até 14 anos, desenvolvendo atividades sócio-educativas, 
:·:-~ ~ culturais e,.espcimvas: ; · · · ' ~ ·e ~ IV. Atender ao adolescente qµalificando-o para o mercado de trabalho. : 

: ~ 
11 º V. Ç>esenvolvec pr::,gramas que visem Geração de r~a e EmpreendedO!ismo. 

~~ J _ __!J VI. lnceQtivar e caiiacitar pessoas para o exercício do voluntariado. - -
VII. °'8envolver · projetos na área jie dependência química -~ •a prevenção 

_primária (COllS4.ientização, !i8nsibilizaçãp,; informação. orientaçào e educaçlQ) e 
secundária (tríigem, aconselhamento, encaminhamento, treinamento, formação de 
professores, monitores e multiplicadores de inf~). 

1 \ - i 

~ Parágrafo Único - Os ~ corr.stantes da finalidade da institUiçã~{ podem ser· 
-~ desenvolvidos ~rrléíiê de apordo com as possabilidades'po "Bom'-Pastof, sendo ql)e 
-~ cada serviço podefá'ser realizado de tonna independente. · ------ -~ . -·•-º~~\ "'= Art.3~. - No_ ~olyirnento de suas a~ o Bom Pastor: observ8fá.'os ~~pi6s ~ -· 

~j- .......__ legalidade, impessoalidade, moralidade, pubficidade, ~lcidade e da efic:i6ncia e nãó -
~ ' fará '-discrimlnaçao de origem, r:àça, :sexo, cor, idad'e e quai~quer outras· formas de 

-' discriminação, prestandt> se~ ços g~tuitos e permanentes. - ; 
O CS: Parágrafo pnico - A Instituição podeni_ firmar conv6nios, intercàmbio,

1 
f~iaff-se ou integra--se a 

U Z quadro dé participante:; de organizações ou entidades · afi(lS, nac10nals ou estrangeiras, 
LIJ _ : promover parcerias com organizaçé/es e entidades públicas ou privadas, nacionais ou 

a: ~l estrangeiras, desde que aprovado em AflSel'Tlbléla .~ral Extraordlr7árla. -· LLI a:: 
!;c1 
·•• ... 

Art. 4° - O Bom Pastor terá um regimento interno, que.'aprovado pela Assembléia Geral, 
'. disciplinará o ~ funciónamento. 

Ru Halie .ütar,3-1-4 - fi'-: (J-4)3138-2893 - C t.P: 17051-550- Bauni / SP -C)JPJ: s.;701.7J!AMI01.11. '- . 
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,~·~i. 1° OFICIAL DE REG~TRO DE IMÓVEIS, TÍTULO~ i DOCUMENI'OS_ E CIVIL DE PESSOAS JURIDICJ.1~}[,: 
~}"f · - COMA~~.CA~EBAUR.p-ES!ADODESAOPAULO_ . ---,· f 
-., .Q; ~é' José Alexandre Dias Canheo : . ,:., 

'l!r~!:'F OFICIAL ' f._.~ .. 

PROC. Nª....,:..."--'-.;....:.....:,_+~~ I 
FOLHAS 

. Bom Pasto,• . -; / / 
INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO, PROMOÇÃO E I!'JTEGRAÇÃ'j' HV~~-----· ..___ { I 

CRECHE RAINHA DA PAZ . • ,. 1f 
7'7dtap,---at.lmlllllO{o}a,IIMll.,_,a,,.~pt""""'1;•,,..-,_.•,,._,.,,,,...o~,-,..~~9, 

·Art,. 5°. - A'l~stituiçã~ poderá, também·, criar -!_.Jn~iadet,•de prestaçi\9 de serviço ra: · 
execuçã9 de atividades, utilizando ,de todos os meios lícitos e l!t•licando seu llad 
operacional integralmente no desenvolvimento dos ol~eti~ inslitl.!cbiais. ·. 

CAPITULO li 
DOSSÇCIOS 

Art. 6° - O Bom Pastor é oonstiluldo por número ilimitado de s6c:los, -,~ de 18 ànos os 
quais oonlribulram para o ~envolvimento oomunu dos objetivos do Bom Pastor, 
distinguidas em número de cinco categorias: · 

· 1. Sócl95 Fundadores, os que participaram da primeira AsS!lfflbléia Peral; 
li. Sócios Contribuintes, de numero HimltaJ#os que se propõém a · contribuir 

regulamiente com à entidade; ; ' ! . 
Ili. Sócios Beneméritos, os que prestem serviços relevantes à lnstttuição ou 

ooncorrerrrem l'iivor dela; ·com a doaça~ de bern de grande v.Jlor; . 
IV. Sócios Honorirlos, _pessoas físicas ou jw!Qlcal! que se distinguem com benefícios 

relevantes, a juízo da Diretoria, como expressão qe · gratidão e -reéonhedmento, 
sem implicar em <,espqnsabilidade em qualquer das partes; · ' _. 

V. Empresas ou ' Entidades Idóneas, que contribuem com · a lnstitúição 
estabelecenilo pan:erias ou prestando S@!Viços:~ , . 

i"é 13 -.:1' 1 ~arágrafo Único. A Ódmissão dos associados Honorários, Contribuintes e Empresas g,u 
: ,. : j 'lN Entidades Idôneas, dar~se-ã,independente de nacionalidadé, sexo, raç;;i;''C9J', c:1J1sse $Õêial 
: .-, ::: - , ou· cré)iça religiosa e ·seu ingresso se dara par-melo do preenchimento _de.l,IÍlla ffch11 de 
• : , /00 inscrição, _e o~rvara ~ ~ui~ reqúisitos: apresentação~- ,~idula ·c1e 1~ ou ' 

'. :Í"'!f documento eqU1Valente,:· idoneidade mc,tal e re11utà.~ 11tbáda, ~ntuahdade das. 
• 'l :\: Q contribuições associativas e aprovação pela Diretoria · · 
1 •Q . -. ;_~o 

. ---~e 
• -'! 
• .t !:: 
·::! ~· ~ •, 

:..;; i 3.i 

O

Art. 70. • São direttos dos associados quites com sulis obrigações..socíais: · 
1. . vi,iàr_e-~r votado para os cargos,eletlvos, ressalvadas as vedàções deste 

· Estatuto; · · ___ , 
li. Tomar parte nas Assembléias. Gerais; , ..._ 

Ili. .. Solicitar esclarecimentos aos dirigentes quanto aos atos e resotlil$ões da Diretoria 
. que lhe pareçam desviar-sé das disposições d8:Jle.Estaluto; : :· . · 

1\1. · ·0esn~-se à qualquer t~mpo da diretoria a 1ttu1o·-c1e demissão. 

Parágrafo Ohico: Para go~ els direitos~ ~-"1is~ ·os,~ :tfevem 'éstar 
quttes com s~ _obrigações sociais. · 1 ( , 

Art. 8° - São deveres d~ sócios: _; 
. 1. Cumpdr_ as áis~ições estatutérias e regimentais; 

~ -

o--\ 
u~ 

li. 
Ili. 
IV. 
V. 

Acatar as detennlnações da Diretol'ÍÍl\e as resol~ .da Asír.mbléia; 
Zelar pelo decoro e bom nome da Entidade. · · 
Qefencter o patrimônio e os interesses da asrlociação; 

• Votar por ~o;ias eleições. \ 

w-a::~ 
/ 

§ 1º·- Poderão ser excluídos oÜ.~mitidos os sócios que: LI.I
LI. a: 
zO 
o 

1. · Desejarem espontariêarnen demi!if-se, .r1pós; justificativa !!9' escrito dos motivoa ,Í\\ . 
de seus desljgame_nto; · ' .. \~\ 

y 
Ili. Ate~m· contra as decisões da diretoria executiva, Assembléias Gerais -- e .l 
li. Desobedecetem as p~ltos do e&t.!tu!O e/ou do reglrqento h)lemo;- . ..._ -~ 

finalid~.!!,<> ~ Pastor; . . · · . 

Raa Halhu Aldar, 3-14.-'roue: (14) 3l38-!193-C.EP: 171)51-!SÓ- Baura l SP.: CNPJ: 54,'101.735/0001,71. .. , . ~ . . . 

Rua Julio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala-8.- Jar<!im Panorama - BauriJ/SP - CEP: 17011 ~ 137 
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; : , Bom Pastor ,: -
L •'• .••• • • 

INsrmrro DE: l(ALORIZAtÃo,-PROMOÇÃO E I~~ÇÃO HU/MNA. --cr 
. . CRECHE RAINf:IA l)A PAZ . . ; ·L 

"T«#opr.-a»,,.,.,.(Jt)111111N11mas,omirAlproa,b,Í;•.,...n:atbea-"t.rood,,eelflOfM!_•....,-:{l.c.9.4!~ 

§ 2° ·A-decisão de 7:rolusão de·~ócio. será t~ma~ pela Dirj?!oria Ex~a d~sde luer .. (· 
preenchidos quaisquo/ dos requisttos previstos no pan(lgrafo anterior. - , ,-' ' 

. . -~ . .-· 
' Art .. 9° Os sócios não re.ponden) iiem mesmo subsidiariamente pelos encargos da.Entidade. 

'· 
CAPiTULO Ili ,..,,. .. 

DA ADMINl,TRAÇÃO . 
: ,•-- r ,,,.-

Art. 1 O - O Bom Í>astor será adtninistradá por. 1, 
1. Assembléia Geral; • , 

li. Diretoria Executiva; 
Ili. · Consellio Fiscal. 

DA'ASS~BLÉIA GERAL E SUA COMPETêNICA 
1 • \ 

Art._ 11~ - A Assembléia_ Geral, órgão soberano da -vonta~ ·SÕcial, cóhslituir*lr dos 
associados em pleno gozo de seus direltos estatutários. · \ 1 

., • • • ,! :' • 

Paiágra(o Único - (\ Asrembléia Geral Ordlnária 11e3 convocada ·icom ál)lecedêm:ia minima 
de 10 ·cdez) dias conidos por meio de edital filmdó na sede da Ínstitu!ção e publiçação na, 

f:~·-, imprensa local. --- . . _ ___ ,-... """ ........... 
; ·; ~-": Art. 12o_-A ~ia.Geral se realizarâ, em pri~ convócàção corn'll'~pe_213 
, .' ,-· . dos associados rio rrilnlmo'. em 6_8$unda convocação, 30 minutos após a prlrpeira,lcom a· 

. metade mals um- àssociactõ, é 'ei'n )e~ira e última_ 'Ç_Onvocaro, quinze niinlito!!· àpóil' à. 
, . : :; ) fixada, com o número de, associaclOS que éomp~ceréhC- / . · · ... 

. ; .!í 
_.1,.:~ 

. -· .. l! 

. : .; -~ 
. - ., r. -.-=:-

Art. 13 - Compete à Asslimbléia Geral; 
1. Eleger a Diretoria-e-o Conselllo Fiscal; 

li." Decidir sobre a reforma do ·estatuto; 
ni. Oecldir sobre a extinção da Entidade nos tefT]los do Artigo 33°;. i 
IV. Decidir sobre a conveniêr,cia de_.adquirir, alienar, lransiglr, •hipotecal'-.ou permutar 

bens.....,.monlais· ·· ·• 1 • , ~ · ,. , 

V. 
. VI. 

..,...... • . t ,'r.• • • 
Aprovar o regimeryto,internoi ---- ' · :_ • ' ,:- • · 
A destituição doii-"membros da ãire!Ofia ~ciJllva e do conselho flsclil; em face de 
causa que a juslffique; ·· ' . . . · 

VII. [)eçjdir~·a (eirivenÍê.flcia de finnar convênio, PílfC8rili, 'i,ntercãrp!i4> w filiação à 
-~ organlzáções ou entid;l&s publicas ou privadas nallionais ou estrangeiras. · 

O 
"~arágrafo único - Ocorrendo ia. destituição m:;~ membro d!! Dlretoria E_xea!lipO\I do 

..,,,_ Conselho Fisc@I, a AssQ!Jlbléia Gemi designará-um -sócio, ~ que Qlliles. com--suas 
e . · ol)rigações a OQlpar o lugar v~o ~ 1\6 !'ará uma {iova eleição no pqizo de 30cltas contados 
-=::; ...,1 da decisão da Assembléia. ' ' ,. • · . ,. -' · O< . . .. , ;? . / . 
U z Art. 14• • O que ocorrer iim Asselnb3éia Geral devera CllC!Sl8r de ata cin:\mslanCiada que 

_ será lavrada em livro prt,prio, lida e SQ aprovada assinada PÇl9s inlegraffl!IS-da Diretoria 0\1 
!;:!:! ~ pelos Presidente e Secretário_ da Assembléia e pelo presidente da Entidade. . --'.. .... _ ~· / ' 

~ ltx: .Art. 1 s• -A Assembléia c;eriii,Í>oderé' llE!r Ordinári;i ou Extraordi\iária. 1 

'.;~ O Art. 1il• -·A Assemblélà c;era1, realizar•-s-H Ordi~ariamente uma vezpor'Elno no mês de dbril .. 
. r· I. para: ~ . . . . . , ~ . 

t: Apreciai ó 'i-eta!trio anual 'da Diretoria; __ 

Ra lhllm Ald1r, 3-14-Fóae: (l4)3i:5!1-21~-cÉP: 17051-550-(lll•ni ·/ SP::CNPJ: 54.70Ú35i0001•7_1• . 
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COMARCA ~§BAURU-. ESTADO DE SÃO PAULO _ 

1 1 :r 
. _ José Alexa~cg~ias Cánheo , _ , i 
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f;;:.i :;;i ~~~:ac, 
i.:'!i] 
~ •· -~ ,1 

FOLHAS 

Bom Pastor 
INSTITUTO DE VAL~çÃO. PROMOÇÃO E INTEGRAçÃp HUMANA . 

. CRECHE RAINHA l>A PAZ ' , -\ 
9nd,op,.àl,.~.,,,,;,,o(ll)•.,..,,.llldltlW.•--~~iw:.b.,·•twi•,_••--f,__.,c-,,.p .. -+,~tLc~, 

li. Discutir e Homologar as contas e o bala~ço apf(Mldos ~lo ConsE!lh'~ Fis~ "' ~ 
Ili. Eleger e empossar a cada dois anos a dlretorta e o conselho flsQII; .' 
IV. Aprovar a "pi-oposta de prbg, amação anual submetida pe\a PiJ-el(>ria; , 1 

v. Resolver sobre prppostas de fusão., inco,poração e disSoluçã'o da Instituição, e de ·---
seu-patrimônio; , 

1 
r· 

VI. Autorizar a alienação dé bens quando se tratar ele dpação onerada com""1ca"QOS; 
VII. Aprovar ou não todas ou pardalmente a previsão orçarm,11$ia .elaborada pela 

Diretoria; · • · 

' P11rágrafo único - A ~sembléia _Geral Ordinária será presidi$ e secreiaFiada por; sóciQ!! .. 
regúlares, eleitos entre os presentes elll)écialmetrte para e~e fim. ,l\s deliberações serão 
tomadas em escrutínio i;ecreto, casa outro proc:essé'ÍÍão se\escolhldo na ~ e por· 
maioria simples dos pmsentes, exe$10 nos Itens V e VI do. .art 16" quando se exigira 2/3 
(dois terços) dos presentes. 

M 17º •A·'.Assembléia Geral extraoroínâria será.COIIVClCada: , 
f. Pelo Presidente, ·com antecedência mlnima de 3 (três) dias, sempre que o assunto 

a ser tratado não poder> aguaÍdar .a 1)1\Íxlma--Assembléla Ordinária, por causar 
prejuízo ao andamento ,da Instituição oµ prejulzos monetários ou morais; 

li. Pelo Conselho Fiscal - ·· 
111:· , Por requerimento oom pelo menos 50% dos :sócios quites COI!) as obdgações 

sociais. _.,,.... 
·DA DIRETORIA,QECUJIVA ; ·•-::J 

·- ·; Art.18º -A Diretoria será qo~stitulda por 1 (Wll) ~idente, 1 (um) VÍ03-' Presidente, primeiro 
· ~ Sectetario e segundo S8,l:l'lltario, primeiro Tesoureiro e .. segundo 1·esoureiro, eléitos em 

; i Assembléia Geral Ordináiia: :. . .. -· ( . '. '- - --
:,,. ·a ·--~ , - ,~ ·- ·. --=- . ;.: "' ! § 1•" O mandato da .diretoria será de 2 (dois) anos não devendo haver mais de 1 (uma) 
··· - 8 '1 reeleição consecutiva,· • . ' - ··· - / _ . ---J "'-

§ 2• - Em caso de vacãncia, o mandato será assumido pelo ~ ,:suplente até seti 

o 
~ .... 
o< Uz 
LLI -

ffi !:2./ ..... o:: 
zO 
8 

~= ' '~--
§ 3º - o pedido dê·renüncla_de_qualquer membro da,Di~Exeçu!\va'a.Cd/lilelhQ Flf!Ça! -~- · 

__ se !lerá por ~9rifo devendo ser prolooolaqo 11/i ~Cl'E!taria da Jnslituição·que ~meterá; 
- delitrode30(trinla}dlasé(leliberaçãodaAssembléia. --:· .. -: .... ' ',, · 

§ 4• -A eleição da Diretoria será n,allzada mediante a ·proposta de chapas apresentada$ 8IIÍ 
As&embléla, que colo~-em votação;'ctevendo ser aclamada. por maioria -absoluta de votos 
e no casa de -~pate a Assembléia realizará uma nova elei~ô·QBra desiarl)pate das chapas. 
Havendo chapií única, por decisão unânime da Assembléia .Geral, a eleição será n,atizada 
. por aclamac;;o; . .. _ 
§ 5º - A Dlrétorta ·ou qualquer um de seus membros poderá, a Q!Ullquer tempo, ser destitufda 
por decisão da Assembléia, mediame a manifestação, por_ -eS<'.rito ou por reunião 
especialmente oonvoca<la para essé'fini; " , . 
§ 6º - Em caso de <;lestittlição da Diretoria, a Assembléia Geral elegera os novos diretonts; 
§ 7º - Ocorrendo renúncia coletiva da D~toria e Conselho FISC81 e respectivos suplentes, 
qualquer dos sõcios._poderá con1!l)car â'Assembléia Geral para eleiç~o de novos diretores··· 
q4e complefarão o mandato dos rl!nunçiantes. . ... , , . , 

Art. 19º • Compete IÍ Diretoria Executiva: : I ~ • 
1. Elaborar programa anuais de atMdaáes e execc.rtá,lo; , ··- . • , 

li. Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o ~lmual; . · . -- .. - - l'I\ 
Ili. Entrosar-se-com institulções __ gubliGas e pnvadas para ·m1ltuÍI oolaboração __ em · \V 

. . 
Raa Hllim A~.~14-Foae: (14) 3238-2893-Cl!ll', 11D51-550-+,uru /SP-CNl'J: 54.101,735/0001-71, w 
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Bom Pastor ,. 
INSTITUTO t>E VA[ORIV,ÇÂO, ~OMOÇÃO E INTEGRAçjo HUMANA . 

. CRECHE RAINHA DA PAZ . . . .,,f} 
-r ..... ------,~----··-~ ... IWlllt&:• ... ,....•.,...."fWl-... -~~9.~# 

atividades de interesse çomum; . . 
IV. Contratar e demitir funcibnários: · 
V. Aç,ravar ou rejeitar admissão de sócios; .: 
VI. Criar departatrierttos ou comissões visando o melhor ~volvim~ .da 

Instituição; 
VII. Implantar éde&mvolver prój~~os confonne Artigo 2º, 3º e 4º deste Estatuto; 

VIII. Prover Of cargos técnicos e ;dmlnlstrativos _, f 
'IX. Elaborar o regliitantq_ lnte.rno da l~tituiçio; . . - --· . . 
X. Contatar entidades, órgãos Federais, Estatais ou Municipais, que possam oferecer 

colaboração na área de prciJetos, subvenções e verbas para a manutenção da 
lnstibí'91<>; 

XI. AprtN8I ou não orçamento anual elaborado pelo Tesoureiro antes de submett-lo à 
Assembléia Geral; ' • · 

XII. Resolver casos omi~os no presente estatuto visando o inte,esse da entidade. 

§ 1º - A d~oria reunir--se-á sempre que ne_cesúrio assegurando a ciência de todos' os 
membros: -, -' - · 
§ 2º - O coro para aprova~o dos ~ssuntos em pauta é de maioria simples; 
§ 3 º A Diretoria e Consalho não poderão ser ~ por parentes entre si até segundo 
grau; - _ 

Art. 20• - Compete ao Diretor- PresiQeo:te: --· 
1. -Representar o Elom Pastor,:ativa e passiva, judicial e'e~udicialii'l'ente; 
li. Cumprir e fazer amprir este Estatuto e o Regimento· Interno; 
Ili. ·Presidira Assernbléia·Geral ou indicar o presídente; 
IV. Convocar e pre1idir as reunie~ de Diretoria; " 
V. Apresentar o ba:lanço financeiro da Instituição, com o parecer do Conselho FtSCal, à 

VI. 
VII. 
VIII. 

Assembléia Geral Ordinária mia: 
Assinar cheque em CQnjunto com o primeiro Tesoureiro autorizando as despesas; 
Decidir com seu voto os cases de empate nas deliberações da Diretoria Executiva; 
Gerir a adminis1r&Çao ordinária ou constituir um administrador. 

Art. 21 º - eornp.,te ~ Vice- Presidente: 
1. Subelifuir o Presidente em tottos: os seus impedimentos; 
li. As~ir o mandato, em caso de vacância, até o seu t6rmino; " 

_.~ Ili. Prestar de m~) geral sua ccilaborapão •~o Presidente. ._ / · / ;' \ 

. ~ -·~ Art. 22• - Compete ao 1• Secretário: ·o ~ ~ 1. Secretariar-. fl~ da Oimoria_ e redlgr as competerrtes atas;. 
ti:::'. "'• li. Publicar todas EIS noticias da:, ·atividàdes da entidade. 
e::::; ' \ 

O ...1 Art. 23• - Comp_ete ao 2• Secretàrio: 
<t 1. Substituir o 1 • ~iea8tário em suas faltas ou impedimentos; 

U 2 li. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; : · / 
LLI - Ili. Prestar, de moclo geral, a sua colaboração ao 1" Secretário. ' · · e:~ w--.a: 

\J 

1 

Art. 24• -Compete ao 1• -Tesoureiró: / _ 

zO 

8 J 
1. Arrecadar e-·ó>ntabifizar 8!1 contribuições dos Associados, rendas, auxilio ou 

donativos em dinhéiro-ou· em be.ns, mantendo enf dia a escrituração, devidamente ·---

li. 
Ili. 
IV. 

comprovada; -~' 
Pagar as contai, das despesas, ~ pelo Presidente; 
Apfasentar rela::órios-de receita.-9 ~. sempre ®e forem SOiicitados; 
Apresentar o relatório finana1iro para ser ~submetido à Assembléia Geraf; 

. ·, . : : ' · . 

.Rd lbUa AWa.r, 3-14-!Pae: (14) 32Jl..2"3 -ÇU: 11051...551- .... , SP- Cl'olrJ: 54.71J.7JSINll-7J. 
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Bom Pastor 
INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO. ~OMOÇÃO E INTEGRAÇÃO HUMANA. ~ 

CREClrfE~J>APAZ . . ':ff ·r •• .,._,.,..,...,.,,,,t.i----••~.,.,..._-.... ,.,. ... ...,,_..,...,.,. • ....-:(l.ç9.#J . ~ 
• 1 

V. Apresenta~_~mestralmente o balancete para a1>r0va~ do Co~selho Fiscal; . 
VI. Conservar sob sua guarda e responsabilidad:S o numerário •3. documentos rei 

à tesouraria, inclusive contas bancárias; · 
VII. Assinar j~e com o Presidente cheque e outros documentos; 

VIII. Elaborar até o mês de dezembro de cada ano uma j?revisão orçament~ria anual da 
Entidade, solicitando ~ra isso o planejamento ánuat de cada. projeto eté o mês de 
novembro. 1 , 

Parágrafo único -A prestação de contas observará os princípi95 f,untjamentais e as normas 
brasileiras de contabilidade, dando-se publicidade no encerramento exerclcio fiscal às 
demonstrações co~beis, Incluindo certidões negativas de débito junto ao INSS. 

. . 
1 

Art. 25º - Compete ao segundo Tesoure.-o: 
1. Substituir o 1 • - Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos; 
li. · Assumir o-mandato, em caso de vacància, até o :seu término;·. •, 

· Ili. Prestar de modo geral, a sua colaboração ao 1• - Tesoureiro. 

Art. 26º - O Conselho Fiscal será com~o por 3 (três)membms e seus ..respectivos 
s_uplentes eleitos pela Assembléia-Geral: ' · 

§ 1 • - O mandato do Co~lho Fiscal será igual o da Din3tom,_; _ . ._ -
§ 2º - Em caso de v~cãncia, o mandato sera assumido pelo respectivo suplente, até o r~-r término do mandato. -- · · -· --

. : ·; ~ ·~ 
( . .,. ~ . 
· ,,. :-· - ; C\. Art. 27º - Compete ao Conselho-Eiscal: 
1 · _ ,, : ~ 1. Examinar os Uvros de esaituraçã9-da entidade; 
: '. ~ ·~;-:1·· li. Examinar- o balancete ~táriosl apreMlflt-ado pelo/tesoureiro:ório, opina~daa ~~ 

_ Ili. Examinar os balanços e inven que acompanl}amo ~ · anual U11e&u,ia; 

. ~ IV: Opinar sob a aquisição e alienação de bens por parte da instiJlição. 
1 

·. ···6 
.. ~, 
1 ~ 
: ..:: ~ 

e. 
.Ç 

~:;. 

Parágrafo único - O Conselho Fi~I reunir-se-á on:linariamente a cada. semestre e. 
extraordinariamente, sempre que necessário. 

1 • f 

Art. 28;· - 1: vedada, a percepção '._de remuneração, vantagens,.,.otr ~~oiQ~. direta ou 
indiretarifente, por qualquer forma ,pu titulo, pelos diretores, conselheiros;· sócios, 
instituidores, benfeitores, . ou equivalentes, .,.em razão das coms:etinciaS, funções OI} 

~~~s que lhes sejam atribuldas pelos-f8Spectivos atos ~-q&- ~ --, 

. CAPiTuLO IV 
00 PATRIMÔNIO . 

1 

Art. 29º - O Patrimônio do Bom Pastor será constituldo de bens móveis e imóveis, veiculas e 
semoventes, ações, apólices da divida pública, contr-ibuições dos associados; auxilio e 
donativos em dinheiro ou espécies, auxílios oficiais ou subvenções ele qualquer tipo, assim 
como o saldo em caixa ou contas bancárias que licitamente possua ou venha a possuir.· · 

\ 

Art. 30º - O Bom Pastor apl!Çafá suas rendas, seus serviços e eventual resultado 
operacional lntegraln)ente nc>"território nacional e na-manutenção e no desenvolvimento de 
seus objetivos institucionais. 

Parágrafo único - Os recursos advindos c:1P.6 poderes públicos deverlro ser -a~ ·dentro 
do Municipio·i18 sua sede, ou, no ,caso de haver unidades ~JraS de seíviços a ,ela 
vinculada, no ãmbito do Estado concessor. · 

Ru Balia Aidar,3-1"-IFoae: (14)~2',J-CEP: 17051-55(1- ...,_ / SP- CNPJ: Sf.70l.7l5.'80tl-71. 

.,... . . \ . 
Rua Julio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8- Jardim Panorama ~-Bauru/SP - CEP: 17011-137 

Fone: {14) 3235.:.5575 - Fax: (14) 3235-5579 - e-mail: I.càrtorio@uo.J.com.br 
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Bom PGStor 
INSTITUTO t>E VALORIZAÇÃO, PRQMOÇÃO E IN'fEGAAç'ÃO HUMANA . . <'.'12-. 

CRECHE RAINHA DA PAZ ' .. · · ' 
'T«J.op,.._,._,.,_.,.[«J---••••l,-l'WdJc.·•..-,.,,.;.,,"r"-,_.j,,....-.-~--~~,.r·· . 

.. · : , 1 . . 

Art. 31 • ' - O Bom Pastor não distribuirá' resultad~. di'Jidendos, bonificações, participa 
ou parcela do seu patrimônio, sob .nenhuma forma. . . 

1 • 

Art. 32º - O Bom Pastor aplicará as subvenções e· dç,ações redebidas nas fina~• a que 
estejàin vinculadas. '. : .· 

Art. 33º - Em caso de dissolução ou extinção da Entidade, destinará o eventual patrimônio 
remanescente ·a Entidild.e congênere dotada de personalidade jurídica. com sede 'e 
atividades preponderantes no Estado de São Paulo., preferencialmente '. no municfpjo de 
origem e registrada no c~onselho Nadooal de Assistência Social (CNAS) 'inexistindo a uma 
Entidade Publicá. 

• Art. 34. - O Bom Pasto!' não constituirá patrimônio exclusivo dê um grupo detérminado de 
indivlduos, , familias, entidades de classe ou de sociedade com caráter . beneficente de 
assistência social. / · 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSÍÇÕES GERAIS 

···----: ( :~ ~Ârt. 35º - O Bom Pastor será dissolvida w decisÍ-e>de Assel'lffiléia Geral Extraordinária, 
· · ~ .':C\! eepecialmente convocada para es~ fim, qúando se tome imposslv~I a continuação de suas 

· r.- atividades. ·. 
1 -~ ! •· · :'• tr 

· ~ 4rt. 36º - O pi:esent~ estatuto poderá &;er reformado, no todo ou em parte, em qualquer 
1 • ~ C: F' por · decisão da maioria af)S()luta:' ·dos ass~~ em· Assembléia_ . Geral, 
; . e~ C · !mente convocacfa · para esse. firn, e entrara em Vtgor na data de seu reg\5b'O em 
1 ,. . } e rt6rio. ·· / 
! . .! . ~ - -. . . : . 

· · ::: t ~rt. 37º - O exercício soc:ial CGltlpre~nderá o periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 
, . :- cada ano. · 
: · r ..... ____ _ 

Art. 38º - O Bom Past,or ~ aiar e organizar serviços que concorram ~ --~ · sua 
m~, assim corno, ~rcializar . ~utos e ser_yjços, ~nv~--parcerias ou 

. outráS formas de arrecaclar futtdos para aitIngIr seus fins, nos termos deste Estatuto. p~, 
J:!::' também, avaliando a coriveAiênc'ia e c,p011unidade, eventualmente, disponibilízar à '4ilização 

~.....__ dó auditório•e do refeitório para terceiros, mediatita contribuição a ser revertida para os fins 
._ .. .::) da instituição. ·- ... 
..:::~k-.__ '-..;,~L_ 

--- Art. 39º - Os casos omissos no presente · estat.,Jto serão resolvidos pela IDinitoria e 
C) ~; . referendados ~ela Assembléia Geral. · 

?. ~ - · Bauru. 25 de abril de 2007. 
1 

rc~ll ~~~ - L~®~~;ra -
r. •=•• Presidente · /' · 1• 'secretaria ~:=s . : ~~~· -- ;' ~· 

,_ • · ··· ~:~ oi-a .. ~tiiê~ a . . . roMasson ~:, f3 J . ~\'':(:?<:;:"-,, - -oAB nº. i06. · . . . , ~\ ~)(:~~-' -· . 

--- ·- ·• l;,, ►·• ' ' .,,.,. 
R .. Hali111 Aldar, ~14 -F~~i,f/2»2119J- CEP: 17051-550- Bauni / ~P-CNPJ: 5',701.735IOOOÍ~7l~· • .. ' : ~, 
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O Bel. JOSÉ ALEXANDRE DIAS CANHEO, Prin~eiro ~ .. 
Oficial de Registro Civil das P~ssoas J~rídicas de Bauru, certifica que a presente 1 : 

certidão, composta de 7 (sete) folhas, extraída em.tópicos, nos termos do a1tigo 19 \ 
da Lei Federa 5/73, correspondente à pessoa jurídiça denominada 130M l_ -

.. P ' · - DE VALOR - , PRON.rOÇÂO E INTEGf.~ÇÃO .::: 

· ido de .%f\kfflft'2 7 .:~2. . O ( ·: ,- E :--=:----= . . . t b~ca ~it~i~-::éu:<~ 
va), escrevente, i::onferi, · · 

1 ° OFICIAL UE REGISTRO DE 
IMÓVEIS E AM:XOS DJ~_JBAURU 

EDUARDO OOSSANTOSSILVA 
l!,ac,,ente Aul<>ázad<, 

Rua Julío do Mesquita Filho, 10-31 -
Fone 3235 SS1S BAURU-:. SP 

,NfERE COM Ç! ! 
ORIGINAL ~)1 
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· Jósé Alexandre Dias .Canheo 
OFICIAL 
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OAClAl DI RIGISt1IO CIVIL Of PHIOAJIROICA 
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CONFERE CoM··o 
ORIGINAL· 
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lº OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS_ E CIVIL DE PESSOAS JUHÍDJC~ ! 
COMARCA DE BAURU - ESTADO DE SAO PAULO . 

José Alexandre Dias Canheo 
OFICIAL 

- 1 il~Q- C·-_-N-[ - 1---,~l-'-:J-:-_-:-:~-=' 
l,!F~O~Ll1!1::.S:= ~\ 0=::::::5:::::s::\::::::i;::::a::(:,_::s.-iir;:.J ~( 

Av. 27, inscrição nº 874, em 29 de maio de 2019. 

Por Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 

chamada, da pessoa jurídica denominada Bom Pastor - lnstitut 

Promoção e Integração Humana, inscrita no CNPJ nº 54.701 .735/00 1-71 oi deliberado 

sobre: a) o relatório de atividades do exercício de 2018; b) programa de o para o período 

de 2019; c) contas e balanço do exercício de 20·18; e d) eleição da Diretoria Exucutiva e 

• . Conselho Fiscal para o mandato 2 (dois) anos, com início em 1º/6/2019 e ténnino em 

\ 

31/5/2021 . ~ 

O Oficial Substituto, Eduardo Carrilho P j ! 
Emolumentos R$38,07; Estado R$10.~-S&Qiéti•~Ff=azenda R$7,41; Regi~.tro Civil ! ., 
R$2,00; Tribunal de Justiça R$2,60; Municfpi Ministério Público R$1,B3; Total ) 

R$63,48. 

Protocolo/microfilme nº 12.561 , de 23/5/2019. 

R.B. V. 

Para conferir a procedência deste 

documento efetue a leitura do QRCode 

impresso ou acesse o endereço 

eletrônico: https://selodigital.tisp.jus.br 

1115344PJYG000237468WX19D 

:ONFERE COM f[}.0; 
ORIGINAL 1 .i 

' 

Rua Julio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8 - Janlim Panorama - Baun= CEP: l 7011 _ 137 

44
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Pabx: (14) 3104-1818 - e-mail: l.cart1>rio@uol.com.br · 

(V 

(X 
(V 

f"-, 

e 
(.( 

<I 
<I 

~ 
1 
~ 
I[ 
T" 
T" .... 



•• 

.----------=,;...;.~)( 
I' Pt~OC. Nt _____ _ 

••BOM PASTOR" ~ 
l:'\STn lTO nt: VALORIZ., (' . .\O E PROMOçAo l;\Tt:GRA(.\O tfl!MA, , ·OLH.~ _ _ j 

·· Todo u qut> r,•ceb,, este menino ía) 11111 meu 11ome. a mim é q:'.m:;-, ---=========::J 
recebi!; e quem recebe a mim recebe Aquele que me t•m·iou ··. ;f, ,.,,, 

Ao 

PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DI: 

PESSOA JURIDICA DE BAURU 

A "BOM PASTOR" Instituto 

Promoção e Integração Humana, vem requerer a averbação da Ata a 

Geral Ordinária e para tanto junto a presentc3 04 (quatro) cópias da referida Ata, 

assim com a relação dos membros da Diretoria. 

Bauru, 22 de maio de 2019. 

/\'a.lPRJMEIRO TABELIÃO 
~ De BAURU · SP 

'Me :'Mattáaiiti PtrPrcr 
~na 

' \ · 

PRIMEIRO TABELIÃO OE NOTAS E O O 
OE LETRAS E TÍTULO 
DOCUW:NIOVAuooloCMil(Nll'°"" 

l 

froNFERE COM~ L ORIGINAL ~ 
- J{t( yP, 

Q ~ 
Rua Halim Aidar, 3-14 - Fone: (14) 3238-2893- CEP: 17051 -550 - Bauru / SP - CNPJ: 54701735/0001--71. 



• 

Jonddo(ldodt 

\n,nn•.1.-.1 

i•~i;\.~r -•:: 
AY.Nal-

s-af ..... , .... 1 ••r.. 
.11 .......... .,.-.... 

t~.~~-=:~~~ 
lll'""'tll•1WNl..,tJ.S. 

AXNOO 
~~.~•, ~~\~-lr 
u .. t.1 •"• r,umw ...,,.-.,.5,tt';'l 
F4~,.., __ 
.::.::.;~r.!t,;~,Jj 
i·• " •• \hrl•• ,1;,,,,,., ... - --~ ... 
._,\ ..... I Wll!I~ 

f'bn hlr, l c.u, , ..... 
f'IIINIM"l 'MII .. OII~ 

FIAENZE3ST 
:-.:-;:~~ 
~ ....... --,.~ 
Rc1,...-Jo, c.,Z,.,~ 
11:Jo ..... 1,~c.aci 

~~•,1:. 
,,,.._.,~..._. 
1 ••li•• ,,., J -..lu, 
1 ~, .ilm cop:,, ,.,., 

r~:~t,1 :!: 
!~.~r.1;1.-:::-n 
:::,unu,,,-,,m...~ 

~=~tz:!Z 
_,...,v l....,-alp 
l ,.;a"'7Mlll -

~&~.t 
lttn,u •"1 V~h' 
:H """• 1-t.r, .a c :wa. ,· ,...,.acauw 
r~~~, 

URGENTE 
:~~,! 

ow~,,:r.~,~ 
, ......... ~-•-2 .i... .. . , ... _,,_ 
1..,.,.,"' J4 huM. lcn.i 
lt.-..1~..,c 
,.,,n1o ... ~'N'lltt21t~ .. 

-~': .. ~' =='=i,:" 
l,WIOU-.Wili -

\M.M-\' ..... S1...._ 
>olA-.oM",_...,aiia..,. 
Uot•--•!a.io.l~ 
1 ,.,1,.._ "" (ict 1l111 
v .. ,.. }' ?'1721- *~.!. 
~~ 
t.:• •4 S;a•••lta1• 
........ .1e ... t51&. .. 

· -·"' "" ... w,, .. 
r~;~::f.\~:'1~: 
, .. , ... _ , .. , .. 
,: ~I~ h.iu !,., 
.. ,Mplrtooc• .,,...,,. " · , .. , ... , .. ,, __ , 
Ili'"' tH o11u llbl 11• , .. .,.,., . ..... ,::,-~ ... 

~, ..... \·.,, ... 
\J ~1 VI 1"-"'c:u, ,.;.. 
11:.t -4J.,,.,• ., ..... ~ .... 
tu u .. fl'lc:LI e .. at• 
~""\ 1 wrn. ~.~ 
\ii14° \'elp,. 
t.lllllt M1II•. tMt, 
_ ,.,1 f .,.plcht e• 
.11•,1,11n , e,,., pbM• 
1.11h ,,.,,.•li• ,.,.,,,. 
;~ ~·'~:r."~1:~ 
\ ...... \ ...... . 
u.iu.uu. n.taV,~ ~ 

~:::.: ... ~:":!:!.·~ ::. 
d.lt f •)'11!1 ... ~, ..... 

AUJGARESIOEM ~ ,-.e·-,,.._.., ""..,_.._,. :...__ 
, 1 , ,. ► !1►7111., 

ALUGARESIOEM ) •~c·...._.w_,...._ 
P~.'i7~ 
AI.OOA RESIDEM 

.\'.1,-1u. 1w, nu 
~:-:,.;·f~~,: 
(\~·- '""""' :11•~".!!! 
u.vr-1 ......... ~ >é, ..... , .. . ......... ,, 

l 1,i111t li:111111irM lhr\Ct• 
1: ::u, .. 1111 

o., •• ,. p., •• , 
~ ..... , •• •111• q,... 
'º'ª"' , 10.,odos 
C:et<\ltr.enlOI llG, 
C,H, C-.,OWMW! 
ee •-ss.••t• c.•• • 
uvaoàoblr,eGoo 
JIIISS-roncN 
C'...,_Mln,ola, N .. 
,.,.ff!lp,OIIIUIINluO 

peto wN~ 

APTOS RfSIOEM 
• J D•r •h4rl•• • 
111nu. J4 ►' •• •P• 
\1 .. 0,1 ... . . , ... .. 
s-.u1.w1:..-...... . s,~. t· ,,-,,. 
s1on11 M .. .... .,.; 
!,;oÇ,11) l'q \'1,..lllht -. ... w,r~•,-~ 
,·-u..r"""'u. 
' - - •• c ,-a,ilJ.• 
""tw.t;:-►"~r~ 
~-CMUII -

CASAS RESIDEM . l 0.,.11,, i. • 
,,. ; o v ,1 .. ,- ... 1 .. 

S j Ili , .. 1 • t 1 11 
s • S n . r. •,." 1 
~"I.J-ol\•'•"""'" -··...-:•-':-

CASAS AESIOEM 
• J u.,. ,..,,_ . 
s1,r•s1!M1~ 
i 1 \UO. 14 P11.u1 

:
1t.lt.11ea: ,~rr;a;: 

S} i ll kc:J,.1,u 
S7'0 C•hH Vc111lc: ....... ,~.-..._ 
V::'~-,~~·:',!~ 
•••co10, u••,._ ,... 
111 ••lk• • t>,u ... 
ftin • ..... 4( ... Yt1, 
... ~lc JkHC't..-
1•1n c !lc11 • to, 
.,C, ~&l•OIJS,. •lri .. h 

""'"'""' !'?~~::, 
••cch■lc l.a.1•1 112 r JIM-S0,77 .._.,...,,..,_ 

.l<"N&.5111. .. ..,d :.,_~_....,_li' , __ ..,_.......,, 

......... 2 ......... <d,,.,.........~. 
-cf\t\ft .... .,..., ... 
,1i1111"111itec"ll&,p.Hll11 

=:,~,;),~ 

(14)3321-7000 

•n1r,,u ... , .. ,n, ll>N ' ' "llllfll ~ U)I ....... IH .... 
aaa.o.f'---.it-J1-uatMc)t"0'21'1t 

---'.1 .... -. •• 
• '\..:..1;'.:-~• •.:,.,:•4: 

••:-.. , .. ,r,1 .. - • .,,. ... . 
; •• ..,.~ . ~ ... - . .. :i 
, ,,- ,,.,.~ .. 

• ..:r. 1. ·0,:•õ.~0-wv 
-., .1oo~ 

:etr .,...,. 
t41'fl'I ~-

,an..a: ~""ih»1 
._:-r, ~ • -•:-~ ~•-:Jt.o.-...:s 

t tc; 11.:r..a. .... .... ._,~ 
~:: l•...,~ 
" ;.J"~ •::,. 

lmprtwdasr~d«pt"'91!'f'O"COMWlic.lCl'Uf', Ptt 
motNDS de ,eno,,,.a,c:Jo dt f,ou, eu6 colecMdo àwnd• 

ÔNIBUS DE CATEGORIA 
RODOVIÁRIO E SUBURBANO 

IQPP5 IN PflflCIAS O'MltCOff CM VSA 
Oni,u,de"'9ddot•$cMl..~~lenr • .....,.,. 

MDlt'ftltt lBS•~ 
Moddol<Offl•Mffl"~~ .................. 
~ ........ u.... .. 

Tlll'IIOtlMIWffl-"""""-Macor .... •C......•~•f 
~ ... , ... ...,..(141uo,-noo.• 

eMda.4-71lJOàllâ 

BAZAR DA 
1 PECHINCHA 

IMI-UPalllaAcaal -· L•-•-•MS.•-

~ 
cr 
o 
:::J 
IO 



·aom-· 
Creche Rainha da Paz 

"BOM PASTOR" 
INSTITVTO DE VALORIZAÇÃO E PllOMOÇÃO A INTl:GAAÇÃO HVMAN~ 

• Todo o que recebe este menino (a) em meu no111<? , a mim é que recebe; e 
quem recebe a mim recebe Aquele que me enviou~ lc 9,48) 

.l" Ut"II...IAL Ut KtC:il.5TRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R, Julio de Mesquita Filho, 10-31 / Sala 08 
PROTOCOLADO E MICROf:iLMADO 

Sob o n2 lw --------~"-.._61LI_..._....__..J 

Pf?OC. Nt {q'( J tr 
rOLHAS_!.Q_ S-4 

CONVOCA(:ÃO 

A " BOM PASTOR" Instituto de Valorização, Promoção e Integração Humana - Creche Rai fu 
Paz, situada a rua: Halim Aidar, 3-14 VI Santa Terezinha realizará a Assembl a Ge 

• Ordinária no dia 14/05/2019, às 20:00 hora!,, na rua Primeiro de Maio, 

Maravilha a sua reunião para deliberar sobre o segu inte tema: Apresentação do Relatá o de 

atividades/2018 e Programa de ação 2019; Aprovação das Contas e Balanço / 018l í:lemais 

assuntos pertinentes a essa reunião e Eleição de diretoria conforme Artigo 18. 

Bauru, 03 de Maio de 2019. 

Atenciosamente!, 

----""\i 
~elR()TA8ELIÂV 
~:BAURU-SP 

UUA APARECIDA DE OUVEIRA 

CPF: 221.932 -SO 

/ cortos Roberto fÕ(io ~ ~ 
,i.-eT"o \ CMft•wa~!v,;o,w,, E OE PllQ•'-'' • ..,......:i;:_--,.:,,,.,.,, 

ª""ª 'U c.,-Utll•~\+-)l)S>4W• 
pnur, ,._.\4,,J2J'>'4P• • ..... 

. OllCO, i(s) füaa( 
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NOSSAS OBRAS FICAM 
CONOSCO 

.lililylimtnl,s-~tlr 

Quando st Wa em bok."\'Jllsto, • lllS Jmtt.aw. 
i>.! ià,milb&sdcjudtu,qaeJl'l'1:ffllllna ~aunn 
IIIIIIJdial Pouco!....,_,_ <UIÔc,.-• pocilioocornx 
:ia Ama. DO micio do siculo XX, quando cm tribos. a d:>1 
l3lll3QIIIS e a dos bccni\. foam qoa1t dlzimadtt 

l\a diamada Parti/lw do ,ifnrrt, ocorrida 110 f1rd Jr 
:â-ulo XIX. noçõ<s ,wopow dila$ cn-.lmd:is i,n-.dimr 
,.inas rcii<lcs cm busca d,: rÍqU(las e lcrm. O ICnÍIÓlic 
JOdt !t nic:OIIII hoj( 3 llamibia foi Íln°adido t saqu:ao.lo 
:>tios 1ltmi,s. q~ qu:,st <Xll.'l'IIIÍll.lnlm a popuJaçio a:lli-,-. 
,las Ilibas htterós < ~ 

o, 1tnios d:i 1~ Sbml um dni campos dt menr i
'1io dt afucaoos. 50!>M.ll!I < dõcnlfflar.lln nulhatts d,: 
,:rànio; t os<adas. rcvdml o lri<k gcoocídio. ali t llLll 
ofaci.ilmcntt ~da popll~ lfflMC. 

!nicimm-sc. a JXll1lr dai. IIIO\ÍDltlll05. qat carin 1-
:im DOS ltn"4"" atuois. DO Sffllido dt 5" oble,- 1111 lô~ ,J 
1>tdido dt cb:uJpa. do un-.sor < • dt>idos mdtoiza;&'t 
p.n O< dcscc,,dcmes dos IIIIÍl"OS qut <OÍMIID C>l:IS 
•oiolêocias. 

Alguns dlUWOsO< <nltodi:m qu, o gn,nde ho 
10 ~ judeu, foi planqado com ba.so: oas · · 
•~ pocídio. dus africuius e doo amiémos. 
iaiao do S<CU]o XX. <m que tXimto < !O' 
lambém csti1'm!l1 em-oh·ídos. 

OI~ jmw akmin m 
,idades cometidas por sais~\ 

ictntiração ncisla com qut ltU!, 2llltpa 
t xplicar ltll$ = qat rocima ICrk 

'!U' • Alfflwth> i...ta,-. ju,llficar~, 
UIÍ~ nio podtrÍalll !Cf pr~ 
(inlcl,n porqu, tÜs nJo """' ,.,,_ \ 
l l/OIIIIIIJIO!. 

l\o b1lll H,'Tdciros ale :-.õs ~csmos. dr m.ah 
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"pro1iJinciti da «piritwwdadt ,m,. às vilim:1> e 
aos 1udugn< do primeiro ga,ocidio do séailo XX. 
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f CUCO da lei de C1llSl e <itiao pode dcduú o que ocone 
com os alll(ffl. Sabt qll(. mais cedo ou 1111ft t=dc, dr~ 
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CJuartas-ms, às 9 h. l sadas e domilgos às 15:ll t 
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DE PESSOA JUHÍDICA DE BAUI 

. Julio de Mesquita Filho, 10-31 / Sê 
ROTOCOLADCI E M ICROFILM, 

INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO IN !f'cm%1, l~~IÇ_~ fi 1 
·· Todo o que recebe este menino (a) em meu nome. )r-,,m,lt'"'if~,,,...tc!"!M~ 

recebe a mim recehe Aquele que me énviou". (lr,~-9.'I~~ ~ 12Jti// 
COPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO 01 - IC>AGINA 09 e ºl ~oLHAS_ Ão s =t- '-

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE 14/05/2019, c,A BOM PASTOR INSTrrUTO 
DE VALORIZAÇÃO PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃC> HUMANA. 
Aos quatorze dias do mês de maio de 2019l,, às 20:00h, atendendo ao edital de convocaç~o de 
03/05/2019 (Três de maio de dois mil e dezenove), nesta cidade, na rua Primeiro de maio, 7-40 
Jd. Bela Vista - Bauru/SP, reuniram-se os membros da Direti:>ria e Associados descritos e 
assinados em relação anexa. A reunião foi presidida pela Presidente Senhora Lilian Apamcida 
de Oliveira, que convocou os presentes em Primeir@ chamada, indicando para secreta1ié3-la a 
mim, Celenita de Oliveira Coelho. A presidente inic:iou a reunião saudando os presentes e 
agradecendo a presença de todos, infom,ou que s1~undo o artigo 16 do Estatuto Social a 
assembleia geral ordinária deveria ter sido realizada no mês de Abril, a mesma foi realizaclé~ 
Maio em virtude do Balanço Patrimonial ter ficado pronto somente no mês maio, solicitar: os a 
diretoria presente que ratifique o adiamento da reunião para o mês de maio, os pr: se•ntes 
aprovaram a alteração da data e foi solicitada pela diretoria uma avaliação no esta o social 
com relação a essa data vis_to que ocorreu esta mesma dificu dade em anos ant ·ores. Er 
relação a reunião ordinária de Diretoria, do ano de 2018, ocorreu um lapso quanto realiz,3 o 
da referida reunião, sendo necessário marcar uma reunião extraordinária posterio ente. or 
conseguinte a Presidente infom,ou aos presentes que o Balanço patrimonial do ano de 2 7 foi 
aprovado pelo conselho fiscal e publicado em 08/08/2018, sendo demonstrado no ex cí · :w17 
um déficit de R$ 43.000, 19 (quarenta e três mil reais e dezenove centavos), ficando acurnLlado 
ao saldo dos anos anteriores o déficit na quantia de R$ 111. 394,66 (Cento e onze mil trezentos 
e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), assim, os membros da Din3toria 
entenderam o erro ocorrido e concordaram na realização de uma posterior Assembleia Geral 
extraordinária, deste modo, foi agendado para o dia 20/05/2019, respeitando os p ,3zos 
estatutárias para a realização da mesma. Em continuidade com a pauta da reunião, a presidente 
passou a palavra para a coordenadora pedagógica da Crec:he, Cristiane Bertolone, qu,3 
apresentou aos membros da Diretoria presentes o Rulatório de atividades do ano de 2018 e o 
Plano de ação para o ano de 2019 e os mesmos foram aprovados e aclamados pela Diretoria ◄3 
membros associados presentes. Em continuidade aos trabalhos foi apresentado para apreciação 
da Diretoria o Balanço Patrimonial aprovado pelo Conselho Fisc:al, e infom,ou que no ano de 
2018 ocorreu um superávit de R$ 7.517,23 (Sete mil quinhentos ei dezessete reais e vinte e três 
centavos), ficando acumulado ao saldo dos anos anteriores o déficit na quantia de R$ 
103.877,43 (Cento e três mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) . 

.---~=--ir:ontinuando a reunião, iniciou-se o processo de eleição de Diretoria Executiva e do Conselho 
iscai, sendo apresentado a Assembleia uma chapa única para assumir a nova diretoria. Abriu-
e a palavra para quem quisesse se manifestar, e colocado em votação a composição da ct1apa 
, a mesma foi aprovada por unanimidade. Portanto i,endo a diretoria executiva e consolho 
iscai eleito composto pelos seguintes diretores: Presidente: Andrea Martins Coelho Prata 
PF: 309.221 .578-80, RG: 35.275.652-4; Vice-presiaenfé: "Ma"rcelÔ-Toledo Barros lngmcra: 
PF: 015.260.398-00, RG: 9.656.262-6; 1° Tesoumira: UlianAparecrda de Olivelra, ·-u 5F: 
21 .932.488-50, RG: 27.110.695-5; 2° Tesoureiro: Maria Luiza Rodrigues Cury, · CPF: 
59.079.558-72, RG: 7.842.913-4; 1° Secretária: Andreza Cristiane Ferreira Martins Fernar des 
PF: 288.264.738-70, RG32.463.285-x; 2° Secretario: Fabio Luiz de Sousa, CPF: 302.683.!398·· 
6, RG: 27.764.682-0; Conselho Fiscal - Presidente: Luís Fernando Leme Otaviano, CPF: 
13.117.358-01, RG: 20.063.773-3; Conselheiros: Mareio Antônio de Campos, CPF: 
80.940.358-89, RG: 19.237.276-2; Wagner Lopes De Godoy, CPF: 079.048.528-10, RG: 
5.511 .250-8; Suplentes: Rute da Silva Mariano GPF:356.565.788-01, RG: 40.077.793-9; 

Marcos Denti Masson, CPF: 078.888.108-61 , RG: 7.625.904-3; lmne Aparecida Ribeiro Liporaz 
CPF: 215.695.388-08, RG: 22.009.059-2. Sendo assim a Presidente, declara que as 
deliberações tomadas na assembleia geral ordinária em questão, observaram rigorosamente, o 
quorum previsto no estatuto social e~gor, e dá posse aos e leitos, para o mandato pelo 
período: 0J/06/2019 à 31/05/2021 ,tpassando a palavra para quem quisesse se manifestar e, na 
ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, anradeceu a presença de todos 
e deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária e detem,inou ,:1 mim que servi de secretária 
para _que lavrasse a presente ata e a levasse para registro junto aos órgãos públicos 

Rua Halim Aidar, 3- 1-1 - Fone: (14) 3238-2893 - CEP: 17051-550 - Bauru/ SP -CNPJ: 54701 735/0001-71. J.jg 
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"BOM PASTOR" 
INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO INTEGRAÇÃO HUMANA 

.. Todo o que recebe este menino (a) em meu nome , a mim é que recebe; e quem 
recebe a mim recebe Aquele que me enviou ". (Lc 9. 48) 

COPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO 01 - PAGINA 09 e 010 

competentes para surtir os efeitos jurídicos. A preseinte vai ass,inado por mim e pela Senhora 
Presidente, assinada como sinal de sua aprovação. O presente! é copia fiel da Ata lavrada no 
livro 1, pagina 09 e 010. Eu, Celenita de Oliveiré1 Coelho, secretaria da assembléia, t:Jigitei a 
presente Ata, que vai assinada por mim e pela presidente. 

..Z..,~ .,.- ~ OEBAURU - S? ' 
/), ~ C::0PRJMEIRO TABELft,v . 

Celenita de O ,veira oelho 
Secretaria da Assembléia 

/1 af.l PRIMEIRO TABELIÃO 

Pf",l-'(. N•_1 
l PJU-·~- L 

:'-1, , ~ DE BAURU • SP ~~~-------' 

12 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL-
0~ PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Jullo de Mesquita Filho 10-31 / Sala 08 
PROTOCOLADO E MléROFllMADO 

1 • OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMEN'.1.'0S t~ ~~ 1'JscJ. J 
.nmfnTr.it. nr. ,urmn 

Protocolado e Micro~ilmado J\o Ca r t óri o .... : 
Ao E■tado ...... : 
li<> IPESP ....... : 
Reg. Civil .. . .. : 
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J ti ~; DE PESSOA JURIOIC:A OE BAURU 
~ R. Julio de Mesquita Filho, 10-31 / Sala 08 

"BOM p AS 1-.0.WfflADO E ,CRl)FILMAOO 
_ sM~e O l i, 5 6 1 

INSTITUTO DE VAWRIZAÇAO E PROMl<X;~HNfflBtt~'r&lttf-l11*PIA 
• Todo o que recebe este menino {a} em meu nome, a mim é que recebe:, 

quem recebe a mim recebe Aquele que me enviou". {L.: 9,48} 

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA G 
ORDINARIA DE 14/05/2019 

Nome 

..t. ... C.~,2.P.. .. ~.Q.Y · 3 
"l-·€1<-~•ci/..7, I '3 -<..{. 

. ............................................................................................................... ·-··-·-··························· .................................... 
.. ........................................................................ _ ................................................. -·····-················· .......... . ................................. _ ......... 

································································-··································· .... -................................ . 

.. ....................................................................................................................... ·--································ ............................... -.......... . 

························-·······························································-·········· .................................... 
.. .................................................................................................................... . .. .................................. . 
. ................................................................................ ·-·········· ............................... . 
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DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

R. Julio de Mesquita Filho, 10-31 / Sala 
PROTOCOLADO E MICROFILMA[ 

"BOM PASTOR" Sob o n2 O 1 l! 5 
INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO INTEGRAÇÃO HllM•lm:ifr':::'":::-:-~~7'1,7')~7r

.. Todo o que recebe este menino (a,1 em meu nome, a mim é que rece P.ROC. NO i 
e quem recebe a mim recebe Aquele que me enviou", ,1.1 ,,,,111, FOLHAS -:-1 O~t,,...O--;--+(-

RELAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO 
CONSELHO FISCAL DO "BOM PASTOR."- INSTITUTO DE / 
VALORIZAÇÃO, PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO HUMANA 

MANDATO: 01/06/2019 À 31/05/2021 

Presidente: 
ANDRÉA MARTINS COELHO PRATA 
Rua: FrancisGO Alves, 10-75, 
Cep: 17060-610- Jardim Bela Vista - Bauru - SP 
Estado Civil: Casada Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Assistente Administrativo E-mail: andrea@cbompastor.com.br 
CPF: 309.221.578-80 RG: 35.275.652-4 - SSP/SP 

Vice - Presidente: 
MARCELO TOLEDO BARROS INGRACIA 
Rua: Treze de Maio, 7-27 - 9 Andar Apto A29 
Cep: 17010-230- Centro - Bauru/ SP 
Estado Civil: Casado Nacionalidade: Brasileiro 
Profissão: Advogado E-mail: mtbingracia@gmail.GOm 
CPF: 015.260.398-00 RG: 9.656.262-6- SSP/SP 

1ª Tesoureira: 
LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 
Rua: Joaquim Fernandes, 1-91 BL G Apto 23 
Cep: 17054-470 - VI Independência - Bauru - SP 
Estado CiVil: Casada Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Pedagoga E-mail: liliancbompastor@hotmail.GOm 
CPF: 221.932.488-50 RG: 27.110.695-5-SSP/SP 

2" Tesoureiro: 
MARIA LUIZA RODRIGUES CURY 
Rua: Raposo Tavares, 4-45-Apto 74 
Cep: 17013-450 - Higienópolis - Bauru - SP 
Estado Civil: Divorciada Nacionalidade: Brasileira 
Prof"1Ssão: Médica E-mail: malu_rocu@terra.com.br 
CPF: 959.079.558-72 RG: 7.842.913-4 - SSP/SP 

1ª Secretario: 
ANDREZA CRISTIANE FERREIRA MARTINS FERNANDES 
Rua: ltororó, 12-51 
Cep: 17054-230-Vila Santa Inês - Bauru/SP 
Estado Civil: Casada Nacionalidade: Brasileira 

r.ONFERE coMIOJ 
ORIGINAL~! 

Profissão: Psicóloga E-mail: andrezacristianefmf@gmail.GOm 
CPF: 288.264.73B-70 RG: 32.463.285-x - SSP/SP 

-~l\' ijfl 
2" Secretario: 
FABIO LUIZ DE SOUSA 
Rua Isabel de Ávila Luiz, 3-52 
CEP: 17057-150 - Vila Industrial - Bauru/SP. 
Estado Civil: Divorciado Nacionalidade: Brasileiro 
Profissao: Mecanico E-mail: fabiocbpbauru@gmail.com 
CPF: 302.683.998-16 RG: 27. 764.682-0 - SSP/SP 

Rua Halim Aidar, 3-14 - Fone: (14) 3238-2893 -CEP: 17051-550 - Bauru/ SP- CNPJ: 54701735/0001-71. 
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OE PESSOA JURÍDIC~ DE BAURU 
R. Julio de Mesquita FHhc, 10-31 / Sala 08 
PROTOCOLADO E Ml1CROFILMADO 

"BOM PASTOR" J• .fi_ 
IN!,TITUTO DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO INTEGRAÇ,\O .\mt'T'l!Í~~:.....11 .... 11.Jl. ____ __, 

·· Todo o que recebe este menino (a) e,r, meu nome, a mim é que recebe: 
e quem recebe a mim recebe Aqiiele que me enviou ·· . . ,, ._,,., 

CONSELHO FISCAL 
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL 
LUIS FERNANDO LEME OTAVIANO 
Rua: Joaquim Fidelis, 2-44 
Cep: 170012-180 - Altinópolis - Bauru - SP 
Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro 
Profissão: Psicólogo E-mail: luis.otaviano@aedu.com 
CPF: 213.117.358-01 RG: 20.063.773-3 -SSP/SP 

1º Conselheiro: 
MARCIO ANTONIO DE CAMPOS 
Rua: D'annuncio Cammarosano,8-74 
Cep: 17051-090- Vila Souto- Bauru/SP 
Estado Civil: Casado Nacionalidade: Brasileiro 
Profissão: Cozinheiro E-mail: contato@cbornpastor.com.br 
CPF: 180.940.358-89 RG: 19.237.276-2 - SSP/SP 

2° Conselheiro: 
WAGNER LOPES DE GODOY 
Rua: Carlos Dei Plete, 8-25 
Cep: 17017-470- Jd Europa - Bauru - SP 
Estado Civil: Casado Nacionalidade: Brasileiro 

PROC. r 
FOLHAS 

Profissão: Engenheiro Mecânico E-mail: W!}Ocloy@neobizcom.br 
CPF: 079.048.528-10 RG: 15.511 .250--8-SSP/SP 

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL 
RUTE DA SILVA MARIANO 
Rua: João Quaggio, 13-132 
Cep: 17057-180 - Vila Outra - Bauru/SP 
Estado Civil: Solteira Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Cuidadora Social E-mail: rutemariano2@gmail.com 
CPF: 356.565.788-01 RG: 40.077.793-9-SSP/SP 

MARCOS DENTI MASSON 
Rua: Maria José Biachi, Lote Q nº 22 
Cep: 170000-000- Residencial Vilagio Ili - Bauru/SP 
Estado Civil: Casado Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Comerciante E-mail: marcosdmasson61@gmail.com 
CPF: 078.888.108-61 RG: 7.625.904-3 - SSP/SP 

IRENE APARECIDA RIBEIRO LIPORAZ 
Rua: Romeu Crivelli, 1-126 
Cep: 17050-450 - Vila Industrial - Bauru/SP 
Estado Civil: Casada Nacionalidade: Brasileira 
Profassão: Do Lar E-mail: ireneliporaz@gmail.com 
CPF: 215.695.388-08 RG: 22.009.059-2 - SSP/SP 

' 1 ,. "11 o 
J ,d.,~ ~ r.~ 

Andrea Martin Coelho Prata 
Presidente 

c::;;.lPRIMEIRO TABELIÃ~J 
~ DE BAURU • SP 

Rua Halim Aidar, 3-14 - Fone: (14) 3238-2893 - CEP: 17051-550 - Baur11 / SP - CNPJ: 54701735/00-01-71. 
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Título ....•........ · ATA-ARQUIVAMENTO DE ATA 

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 23/05/2019, tende, sido praticado os seguintes 
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Ao Estado 
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Ao Tribunal de Justlca 
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"BOM PASTOR" 
INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO INTEGRAÇÃO HUMANA 

". Todo o qUe recebe este menino (a) em meu nome, a mim é que recebe; 
e quem recebe a mim recebe Aquele que me em·iou ", a.eP,./8J 

RELAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO 
CONSELHO FISCAL DO "BOM PASTOR"- INSTITUTO DE 
VALORIZAÇÃO, PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO HUMANA. 

MANDATO: 01/06/2019 À 31/05/2021 

Presidente: 
ANDRÉA MARTINS COELHO PRATA 
Rua: Francisco Alves, 10-75 , 
Cep: 17060-610-Jardim Bela Vista - Bauru - SP 
Estado Civil: Casada Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Assistente Administrativo E-mail: andrea@cbompastor.com.br / 
CPF: 309.221.578-80 RG: 35.275.652-4 -SSP/SP- Telefone: (14) 99768-9808 , 

Vice - Presidente: 
MARCELO TOLEDO BARROS INGRACIA 
Rua: Treze de Maio,7-27 - 9 Andar Apto A29 
Cep: 17010-230 - Centro - Bauru / SP 
Estado Civil: Casado Nacionalidade: Brasileiro 
Profissão: Advogado E-mail: mtbingracia@gmail.com 
CPF: 015.260.398-00 RG: 9.656.262-6 - SSP/SP - Telefone: (14) 99194-9105 

1ª Tesoureira: 
LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 
Rua: Joaquim Fernandes, 1-91 BL G Apto.23 
Cep: 17054-470 - VI Independência - Bauru - SP 
Estado Civil: Casada Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Pedagoga E-mail: liliancbompastor@hotrnail.com 
CPF: 221.932.488-50 RG: 27.110.695-5 - SSP/SP - Tc!lefone: (14) 99730-8580 

2° Tesoureiro: 
MARIA LUIZA RODRIGUES CURY 
Rua: Raposo Tavares, 4-45 -Apto 74 
Cep: 17013-450- Higienópolis - Bauru - SP 
Estado Civil: Divorciada Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Médica E-mail: malu_rocu@terra.com.br 
CPF: 959.079.558-72 RG: 7.842.913-4 - SSP/SP - Telefone: (14) 98135-4234 

1ª Secretario: 
ANDREZA CRISTIANE FERREIRA MARTINS FERNANDES 
Rua: ltororó, 12-51 
Cep: 17054-230 - Vila Santa Inês - Bauru/SP 
Estado Civil: Casada Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Psicóloga E-mail: andrezacristianefmf@gmail.com 
CPF: 288.264.738-70 RG: 32.463.285-x - SSP/SP - Telefone: (14) 99739-3765 

2ª Secretario: 
FABIO LUIZ DE SOUSA 
Rua Isabel de Ávila Luiz, 3-52 
CEP: 17057-150-Vila Industrial- Bauru/SP. 
Estado Civil: Divorciado Nacionalidade: Brasileiro 
Profissão: Mecânico E-mail: fabiocbpbauru@gmail.com 
CPF: 302.683.998-16 RG: 27.764.682-0 - SSP/SP - Telefone: (14) 998695(104 

Rua Halim Aidar, 3-14 - Fone: (14) 3238-2893 - CEP: 17051-550 -Bauru/ SP- CNPJ: 54701735/0001-71. 
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"BOM PASTOR" 
INSTITUTO DE VAWRIZAÇÃO E PROMOÇÃO INTEGRAÇÃO HUMANA 

" Todo o que recebe este menino (a) em meu nome, a mim é que recebe; 
e quem recebe a mim recebe Aquele que me envi'ou ". (Lo 9,4aJ 

CONSELHO FISCAL 
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL 
LUIS FERNANDO LEME OTAVIANO 
Rua: Joaquim Fidelis, 2-44 
Cep: 170012-180-Altinópolis - Bauru -SP 
Estado Civil: Solteiro Nacionalidade: Brasileiro 

E-mail: luis.otaviano@aedu.com 

PROC. N!l_.._._....._~--,---I 

FOLH,f\S 

Profissão: Psicólogo 
CPF: 213.117.358-01 RG: 20.063.773-3- SSP/SP - Telefone: (14) 99797-2644 

1° Conselheiro: 
MARCIO ANTONIO DE CAMPOS 
Rua: D'annuncio Cammarosano,8-74 
Cep: 17051-090- Vila Souto- Bauru/SP 
Estado Civil: Casado Nacionalidade: Brasileiro 
Profissão: Cozinheiro E-mail: contato@cbompastor.com.br 
CPF: 180.940.358-89 RG: 19.237.276-2-SSP/SP -Telefone: (14) 99792-3353 

• 2º Conselheiro: 
WAGNER LOPES DE GODOY 
Rua: Carlos Dei Plete, 8-25 
Cep: 17017-470- Jd Europa- Bauru - SP 
Estado Civil: Casado Nacionalidade: Brasileiro 
Profissão: Engenheiro Mecênico E-mail: wgodoy@neobiz.com.br 
CPF: 079.048.528-10 RG: 15.511.250-8-SSP/SP -Telefone: (14) 98116-8964 

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL 
RUTE DA SILVA MARIANO 
Rua: João Quaggio, 13-132 
Cep: 17057-180 - Vila Dutra - Bauru/SP 
Estado Civil: Solteira Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Cuidadora Social E-mail: rutemariano2@gmail.com 
CPF: 356.565.788-01 RG: 40.077.793-9 - SSP/SP - Telefone: (14) 99739-7152 

MARCOS DENTi MASSON 
Rua: Maria José Biachi, Lote Q nº 22 
Cep: 170000-000 - Residencial Vilagio Ili - Bauru/SP 
Estado Civil: Casado Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Comerciante E-mail: marcosdmasson61@gmail.com 
CPF: 078.888.108-61 RG: 7.625.904-3 - SSP/SP - Telefone: (14) 99792-6101 

IRENE APARECIDA RIBEIRO LIPORAZ 
Rua: Romeu Crivelli, 1-126 
Cep: 17050-450- Vila Industrial - Bauru/SP 
Estado Civil: Casada Nacionalidade: Brasileira 
Profissão: Do Lar E-mail: ireneliporaz@gmail.com 
CPF: 215.695.388-08 RG: 22.009.059-2 - SSP/SP - Telefone: (14) 99835-4073 

JJnw ~? ,-Jp 
Andréa Martins Coelho Prata 

CPF: 309.221.578-80 
Presidente 

Rua Halim Aidar, 3-14-Fone: (14) 3238-2893 - CEP: 17051-550 -Bauru/ SP- CNPJ: 54701735/0001-71. 
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18/06/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU PROC.NR,_:.....i..t.:..~---1 

• 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

FOLHAS 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral / 

Código da Certidão gerado: 1966856 
Nl'.lmero da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
74763 27/12/2001 

Nome Empresarial: 
BOM PASTOR INSTITUTO DE 
VALORIZACAO PROMOCAO E / 
INTEGRACAO HUMANA 
Endereço Fiscal: 
RUA HALIM AIDAR / 
CEP: Bairro/Distrito: UF: 

~~i51
• STA. TEREZINHA SP 

Telefone: Tipo: Ramal: 
( 14) 3238-2893 Comercial 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Inicio: Término: 

99.99 4.47 06/11/2008 

CPF/CNPJ: 

54.701.735/0001-71 

Nl'.lmero: 
03-14 
Município: 

BAURU 

Complemento: 

Nome da Atividade: 
ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA 

99.99 4.47 07/03/2008 17111/2008 ~~6~~~: E ESTABELECIMENTO SEM FINALIDADE 

27.01 

99.99 
4.10 16/05/2019 
4.47 16/05/2019 

ASSISTENCIA SOCIAL 
CRECHE PUBLICA - SEM FINALIDADE LUCRATIVA 
SERVICOS PUBLICOS, COMUNITARIOS E SOCIAIS -

27/12/2001 07/03/2008 DE CARATER COMUNITARIO, ASSISTENCIAL E 
FILANTROPICO DE CLASSE SINDICAL E RELIGIOSO 

Descrição da Atividade: 
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATENDE A CRIANCAS DE 02 A 06 ANOS E 11 
MESES 
Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 
18/06/2019 

Certidão emitida em: 18/06/2019 

D4E03070516DC03B1A5B4E3E8F463018 
Chave de autenticação 

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

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

www2.bauru.sp.gov.br/linancas/certidoes/lmprimlr _consulta.aspx?c=1966856&chave=D<I E03070516DC03B1A5B4E3E8F463018 1/1 



f4lf .... 

18/06/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

• 

•• 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• PROC. NO 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA FOLHAS IOL 

1 NOM.ERO OE INSCRIÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAOI OATAOEABERTURA 

1 
54.701.735/0001-71 , CADASTRAL 20(11/1987 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARlAI. 
BOM PASTOR INSTITUTO DE VALORIZACAO PROMOCAO E INTEGRACAO HUMANA / 

1 = DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIAJ 1 1~~ª 1 
1 1.NUIGO E DESCRI_~ OAATMDAOE ECONOMICA PRINCIPAL 

85.11'"2..00 - Educacão Infantil• creche 

1 CoOIGO E DESCRI._.,..,.., DAS ATIVIDADES ECOnvmlCAS SECUN"""""S 
88.00-6-00 - Services de assistência social sem alolamento 

1 COOIGO E OESCR_lyl',U DA NATUREZA JURIOICA 
399..g .. Assoclacão Privada 

1 LOGRADOURO 
: R HALIM AIDAR 

1 

1 NUMERO 
3-14 1 

1 COMPLEMENTO 

1 

1 CEP 
: 17.051-550 1 : SANTA TERESINHA • 

1 BAIRRO/DISTRITO 1 1 MUNlciPIO 
BAURU 1 ~ 

1 ENDEREÇO ELETRONICO 
atendlmento@alexandrecontabllldade.com.br 1 : !141 3223-8047 

1 TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -· 
SÍTUÃçAÔ CADASTRAL. 

1 1 DATA 0A SITIJAÇÂÕ CADASTRAL 
ATIVA/ 03/11/200!) 

MOTIVO DE SITUÃçÁÕ CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

1 -
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 18/06/2019 às 10:17:03 (data e hora de Brasília). 

I ~ srr JA'çJ.o ESPECIAL 

Página: 1/1 

https:Jlwww.recelta.fazenda.gov.br/pessoajuridlca/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 

1C(f/ 19 

'9.. ~ 

1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Naclonal 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
- FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: BOM PASTOR INSTITUTO DE VALORIZACAO PROMOCAO E INTEGRACAO HUMANA/ 
CNPJ: 54,701.735/0001-71 / 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do ar!. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 • 
Código I rlbutano Nãcional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) c_om exigibllldade suspensa nos termos do ar!. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal. 

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, 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 allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ar!. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada 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 10:24:01 do dia 18/06/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/12/2019. v 
Código de controle da certidão: 7E26.C852.B999.74A4 
Qualquer rasura ou emenda lnvalldará este documento . 

1/1 
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06/0512019 Imprimir Certidao 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU I PRDC. Nt! lo/of{~f r 

Secretaria de Economia e Finanças FOLHAS.--==-==~== --,,._,c:::=,,;-.,._;,;;~J 
Departamento de Arrecadação Tributária -

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS :' 

Documento emitido _eletrônicamente. Número da transação: 1940100 

Inscrição Municipal: 74763 
Contribuinte: BOM PASTOR INSTITUTO DE VALORIZACAO PROMOCAO E INTEGRACAO HUMANA:::' 
54.701.735/0001-71 
Endereço Fiscal: RUA HALIM AIDAR, 03-14 
Atividade: ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATENDE A CRIANCAS DE 02 A 06 ANOS E 11 
MESES 
Empresa aberta em: 27/12/2001 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhid!lS em nosso sistema de c"ntrole 
de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal acima discriminada. 

/ 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários~! abrange ~somente a inscrição 
municipal acima Identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados 
posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 06/05/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4571 de 25/0ll/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 

E6110544051394AEOD73F4252T/4C371D 
Chave de autenticação 

www.bauru.sp.gov.br/financas/certidoesnmprimir_consulta.aspx?c=1940100&chave=E611054405694AEOD73F4252774C371D 111 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURIJ .------:::~"Ã°"'.:-✓,:~-~7 
Imprimir Certidão 

Secretaria de Economia e Finanças PROC. Nn,_.1.í...:CfL.!.-1~1:...:..1.!.
1""'7"--

Departamento de Arrecadaç:ão Tributária LF~O~L~H~AS~===':,,,º;;,-=\i:::=:l==~==:J 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNIC:IPAIS / 

Documento emitido eletrônlcamente. Número da transação: 1966791 

Identificação Municipal: 5116801 O 
Contribuinte: BOM PASTOR INSTITUTO DE VALORIZACAO PROMOCAO E INTEGRACAO HUMANA -
54.701. 735/0001-71 
Proprietário(s): BOM PASTOR INSTITUTO DE VALORIZACAO PROMOCAO E jNTEGRACAO HUMANA 
- 54.701.735/0001-71 / 
Endereço: RUA HALIM AIDAR, 3-14 PRAGA Q 14 V SANTA TEREZINHA 

•
. 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 Imobiliário~ 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 á emissão 
deste documento. 

Certidão emitida em: 18/06/2019 
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 

A4B42F14A1A3A5F4AFEFAF700EBFB5A9 
Chave de autenticação 

www2.bauru.sp.gov.br/flnancas/certldoesnmprlmlr_consulta.aspx?c=1966791&chave=MB42F14A1A3A5F4AFEFAF700EBFB5A9 1/1 
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Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar I[ Imprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

54.701.735/0001-71 
BOM PASTOR • INST VAL PROM E INTEGRAÇAO HUMANA ✓ 
AV DUQUE DE CAXIAS/ 13-35 / CENTRO 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 FLmdo de Garantia do 
Tempo de Servlco • FGTS. 

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

Valldade:09/06/2019 a 08/07/2019 / 

Certificação Número: 2019060904265371733727 

Informação obtida em 18/06/2019 10:46:30 

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:1/consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrflpages/listaEmpregadores.jsf 111 
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A 
-PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BOM PASTOR INSTITUTO DE VALORIZACAO PROMOCAO E INTEGRACAO,/ 
HUMANA 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 54.701.735/0001-71 
Certidão nº: 174290295/2019 
Expedição: 18/06/2019, às 10:48:18 
Validade: 14/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se 
I N T E 

que BOM PASTOR INSTITUTO DE VALORIZACAO PROMOCAO E 
GRACAO HUMAIIA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ 
sob o nº 54.701.735/0001-71, NÃO CONSTA/CIO Banco Naciona:. 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 juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho.quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusiv,a no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custa~., a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públic~ do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugeat~es: cnjt@tst.jus.Dr 
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INSTITUTO bE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO A INTEGRAÇÃO HUMANA 
"Todo o que recebe este menino (a) em meu nome, a mim é que recebe; e 

quem recebe a mim recebe A que/e que me enviou": l c 9,48) 

ANEXOI 

PLANO DE TRABALHO 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

1.1 Nome da Entidade: Bom Pastor- Instituto de Valorização Promoção e Integração Humana CNPJ: 54.701.735/0001-71 
Nome Fantasia: "Creche Rainha da Paz". 
Endereço: Rua Halim Aidar, 3-14 Bairro: VL. Santa Terezinha CEP: 17.051-550 
Cidade: Bauru UF: SP 
Telefones: (14) 3238-2893 E-mail: rainhadapaz@cbompastor.com.br 
1.2. Nome do responsável pela Instituição: Andrea Martins Coelho Prata 
CPF: 309.221.578-80 R.G: 35.275.652-4 Cargo: Presidente 
Endereço: Rua Francisco Ãlves, 10-75 CEP: 17060-610 Teiefones: (14) 99768-9808 E-maii: andrea@cbompastor.com.br 

1.3. Mandato da atual Diretoria: Mandato em vigência de Junho/2019 à Maio/2021 
1.4. Nome da Coordenadora: Cristiane Bertolone Telefones: (14) 3238-2893 / (14) 99675-7270 
~ <: "o--"':•u·1ça·o .. _ E-"'=..1-..1- ,...--~--- e-"-"···-· n e,..- º"'s+,.. .. A ... ,.. ...... frf.,,f,-1,.. ""r ....... """º'"" ilin"li+~rl'"' "'º e-A,..ir.c, m,oil"l,r.CC!' no. 1Q 1 ■'1■ V 11.>LIL UCI 111.IUClUll;;f VVIIIUlllll:i 1..0:,1,Ql,Ul,U ■ V LJVIII I CI LVI..:;;; VVll,01,.ILUI\.IV t,JVI IIUIIIVIV IIIIIIU.UU'-' u ..... ..,..,..., • ...,._,, 111""'''-''""'._, ...,..._, ,.., 

anos os quais contribuíram para o desenvolvimento comum dos objetivos do Bom Pastor, distinguidas em números de cinco 
categorias: Sócios Fundadores, Sócios Contribuintes, Sócios Beneméritos, Sócios Honorários, Empresas e Entidades 
Idôneas. 
1.6. Data da Fundação: O "Bom Pastor- Instituto de Valorização, Promoção e Integração Humana", também denominada" Bom 
Pastor - Creche Rainha da Paz, nascia em 25 de Agosto de 1987. 
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INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO A INTEGRAÇÃO HUMANA 
"Todo o que recebe este menino {a) em meu nome, a mim é que recebe; e 

quem recebe a mim recebe A que/e que me enviou''. L c 9, 48) 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do Objeto: Região da Vila Santa Terezinha - para atender 160 alunos de 01 ano e 08 meses a 05 anos e 07 
meses, em período integral, com repasse de verba Subvenção no valor mensal de R$ 44.183,00 Qaneiro a maio) sendo o valor 
total de janeiro a maio de R$ 220.915,00 e valor mensal de junho a dezembro de R$ 48.803,00 sendo o valor total de junho a 
dezembro de R$ 341.621 , 00. 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal: 

Justificativa: 

O programa de atendimento desenvolvido na Creche Rainha da Paz tem como finalidade trabalhar o desenvolvimento da criança 
de 1 ano e 8 meses a 5 anos e 7 meses, em seus aspectos intelectuais, morais, sociais e psicológicos com caráter educativo. 

• Atender crianças oferecendo educação sistematizada embasada nos referenciais curriculares nacionais de educação infantil 
e marcos regulatório da educação infantil. 

■ Ofertar atendimento com atividades de recreação no contra turno do período escolar, como forma de complemento aos 
conteúdos ministrados, e administração do tempo de permanência na escola enquanto os pais trabalham de forma 
interessante e proveitosa para as crianças. 

• Ensinar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às 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; 

• Formação de um cidadão crítico e ativo que saiba opinar e se relacionar e comunicar-se positivamente na sociedade 
■ Ofertar um espaço para comunidade de acesso à educação, cultura, proteção e garantia de direitos das crianças. 

Fundamentação legal: 
Da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 

A educação infantil é definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LOS} como parte da educação básica. A lei 
define, também, nas disposições transitórias, a passagem das creches para o sistema educacional. O Ministério da Educação 
(MEC) determinou que, a partir de janeiro de 1999, todas as creches do País deveriam estar credenciadas nos sistemas 
educacionais. 
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Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação cabe aos sistemas municipais à r.esponsabilidade maior por esses 
atendimentos. A Constituição da República diz que "A educação é direito de todos e dever do Estado". A emenda constitucional n.0 

14/96 alterou dispositivos relativos à educação e estabeleceu que a educação infantil fosse atribuição prioritária dos municípios. 
A educação infantil tem-se revelado primordial para uma aprendizagem efetiva. Ela socializa, desenvolve habilidades, melhora o 
desempenho escolar futuro, propiciando à criança resultados superiores ao chegar ao ensino fundamental. Já é tão visível que 
logo se tornou lei (obrigatório) as crianças de 4 anos frequentarem as escolas. 
A educação infantil é o verdadeiro alicerce da aprendizagem, aquela que deixa a criança pronta para aprender. 
Nela a criança desenvolve varias habilidades dentre elas as motoras grossa e fina, psicomotora, viso motora, a Formação Social e 
Pessoal, Conhecimento de Mundo, Linguagem visual, oral e escrita, também a socialização o eu e o outro, entre outras 
habilidades. Portanto percebemos o quanto a educação infantil favorece principalmente na construção do sujeito, na construção da 
identidade e da autonomia, das diferentes linguagens pelas crianças e as relações que estabelecem com os objetos de 
conhecimentos. 

Sabemos que Educação Infantil é o primeiro passo da educação de todas as crianças, requer o desenvolvimento de um trabalho 
significativo e de bastante relevância. Promovendo o crescimento da criança em termos qualitativos e quantitativos, preparando-os 
para o exerclcio da cidadania e sua preparação nos aspectos humanos, culturais, políticos e sociais. 

Do RCNEI- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

Para o RCN, a Educação Infantil tem como principal objetivo criar condições para o desenvolvimento integral de todas as crianças, 
considerando, também, as possibilidades de aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas etárias. Mas, para que isso 
ocorra, 

faz-se necessário uma atuação que propicia o desenvolvimento de capacidades, envolvendo aquelas- de ordem física, afetiva, 
cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social. 
Por isso a estrutura funcional do RCN organiza-se por idades, crianças de zero a três anos e crianças de quatro a seis anos, e se 
concretiza em dois âmbitos de experiências- Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo, que são constituídos pelos 
seguintes eixos de trabalho: Identidade e autonomia, Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem ora! e escrita, Natureza e 
sociedade, e Matemática. 
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No entanto, as diferentes aprendizagens somente ocorrerão por meio de sucessivas reorganizações do conhecimento, 
concretizadas pelas crianças quando estas vivenciam experiências que lhes forneçam conteúdos apresentados de forma não 
simplificada e associados a práticas sociais reais, bem como ao contexto a qual estão inseridas. Afinal, não há aprendizagem sem 
conteúdos. 

2.3. Capacidade de Atendimento: ' 

A capacidade de atendimento da Creche Rainha da Paz é de 160 crianças, separadas por turmas de acordo com suas 
respectivas faixas etárias. 

Turmas: Infantil li - 20 crianças, Infantil Ili (A e B) - 42 crianças , Infantil IV (A e B) - 48 crianças e Infantil V - 50 crianças 

2.4. Forma de Atendimento: Atendimento em período integral, das 7h00 às 17h00. 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: 

O "Bom Pastor - Instituto de Valorização, Promoção e Integração Humana", Creche Rainha da Paz tem como principai 
finalidade e essência de existência prestar assistência às pessoas em situação de exclusão e vulnerabilidade social e familiar. 
Atualmente tem como prática de trabalho a oferta de espaço educacional em período integral para crianças filhos de mães 
trabalhadoras e ou crianças em situação de vu!nerabi!idade social. Acredita-se que este espac;.o é interlocutor do acesso a 
cidadania e dignidade humana 

2.6. Caracterização da Clientela: 

O bairro da localização de nossa creche é considerado um dos mais antigos da cidade de Bauru, conta com infraestrutura de 
ruas asfaltadas, posto de saúde, mercado, praças, academia ao ar livre, tratamento de água e esgoto, coleta seletiva de lixo e 
próximo ao hospital Manuel de Abreu. O pesquisador lrineu Azevedo Bastos, que é nascido na Vila Falcão, conta que o bairro 
surgiu por volta de 1906 - ou seja, quase de maneira concomitante ao inicio das obras da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil -, a 
partir de um loteamento pert'9nc--ente à Maria Falcéo Mfir.hadn. O;if 11ue surgiu o r.ome da vila. 

Até 1918, a Falcão não estava integrada ao perímetro urbano de Bauru. Era um distrito imenso - um quadrilátero que fazia 
divisa com a atual Vila Outra, o rio Batalha e a fazenda Vai de Palmas -, cuja "sede" era situada nas imediações de onde, hoje, 
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estão as ruas Alfredo Maia e Bernardino de Campos. A Vila Falcão foi crescendo e se dividindo em sub-bairros que ganharam 
outros nomes, como por exemplo, o nome oficial do bairro onde estamos localizados é Santa Terezinha, mas devido a integração 
com a fila falcão não encontra histórico do bairro por esse nome. 

Apesar de estarmos localizados na vila Falcão a minoria dos atendidos na creche não residem neste bairro. Os alunos 
dividem-se entre os bairros ao entorno, como favela santa Filomena, favela do Jaraguá, favela são Manuel, baixada da vila 
industrial e moradores do CDHU. Esses bairros são caracterizados por pouco infraestrutura, alto grau de periculosidade, todavia 
desfrutam das estruturas dos bairros vizinhos, como por exemplo, da nossa escola. 
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2.7. Experiência na realização do objeto da parceria: Há 32 anos no atendimento de crianças áa Educação infantii 

2.8. Valor Global: (aditivo de junho a dezembro) 341 .621 ,.000 
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3. DEFINIÇÃO DE METAS 
3.1. Plano de Ação 

. 
RECURSOS METAS AÇÕES ESTRATÉGIAS ENVOLVIDOS 

Diretoria da Instituição, 
Oferecer diariamente roda de 

Coordenadora Pedagógica, culturas, com atividades 
educadores e as familias extracurriculares de arte 
trabalhando em um Proporcionar (pintura a dedo, apresentações ✓ Atividades pedagógicas e 

atendimento de teatrais), culinária (modelagem recreativas de acordo com determinador comum que 
Recursos próprios e qualidade para as com massinha de bolacha) 

a faixa etária que ajudem no será pelo atendimento de 
públicos. 160 crianças informática, música 

desenvolvimento da criança qualidade as 160 crianças. 
matriculadas. (encenações, ensaios para 

como ser humano. Realizar a compra de 
apresentações), movimento do . 

materiais pedagógicos corpo (danças), esportes a fim 
üogos, brinquedosj,e de proporcionar ampliação do 

conhecimento de mundo. escritório. 

✓ Enviar bilhetes, colocar 
cartazes no portão para ✓ Profissionais da 
comunicar as reuniões, Instituição, as familias e Sensibilizar os pais 

Reuniões e palestras para Pais 
palestras aos pais; 

as crianças atendidas. e responsáveis da ✓ No dia da reunião servir café 
✓ Convidar palestrantes; importância de sua com assuntos pertinentes a da manhã bem gostoso para Recursos próprios ✓ Comprar alimentos para participação no eles (saúde da mulher, os pais; 

processo de ensino educação dos filhos); ✓ Aplicar questionário de o café da manhã; 
e aprendizado e de satisfação para que os pais ✓ Adquirir materiais de 
vivência escolar 

possam dar sua colaboração . escritório (papéis, 
com ideias, sugestões e canetas, etc.) 
criticas; 

FASE DE 
EXECUÇÃO 

Durante todo o ano 
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✓ Incentivá-las a comerem 
sozinhas, fazer 

✓ Proporcionar ✓ mastigação correta, utilizar garfo; 
uma ✓ Manter horários de refeições 
alimentação ✓ Diversificar a alimentação regulares; 
balanceada, das crianças, educando- ✓ Preparar pratos coloridos e 
saborosa que as para uma dieta variados; 

contribua para equilibrada e variada; ✓ Incentivar as crianças a ✓ Profissionais da 
um crescimento ✓ Atender as crianças com experimentarem novos Instituição, as famílias e 
saudável; baixa de peso e anemia alimentos. as crianças atendidas. 

✓ Diversificar a com cardápio reforçado ✓ Realizar a compra de alimentos (Possibilitar a criança 
0 

alimentação das dando orientação aos que faltam na merenda escolar, manuseio dos alimentos 

crianças, pais. alimentos frescos e saudáveis. através da aula de Durante o ano 3 . • A • .. • ......... • _ b: ....... i Recursos nropnos educando-as ✓ Ensinar a 1mportanc:a ✓ Propo, cio,'ª' um am ,.,, "ª culinária); " 
para uma dieta nutricional dos alimentos tranquilo e agradável para as ✓ Levantamento de 
equilibrada e através das aulas de refeições com respeito, recursos próprios através 
Van.ada· culinárias, horta e mostrando a importância de se "e ,M,M ,~,~~ sMh~ ""e -og 

' U U;;;.;JlQ.::t \}JIL.4Cl1 VI li lV1 

✓ Atender as intervenções antes e após comer na mesa reunindo os almoços, etc.), para ~ . 
crianças com cada refeição falando da amigos de forma que possam se compra desses alimentos. !"" ~ 
baixa de peso e importância do alimento tomar multiplicadores em seus 1 
anemia com que comerão, e a lares nesse hábito importante ~ ~ 
cardápio importância de não para unir a família. ~ 
reforçado dando desperdiçar; ~ 
orientação aos 
pais. 

9 r-

~ 

~ 
o 
R 



~ 
•&omPmlcif'• 

cn.ct,eRainhadaPaz 

Incentivar 
professores, 

4 funcionários a um 
trabalho 
democrático e 
participativo. 

Desenvolver a 
habi!ldade de 
iniciativa, 
socialização, 

5 representação, 
nnsi,..innamontn no t'IJ IVIVI 1 11 IVI ILV ...... 

ideias e gestos 
corporais; 

4't • "BOM PASTOR" 
INSTITUTO OE VALORIZAÇÃO E PROMQCÃO A INTEGRAÇÃO HUMANA 

✓ Oportunizar cursos de 
formação continuada, 
reuniões administrativas, 
pedagógicas entre os 
profissionais; 

✓ Dividir com seus pares 
aquilo que aprendeu nos 
cursos de formação e seja 
um multiplicador dos 
conhecimentos adquiridos; 

✓ Gincanas e Passeios 
culturais; 

✓ Proporcionar jogos e 
brincadeiras que 
desenvolvam os 
movimentos amplos: correr, 
jogar e pular; 

/ n .... ,.. ...... ..4 ..... ,.. ... ,:..1;:. .... ,.. ,..,.. ..... 
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relação ao esporte; 
Oferecer oficinas de Dança, 
teatro. 

• Todo o que recebe este menmo (o) em meu nome, a mim é que recebe; e 
quem recebe a mim recebe A que/e que me enviou". lc 9,48) 

✓ Diretoria da Instituição, 
Coordenadora 

✓ Trazer especialistas em 
Pedagógica e educação para palestras com o 
educadores. objetivo de ampliar o 

✓ Convidar especialistas em conhecimento da equipe de 
educação; Recursos próprios e educadoras; 

✓ Coordenadora inscrever e públicos. 
✓ Inscrever a equipe de 

acompanhar a profissionais para cursos de 
participação dos formação continuada que são professores e realizados no Napem; 
funcionários nos cursos 
de formação. 

✓ Juntar sacos, comprar balões; 
Reserva de ônibus; 

✓ Profissionais da 
✓ Trabalhar questões como: 

Instituição e as crianças competitividade, sociabilidade, 
atendidas Levantamento partilha espaço e tempo; de recursos através de Recursos próprios e 

✓ Favorecer o desenvolvimento de eventos, para custear públicos. 511-0~ m1'1lfinlac, nntonl"'i-.:Jlirl-.:Jrl.o.~ '!:l 
1.1'"4V 1111.l"lt'I V t'VL'-'1 IVIWII._.,_.._.._..., ..,. passeios culturais, 

partir do desenvolvimento das oficinas de teatro, dança 
habilidades motoras sempre e gincanas. 
valorizando as habilidades 
possuídas por cada criança; 

Durante todo o ano 

J 
Durante o ano 
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~~ ~y_y ---· Creche Rainha do Paz 

• • "BOM PASTOR" 
INSTITUTO [)E VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO A INTEGRAÇÃO HUMANA 

"Todo o que recebe este menirJo (a) em meu rJome, a mim é que recebe; e 
quem recebe a mim recebe A que/e que me enviou~ L c 9, 48) 

3. AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL (RESULTADOS) 

Gráfico de satisfação do Público Alvo 

Pesquisa realizada para Pais e Funcionários (160 pessoas) 

10 ,--------- --------------------
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Cl8che Rainha da Paz 

' • "BOM PASTOR" 
INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO A INTEGRAÇÃO HUMANA 

"Todo o que recebe este menino {a) em meu nome, a mim é que recebe; e 
quem recebe a mim recebe A que/e que me enviou''. L c 9, 48) 

4. APLICAÇÃO DE RECURSOS (previsão de receitas e despesas) 
FINANCIAMENTO TOTAL - SUBVENÇÃO 
VALOR: R$ 341.621,00 

OBS: Referente ao saldo de Janeiro a Maio no valor de R$ 16.528,90 será utilizado para pagamento de parte do 13º salário, pagamento parcial de férias, 
pagamento parcial de rescisão de contrato, pagamento parcial de material de consumo e pagamento parcial de Serviço de terceiros. 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

QTI Formação 
Pronsslonal 

Cargo C/H I Regime 
trabalhista 

Salarlo 

ENCARGO SOctAL E lRABALHISTA 

TOTAL I TOTAL (Junho a 
DEMAIS I MENSAL Dezembro) 

BENEF. 1 1 1 1 ENCARGOS 
INSS (8% a VNCBNT/Seg INSS 

FGTS8% l1RRF15%I PIS1% 1 11%) 1 umde-.ida 13•sALARIO RESCISÃO Fi:RIAS (38,12%) 

11Sup. Comp !Coordenador 1 40 1 CLT IR$ 2.757,20 1 R$ 239,601RS57,121 RS 29,951RS~329,451 RS 145,77 )la$ 249,591 RS - ~lll$. ~99 [RSl.141,69 fR$ 5.036,32 1 RS 35.254,24 

11Sup. Comp IProfessorlnfantil 1 22 1 CLT IR$ 1.366,13 J R$ 118,79 IR$ - 1 R$- 14,85 IR$ 118,79 J R$ 117,67 IR$ 123,74 IR$ 149~23-fRS 41,13 IRS 568,05 rRs 2.616,38 1 Ri 18.314,66 

1ISup. Comp. !i'iiifessorlnfanm 1 22 1 CLT IRS 1.366,13 1 RS 118,79 i RS - i RS K85] RS 118,79 i RS 117,87 fR$ 123,741 RS 149,23 i R$ ~41,13 P<S588,05 1 RS 2.618,38 1 RS 18.314,66 

1 Sllp.Comp J:>roressorln!anlll 22 CLT R$ 1.366,13 R$ 118,79 R$ R$ 14,65 R$ 118,79 R$ 117,67 R$ 123,74 R$ 149,23 R$ 41,13 R$ 566,05 R$ 2.616,38 R$ 18.314,66 

1 Sup.Comp Professorlnfantil 22 1 CLT !R$ 1.366,13 fR$ 118,79 R$ R$ 14,85 R$ 118,79 R$ 117,67 R$ 123,74 R$ R$ 41,13 R$ 566,05 R$ 2.467,15 !Ri 17.270.05 

11Sup. Ccmp IPro!c::cr!cl3r.!!! 1 22 1 C!..T ! RS 1.3SS,13 IRS 118,79 IR$ - 1 R$ H,85 IR$ 118,?9 ! R$ 117,67 ! RS 123,74 IR$ -~R$ -41,13 j R$ 566,05TR$ 2.'167,15 J P.! 17.270,05 

1 Sup. Comp Professorlnl'antD 22 CLT R$ 1.366,13 R$ 118,79 R$ - R$ 14,85 R$ 118,79 R$ 402,54 R$ 123,74 R$ 149,23 R$ 41,13 RS 566,05 R$ 2.901,25 R$ 20.308.75 0 
1 1 Sup. Comp Professor Infantil 22 CLT R$ 1.366,13 R$ 118,79 RS - RS 14,85 RS 118,79 R$ 12,67 RS 123,74 RS 149,23 RS 41,13 RS 568,05 R$ 2.511,38 R$ 17.579,66 ~ g 

1 

"TI "O 

1 1 MedioComp Reaeaclonlsta 22 CLT RS 1.017,94 R$ 88,52 RS • R$ 11,06 R$ 88,52 R$ 303,30 R$ 92,21 RS 111,20 R$ 30,65 R$ 421,78 R$ 2.165,18 R$ 15.156,26 l> • !V, z 
1 MedioComp Au~llardeClas,e 44 CLT R$ 1,091,12 R$ !14:"!. RS • R$ 11,86 R$ 94,88 RS 315,97 R$ 98,83 R$ 119,19 RS 32,65 RS 452,10 RS 2.311,59 RS 16.181,76 

1
1 °" ' 

1 1 MedloComp AwdllardeClasse 44 CLT R$ 1.122,43 RS 97,60 RS ~ R$ 12,20 R$ 97,60 R$ 148,77 R$ 101,67 R$ 122,61 RS 33,79 R$ 465,08 R$ 2.201,75 R$ 15.412,25 ti- -
1 l'ó ~ 1 MedioComp Au~llardeClas,e 44 CLT RS 1.091,12 R$ 94,88 RS • RS 11,88 RS 94,88 RS 148,44 R$ 96,83 R$ - RS 32,85 RS 452,10 RS 2.024,96 RS 14.174,72 j (j.\ 
1 

1 MedloComp AwdllardeCreche 44 CLT R$ 1.132,96 R$ 96,52 RS • R$ 12,31 RS 96,52 RS 315,97 R$ 102,62 R$ 123,76 R$ 34,11 R$ 469,44 RS 2.388,21 RS 16.717,47 1\Jl 8 
~· tlMedlo Comp !Auxiliar de Creche! 44 CLT RS 1.091,12 i R$ 94,88 j RS • i RS 11,88 j R$ 94,88 j RS 145,77 j R$ 98,63 i RS 119,19 j R$ 32,85 j RS 452,10 j RS 2.144,48 j RS 15.011,36 

1IMedloComp jAuxlllardeCrechej 44 I CLT IRS 1.091,12jRS 94,88jRS - IRS 11,86jR$ 94,88IRS 145,77jRS 98,83jRS - IRS 32,85jRS 452,10jRS 2.025,29jRS 14.m,03 

1 Medlot0mp 44 CLT R$ 1.185,88 R$ 103,12 R$ RS 12,69 RS 103,12 R$ 315,97 RS 107,42 R$ 129,54 Rs 35,71 RS 491,37 R$ 2.485,02 R$ 17.395,14 ltr:".~ 1 
1 MedloComp 44 CLT R$ 1.091,12 R$ 94,68 R$ R$ 11,88 R$ 94,88 RS 315,97 R$ 98,83 R$ 119,19 R$ 32,65 RS 452,10 RS 2.311,68 R$ 16.181,76 l!J_!..,_J 

1 IMedlo Comp 1Estagl8lla 1 
rermo-

:,o estagio I R$ 600,UO IRS - 'R$ RS RS . ,,.. 117,67IRS R$ 60,301 R$ 66,66 IR$ - 'H$ 644,631 R$ 5.912,41 

1 

Tenno oe 

11Medlo Comp IE•lagiaria 1 30 estagio IRS 600,001 R$ - 1 R$ • 1 RS • 1 RS - 1 RS 117,871 R$ - 1 RS 60,301 R$ 86,681 RS - 1 RS 844,631 R$ 5.912,41 

I I TOTAL I j j I i 1 1 1 1 RS 44.979,90 1 RI 31U59,301 l..r-, 

~ªº ~lx ,_ 



., • "BOM PASTOR" ~l, ~y::; INSTITUTO l>E VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO A INTEGRAÇÃO HUMANA 

'"lom Poslor'" 

• Todo o que recebe este meJ?il'lo (a) em meu nome, a mim é que recebe; e 
quem recebe a mim recebeAquelequemeenviou~ Lc9,48) 

Cleche Rainha da -

4.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa Custo Mensal 

Eletricista; Encanador; Marceneiro; Pedreiro; 
Pintor; Manutenção e pequenos reparos em 
Geral; Serviços Gráficos; Limpeza de caixa, 
Cópias xerográficas, impressões; plastificações; R$ 850,00 
encadernações; Dedetização; Despesas c:J 
monitoramento de Alarmes, recargas anuais de 
extintores, Contador, entre outros. 
TOTAL R$850,00 

,,_. - -- - --- --- - --- -----, 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa Custo Mensal 

Agua, Gás, Energia Elétrica, Telefone, Seguro do 
imóvel, IPTU, ISSQN, Despesas de Aquisição 
(material para conservação e manutenção do 
imóvei) i'viateriai de Limpeza, Higiene, escritório e 
Pedagógico / Didático, Material de Consumo 
(Informática, Descartáveis e matérias para R$ 2.973,10 cursos) Impressos, encadernação e correio, 
Material de Higiene Pessoal, Despesas de 
Viagens de natureza pedagógica, Material 
Gráfico, Passeio e Aluguel de ônibus para fins 
pedagógicos, Pintura para conservação do 
orédio. 
TOTAL RS 2.649,22 

Custo Total 

R$ 5.950,00 

R$5.950,00 

Custo Total 

R$ 20.811,70 

R$ 20.811,70 
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Creche Rainha da Paz 

' • "BOM PASTOR" 
INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO A INTEGRAÇÃO HUMANA 

"Todo o que recebe este menino (a} em meu nome, a mim é que recebe; e 
quem recebe a mim recebe A que/e que me enviou". Lc 9,48} 

5.0 DESPESAS DE CAPITAUAUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) utilizar até 5% do valor anual. 
VALOR TOTAL: R$ 0100 

Fonte de Recurso: Municipal 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total (anual) 

Equipamentos e Material Permanente 
TOTAL 

6 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
6.1 • SUBVENÇÃO 

1' Parcela 2' Parcela 3' Parcela 4' Parcela 

R$ 44.183,00 R$ 44.183, 00 R$ 44.183,00 R$ 44.183,00 

R$0,00 
R$0,00 

Concedente: PMB/Secretarla da Educação• Fonte Municipal 

5" Parcela 6' Parcela 7" Parcela 8' Parcela 

R$ 44.183,00 R$ 48.803,00 R$48.003,00 R$ 48.803,00 

6.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXILIO 

Concedente: PMB/Secrelarla da Educação • Fonte Municipal 

R$0,00 
R$ 0,00 

9' Parcela 10' Parcela 11' Parcela 

R$ 48.803,00 R$ 48.803,00 R$ 48.803,00 

12' Parcela 

R$ 48.803,00 

.,., ~ 
;2 f3 
:e C"'l 

~ z 
"' 

.-
1' Parcela 2' Parcela 3' Parcela 4' Parcela 5' Parcela 6' Parcela 7' Parcela 8' Parcela 9' Parcela 10' Parcela 11' Parcela 12' Parcela 

~ ~ R$ . R$ . R$ • rq, . R$ . R$ . R$ . R$ . R$ . R$ . R$ • rq, . 
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"Bomf'octor" 

Creche Rainha da Paz 

- ~ 
"BOM PASTOR" 

INSTITVTO l>E VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO A INTEGRAÇÃO HVMANA 
" Todo o que recebe este menillo (a) em meu nome, a mim é que recebe; e 

quem recebe a mim recebe A que/e que me B/1)/fou". lc 9,48) 

7. CONTRAPARTIDA (quando houver) : R$ 8,000,00 

7.1 AUTOMÓVEL: ( ) sim ( x) não 

~~-
Cristiane Bertolone 

Coordenadora Pedagógica 

/~&;.,~ 
Mareio AntoniocÍe capas 

Conselheiro Fiscal 

Lilian Ai:\tirecida de Oliveira 
Te\oure!ro 

L111s ~cAw 
Luis Fernando Leme Otaviano 

Conselheiro Fiscal 

Bauru, 14 de Junho de 2019. 

cÂlea{10lPJ» 
Andrea Martins Coelho Prata 

Presidente 

-1 ...-'-, /1 p 
.J~ e~. K.d.ft9'1~ 
Irene AparecidaRlbeiro Liporaz d 

Conselheiro Fiscal -n .,, 
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. · A Associação Creche Berçário Rodrigues de }(breu, com.sede nestã,~idade,1,à rua São Valentim,-nº-3-70, Jardiml.h rwr.f 
~~ . _- . ,. -~r·- ~ ~. ,,.... .. --:4~> 

Redentor, ~9xun,!"SP, C]'!PJ N .... 44.460.327/0001-I I , pela Presidente do Conselho ~tibêta1ivo; sra". Virginia Zelia de Azevedo Re~is)fü 
Fama: ~O~OC~ atiay~ ,do- presente . edital, . todps os associados e ~ntriqú'j,ótes ~~qA~i~ção para Assembleia ?étk\) ,1 
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"quQrum", após 30 min~tos com qualqu~r número; çÕm a seguinte pauta: aprovação dé,iÍí§#iJi&ções no texto de seu EstaiuJo. l\' __ ,~, _ _ ,\~\\, 

~\1\r\\~i\\\ 
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.i AÍA:.r;lllOl._5 : :'\ / _j : 0 t O 1 .. 3 
; . . 'ASS9CIAÇÃO Clt]iCUE BERÇÁRIO RODRIGUES DE ABREU ,• 

.; ASStMBLÊIA GEllAL EXJ:B,AORDINÁRIA DE 13 DE NOVEMBRO DE 20 t;)'--( 
-~j o~il · ·· ~1:llb;~~e.2O15,/~s i4:30 hó~ segunda ca.n;Y;?,~'~,;rm_y-- i,}~~ ~as .. 
;g?íà ·. ''. ;,~ '., ·:--z-i~~W~1!:r~o Rodngu,:s de Abre~. sita à rua s~y1lf~~tJ. 3,r;~~-t,qf ~ r, 

~~~~=~!~~~~=::::~iff f.:.~ro;\ 
. i Administração das ggE1p1ª4õcs proc:edi.das m u. E a t . tud v· o e , 
\ '. ' o · seli10 liberativo.· a fim de serem discutidas e aprovadas. Abertos tra os pe a 

: residént~ do Qonselh1~ ' Deli,bérativo, Sra. Virginia 2,clia de ~mo Rebei F com a 
: presença de 18 (de~füo) inem~ros: ~a ílza Guarido Trigo, Maria Cristina Falanghe 

1: Carval~o! Maria Terezn·Mi~li Ké1-fia·,, Cleusa Martha Rocha dos Santos, Maria-De Lourdes 
1' Pieroni,, TJ.re1~~'çl~:~,!J~to, Virgi1úa Zelia de Azevedo Rebeis Farpa, M~i 'Q.Ct.Lqu~~ • 

, :: Rondina -~1Jl~i;t.Nifüt$y.::,~ebara, Y•ara Ferraz da Costa, Maria Luiza Siqµeint\ lfl>retfo, .t.: . 
J . Marilu Ceciiía ~bo11âto :,Miziará, Claudià Pereira de A'.gúíat Guimarães, Cariexre 1vi: Olbrich -· ~: . 

dos Santos, Maria·Hefona Catini Campagnucci, Elza -~rtótti, Ana Maria ~mbardi Daibem, e \ 
I.Maiifa Rita Ribeifo do V~ Maringoni, confomie lista de presença anexa;:a qual fica (~ndo 
; parte d~ Ata. P~la :?residente do Conselho· foi ·designa~a J,lBra fazer _a leitura integral das 
< modificações_do E~_~tut~ a\Co~elhc:~-~aria Ri~ R. V. Maring~ni~ que de início ~nformou aos 
· 1>r~se~~t~ ~ -,;~~~~~~~~e mamfestaçã~ sobre o . text~ ~~ ~da ªP?.!, ~ lef_tura 9e cada ./ 
' artigo.'~-;~ fliO~~a1~g~~1t-_nenhu~ questionamento, o 1te!11' sena co~~~ra~1 9!:>!~j;!i~~,~o· -. -: 

q~e ~~~ enJo •i~-~?-ª~ mo~1ficações efetuadas, adiante ~escn~}~~~_a,_pó,f ~,serem: ,. ·• _-; . 
. discutidas e aprovada:;,- passaram a mtegrar o ~xto. Seguem .os dispositivos- cuJas ~ações · 

<S . _ foraza__alterapas ne~ ato: artigo 4°: A flhalidtÍde da Associaç}Jo é p19porcioriar serviçoj' de 
~::]:--;- 'i atendiinenio 'aos seus usuário~~~cor.'.Stituído_s de crianças de 04 (~uqtro) meses completos p 05 

rv • ~~ , (c~nco) anos e 07 mepª- ... (redaçf,O antenoJ - 11 me~s); artlgó 6" - letra "d" - A:sses:roria 
\._L .S=:l · Jurfdica,,( letra "d" acrescida); a•rl~W 19, inciso If r destituir, mediante"~presentação 

t~ V\ _--:y- :· devidamenie fundame~1tdda_(e'Jf-pr~ãó ipserida); artigo 2~,·.§/" - a~ ti_efinir a~ dir~lrites ... que 
: <-5 ( ,. ~~~':;.: Jf?.m!õem ssocJf!_çao~,~ , reun o ~ er r d, '!'e11:,. ,.," ,nz~'!..ª 1e "?~ir ~;.. _ esse 
{-. .\ ,...;, ,J.:ç~,;, ·,;,ff-iff{.é,~p 1tli'fl.'~~ -Qida.9r verá e reum '. r.. , 1 e .. ~ . ra_~e Tabo ~-ao do ,_ · 
i~ f'. !2,êítif '",, ·~\mJ;eridoi § 3° - (renumerado); ~:;_rgo i~;J~(t~, : · .:..~p'efiç'jp,:,,-~s" 
~- O \::.~, -i ~-- :~'fl ?ílf~ tivi . ?i{plicação.d<l, recursos o@licõJ:f.-(exp~~~ii'!í , ',• ai,Jfgp~J.,,~, / , ,· 

. ~ 1:; i :g,~ \r iif#. d' ' - 11lza,:5~~elaM)•it>.!~ ... (expressão inseri~~4vgs:~SQµti ,, ,.., nov~.i:l~xt6je">',s 1
v 

. ~ ,. . · J?Ostas em"votação todâs as àJterações pf9cedidas; f~i demoitrll@_a açéitâção~~ unariiffiiditde ·· · O ..,.j ' de todo o proceclime_oto aqui relatado . Pela Presifente do qonselho Deliberativo foi;decl,arado 
. <t' que deverão ser tomadas dentro do prazo legal ~ provide ci'à~ de registro do .Estatuto ora ·, 

g, O .. ;: aprovadg, a fjm de PfOd~zir seus efeitos l'egais, e 'que.~j~ transcrito nesta A:ti o in~itÕteor dó 
i;;.•.' W ~ :: mesmo~ confronú\lld<fse' cada artigo do ..íeJtO -a ser subst~uído, ou não, com • a redação 
i 11 1 ~1 aprovada, como seguf:: \ . · , r , Ct: ,__, . .. . ) /! 
,.- )W Õ;: , i r, 1 

~ '.~~;;,i~, / ~ rA;~~~m.~t~~~BER~O -; 

~~,j;~~-~ ~-il i 1'11~1 C~'ºi~, ~ 
', 
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1 
\ 
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AÍ1. 5° - Para cumprir suas fiqalidades a...Associação, se obriga a garantir condiçõ , 
humaQa.éj n_§tj.nic~ a,t~~às, podendo se organi:zar: em tantas tµiidades ~e ,pres . . de , 
serviÇô~ 'q~ ~:.fizér~m· riC2~Sárias para ex~ução de atividades que ' yjsem. ajfipl_!ar:.:~uª <. 
·autossiÍj t~i,ifã~/ ~ tj_lifl!lcf~~J de todos os meios--lfcitos e aplicando~~~us ~ ~s9l~ dos . 
operãc!óilais,'tihtegrá.lmeflté;•n d, desen·võlvimento dos obj~tivos: institucionais: "' ,'C ( , : 

{ . ·- Padgrafo únko -:-- Cad~ UnidadÍ de Seryiço tef?- seu próprio Regimento Interno. 
. . 1 1 

. ' , 4rl. ~ - Par.,11 cumprir Í.uas fu,alldades a Assoclaç4o-se obriga a gar~r 
,' ,condiçiles ftsica,' hurmrna e institucional adequadas, podendo se) organizar. em tantas 

~ Unidadesl'Je Seryiço_s ,7uantas se Ji1.e1·e!" necessár~ para execução de ativulades que 
) i -+i:_ _ .• -'IÍ/.e!" antpli.!l; sufi>.,d/a,,~ust_entaçlo, utJ!!vmlttS' Ih lodos os meio~ /leitos e aplicando , 

/ ... 

· 1-Có . , p :~iéui ~ 'rifif!lii[<?,S(Pl'J,epJic'~l'qis, i11te3ralmu,te, jno d,~!!.í!.~~'!. tf~ :\?,f!je~os\ , . 
as:: /, e ___ ·:wtili,pip_ttlli~ ~ ;_~--: dh:::·- , ~,r~?.~ ~~::~~-:....'"3·.~ ~~ " ~t , -~ t ,_, 
V'-{-~~ N. ~r, ·Ê'F k~:f'Parfjji'iirJ,Yjiiz~Ó, -'-cada Unidàde de Serv(ço-'Eie,~ ~l'U ptópt1o-~Rigi~to' :"/ _ 

d ·. , ,..:..; ~-; 1/;1fi 71~r;;.-1-lnte'iittFe:j ~u Íl',gulamtn.t<,1, ~:_-:;,:2-::·. ·f~" ':" ~ -,. , ~ , . 
• ,. - ·'/ y" ,, ~':;.. J; ' ,. . . 'N =i-' ;e~-... ~~ ,. .. ~ ... 

--··----'-------.. ------- l 1 J ' .... Art. 6°-A AF_únistraçlio da AJsocie.ção é composta1de: ·, / 1 
a) 'Assembleia Gemi;· - 1 , 

; b) Conselho Deliberativo. fom1i3do por: Presidente_e., um Vice~sidente, Sécretário e 
: ' até mais l S Conselheiros; \ \1. ,✓- ,. - ,. 

~ e) Corisefüo Fiscal. fdpnado por: 3 Conselhe\ros e 3 Sup1ent6. ) 

e~ , ... .. i /,.,,. d) Diretoria Exec.utiva, formadp por; Presidepte ·e ~~ e 2° Vice-Presidentes; lº e 2° 
f '1 ~~ f . Tesoureiros;·1,c e 2° Secretários; Díretor de .t"atrin'li.wio e Assessor-Jurídico. 

b 

i . . ,_,, ·~-.. i ) Parig~fo úuico: Será mantido um grupo dé apoio constituído d':::E...essoal ~ntratado, 
r ' 1 i ~ ,:,:;:_ -; especialmente:· Coordenador Pedag6fic:o, Professores, Auxiliares de Creche e outros que se 
,' ,·. ~ -· '.-;;;, ! IAzerem necessários tM1to na área educa.cional quanto administra1iva e ~e manutenção. __ 

1/'tP f • · r- • I ' ,,, , 
~ #" "--"~- 1 ~B- • ~--• .:,•·• . •<.,..-. I --- , .,o;",-- .-~ ·-:--,..' ...,~, ( ; w(~!Af7 {~çff~ ~~~ JL~~ yltlm1f'lstrai;d4 da Ais!'ciaç4o,s~ iili!P.E:. · 1"!iJ!'~t:;!4!se"!J!~ei9 

• u;;~ ~ _!:;-;.}~ -ii:Jf[',del~~-~~berana, e d,,s seguinl~ 6rg~":~ co?J! ' ~!ftJll'tJJ:f.l~ v,°:;~ _; , . 
Z~~ , •;_,;-;~ ~..,.,. ~ fi::::--- ~ = ~"); ,§~ ,.....~~ ,. . ....., • , ... .,,_·. , ,~;fj, ~s. ',-s_, = .,;;;: . , -~ -:s, ~ ~,: ~ ¾, ~ 

li o ,_} . . , ·- -' ' \ 1 ~~:~ ~-;.,. ~ ~ ~ " -r . _./ . . \ '· i ~ 

i o- ) .. ~ t;. • ' 
v___ i -, 

,___ t \ ·,, \: :-...... ' 

i ' 1 

\ ./ / -· ·- · · ·· ..... ·-. --- ---1 L.-.:~-· 

) 
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• 
" I{ 

l C 
' < 
1 O 

- i cl ificados: ; · _, 1 - , 

.. . De S2 ; . I - Fundadores: todas as pesso~ q ~mparecenuril às r~õ~s prep~rias da · · " ' 1 
. W r:t';_Jz~ "'J~ Assocf~~ ~ q~~/ ass~l a Ata de sua fu~daçãp, .~ trib~-~do 1)4~:~~Jl _entidade~ , , 1 

JJ- -1 I.L ~ :f,.~«: ")~ .. ,. -~J~P~~~_gd~~ vo-_e não podem ser vetadosl,,,~~H ~::',""~ .'.~;:;..~ .. f'M,~ $:. 1 e >~11 \ ,_, ,~-~~ ,~~-~~,._:~t,tí!~~~s ~queles que .contrib~côt;~õf!Jt!~~~sãJs-i u an)ais, · 1 

'ô ' "~?f11~~~t~=-~~~estipu\a~em' As ~~~t1§,r~r~:~ito a .; 

, ' Õ- ,f ,', JIYÊ EmédtÕs: oscontnbuintes que prestaram oll~vferenf.'a'Sprestâr~fl\tiço~ evantes, i ' 
' ~ f · bem como tenham se dedicado po( longo pb/ro.do em favcr,daÃSSOciação, mantendo o< 

) - direito de 'l(oto é não o de ser vota4_os. . · 
1 

r _ ( 

, ,.. \ i;v - Beneméritos: aq1,1~l~s que concorrerem em favor da \Associação com doações i \,,_ . 
( 

( 
) 

1 

\ 

materiais, inclusive financeiras, de valo elevan~ Votam e não podem sei: votados. 
I • '\ , • 

I \ ( (- ~ ', 
: '\ Art. 8° -A Assod~ão é-~nstitufda de'vtúmero ilimittuJ.o de associados. Para;w' 

desénvo/,vimento de suas atividfl4s, a Associação coma com colaboradores, assiillf ' 
classificados: . 1 , ; / 

, 1 ~ Fundadores: fodas as pess°'-ns que compareceram às reuniões preparatórias 1 . 

'. d~ soJhiçlJo e que assinarllm-'I Ata de sua fundaplo, contribuindo para qut ·á . 
• • ~-1: . e!' _;.,a,,_de f_! torfff'!,se realfd_ade, vitám e n6o poden¼e_r votqdos. : ' 

r ~.::::a ;:-~ ,~ -~ ; ':.&__ "1_,l-:.:,'- Ci,iqribumhs: todos aqueles q11ef.t!Diílr/líu fJ!ffl §P~<lo11J(f!ros.,-n,t_nsais o.r. J '· 
~~ ·- _l{t: ~,: . _.{1s; ~!'i .f'/f!~~nimo ~eve1á ser estip11~!(t?i;,/j/~i/!fJi:[fifff$1,~ Ter4t 

1 

,:·~j •~i;:? ~-~ to ~;!'ª:-_~§~otados, ( _::.;J;:.J-; -·r_N;~~1 ·; ~;' ~ •• -,.; ~If :_~~ , 
• • •• ( \ N') .,•, ~¾ ~ \ ( ---~ • •: ;::-- ~ ' _,.:,,- ~ \ ,~l' 

- } \ --- \ t--- ( ' (/ / _j . 

,.Rui'Julio,de-~es~ita Filho, 10-3li Sala 8 - Jardim Panorama- Bauru/SP-caP: 17011-137 
( Pabx: (14) 3104-1818 - e-mail: l.cartorio@uol.com.br 
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-~ ~~, \ -1 º OFICIAL DE REGISTRQ DE IMÓ~IS, UTULÓS~~ DOCUMENTOS _E.CIVIL DE ~SSO~ JUltÍDJ:C~S 1 1 
~~~,- à ; COMARCA )jE BAURU-:: l~TADO:DE SAO PAULO - ' ; 
~tJiJ;,j . , ~ "-José Alexandrt\ Dias Call(heo , . ( , ,. 5~7:' j 
~}'"-'ª · _ > O~ICW. J · · (·\: ' l.f % :-: . ', \ -. // ____ _ ...... _______ n-' ~ 

REPÚBLICAFEDERATIVA /-- \. ,_ 
1_\ - .,,.~ PROC. ue_ 1t/1/Jff 

h,z/ºBR~.s,j_ , A l oS e,:: ~ 

i!l\} / '''····••",,, ... ··,:., JIAo~J::a i;;1 A r~ig~ , ~ 
. - ç '·:::" :~~-,,, ... ••. J / ··•.·.· 1:-·· -~-: .. ;} 1 ,'.';;;-· ~~,- ···~:~· ~.. ...o o.;; o .:• 

;t~ f ,f, • •• 'U-:i~:.. . Art. 39 • O Pa~~nio_:da A~_soc:iação, d~-·suu propriedad~ exclusiv~ ~f~> ·., 
', é const1~do de bens m6~~1s e 1m6ve.1s, ~ue ser~~. •~~ç~dos ~m 1iyro própno • gi 2g ~ 

·- ' queilcará sob a re,ponsabíltdadcf do Diretor de Patnmumo. ., : : 5"" ; 

I 

-· 
( 

( ' 1 ., -./ / - •• ~ ,-~ " 
i · ~ • } , . , L i . .._r1,'· --- ( ;'- ✓ -. , • ..- - ~---• • ·--·. .·.,/ -~ C) g,..,. Q;; f. _./ .·/ ; _-:~_:fá~~~::_~,-~ ~~:-_c_as~ ~ .e~nç_ão da Ass~oc~,tã<>t ~êj~:~9~,Jp~(~ ~us.~, e.:>~*~~ -1 

;;>;.f:~~,~-~fti,~gnio ª~~~,,i~e-ã a,_ mst~tu1çãc~ ,congenc;r,~i::!!~~~!~, [,P.êts~1#•tlta~e 1~ i~ ~ ;} 
""Jú.n'dic.à; coíjí sedf~-_at1vfüades na cidade de Bauru e·ztle\f1dattrente:i'eg1stt~a no .i. g ir~~ 

· 

1 

órg,o própriot) ob~ervado · Q artigo 19 III d~ste ,Est1:.tuto, mediante decisão • i -'i 

J .. tom'ad'a,ehl As~embl~ Geff convocada parà esse für~; \ /, · · 

! ( ) 'Al't. 41 J J\)releÍta,~,• Assoei~; poderá se constituir de: , / 
1- convênios com órgãos Federais, 1Estaduais e Municipais; f '\ l_ 

·-·· . • • ""' \ _)_, . t\ I . . • 
( -, - Il - csmtrJ!)_P.lyaQ ge .;..~~suv1ados; ' 1, • ~;0.;:.c ,:;.;!\ ~i.~~ :-'~ ~; . I 

Ill-1goa\;~~s':~iiii~(~s ou moeda; ,. ( ~ . /:?\~. t~~-_tl:•::· t~ {-\ 
· IV - Ó~Ó$ Fn1cursos: a critério da Diretoria Execu~va:;io· , CÕns 'Ui 

.- .. ,\ Deliberativo e de ~cor~ com~ l
1
egislação vigente. (\ ._ 

i--: 
i 
i 1 , 
1 ( I ' 'f K 1 ,. \ 1 1 1 _.,, , , -

,r;f ,. - Ak. 42 ~ -Os re~urs~s ádvindos do\. po.de~ públlco, ( bem_,_ co /os ' 

'~}- ! Çc f '-dt~ttf ,~tl°~~:~~!~:B::os C@Í*~i itf\ 
' . '~ J 'y) -~ . ?º~õJ~ se~~~plicados na man~tençilo e / deserv~rhnento, dos ~~jetivos 

.. \.] _ mst1tuc1ona1s. . , J ' -, . ~,__ \ ( · i 

- -~ --~ ) "' - ' ( ... : . '-,, / ~- / 

Ô Í '~ Art. 44 - Constitui @ncargo da Associação ~ e~prego de rec~os 
' . - ~, fin~ceiros i~disperisáveis à reali_zação de s1~us fins, compreendendo também a·· 
~ ,.y:,-~:-., t-. c_gp~~~t4ç !!~s im6-.yeis e a maqutenção. de;-"~~~\eat~~n_iq~(t:~, .$~ s_..' ~ 
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ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUES DE ABREU 
Cebas-portaria 582 de 09/06/2017 - processo: 23000.004978/2013-79 

Utilidade Públ ica Estadual - lei n.º 11724 2905/2004 
Utilidade Pública Municipal - lei n. 0 5 166 de 08 de j unho de 2004 

111 OFICIAL OE REGis-:lm CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA CIE BAURU 

R Julio de Mesquita Filho, 1 )-31 / Sala 08 
PROTOCOLADO E MICl:tOFILMADO 

Sob o nll o 1 2 ,t 4 g 
Bauru, 15 de março de 2019. 

llmo Sr. 
Primeiro Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Bauru - SP 

A Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu, com sede nesta cid 
devidamente registrada neste Cartório, sob 11º 101 no Livro de Registro Civil 
das pessoas jurídicas, por meio de seu Presidente do Conselho Deliberativo, 
abaixo assinado, vem mui respeitosamente solicitar o registro da Ata da 
Reunião Extraordinária, realizada no dia 08 de março de 2019, conforme 
prevê a legislação em vigor. Neste termo pede deferimento. 

1,}~, . 
Virgínia Zéru 
Presidente do Conselho Deliberativo 

Rua São Valentim nº 3-70 Jardim Redentor CEP. 17032-288 
crecherodriguesdeabreu@grnail.com 

CNPJ. Nº 44.460.327/0001-11 Fone. (14) 3232-5854 

ot 
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~\J'') DE PESSOA JURÍDICA DE BAURU 

9 ,..>. R. Julio de Mesquita FIiho, 10-31 / Sa~ o, 
~ ~ PROTOCOLAD~ E

1
M"ROFILJ-11j0 

tSob o nt V A ~ 4 4 U 
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1
- , 

~ o 
~ -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

....... .. _._:- - .. 
~.. . . . ...: 

j
. ~ ,. . 
5 ~•f A Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu, de acordo com ~: E-SÚ1tuto que rege esta entidade, convoca os diretores, conselheiros e demais 

lLJjassociados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 08/03/2019, sendo a primeira convocação às 14:00h e a segunda convocação às 
u.. 

14h30min, na Rua São Valentim, 3-70, Jardim Redentor, Bauru/SP, a fim de: - ·· 

-Para preenchimento de vacância de cargos na Diretoria Executiva e Con~é1ho Deliberativo. 

Bauru, 25 de fevereiro de 2019. 

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

Virginia~v~~~be~ 

Presidente do Conselho Deliberativo 
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DECLARAÇÃO ANUAL DO 
MEl2019-(DANS- SJMEI) 

&MEi, indcpendentemtrú de...,. umaemp= com aité
rios ltlbudrit» ••pedais, MOdrixa dt tu S\W obri&a~ ac,s. 

~ Entredu o•~ da Docloração Artual do Sim
ples Nadoool (DASN-SIMEI). qu. ocom, oú o db 31 de nwo. 
S<11do n,lotiva ao aercldo do •no antmor. 

EmboaopruoSfjaatHl clemaiodt2019,lrPCOlll<ndado 
que o MEi lnlde o processo de preperaçio da Na doclamçio 
com antecedenà .. h110 eYlla transtornns. Se voo! c,m dúvidas 
sobro como prttnch<r essadttl~. o pn\prio Pott.J cio "Em
pra,nd.edo,-t,m uma páginl, dt «darecimenta.<: 

hltp:/l.,_portn/dotnopm,ndedor,p<brltunas/jo•IOUlsavi
a,,1~.rnuà/,mc/-,l,unJo-q_,"'~..,-das,1-s/md 

Como fazer a D~N! 

1· faz<rad,clmÇllo ~ muiloániplts. Siga os pasoos abaL'Ul: 
2, ~ um re!Jtório dostteellasobtidosa cada mk: 
3-N5ou • l<JU<Çll de ronfuiru·ovaloccw 110W ÍIICIIÍHIIU• 

tkLu fa anotado GOl'ffton>en~ ''° NU relatório; 
4- Conferiu todol 01 valores! Se ntim' wdo airrtto. \'lld 

t,rn 11# 31 dt maio do ano segulnlt pam <rllllar • dedaraç-,. 
ap<DUpda tnlmiet. 

Quando o MEi enuqp • ~ Am...i do SlrnplN Na
clonol do Ml!l(DASN-SIMBI).w-fiai sujdto ao Pll!"· 
m<ntodt Tmllb. nowlo. mlnimi>de RS 50,00 (ànquc,rn re.ú&), 
ou de.~ (dois por cmto) oo mêt-almdirio ou &..,lia. inciden
tes sobro o nionlanle dóo trbilns decorre,1t<S du inforn,oções 
prestada., na DASN-SIMlil. 

Lembn-.,que noo auoosde bamdt MEL tamb&n • n,c,s
lÓrio mtr,pr • DASN-SJMEI. 

Mêsde 
combate 
LEUCEMIA 

DoeMEDULA 
salve VIDAS. 

Você pode ser 
rompntfvel e 

salvar vidas em 
qualquere lugar 

do mundo. 

FEVEREIRO 
LARANJA e• All.MfA otuallzondo os olttroç{l<I das leu t promoven

do • comunlaçi!o lnstUudooal om b<ne6cto da, m,prw
rios. wuúlos da tntidadt. 
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ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUE~ DE ABREU 
Cebas - portaria 582 de 09/06/2017 - processo: 23000.004978/2013-79 

Utilidade Pública Estadual - lei n.º I 1724 25/05/2004 
Utilidade Pública Municipal - lei n.º,iltí6.J:le.fll8.à~~~"1f)El4"--7 

<.:,.. ---
ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR 

Aos 08 (oito) dias do mês de março de dois mil e dezenove realizou-se em 
uma das salas da Associação Creche B,erc;ário Rodrigues de Abreu umêI 
reunião de Assembleia Geral Extraordinária da Diretoria Executiva .. 
Conselho Deliberativo e Fiscal tendo início as 14:00 (quatorze) horas e por 
falta de quórum foi realizada a segunda convocação as 14:30hrs (quator ir"° 
e trinta) pela presidente do Conselho Deliberativo Sra Virginia Zéli a~ 
Azevedo Rebeis Farha com a presença de ?(sete) associados presente 
reunião para nova eleição para o preenchimento dos novos memb~ s cio 
Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Consultoria Jurídica, Co selh9 
Fiscal e novos conselheiros para a conclusiío do mandato da diretor 11'1 
21/02/2018, em virtude da renúncia do atual presidente Sérgio Roberto 
Canova Cardos<;> e por não assumirem o referido posto os seus suplentes. 
Com a concordância dos membros presentes a Presidente do Conselho 
Deliberativo a Sra Virginia Zélia de Azevedo Fa·rha indica a Dra Maria ele 
Lurdes Rondina Mandqliti p·ara Presi_dente da Diretoria Executiva que foi 

' ~ . ' 
aprovado por unanimidade. Ela aceita o ca·tgo e na, sequencia toma pos:;e 
do mesmo, sendo áplaudidà por tod~s. · 
A seguir a Presidente da Diretora Executiva Dra Maria de Lurdes Rondina 
Mandaliti indica como 1º vice-presidente da Diretorla Executiva Dr. Paulo 
Eduardo Martins e 2º vice-presidente Dra Vara Fen-az da Costa, para 1~ 
tesoureira Nancy Gebara e 2ª tesoureira Joana D'Arc Bosini Moura, 1~ 
secretaria Maria José Oliveira Faustini, 2º secretaria Maria Lucia Mesquita, 
diretora do patrimônio Sueli Garcia Rosseto, conselheiro fiscal Claudia P. de 
A. Guimarães, Maria Teresa Miceli Kerbauy, Maria lnez Moya Albero, 
suplentes do conselho fiscal Celina M. F. Ferraz, Vera Lucia dos Santos 
Ramos, Elza B. G. de A. Sampaio, consultoria jurídica Erica Moriizumi e no 
conselho deliberativo ficou como presidente Virginia Zélia de Azevedo 
Rebeis Farha, vice-presidente Maria Rita Ribeiro do Vai Maringoni, 
secretaria Selda Marli Passos Martins, conselheiros Therezinha Gabos 
Alvares, Ana Maria Lombardi Daibem, Aparecida ldalina Cirilo Rover, 
Cariene Maria Olbrich dos Santos, Marlei Gimenes M,enezez, Elza Ap. de S~í 
A, Bertotti, Cleusa Martha R. dos Santos, rillê1ria de Lourdes Ferreira Pieroni, 
Maria llza G. Trigo, YvD"nne Apparecida da Silva Fantini, Nereide S. P. Portai!, 
Regina Maria Pinelli Fraga, Albano Lares cios Santos, Maria Luiza Gar,cia 
Teixeira, Maria dos Anjos Fernandes Elorza. 

Rua São Valentim nº 3-70 Jardim Redentor CEP. 17032-288 
crecherodriguesdeabreu1IDgmail.com 

CNPJ. Nº 44.460.327/0001-11 Fone. (14) 32,:2-5854 
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ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRCGUES DE AB~ 
Cebas - portaria 582 de 09/06/2017 -- processo: 23000.004978/2013-79 

Utilidade Pública Estadual - le.i n.0 11724 25/05/2004 
Utilidade Pública Municipal - lei n.º 5.166 de 08 de junho de 2004 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho 

Deliberativo encerra esta Assembleia às 17:00h, agradecendo a 

1n "lJ,O 

~~ ~~º~ () ◄0 11111( 
::, Oa.. ,i,,, 'º n ... ~-

O:i::t:! _ç::g1 
'06.a .... 

o=•cc 
~óT,o" ...,~o::x 
l~§:-IT 

n.P Ç;~ 
l~bO~ 
,-.. '"~ m ::t l'P"-::,- ,.. ai O 

,l> 

(~~~~ ca, e-
todos e determinando a juntada da respE!ctiva list;3 de presenças. o~ r 

~~d1g~::;e~:~:e :::!;! ::~;~:~~;2::::=~~~ ~--~er···~~a~·~~@ 
pela Presidente dp Cp~_$~(hq q·eliberati_vq,. yirginia Rebeis Farha, ~ ()í, 
e pela Presidente da Diretoria Executiva empossada neste ato, / -

Maria de Lurdes Rondina Mandaliti. Bauru, 08 de março de 2019. 

RG 2443206 

CPF 034 724 268-53 

Maria de Lurdes Rondina Mandaliti 

RG 4.116.404-0 

CPF 959 511058 20 
ri 

,,{,;:--.._ 
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QWIEUÃ0 DENOTAS El)l~PRQ'l'ESTQ. DE . ' ' 
E>WIES MARIO Cl\SlltO-T,I ,uo · 
,,ç,!oh,lsde/,bm,f.18'.<ll' 1)015-%10• .... !Mil,. -

1 

- - - ~ÁIJQllllO~M"Sljl-0 . 

"- / · . '· ' - de: 
RecónlleccL por·ID!fJ..HAtlCA Eí doe. 
(8lf63) ·vQIIQELJil D\~~A~=f==='t7 
JOSE ])E OU!JEWA Fá\JStINI= . ade. 

' - -telll!lho-- ;;::.::;,:.Jr.,amc;'t",1 lllíMII-~~: E!iCRE'J 
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• 
Rua São Valentim nº 3-70 Jardim Redentor CEP. 17032-28 

crecherodriguésdeabreu@gmail.com 
CNPJ. Nº 44.460.327 /0001-11 Fone~. (14) 3232-5854 
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ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUES DE ABREU 
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 45.135/65-90 

Cebas - resolução 11 de 05/02/1998 - processo: 28.996.024451/94-86 
Utilidade Pública Federal - Decreto de 03/01/1992 - Utilidade Pública Estadual - lei n.º 11724 25/05/2004 

Utilidade Públicà Municipal - lei n. 0 583 •- 19/09/1957 

Bauru, 08 de março de 2019 
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~ ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUl~S DE ABREU 
Cebas - portaria 582 de 09/06/2017 -processo: 23000.004978/2013-79 

Utilidade Pública Estadual - lei n.0 11724 25/05/2004 
Utilidade Pública Municipal-lei n.0 5.166 de 08 de junho de 2004 

Ilma. Sra. 
Virginia Zélia de Azevedo Reheis Farha 
DD. Presidente do Conselho Deliberativo 

Prezada Senhora 
~?J-on rJt>--- ~~ .. 

ASSOWr,Ao CRECHE BERçi\ruo ROORlütJES O[ .l\BR~t' 
; ~/:J&/1'7' 

É cediço que em toda organizaç~o privada, seja ela desânada a obtenção de lucro, ou não, 

a divisão existente em camadas, ou níveis de autoridade é fruto de um sistema fundado 

sobre uma ordem de prioridade sobre rela~es de subordinação entre seus membros com 

graus sucessivo! de poderes e responsabilidades. _No entanto para alcançar seus objetivos, 

seja na produção de bens, ou na prestação de serviços, como é o caso da "Associação" 

tem que haver observância a hierarquia, não só as normas expre:ssas na legislação 

trabalhista que regulam a relação de subordinação jurídica 'resultante do contrato 

indiyidual de trabalho a fim de garantir o desenvolvimento, e o sucesso de suas atividades, 

como também à legislação penal que regula as condutas dos homens em sociedade, 

punindo as práticas delituosas, assegurando desta feita a paz social. 

Neste contexto, em razão de ocorrências recentes marcadas por ameaças, pela quebra de 

hierarquia, mau procedimento, indisciplina e in~ubordinação, que tomaram insustentável 

a condução dos trabalhos até hoje sob minha responsabilidade, venho renunciar ao cargo 

de presidente da Diretoria Executiva, oportunidade em que solicito, sejam tomádas, todas 

gência perante todos os órgãos m,unicipais, 

como responsável legal pela associação. 

■:JtlTABEUJ.ODENOTAS E DfHADU ~CAS'BO., 

~~ 
(1~~ 

Ei"íesteàui~ 
IW.llll, 21 de llirço =--'TT~~ =,.;r,~"" 
Preco llii tario: R$ --ou -~ -

im n!! 3-70 Jardim Redentor CEP. 17032-288 

. 
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Eiauru, 03 de Abril de 20·19 ~ ~~~ 

_A llustrfssima Sra. F>Roc. NE! __!f_1...__,J ___ _ 
Virginia Zelia de Azevedo Rebeis Fart,a 1 '"C' 1-,1 ,;; -A J.. C::> ~ 
Presidente do Conselho Deliberativo da Assod~ç~~ Crech; BEirçárl~=;R;:::o=o:=rl:::::g=u=e=s:..!e 

Abreu. 

Comunico a Vossa Senhoria, que nos abai~o assinado, estamos renunciando os 

º,. V, 

5:f~ 
01: > ::, o~c 
ffl QI ,o 

~~º 
~ ;;$"~ 

:ia~o 
s:i-,. ~im: 

;~~; >--;o , 
~ ggci 

ca~ ... para os quais fomos eleitos para o biênio 2018/2019, sendo que na Assembleia J 
realizada no dia 08 de Março de 2019, fomos eleitos para ocupar novos cargos no. Conse,ho • 10 , 

Deliberativo e na Diretoria Executiva, conforme segue abaixo: / j . I 
NOME CARGOS ANTERIORES CARGOS ATUAIS / --

Maria de Lurdes R. Mandalltl Consultoria Jundlca 

Paulo Edu_,r,do Martins Neto Conselheiro .. ; --.: . •. 

Yara Fe~~Co~a. 
1

, _ Conselheira 

Maria Lucla Mêsqufta Diretoria Patrfmõnlo 

Presld~nte Diretoria Executiva 

1° Vlc«i·Presfdente Diretoria Exe4 utt>'a 

2ª Vlc«?·Presldente Diretoria Exect ~ 

2ª Secretaria 
1-C-::::l-eusa-..,..,MJ!.,...rth....,.,-a--=R:c-. --=do-s--=Sa,...n_t_os---+....,.1""'• V'""i-ce--p-r-es..,..ld..,...e-nt-e-----1-c-=-o-n-se"'lh'_e..,...lra _________ _ 

t-A_,..,l.,...ba_n_o..,..la-re_s_do,_s_S,,....a-nt_o_s -----+-=2-0 Sec-r-e-tá-rl_o_-'------+-C~o-n-se~lh-e-lro _ ______ _ _ _ 

Maria Rita Ribeiro do Val Maringônl Conselheira Vice-Presidente Conselho DellberativJ ..__ __________ ....__ _________ .__ ___ ---.,,--------·-

Assim, contjnuaremos a trabalhar em prol da Associaçiio, em outros cargos parê os 

quais fomos eleitos, cujo objetivo é garantir o bem estar das -crianças que fazem parte da 

Creche. ASE oEP~OftslO o~ 
JII TA,llUÃO ~ ntTlJl.05 • 

Atenciosamente. 

1 uJ. . 
--;~,o,· 
.,.urumCN~ 
~to'IUllcl 

~RU·~~<......:::.Ji~:,_.;ºººvÂ~GWFERE coii o , 
l C~~IGINAL. ~ 

......... " 



A 

Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu 
Bauru-SP. 

Att.: Sra. Virginia Zélia de Azevedo Reheis Farha 
DD. Presidente do Conselho Deliberativo 

Prezada Senhora 

Levo ao conhecimento de V.Sa. que não pretendendo mais exercer o 

conselheiro suplente, junto ao Conselho Fiscal dessa associação,, renuncio ao referid 

cargo, oportunidacie em que presto minha solidariedade ao ex-presidente da diret · 
' 

executiva que em 15 de fevereiro de 2019 renunciou ao seu cargp, cujo inteiro eor de 
• ! 

sua carta, por si só justifica minha dec_isão em não mais · permaqeqer nos 

colaboradores dessa associação . 

. Bauru, 15 de fevereiro de 2019 . . . . 

tl3iTAE.fÃODE 
DEHAOU MAIUO 
11',ça ....... ~ 

...... 



• 

Bauru, 22 ele outubro de 2018. 

pRQC.N2' _ __!..._w.~-'-q--;-;-

FOLHAS_ ...---

ILMO. PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA 
ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUES DE ABREU 

. ..-, 

DR. SÉRGIO ROBERTO CANOVA CARDOSO, 
~ .. 

ILMA. PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA 
ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUES DE ABREU 

OTAS ! 0l p TESTO ~ 

PROFa. VIRGÍNIA ZÉLIA DE AZEVEDO REBEIS FARHA,•::ÃOLº' ,iB;:LDP=:: . 
AllffiimcM~'"':: .... -::: =.... do; . 

P. 20\9 
ILMAS. DIRETO~S E CONSELHEIRAS, 

SENHORAS E SENHORES COLABORADORES:· 

Por motivos de orde1n pessoal, por 

• , esta renuncio, irretratavelmente, ao cargo de Vice

Presidente do Conselho Deliberativo dessa E. Associação. 

'1 

Encerro aqui minha jornada, 

deixando a todas, indistintamente, a minha gratidão pela 

amizade, pelo carinho e pelos exemplos que recebi ao longo 

desses inesquecíveis anos de trabalho e muito boa 

convivência. 



, 
• 1 

., 

E peço desculpas, de coração, pelas 

fçiltas eventualmente cometidas; se houve, não tive a 

· menor intenção ... Somente o Pai não erra ! 
~P~ROC.:,_:... N-e - .7,9';-.1;-J':-Tif-1 

FOLH ~--~ _l~.J °l 
· Requeiro; destarte, sejam feitos, de 

imiNlrato, os respectivos procedirnentos de baixa, nos 

registros dessa Associação e demais necessários, com as 

comunicações de estilo. 

Recebam o meu fraternal abraço. 

' ' ' . 
~-0-

MARILU CECILIA ZAMBONATTf0 MIZIARA 

( carta-renúncia emitida e assinada em três vias, digitadas 
• 

em duas laudas apenas no anverso) 

-------
-~ r---\cõNFÉRE coM o i 

.. (\R\GíNAl.. .\ -

~4.460.327 /0001 -11' 
ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO 

RODRIGUES OE ABREU 

f\YA SÃO 11.\ltNTIM, 3-70 
-iÀ~O-~ ~EOENTOk • CEP 17032-21JS 

t L BMJRIU-SP -J 

/ 
,r 
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A 

Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu 
Bauru-SP. 

Att.: Sr. Sérgio Roberto Canova Cardoso 
- Presidente da Diretoria Executiva 

Prezado Senhor 

Levo ao conhecimento dessa presidência que a partir da ·;_minha nomeação como 
' \ 

Assistente Social junto a Prefeitw;-3: Murii_cipal de Bauru, não · pCtderei mais integrar o 

Conselho Deliberativo!. razão pela qual, ante.cipadamente, renuncio ao meu cargo como 

conselheira. 

Bauru, 1 O de julho de 2018 . 

~ <r'f~~~ ~ 
Cetina Mattos Figueiredo Cardoso ."!.~•J SP 

Rua São Valentim nsi 3-70 Jardim Redentor CEP. 170:12-288 
rodriguesdeabreu1@superig.com.br 

CNPJ. N2 44.460.327 /0001-11 Fone. (14} 3232-5854 



• 

• 
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DE PESSOA JURÍDICA DE ElAURU ' f-./ 
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PROTOCOLADO E MICROIFI I .MADO 

Sob o ne O 1 2 4 4~ 3 

Bauru, 22 de fevere · 

pRQC.NO_..J..j~'-r.1-"'f--7-

Ilma. Sra. Vírginia Zélia Reheis Farha . LFOLHAS - -
Presidente do Conselho Deliberativo d.e, 
Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu 
B~SP 

Prezada Senhora: 

Atenciosamente . 
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DIRETORIA EXECUTIVA 
R. Julio de Mesquita FIiho, 11)-31 / Sala 08 

p~~~~0~IE !t'7'DJl~DO 
Presidente Maria de Lurdes Rondina Mandaliti 

CPF 959.511.058-20 

brasileira viuva Advog=u" , , 
RG 4.116.404-0 

End.Av. José Vicente Aiello, 8-09 Tivoli 2 
Tel 3313-8672 li 99741-6281 

CEP 17053-013 BaurulSP 
maria@mandaliti.com.br 

l' Vice Presid Paulo Eduardo Martins Neto 
CPF 136.659.448-72 

brasileiro casado 
RG. 4.217.357-7 

End. Rua Felicio Soubihe, 3-15, Jardim Planalto CEPl 7012-623 Bauru/SP 
Tel. 3234-7570 li 99721-3710 peduardomartins@ig.com.br 

2' Vice Presid Yara Ferraz da Costa brasileira viuva Advogada 
, 

CPF 827.709.308-00 RG 3.819.246 ~ \.ç' 
End. Benedito Moreira Pinto, 6-116 Jardim Panorama CEP 17011-110 BaurulSP ,/ 
Tei.3224-2612 li 99772-0599 yara.costa@ig.com.br / ) 

• Tesoureira Nancy Gebara brasileira viúva Bacharel em Direito ' ' 

2' Tesoureiro 

I º Secretário 

CPF 099.836.048-17 RG 3 .937.178-5 
End: Rua Veraldo Maziero, 2-55, apto. 504 A, CEP l 7018-670xxxxx-Bauru/Sl \. J 
Tel 3227-6701 li 99725-9070 
Joana D'Arc Bosini Moura brasileira Dir~!?rà de Escola Est.Aposent 
CPF 408.898.908.20 .RG t927:954-l , -.. 
End Rua Eng. Saint Martin, 34-38 ·Aaer_opof!p 1 ·\:.' CEI{ 17012 -433 Bauru/SP 
Tel 3223-5937 li 99659-5748 ·: -· 1 . . · .. - xxxxxxxx 
Maria José de Oliveira Faustini brasileira viúva Diretora de Escola 
CPf 409.732.8Ó8-59 RG 4.356.070 
end. RuaAparecida, 13-1 O, Jardim Santana 
Tel 3223-8250 li 99858-5476 

CEP 17020-21 O , Bauru/SP 
mariajosefaustini@bol.com.br 

2' Secretária Maria Lucia Mesquita 
CPF 141.351.548-74 

brasileira casada 
RG 65.299.707-4 

End Rua Nicolau de Assis, 3-27 
Tel. 3223-5289 

CEP 17011-102 

Dir Patrimônio Sueli Garcia Rosseto 
CPF.154.440.668-15 

brasileira viuva Professora 
RG 4.772.264 

End. Rua Cristiano Pagani, 8-51 Apto 8-51 
Tel. 3227-5748 li 98114-2227 

CEP 17011 -102 Bauru/SP 
suelirosse,to.arte@gmail.com 
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Sob O nR li 1 ~ .. ' ... 
-· CONSELHO FISCAL {qf lf• ':}. PRCC. NO 

' , z~ )--, J 
FOLHAS 

Cláudia Pereira de Aguiar Guimarães brasileira casada Advogada 

CPF OI 1.291.508-60 RG 7. I 54.343-0 
CEP 170 I 8-320 Bauru/SP end. Rua Cesalpíneas, 2-29, Jardim Paineiras 

Te!. 3227-1329 li 99715-1366 claugagul(a)uol.com.br /. 

Maria Teresa Miceli Kerbauy brasileira casada Prof.Universitária / 

CPF 743.739.608-44 RG 3.616.951 ,

1
/ 

End Rua Jaime Vicente Holloeay, 1-51, casa 1, V Viação CEPl 7018-480, Ba ru/SP 

Te! 3202-7124 li 3202-7126 li 99772-5653 teresa.kerbau"tmamai com 
I 

Maria Inez Moya Albero brasileira solteira Serviço Social e Pe -
CPF 203.580. 758-15 RG 3.167.608-X 

end Rua Afonso Pena, 13-23 - Jardim Bela Vista CEP I 7060-250 Bauru/SP 

Tel, 3232-8563 li 99677-2814 xxxxx 
Celina Maria Foloni Ferraz brasileira viúva Professora 
CPF 212.534.538-29 RG 2.438.972-9 
end Rua Alfredo Fontão, 5-40, apto. 209 J. Paulista ÇEP 17017-240 Bauru/SP 
Te!. 3236- I I 67 li 99771-203 I . xxxxxxxx 
Vera Lucia dos Santos Ramos brasil~iro I Ca~a9a ·cab(llereira 
CPF 058.513.258-52 'RG ·1,.~15.643:Í-, r . :. ; 

.. .. ·.· .. ,. ~.• (·• 

End. Rua Waldomiro Alves de Oliyei,j'a '; !-t'5 Mary.De ' · cep·11p26-560 Bauru/SP 
Tel. 99793-0030 .. vera .. 11reta(a)hotmail.com 
Elza Barbosa Guedes de Azevedo Sampaío brasileira viúva agropecuarista 
CPF OI 1 .992.408192 RG 1.,301.400 
End Orlando Cardoso, ·1-4_Q, apto 62 -J. Estoril IV CEP 17016-260 Bauru/SP 
Te!. 3204-7592 li 99717-0202 

CONSULTORIA 

Erica Moriizumi 
CPF. 215.204.548-30 
End. Rua Jorge Nasralla, 1-18 Jd. Nasralla 
Te!. 3235-0800 

brasileira casada Advogada 
RG 43.953.826-9 

xxxxxx 

CEP 43.953.826-9 Bauru/SP 
ericamoriizumi@mandaliti.com.br 

G51\ . 1Y ~6(1~ 
F\ cÕNFER.E cOfll o 
1 ORl~INAL _______ ._.--

--

' 
. 
~ 
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FOLHAS l { Vf G-.?tst. e 

Presidente 

Vice Presid. 

Secretária 

Virgínia Zélia de Azevedo Rebeis Farha brasileira casada Professora aposentada ·' ' 
CPF 034.724.268-53 RG 2.443.206 ~, \'i 
End Rua Guilherme de Almeida, 4-65, apto 31,Universit CEP 17012-500 Bauru/ 
Tel. 3223-3367 // 99133-7983 virginiafarha@terra.com.br 

Maria Rita Ribeiro do Vai Maringoni 
CPF 959 .309 .498-91 

brasileira viuva 
RG 2.982.923-0 

Advogada ( li 

CEP 17011-136 Bau~ End Rua Dr. Alipio dos Santos 10-19 Jd. Panorama 
Tel. 3223-5576 li 99714-4680 ritamaring@uol.com.br 

Selda Marli Passos Martins 
CPF709 .229 .408-49 

brasileira casada advogada, professora 
RG 3.157.473 

End. Rua Felício Soubihe, 3-15, Jardim Planalto 
Tel. 3234-7570 li 99721-3710 

CEP 17012-623 Bauru/SP 
seldamartins@uol.com.br 

Conselheira Therezinha Gabos Álvares brasileira casada' pràfessora aposentada 

Conselheira 

CPF 220.419.108-60 .. RG 2.248.715 ". 
end Rua Guilherme de Almeida,4-65,l\ptó 22, V_.Cid11de :®.ni~er-C;EP 17012-500 BaurulSP 
Tel.3223-3817 99652-7589 ,. ' ; _. : · : "-:-' tér~gabos@hotmail.com 

Ana Maria Lombardi Daibçm 
CPF 827.649.488-91 

••' •' 
brasileira viúva Prof.Unesp Educação 

RG 4.159.928-7 
End: Rua ProfGerson Rodrigues, 6-45, 14 andar CEP 17016-060 Bauru/SP 
Te!. 3223-2732 li 99724-7224 arnldaibem gmail.corn ~--:-:--:---+--=--'-'-,...:-::..;.:.::....-",-.::..:...'-=-'_:_:;;::__;_ _________ =.c=c.:...c.c;.: 

Conselheira Aparecida ldalina Cirillo Rover brasileira casada Professora aposentada 
CPF 827.653.168-72 RG 9.585.185-9 
end Rua Adante Gigo, 11-66, Jardim Carolina 
Tel. 3281-7093 li 99701-1957 

CEP 17032-490 Bauru/SP 
iclalinarover@bol.com.br 

Conselheira Cariene Maria Olbrich dos Santos 
CPF 383.379.088-15 

brasileira viúva Professora aposentada 
RG 2.278.346 

end. Rua Carlos Drumond de Andrade, 2-10, J.Xangri-Lá CEP 17054-635 BaurulSP 
Tel. 3234-4847 li 99671-0209 carieneolbrich@uol.com.br 

Conselheira Marlei Gimenes Menezes 
CPF 959.405.708-44 

brasileira casada Diretora de Escola 
RG 4.453.427-9 

Conselheira 

End. Rua Raposo Tavares, 6-16 apto 171 
Tel. 3232-2615 // 99897-6569 

Elza Aparecida de Sá Andreoli Bertotti 
CPF 332.684.298-82 

brasileira casada 
RG 3.033.804 

CEP 17013-031 Bauru/SP 
gimenesmarlei@gmail.com 

Assistente Social Aposent 

end. Rua Conselheiro Antonio Prado, 9-66, B Higienópolia CEPI 7013-208 Bauru/SP 
Tel.3223-6340 li 99708-0202 xxxxxxxx 



Conselheira 

Conselheira 

Conselheira 

Cleusa Martha Rocha dos Santos 
CPF 757.004.508-44 

brasileira casada 
RG 11.383.256-4 

end Orlando Cardoso, 1-40, apto 62 -J. Estoril IV 
Te!. 3204-7592 li 99717-0202 
Maria de Lourdes Ferrerira Pieroni 
CPF 709.126.6181187 

brasileira viúva 
RG 6040.901 -

End. Rua Bandeieantes, 7-39 , apto 32 
Te!, 3204-6353 li 99766-6353 lourdinha.oieroni mail.c m 
Maria Ilza Guarido Trigo 
CPF 001.898.008-28 

brasileira viúva 
RG 2.973.447 

End. Rua Halim Haidar, s/n - quadra 9, casa 5-IBC, 
Te!. 3238-2111 li 99792-5442 

Supervisora de Ensino V/ 

CEPI 7051-550 Bauru/SP 
JTiigtrigol@hotmail.com 

Conselheira Yvonne Apparecida da Silva Fantini 
CPF 170.380.248-92 

brasileira viúva Professora 
RG 12632390 

'onselheira 

Conselheira 

End. Rua Charles Lindenberg, 1-45, apto 113, Jd Europa 
Te!. 3234-7648 
Nereide Sampaio Pires Portal 
CPF 204.001.658-16 

brasileira viúva 
RG2.316.428-3 

end. Rua Alfredo Pontão, 5-40, apto 307, Jardim América 
Tel. 3223-1891 li 99793-8946 

CEPI 7017-471 Bauru/SP 

xxxxxxx 
Professora aposentada 

CEP 17017-240 BaurulSP 
xxxxx 

Regina Maria Pinelli Fraga . brasileira casada \autônoma 
CPF 141.238.238-66 : . · · . RG 1$.471179~ •. , ; 

• ~ i • • • t ... ~ ~ 

end. Rua Luso,Brasileira, 1.-09, .Ifs~~l-4 i' • i ·; (: V)_ ~J ~EP 17016-230 
Tel. 3223-8437 li 99730 - 8044 · · · • ginampinelli@gmail.com 

Conselheira Albano Lares dos Santos .. brasileiro casado 
RG 12.329.945 CPF 019.426.308-83 

End. Alameda das Tulipasm 5-53 CEP 17020-390 Bauru /SP 
Tel. 98130-5232 albanolates@gmail.com b--:::-:----f:'-:':::...ç...~:...::.:::::..=...-:--:::,--:-------:---:-c--:----:----==a======"'======-----

Conselheira Maria Luiza Garcia Texeira brasileira viuva Diretora Aponsentada 
CPF 708.164.688-34 RG 5. 148.933 
End Rua Gerson Rodrigues, 2-43 
Tel. 99873-3534 

onselheira Maria dos Anjose Fernandes Elorza 
CPF 622.170.628-91 
End Rua Puas de Mattos Sabino, 6-67 
Tel. 3223-2617 li 99877-8090 

CEP 17012-535 Bauru/SP 
mluizagt@hotmail.com 

brasileira casada Diretora Aponsentada 
RG 6.199.325 

CEP 17017-332 Bauru/SP 
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DECLARACÃQ 
R. Julio de Mesquita FIiho, 10-.31 / Sala 08 

. PROTOCOLADO E MICRll FILMIADO 

Sob o n2 !L.B 

o'!ciaro para os devidos fins, que a Ata de Eleição do dia oito 
de março de 2019,trata da assembléia para prE!enchimento da 
vacância dos cargos em virtude de renúncia de seius titulares. 

Esta eleição não altera a conclusão de mandato da direto ia 
eleita em 21/02/2018. microfilme n2 l.1.735, de 23/03/201 , 
conforme a concordância dos membros eleitos e reeleitos. 

Bauru, 04_de abril de 2019.· 

J~xA .,·~ a1J1 /1~ JP~n..-- · 
Virg1nra ~~e~éâõlfebeis Farha 
Presidente do Conselho DeliberatLvo 

, 2ºTABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETIV.~ E Tf-·-'.i'? 
·· Rua Bandoirentes, 12-59 - centro- Baul\l • SP~ Cep: 17015-012 -Fone. (14) 38~~; , 

• • Tabolllo: SebHtllo Pomaro . • 

;~k~~~ por ~ -seuaipr,ecmoai~~ 'finas de: L""~ ~ · 
\;- . . t VIRGIHIA m.IA IE ~'P,IS F --
. i ~ • , . 

Rua São Valentim n9 3-70Jardim Redent,,r CEP. 17032-288 
crecherodriguesdeabreu@gmail.com 

CNPJ. NR 44.460.327/0001-11 Fone. (14) 3232-5854 
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:: ::!~ \. r-~,./ llb. !r . 
RS 0.98 ( ':'~ \~ -.-e ~ 
RS 2,40 '-J 2;:J z Í 
R$ 83,09 'f 0 

Valor Depositado ................................................. R$ 120,43 L t., I 
A Devolver ............................................................ R$ 37.34 - - ' 

' ORIGEM DOS DEPÓSITOS 
-Depósito no relns,rek~ em eHEQIJE N": ti9504 e.e.: S-1 seo: AG.: 0520 

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO 
ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TITULC>. 

Para e :inferir a 
proced11·,cia deste 
documo ,to efetue 

a leitura do 
QRCode Impresso 

ou acessa o 
end3reço 
eletrônico: 

Em: 

EDUARDO CARRILHO PAL 

RECEBI EM DEVOLUÇÃO 
A QUANTIA DE 

R$ 37,34 

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

https://selodigital.tjsp.jus.t r 
1115344PJWO000237190MC 19G 

PELO INTl:RESSADO 
Recebi uma via da presente com o título devidamente fcrnallzado. 

Data: ---..J---''---
Ass.: 

Nome: 

End.: ------·--------------
Em cuo cio d6vldu l6cnlcu ou do regru cio nogódo para u1l1lzaçllo do Slstom1 para Consutt1 o CGnltOlo de Selo Olghl, IIIWr • •- • md 10 ugulnte endereço-: 1100011110 :11_ji:;j IUll>,Juo.llr 

Impresso em 08/04/2019 às 14:08:46 hrs SiplanControl-M • www.apcm.com.br 1 / 1 



ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO "RODRIGUES DE ABREU" 
de 2019 a 2020 

rq( I ff 
pR()C. ttll 

DIRETORIA EXECUTIVA 117/9, ú-
FOLHAS 

Presidente Maria de Lurdes Rondina Mandaliti brasileira viuva Advogada e Professora 
CPF 959.511.058-20 RG 4.116.404-0 
End.Av. José Vicente Aiello, 8-09 Tivoli 2 CEP 17053-013 BaurulSP 
Tel 3313-8672 li 99741-6281 maria@mandaliti.com.br 

1 ª Vice Presid Paulo Eduardo Martins Neto brasileiro casado 
CPF 136.659.448-72 RG. 4.217.357-7 
End. Rua Felicio Soubihe, 3-15, Jardim Planalto CEPI 7012-623 Bauru/SP 
Te!. 3234-7570 li 99721-3710 J;!g_duardomartins@ig.com.br 

2ª Vice Presid Y ara Ferraz da Costa brasileira --viuva Advogada 
CPF 827. 709.308-00 RG 3.819.246 
End. Benedito Moreira Pinto, 6-116 Jardim Panorama CEP 17011-110 BaurulSP • Tel.3224-2612 11 99772-0599 ~ara.costa@ig.com.br 

!ª Tesoureira Nancy Gebara brasileira viúva Bacharel em Direito 
CPF 099.836.048-17 RG 3.937.178-5 
End: Rua Veraldo Maziero, 2-55, apto. 504 A, CEP 17018-670 - Bauru/SP 
Te! 3227-6701 li 99725-9070 xxxxx 

2ª Tesoureiro Joana D'Arc Bosini Moura brasileira Diretora de Escola Est.Aposent 
CPF 408.898.908.20 RG 1927.954-1 
End Rua Eng. Saint Martin, 34-38 Aaeroporto CEP 17012-433 Bauru/SP 
Te! 3223-5937 li 99659-5748 xxxxxxxx 

1 º Secretário Maria José de Oliveira Faustini brasileira viúva Diretora de Escola 
CPf 409.732.808-59 RG 4.356.070 
end. RuaAparecida, 13-10, Jardim Santana CEP 17020-21 O , Bauru/SP 
Te! 3223-8250 li 99858-5476 mariajosefaustini@bol.com.br 

2ª Secretária Maria Lucia Mesquita brasileira casada 
CPF 141.351.548-74 RG 65.299.707-4 

• End Rua Nicolau de Assis, 3-27 CEP 17011-102 
Te!. 3223-5289 

Dir Patrimônio Sueli Garcia Rosseto brasileira viuva Professora 
CPF.154.440.668-15 RG 4.772.264 
End. Rua Cristiano Pagani, 8-51 Apto 8-51 CEP 17011-102 Bauru/SP 
Te!. 3227-5748 li 98114-2227 suelirosseto.arte(ã)gmail.com 



Conselheiro 

Conselheiro 

Conselheiro 

• Conselheiro 
Suplente 

Conselheiro 
Suplente 

Conselheiro 
Suplente 

Consultora 

CONSELHO FISCAL 

Cláudia Pereira de Aguiar Guimarães brasileira casada Advogada 

CPF 011.291.508-60 RG 7. J 54.343-0 

end. Rua Cesalpíneas, 2-29, Jardim Paineiras CEP 17018-320 Bauru/SP 

Te!. 3227-1329 li 99715-1366 clau11agui(ã)uol.com.br 

Maria Teresa Miceli Kerbauy brasileira casada Prof.Universitária 

CPF 743.739.608-44 RG 3.616.951 
End Rua Jaime Vicente Holloeay, 1-51, casa 1, V Viação CEP17018-480, Bauru/SP 

Te! 3202-7124 li 3202-7126 li 99772-5653 te1·esa.kerbau~(ã)gmail.com 

Maria Inez Moya Albero brasileira solteira Serviço Social e Pedagoga 

CPF 203.580.758-15 RG 3.167.608 - X 
end Rua Afonso Pena, 13-23 - Jardim Bela Vista CEP 17060-250 Bauru/SP 

Tel, 3232-8563 li 99677-2814 xxxxx 
Celina Maria Foloni Ferraz brasileira viúva Professora 
CPF 212.534.538-29 RG 2.438.972-9 

end Rua Alfredo Pontão, 5-40, apto. 209 J. Paulista CEP 17017-240 Bauru/SP 

Te!. 3236-1167 li 99771-2031 xxxxxxxx 
Vera Lucia dos Santos Ramos brasileiro Casada Cabelereira 
CPF 058.513.258-52 RG 1.615.643-1 
End. Rua Waldomiro Alves de Oliveira, 1-15 Mary De CEP 17026-560 Bauru/SP 
Tel. 99793-0030 vera 11rnta@hotmail.com 
Elza Barbosa Guedes de Azevedo Sampaio brasileira viúva agro pecuarista 
CPF 011.992.408192 RG 1.,301.400 
End Orlando Cardoso, 1-40, apto 62 -J. Estoril IV CEP 17016-260 Bauru/SP 
Te!. 3204-7592 li 99717-0202 

CONSULTORIA JURIDICA 

Erica Moriizumi 
CPF. 215204.548-30 
End. Rua Jorge Nasralla, 1-18 Jd. Nasralla 
Te!. 3235-0800 

brasileira casada Advogada 
RG 43.953.826-9 

xxxxxx 

CEP 43.953.826-9 Bauru/SP 
ericamoriizumi@mandaliti.com.br 



CONSELHO DELIBERATIVO PROC.N~ 1Cf-tJ/(/ 
l / se:> e.: -FOLHAS 

Presidente Virgínia Zélia de Azevedo Rebeis Farha brasileira casada Professora aposentada 
CPF 034.724.268-53 RG 2.443.206 
End Rua Guilhenne de Almeida, 4-65, apto 31,Universit CEP 17012-500 Bauru/SP 
Te!. 3223-3367 li 99133-7983 virginiafarha@terra.com.br 

Vice Presid. Maria Rita Ribeiro do Vai Maringoni brasileira viuva Advogada 
CPF 959.309.498-9! RG 2.982.923-0 
End Rua Dr. Alipio dos Santos 10-19 Jd. Panorama CEP 17011-136 Bauru/SP 
Te!. 3223-5576 li 99714-4680 ritamaring@uol.com.br 

Secretária Selda Marli Passos Martins brasileira casada advogada, professora 
CPF709.229 .408-49 RG 3.157.473 

• End. Rua Felício Soubihe, 3-15, Jardim Planalto CEP 17012-623 Bauru/SP 
Tel. 3234-7570 li 99721-3710 seldamartins@uol.com.br 

Conselheira Therezinha Gabos Álvares brasileira casada professora aposentada 
CPF 220 .419 .108-60 RG 2.248.715 
end Rua Guilhenne de Almeida,4-65,apto 22, V.Cidade Unive~ CEP 17012-500 Bauru/SP 
Tel.3223-3817 99652-7589 teregabos@hotmail.com 

Conselheira Ana Maria Lombardi Daibem brasileira viúva Prof.Unesp Educação 
CPF 827.649.488-91 RG 4.159.928-7 
End: Rua Prof Gerson Rodrigues , 6-45, 14 andar CEP 17016-060 Bauru/SP 
Te!. 3223-2732 li 99724-7224 amldaibernúzlgmail.corn 

Conselheira Aparecida Idalina Cirillo Rover brasileira casada Professora aposentada 
CPF 827.653.168-72 RG 9.585.185-9 
end Rua Adante Gigo, 11-66, Jardim Carolina CEPI 7032-490 Bauru/SP 
Tel. 3281-7093 li 99701-1957 jdalinarover@bol.com.br • Conselheira Cariene Maria Olbrich dos Santos brasileira viúva Professora aposentada 
CPF 383.379.088-15 RG 2.278.346 
end. Rua Carlos Drumond de Andrade, 2-1 O, J.Xangri-Lá CEP 17054-635 Bauru/SP 
Tel. 3234-4847 li 99671-0209 carieneolbrlch@uol.com.br 

Conselheira Marlei Girnenes Menezes brasileira casada Diretora de Escola 
CPF 959.405.708-44 RG 4.453.427-9 
End. Rua Raposo Tavares, 6-16 apto 171 CEP 17013-031 Bauru/SP 
Tel. 3232-2615 // 99897-6569 gimenesmarlei@gmail.com 

Conselheira Elza Aparecida de Sá Andreoli Bertotti brasileira casada Assistente Social Aposent. 
CPF 332.684.298-82 RG 3.033.804 
end. Rua Conselheiro Antonio Prado, 9-66, B Higienópolia CEPI 7013-208 Bauru/SP 
Tel.3223-6340 li 997~m--- xxxxxxxx 

l.;UNFERE COM O, 
' 1 



Conselheira Cleusa Martha Rocha dos Santos brasileira casada Advogada 
CPF 757.004.508-44 RG 11.383.256-4 
end Orlando Cardoso, 1-40, apto 62 -J. Estoril N CEP 17016-260 Bauru/SP 
Tel. 3204-7592 li 99717-0202 xxxxxxx ·-

Conselheira Maria de Lourdes Ferrerira Pieroni brasileira viúva Diretora de Ed. Infantil 
CPF 709.126.6181187 RG 6040.901 -
End. Rua Bandeieantes, 7-39 , apto 32 CEP 17915-011 
Tel, 3204-6353 li 99766-6353 Jourdinha.llieroni@gmail.com --

Conselheira Maria Ilza Guarido Trigo brasileira viúva Supervisora de Ensino 
CPF 001.898.008-28 RG 2.973.447 
End. Rua Halim Haidar, s/n - quadra 9, casa 5-IBC, CEPl 7051-550 Bauru/SP 
Tel. 3238-2111 li 99792-5442 migtrigol@hotmail.com 

Conselheira Yvonne Apparecida da Silva Fantini brasileira viúva Professora 
CPF 170.380.248-92 RG 12632390 
End. Rua Charles Lindenberg, 1-45, apto 113, Jd Europa CEPl 7017-471 Bauru/SI' 

• Te!. 3234-7648 xxxxxxx 
Conselheira Nereide Sampaio Pires Portal brasileira viúva Professora aposentada 

CPF 204.001.658-16 RG2.316.428-3 
end. Rua Alfredo Pontão, 5-40, apto 307 , Jardim América CEP 17017-240BaurulSP 
Tel. 3223-1891 11 99793-8946 xxxxx 

Conselheira Regina Maria Pinelli Fraga brasileira casada autônoma 
CPF 141.238.238-66 RG 18.4 76. 793 
end. Rua Luso,Brasileira, 1-09, Estoril 4 CEP 17016-230 
Tel. 3223-8437 li 99730 - 8044 ginamginelli@gmail.com 

Conselheira Albano Lares dos Santos brasileiro casado 
CPF 019.426.308-83 RG 12.329.945 
End. Alameda das Tulipasm 5-53 CEP 17020-390 Bauru /SP 
Te!. 99701-7160 albanolates@gmail.com 

Conselheira Maria Luiza Garcia Texeira brasileira viuva Diretora Aponsentada 
CPF 708.164.688-34 RG 5.14!1.933 
End Rua Gerson Rodrigues, 2-4 3 CEP 17012-535 Bauru/SP 

• Tel. 99873-3534 ,rnluizagJ;@botmail.com 
Conselheira Maria dos Aajose Fernandes Elorza brasileira casada Diretora Aponsentada 

CPF 622.170.628-91 RG 6.199 .325 
End Rua Fuas de Mattos Sabino, 6-67 CEP 17017-332 Bauru/SP 
Tel. 3223-2617 li 99877-8090 

r ---~------
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14/06/2019 Imprimir Certidão 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

Comprovante de Inscrição e de Situa1ção Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1965345 
Número da Inscrição Municipal: 

18218 
Data da Abertura: 

20/01/1982 
CPF/CNPJ: Nome Empresarial: 

ASSOCIACAO CRECHE BERCARIO 
RODRIGUES DE ABREU 44.460.327/0001-11 

Endereço Fiscal: 

RUAS. VALENTIM 

CEP: Bairro/Distrito: 

17.032- NUCLEO HAB. JD. 
288 REDENTOR 

Telefone: Tipo: 
(14) 3203-3223 

Dados da Atividade 

ISSQN: TUFE: Inicio: 

99.99 4.47 01/01/2008 

4.17 4.23 29/03/2007 

Descrição da Atividade: 
CRECHE E BERCARIO 

Situação da 
Inscrição: 

ATIVA 

Data da 
situação: 

14/06/2019 

UF: 

SP 

Ramal: 

Comercial 

Número: 
3-70 
Município: 

BAURU 

Complemento: 

Término: Nome da Atividade: 

ORGANIZACOESASSOCIATIVAS-SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

19/11/2008 CRECHES 

Certidão emitida em: 14/CIS/2019 

82CD5E7918F793AEA694078j01I'773BC 
Chave de aute ntlcaçio 

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

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

w.ow.Q.bauru.so.amtbr/financas/certldoeslirmrimir consulta.asmOr.=1!=Wtc;.'¾'iJtr.AA~R?r.nfiFm1Rl=Tir-lAFAfi.Qdíl7FM1Fn::lRr. 111 



11/06/2019 

•• 

•· 

.... 
b8'ój 
cl)J 

• 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 1 PROC, 111e 

FOLHAS ,1}~:: êJ 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 

DA UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO CRECHE BERCARIO RODRIGUES DE ABREU 
CNPJ: 44.460.327/0001-11 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas ele 
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 Secretar;a 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação co 
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 09:06:19 do dia 11/06/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/12/2019. 
Código de controle da certidão: F80F.3B9A.B94A.20D2 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



11/06/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAi. DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação 'Tributária 

lPROC:Na,' _ __:_1.:...'?ff:,_"";'-''J..,'tr,__~ 

/FOLHAS L' z§ G-., 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da trc1nsação: 1962992 

Identificação Municipal: 030762001 

Contribuinte: ASSOCIACAO CRECHE BERCARIO RODRIGUES DE ABREU -
44.460.327/0001-11 

Proprietário(s): ASSOCIACAO CRECHE BERCARIO RODRIGUES DE ABREU -
44.460.327/0001-11 

Endereço: RUAS. VALENTIM, 3-70 PTE QC2 JD REDENTOR 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informaçôes 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 e, 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, quei 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.~1ov.br 

409AEF9A 1E13661 C4AC8FECDU210DA2F 
Chave de autenticação 

www2.bauru.sp.Aov.br/flnancas/certidoesflmorlmlr consulta.asox?c=1962992&chave=409AEF9A 1E13661 C4AC8FECD821 0DA2F 1/1 



11/U6/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1962991 

Inscrição Municipal: 18218 
Contribuinte: ASSOCIACAO CRECHE BERCARIO RODRIGUES DE ABREU -
44.460.327/0001-11 
Endereço Fiscal: RUAS. VALENTIM, 3-70 
Atividade: CRECHE E BERCARIO 
Empresa aberta em: 20/01/1982 

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

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

320422EBC083325C3543A3FD706AC8O4 
Chave de autenticação 

WWW2.bauru.sp.gov.br/financas/certidoes/lmprimir_consulta.aspx?c,,a1962991&chave=3W422EBC083325C3543A3FD706ACRn4 



11/06/2019 
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Consulta Regularidade do Empregador 

'-,-_v_º_11_ar_~1~,pnmir 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 44.460.327/0001-11 

Pl!OC. N11 

~OLHAS 

Razão Social:SOCIEDADE CRECHE BERCARIO RODRIGUES DE ABREU 
Endereço: R SAO VALENTIM / 70 / JARDIM REDENTOR BAURlJ - SP 

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

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

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

Certificação Número: 2019052701584088682470 

Informação obtida em 11/06/2019 09:12:32 

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.calxa.gov.br/consultacrf/oaaes/consultaEmoreaador.isf 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

PROC.Nil___;'...JJ,~~-.,.-
FOLHAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉEIITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO CRECHE BERCARIO RODRIGUES DE ABREU 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 44.460.327/0001-11 

Certidão nº: 173911416/2019 
Expedição: 11/06/2019, às 10:10:19 
Validade: 07/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO CRl!lCHl!l BERCARIO RODRIGUl!lS DB A.BRl!lU 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
44. 460. 327/0001-11, 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) :iias 
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 d3dos 
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 custa~, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públic~ do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst. jus .br 
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(fl) ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUES DE ABREU 

Cebas- portaria 582 de 09/06/2017 - processo: 23000.004978/2013-79 
Utilidade Pública Estadual - lei n. 0 11724 25/05/2004 

Utilidade Pública Municipal - lei n.º 5.166 de 08 de junho de 2004 

PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Nome da Entidade: -Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu Nº CNPJ: 44.460.327/0001-11 

Endereço: São Valentim, 3-70 Bairro: Jardim Redentor CEP: 17032-288 Cidade: Bauru UF: SP 

Telefones: (14) 3232-5854 E-mail: rodriguesdeabreu1@superig.com.br 

1.2. Nome do responsável pela Instituição: Maria de Lurdes Rondina Mandaliti CPF: 959.511.058-20 R.G: 4.116.404-0 

Cargo: Presidente Endereço: Av. José Vicente Aiello n°8-09 CEP: 17053-013 Telefones: (14) 3313-86-7-2-· · · · · ··-- ·· 

1.3. Mandato da atuai Diretoria: 2019/2020 

1.4. Nome da Diretora: Maria Helena Catini Campagnucci Telefones: 3232-5854 

1.5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: Art.1° -A Associação Creche Berçário "Rodrigues de Abreu", fundada em 10 
de abrii, é uma associação civii, de caráter fiiantrópico, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com -sede e foro na cidade 
de Bauru, Estado de São Paulo, à Rua São Valentim, 3-70, Bairro Jardim Redentor, 44.460 .327 /0001-11 e se rege por este estatuto, 
obedecendo ao Capítulo li, Título li, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

1.6. Data da Fundação: Fundada em 1 O de abril de 1944. 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do Objeto: Região do Jardim Redentor - para atender 265 alunos de 04 meses a 05 anos e 07 meses, em 
período !nteAra!. cem repasse de verba Subvenção no valor mens;ll ciP. R$ R? 953.05 ~ vBlor anua! de R$ 580.67·1,35 
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2.2. Justificativa e Fundamentação Legal: Constitui objetivo deste Termo a transferência de recursos financeiros, destinados 

ao atendimento de crianças de 4 meses a 5 anos e 7 meses da Educação Infantis não inseridas nas EMEIIS - Escolas Municipais 
de Educação Infantil Integradas, e de acordo com o Projeto Político Pedagógico - PPP - e o Plano de Trabalho apresentados pela 
entidade à SME, conforme processo administrativo, nº 44111/2016. 

Participar da rede sócio assistencial educativa da SME, tem o objetivo de cumprir com o que diz respeito a Constituição de 
1988, no art. 208 inciso IV, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, na Seção 
li Da Educação Infantil, em seus artigos 29, 30 e 31 que estabelece a Educação Infantil, creche e pré-escola, com a primeira etapa 
da educação básica, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, art. 23 e 32, e suas alterações dadas pela Lei nº 13.204 de 2015 e a 
Deliberação CME n °04 de 15 de julho de 2016 - DO 16/07/2016. 

Contudo, zelar pelos padrões de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as orientações e diretrizes técnicas e 
operacionais definidas pela SME, observadas as diretrizes contidas no Plano Municipal da Educação e definidas pelos conselhos 
Municipais. 

2.3. Capacidade de Atendimento: 265 crianças 

2.4. Forma de Atendimento: Atendimento Integral para 265 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: Serão inscritas para matricula crianças na faixa etária de 04 meses a 05 anos 
e 07 meses. A efetivação da matricula obedecerá a seguinte ordem de prioridade: 1- aquelas que tenham irmãos já frequentando 
a entidade; 2- Aquelas que pertençam à mesma área geográfica que abrange a entidade, ou cujo responsável legal trabalhe em 
local à mesma; 3- aquelas cuja mãe comprove trabalho fora do lar. 

Documentos a serem apresentados pelo iesponsável legal, para eÍetivação da matricula: 1-Certidão de nascimento da 
criança; 2-Carteira do Posto de Saúde onde a criança é atendida regularmente, acompanhada do Cartão de Vacinação em dia; 3-
Comprovante de residência dos pais ou responsáveis, renovável anualmente ou em qualquer período quando houver mudança; 4-
Comprovante de trabalho dos pais ou responsáveis, renovável anualmente ou em qualquer período quando houver mudança; 5-
RG e CPF dos pais ou responsáveis; 6- Declaração por escrito do responsável, indicando a pessoa ou pessoas credenciadas a 
retirar a criança ao término das atividades do dia ou, excepcionalmente em outro horário. 

2.6. Caracterização da Clientela: Uma parte da clientela é proveniente do próprio bair~o ou dos bairros próximos como Ferradura 
Mirim, Dos Tangarás, Geisel, Jardim Carolina, Octavio Rasi e Multirão Primavera entre outros. Muitas crianças vêm de bairros 
distantes, tais como Mary Dotta, Bauru 1, Jardim Monlevade, Cohab li - Piratininga, Viia Industriai, Jardim Bom Samaritano entre 
outros. 
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2.7. Experiência na realização do objeto da-parceria: Nossa experiência em sendo adquirida desde a nossa fundação que 
ocorreu em 1 O de abril de 1944 nesta cidade de Bauru. 

2.8. Valor Global: Valor anual (junho a dezembro) R$ 580.671,35 

Valor Saldo (janeiro a maio) R$ 95.914,46 

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 FASE DE 
(O que se pretende (O que?) (Como?) (Recursos (públicos EXECUÇÃO 

atingir.) humanos e ou (Período de 
materiais) próprios) tempo) 

1-REFORMA *Realizar eventos. ✓ Realizar reuniões com a ✓ Humanos; ❖ Recurso ❖ Umano. 
COMPLETA DO equipe; divulgar na ✓ Materiais Próprio. 
BERÇÁRIO COM mídia; elaborar convites; completo para 
AM-PLIAÇAO E convidar colaboradores construção, 
ADEQUAÇÕES. da própria diretoria e ampliação e 

escalar funcionários para adequações: 
cada evento como: 
jantares e tarde 
empresarial. 

2- * Providenciar e ✓ Elaborar e cumprir o ✓ Humanos; ❖ Recurso ❖ Um ano. 
APRIMORAMENTO controlar as cronograma de ações ✓ Materiais público. 
DOS documentações administrativas. adequados para 
PROCEDIMENTOS administrativas. os 
ADMINISTRATIVOS. procedimentos 

administrativos. 
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*Atualizar o cot'1 .. ole de ✓ Marcar sempre os novos 

. bens patrimoniais da materiais que a creche 
creche; adquirir em livro de 

registro patrimonial. 

* Aprimorar e organizar ✓ Organizar os 
os arquivos de controle documentos por pastas, 
da documentação da datas e anos; 
creche; 

*Publicar e cumprir o ✓ Acompanhar a 
calendário de reuniões publicação 
dos conselhos e rotineiramente cumprindo 
diretoria executiva; as reuniões previamente 

marcadas; 
*Tabular os dados da 
pesquisa de 
caracterização dos ✓ Utilizar equipe voluntária, ~~ usuários da creche da diretoria, para realizar ~ ;z 
com elaboração de a tabulação do .., 

-1~ relatório; questionário aplicado e 
realização de relatório; - ~ *Organizar o _e 

calendário das ações ✓ Elaborar documento de ,.e, ! "-~ 
obrigatórias de controle das ações; 
natureza r 
administrativa e 
financeira. 

3 3- *Prestar contas da ✓ Verificar mensalmente os ✓ Humanos; ❖ Recurso ❖ Um ano. 
APRIMORAMENTO movimentação gastos comparando as ✓ Materiais público. 
DOS bancária da verba notas com os extratos 

bancériü~ 1;um a 
adequados para 

4 ~ 
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- -' PROCEDIMENTOS pública; da colaboração da e· - os 
FINANCEIROS: contrapartida da Tesoureira, do Conselho aprimoramentos 

entidade; Fiscal e Assistente e 
Contábil. procedimentos 

financeiros. 

4 4-MANUTENÇÃO E *Promover a ✓ Trocar fechaduras; ✓ Humanos; ❖ Recurso ❖ Umano. 
APRIMORAMENTO manutenção do prédio lâmpadas queimadas; ✓ Materiais público. 
DO AMBIENTE atendendo as telas da cozinha e do adequados para 
MATERIAL DA demandas prioritárias. 

refeitório; a manutenção e 
CRECHE: desentupimentos dos aprimoramento 

da creche. 
ralos, vasos e pias; 
revisões das válvulas 
hidras; chuveiros dos 
alunos; trocas de telhas; 
manutenções dos 

*Realizar a limpeza da brinquedos dos parques 

caixa d'água, entre outros quando 
dedetizar o prédio, surgirem. 
manter a limpeza do 
terreno da creche e ✓ Contratar empresa 
realizar a poda das especializada para cada 
árvores. serviço específico. o;; 
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, S' 5- -Reformular ""'!"' o ✓ Realizar reuniões com a 

~ APRIMORAMENTO regimento interno; diretoria executiva para 
DA QUALiDADE definir as adequações 

PEDAGÓGICA: para o Regimento Interno 
-Acompanhar a da creche; 
reelaboração do P.P.P ✓ Reunir com a equipe 
para 2019 e elaborar o pedagógica da creche 
plano anual de curso; para discutir e reelaborar 

o P.P.P e o plano anual 
de curso para 2019; 

- Cumprir ações de 
controle de natureza ✓ Organizar um 
pedagógica; cronograma referente as 

atividades diversas afins 
ao andamento 
pedagógico da creche; 

-Definir critérios que 
norteiem a atribuição ✓ Elaborar documento 
de turmas para norteador e reunir com 
professores e professores e auxiliares 
auxiliares. para definição das novas 

turmas para 2019; 

-Estudar criticamente ✓ Organizar cronograma 
as rotinas pedagógicas para atendimento dos 
visando ampliar a profissionais; 
qualidade de ensino 

-Promover Formação ✓ Convidar profissionais 
Continua para que ofereçam cursos, 
professores, auxiliares oficinas, palestras e 
e demais funcionários; favorecer a participação 

nos cursos da SME 
divulgando folder 
específico e outras 
oportuniàades. 

-
./ ··Humanos; ❖ Recurso 
✓ Materiais público e 

adequados para próprio. 
o 
aprimoramento 
pedagógico. 

❖ Um ano. 
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-Orientar 
pedagogicamente o 
uso da TV; 

-Aprimorar o 
cumprimento de 
horários que melhor 
atendam os alunos. 

-Realizar 
documentações de 
natureza pedagógica 
para Secretaria da 
Educação (Relatório 
de Diretoria, Relatório 
Descritivo e Avaliativo 
das Atividades, Projeto 
Político Pedagógico e 
demais sempre que 
solicitado). 

6 6- Promover o ✓ Acompanhar e 
desenvolvimento dos estimular o 

alunos por meio do desenvolvimento 

tiabãlhü pedagógico do aluno per meio 
dos croietos nas 

' 
✓ Formação em todas as ... 

áreas do conhecimento 
em reuniões na entidade; 

✓ Organizar um único 
espaço com TV para ser 
agendada sua utilização 
segundo planejamento 
/semanário. 

✓ Rever os horários de 
entrada, almoço e saída; 

✓ Organizar cronograma e 
publicar em mural para a 
visualização de toda a 
equipe. 

✓ Providenciar as 
documentações 
pedagógicas 
obedecendo cronograma; 

✓ Area de Língua 
Portuguesa: Escolher os 
gêneros textuais que 
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,. 
nas diversas áreas diversas árt>.;,s do serão trabalhados no 
do conhecimento conhecimento. decorrer do ano .letivo; 
sendo eles: Língua ✓ Explorar as obras e. 
Portuguesa, leituras a serem 
Matemática, Música, trabalhadas; 
Ciências Naturais, ✓ Fazer a escolha de 
Ciências Sociais, textos para; 
Artes e Cultura • Leitura diária; 
Corporal. • Recitar 

poesias/parlendas; 

• Contar de histórias . 
✓ Projetos: A mala 

viajante e a Sacola de 
leitura. 

✓ Área de Matemática:· 
✓ Trabalhar a matemática 

de forma lúdica, teórica e 
át· · d pr .,ca por meio as 

atividades envolvendo; 

• Brincar com jogos 
(diversos); 

• Brincadeiras dirigidas; 

• Materiais recicláveis; 

• Criar coleções de 
tampas, pedrinhas, 
sementes, etc.; 

✓ Projetos: Cores; 
Figuras, cores e formas e 
Matemática Lúdica. 
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' 
1 .. ✓ Area de Ciências '• . 

Naturais: Estudar o 
corpo humano e tudo que 
se relaciona com ele por 
meio dos Projetos e 
trabalho de pesquisas 
afins. 

✓ Projeto: Identidade e 
autonomia e As quatro 
estação do ano. 

✓ Área de Ciências 
Sociais: Conhecendo o 
mundo - "Eu, minha 
família, meu bairro e o 
mundo" 

✓ Projeto: Conhecendo os 
animais. 

✓ Área de Artes: 
Descobrindo as cores, "T1 ~ 

~ g técnicas e a arte por 
~ :z meio do Projeto: 

'° 
Figuras, cores e formas. 

t,--~ ✓ Área de Cultura Lc-
Corporal: Por meio do ,Jl 

~ projeto "Meu 
~ 

f' 
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\ 
✓ corpo em movimento" com 

brincadeiras de papeis. 

✓ Área de Música: Projeto 
"Através de uma bandinha 
a gente brinca e brincando 
a gente aprende." e 
"Cantigas de rodas" 

APLICAÇÃO DE RECURSOS (previsão de receitas e despesas) 

VALOR: R$ 580.671,35 (Valor Anual - Junho a Dezembro) 
R$ 95.914,46 ( Saldo de Janeiro a Maio) 

RECURSOS HUMANOS 

Fonte de Rcc:.:r;c: Municf:--.;::I 

• ,_ 

Enca• -nos Sociais e Trabalhistas 
QT Formação Cargo C/H Regime Salârto FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13º Re 

Profissional Trabalhista Liquido VA/VT 1/12 sei 
8% 7,5%a 1% 8%a sã 

16% 11% o 
1/1 
2 

01 Pedagogia Diretora 40 CLT 3.209,22 281,80 105,20 35,22 387,48 136, 10 264,00 

01 
Pedagogia Coordenadora 44 CLT 

2.870,01 252,00 95,80 31,50 346,42 136,10 236,08 

01 Pedagogia Professora 20 CLT 1.369,20 123,90 15,49 123,90 199,60 114,30 

02 Pedagogia Professora 20 CLT 1.369,20 123,90 15,49 123,90 199,60 114,30 

Férias Demais 
1/3 Encargos 

.,, "'l 

670,95 i~ z -599,99 -"" 292,56 -- ~ 
lõ' ' 292,56 1----

~ 

k 

cr 

Total 
Mensal 

5.089,97 

4.567,90 

2.238,95 

2.238,95 

-

Total 

35.629,79 

31.975,30 

15.672,65 

15.672,65 
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03 Pedagogia Professora 20 CLT 1.369,20 123,90 15,49 123,90 199,60 114,30 292,56 2.238,95 15.672,65 

04 Pedagogia Professora 20 CLT 1.457,70 123,90 15,49 123,90 136,10 114,30 292,56 2.263,95 15.847,65 

05 Pedagogia Professora 20 CLT 1.369,20 123,90 15,49 123,90 199,60 114,30 292,56 2.238,95 15.672,65 

06 Pedagogia Professora 20 CLT 1.457,70 123,90 15,49 123,90 136,10 114,30 292,56 2.263,95 15.847,65 

07 Pedagogia Professora 20 CLT 1.369,20 123,90 15,49 123,90 199,60 114,30 292,56 2.238.95 15.672,65 

08 Pedagogia Professora 20 CLT 1.457,70 123,90 15,49 123,90 136,10 114,30 292,56 2.263,95 15.847,65 

09 Pedagogia Professora 20 CLT 1.457,70 
123,90 15,49 123,90 136,10 114,30 292,56 2.263,95 15.847,65 

01 
Ensino Fund. Cozinheira 44 CLT 1.266,50 110,13 13,77 110,13 136,10 101,72 262,21 2000,56 14.003,92 

02 Ensino Fund. 
Cozinheira 

44 CLT 1.246,56 115,50 14,44 115,50 217,88 105,62 275,01 2090,51 14.633,57 

01 Ensino Fund. Auxiliar de 44 1.218,79 112,14 14,01 112,14 204,05 103,13 266,81 2.031,07 14.217,49 
Creche CLT 

Ensino Auxiliar de 44 1.218,79 112,14 14,01 112,14 204,05 103,13 266,81 2.031,07 14.217,49 
02 Médio Creche CLT 

03 Ensino Auxiliar de 44 1.242,40 108,49 13,56 108,49 206,73 100,83 258,25 2.038,75 14.271,25 
Médio Creche CLT 

04 Ensino Fund. Auxiiiarde 
44 1.216,01 102,88 12,86 102,88 136,10 94,83 249,25 1.914,81 13.403,67 

Creche CLT 

05 Ensino Fund. Auxiliar de 44 CLT 1.145,15 102,88 12,86 102,88 210,93 94,83 249,25 1.918,78 13.431,46 
Creche - -

06 Ensino Auxiliar de 44 1.105,95 102,88 12,86 102,88 210,93 94,83 249,25 ~ ~ 1.879,58 13, 157,06 
Médio Creche CLT 

07 
Ensino Auxlllar de 

44 1.161,85 101,02 12,62 101,02 136,10 93,15 240,55 ... 1.846,31 12.924,17 
Médio Creche CLT 

08 
Ensino Auxiliar de 44 CLT 1.112,92 100,08 12,39 100,08 213,74 91,45 238,29 i,... .~ 1.868,96 13.082,72 
Médio Creche -

Auxiliar de CLT 
\j\ ~ 

09 Pedagogia 44 1.058,76 98,22 12,15 98,22 215,15 89,78 231,58 1- k 1.803,86 12.627,02 
Creche 

1ü Ensino Fund. Auxiliar de 
ã4 1.058,76 ~~.12 215.15 99,?~ ')'24 C:11 ◄ n,.,,. nn, ..... 5"'.,. ,..... 1 

Creche CLT 98,22 1:ii!,15 --··-- r, 
,.u ...... ,..,... ,,._, ,._,,v, j 
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11 Ensino Auxfllar de 
44 CLT 1.097,39 95,43 11,92 95,43 136,10 88,09 227,20 1.751,56 12.260,92 

Médio Creche 

CLT 

12 
Ensino Auxiliar de 

44 1.184,92 94,48 11,81 94,48 136,10 84,36 225,00 1.831,15 
12.818,05 

Médio Creche 

13 Ensino Auxiliar de 
44 CLT 1.119,32 94,48 11,81 94,48 136,10 87,22 225,00 1.768,41 12.378,87 

Médlo Creche 

14 Pedagogia Auxiliar de 44 CLT 1.119,32 94,48 11,81 94,48 136,10 87,22 225,00 1.768,41 
12.378,87 

Creche 

15 Ensino Auxiliar de 44 CLT 1.119,32 94,48 11,81 94,48 136,10 87,22 225,00 1.768,41 12.378,87 
Médio Creche 

16 Ensino Auxiliar de 
44 CLT 1.086,52 94,48 11,81 94,48 136,10 87,22 225,00 1.735,61 12.149,27 Médio Creche 

17 Ensino Fund. Auxiliar de 
44 CLT 1.048,46 94,48 11,81 94,48 217,24 85,41 225,00 1.756,88 12.298, 16 Creche 

18 Ensino Fund. 
Au,-mar da 

44 CLT 1.048,46 94,48 11,81 94,48 217,24 58,14 225,00 1.749,61 12.247,27 
Creche 

Auxiliar de CLT 
19 Ensino Fund. Creche 44 1,086,52 94,48 11,81 94,48 136,10 98,43 225,00 1.746,82 12.227,74 

-n ... 
oi!:? r-

Ensino Aux. Desenvol. 
CLT 

> 1, 

01 44 1.429,79 112,14 16,44 112,44 205,00 121,12 313,15 V> :;;:: 2.310,08 16.170,56 Médio infantil "' 

Assistente 
.-
~ 

35.646,31 
01 Contab, 

Conb\bli 40 CLT 3.151,03 292,69 105,20 36,59 402,45 136,10 271,40 696,87 - 5.092,33 

~ 
......_ 

r--... 
1ºSUB- ~ ~ 76.415,81 534.910,67 TOTAL - -

0 12 
U)-

~-.i 
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Ensino 
Auxlllar de CLT 

01 Médio Creche 44 1.015,66 94,48 11,81 94,48 217,24 84,36 225,00 1.743,03 10.458, 18 

Ensino Auxiliar de CLT 
02 Médio Creche 44 1.015,66 94,48 11,81 94,48 217,24 84,36 225,00 1.743,03 10.458,18 

2º SUB-TOTAL 3.486,06 20.916,36 

TOTAL 79.901,87 555.827,03 

Em decorrência do aumento do repasse no segundo semestre de 2019, foi possível contratar mais 02 auxiliares para ser volante por um período de 6 
meses 0ulho a dezembro), auxiliando nas possíveis faltas e licença médica dos funcionários. 

OBS. No caso de rescisão de contrato de trabalho, o saldo Já estã provisionado, no quadro de recursos humanos nos itens do salário, 13° salário e 
férias. 

/ 

___ , __ ,,, __ -- -----------
Fonte de Recurso: Munlcioal 

Natureza da despesa Custo Mensãl Custo Totallanuall ,, ~: 
r- º :e (") 

.Eletricista; Encanador; Marceneiro; Pedreiro; Pintor; Manutenção e ~ 2· 
, pequenos reparos em Geral; Serviços Gráficos; Cópias xerográficas, 8.000,00 

ki impressões; plastificações; encadernações; Dedetização; Despesas e/ 56.000.00 
monitoramento de Alarmes, recargas anuais de extintores, escritório de 
contabilidade, jardineiro entre outros. 

lJJ~: 
TOTAL R$ 9000,00 R$ 56.000,00 

Cf 
Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da desoesa Custo Mensal 1 Custo Total - ! --
" - - -

13 ?* 
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/ ' 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

/ 6.1 - SUBVENÇÃ, 
Concedente 

/ 1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela SªParcela 

73.176,40 73.176.40 73.176,40 73.176,40 73.176,40 

7. CONTRAPARTIDA ( quando houver) : R$ 50.000,00 

7.1 INSTALAÇÕES PRÓPRIA: (x) sim ( ) não 

7.2 AUTOMÓVEL: ( ) sim (x) não 

GªParcela 

82.953,05 

7ªParcela SªParcela eaParcela 10ªParcela 11ªParcela 12"ParcelI 

82.953,05 82.953,05 82.953,05 82.953,05 82.953,05 82.953,05 

Bauru, 14 de junho de 2019. 

(\)O:-•~·~ ~naCatlniCampagnucci ~Na yGe a 

Presidente - Diretoria Executiva 

---
ClaudlaPereira 'de Aguiar Guimarães 

Conselho Fiscal 

Tesoureira . Diretora Pedagógica 

~;~.;~ 
Conselho Fiscal 

Rua São Valen!lm n• 3-70 Jardim Redentor CEP. 17032-288 
:::;:;h.'.i;.A!;!Quesúe&i,1,:,u@amaii.çom.pr 

CNPJ. Nº 44.460.327/0001-11 Fone. (14) 3232-5854 

~ .. .ç ~~ 
Maria lnez Moya Albero 

Conselho Fiscal 

-n ''Ch o :;,o ., ,- o, 
:X: O a ~z .., 
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ESTATUTO SOCIAL DA 
CRECHE BERÇARIO SÃO JOSÉ 

. 

De acordo com a Lei 10.406/2002 e 11.127 de 28 de Julho de 2005, Código Civil Brasileiro. 

CAPITULO 1 
DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO. 

ART. 1º-A Creche Berçário São José, também designada pela sigla CBSJ, constitulda em 
28 de Novembro de 1996, é uma Associação Civil de direito privado, criada sob a forma 
de Associação de fins não econômicos, que terá duração por te,mpo indeterminado, com 
sede a Rua Alcindo Pinheiro Chagas, nº 1-40, bairro Núclec, Fortunato· Rocha Lima, 
CEP17. 066-742, no municipio de Bauru, Estado de São Paulo e foro em Bauru, 
devidamente registrado sob o nº 53827, do 2° Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos da comarca de Bauru, passa a ser regida pelo presente Estatuto Social. 

ART.2º-A CBSJ tem por principal finalidade: 

a) Abrigar, amparar e manter em regime de semi-inlernato com as características de 
creche, crianças carentes de ambos os sexos, filhos de3 moradores do Núcleo 
Fortunato Rocha Lima e adjacências, a fim de propiciar melhores condições de 
trabalho para os pais. 

b) Promover socialmente as· fam Ilias elas crianças matriculadas, orientando-as e 
preparando-as para uma vida melhor através do ensino relativo à fon:nação dos 
bons hábitos, principalmente no tocante às atividades domésticas. 

c) Praticar outras atividades compatíveis com seu objetivo, valorizando a vida, 
promoção humana e a integração social. 

ART.3º-No desenvolvimento de suas atividades, a CBSJ prestará serviços gratuitos e 
sem qualquer discriminação de clientela, promovendo o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade. 

ART.4º-Para sua manutenção, as atividades filantrópicas da CBSJ serão custeadas pela 
população em geral, podendo ser também estabelecidos convênios com órgãos 
municipais, estaduais e federais, a fim de cumprir as finalidades previstas neste Estatuto 
Social. 

ART.5º-A CBSJ terá um regimento interno, elaborado e apresentado pela Diretoria 
Executiva e que deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, que disciplinará o seu 
funcionamento. · 

• ART.6º-A fim de cumprir sua finalidade, a CBSJ se organizará em tantas unidades de 
prestação de serviços, quantas forem necessárias, as quais serão regidas pelo regimento 

~ ...... .,. ·-· •· - ~:-•• ·.··· ·:. ,............,.._ ......................... ;r-... .. ...,~ ...... . 
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interno da CBSJ, conforme artigo 5º deste Estatuto Social, obedecendo sempre o~ 
princípios da legalidade, impessoabilidade, moralidade,publicidade, economicidade e 
eficiência. 

Parágrafo único: Poderá também a CBSJ criar unidades de prestação de 
serviços para a execução •de atividades, visando á sua auto sustentação, utilizando de 
todos os meios lícitos, aplicando seu resultado promocional, integralmente no 
desenvolvimento dos objetivos institucionais. 

CAPÍTULO li 
DOS ASSOCIADOS·: ADMISSÃO, DEMISSÃO E l:XCLUSÃO. 

ART.7º-A CBSJ é constituída por número iíimitado de associados, divididos nas 
seguintescategorias: 

a) FUNDADORES: Todos aqueles que compareceramàs r·euniões preparatórias da 
fundação e assinaram a ata i:Jessa fundação. 

b) CONTRIBUINTES: Todos aqueles que contribuem mensal, trimestral, semestral 
ou anualmente com dinheiro ou bens em impórtância "a priori" fixados. 

c) BENEMÉRITOS: Todos aqueles que prestarem serviços relevantes à CBSJ ou 
concorrerem a seu favor com dinheiro ou bens de valore~. significativos. 
Parágrafo único: Serão integradas no quadro social da CBSJ quaisquer pessoas 

que se interessarem pelos seus objetivos, e que tenham sua admissão aprovada pela 
Diretoria Executiva ou Conselho Deliberativo. 

ART. 8º - Para ser admitido ·como associado, o candidato deverá ser proposto por outro 
associado em pleno gozo de seus .direitos. 
Parágrafo únlco:A admissão sós.e concretiz,irá depois de aprovada a proposta pela 
Diretoria Executiva. 

ART. 9º -Da demissão e exclusão dos Associados: 
a) A demissão ocorrerá por iniciativa do crssociado quando solicitar seu 

desligamento, justificando-o, fato que permite seu retorno como associado. 
b) A exclusão ocorrerá por iniciativa da CBSJ, caso o associ,ido cometa falta grave, 

sendo assim considerada pela Assembleia Geral especialmente convocadc1 para 
esse fim. 

c) Será motivo para cancelamento da inscrição do associado, o não cumprimento 
dos deveres definidos no Artigo nº 1, e os constantes do regulamento interno e 
regulamentos aprovados pela Diretoria ExecLrtiva. 

d) Configura motivo grave, qualquer associado que, ajuizo da CBSJ, constituir-se em 
causa de perturbação ou descrédito para a mesma. 

2 
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e) Qualquer outro motivo . grave considerado como justa causa, após decisão 
fundamentada pela maioria absoluta dos presentes em assembleia especialmente 
convocada para esse assunto. 
Parágrafo primeiro: A exclusão será comunicada ao interessado, sendo vedada 

qualquer publicidade do ato. 
Parágrafo segundo: O associado atingido pelo disposto neste artigo poderá 

recorrer no prazo de 30 (trinta) dias, em última instância, paraa Assembleia Geral, que 
será convocada a seu pedido, por escrita, devidamente assinado, constando ainda, as 
assinaturas de 1/5 (um quinto) dos associados em pleno uso de seus direitos, 
considerando-se, entretanto, que a instalação da Assembleia, bem como a discussão e 
deliberação a respeito do assunto, somente ocorrerão se estiver presente a maioria 
absoluta dos associados da CBSJ. 

ART. 1 Oº -São direitos dos associados quites com as obrigações sociais: 
a) Votar e ser votado para cargos eletivos; 
b) Tomar parte nas assembleias gerais ou solicitá-las caso haja justificativa; 
c) Sugerir à Diretoria, por escrito, medidas ou providencias que aspirem ao 

aperfeiçoamento operacional da CBSJ, bem como denunciar qualquer resolução 
que ferir as normas estatutárias da CBSJ. 

ART. 11 º -São deveres dos Associados: 
a) Cumprir as obrigações estatutárias e regimentais; 
b) Acatar as determinações da Diretoria e solução da Assembleia ou Conselho 

Deliberativo; 
c) Pagar no prazo estipulado suas contribuições; 
d) Zelar pelo decoro e bom nome da CBSJ. 

ART. 12º -O associado que faltar com o pagamento de suas mensalidades por mais de 03 
(três) meses, será considerado renunciante dos direitos, cancelando lhe, em 
consequência, a matrícula, salvo autorização da Diretoria Executiva para lhe ser purgada 
à mora, a pedido do interessado. 

ART. 13º -Os associados não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos encargos 
da CBSJ. 

· . CAPÍTULO Ili 
DA ADMINISTRAÇÃO E DOS ORGÃOS DIRETIVOS 

ART. 14º -A CBSJ será dirigida pelos seguintes órgãos: 
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a) Assembleia Geral; 
b) O Conselho Deliberativo; 
c) O Conselho Fiscal; 
d) A Diretoria Executiva. 

ART. 15º -AAssembleia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á dos 
associados em pleno gozo de seus direitos estatuários e quites com suas obrigações, 
sendo presidida pelo presidente.da Diretoria Executiva ou, na sua falta, por outra pessoa 
indicada pela maioria do$ presentes. 

ART. 16º -Compete à Assembleia Geral: 
a) Destituir os administradores; 
b) . Alterar o Estatuto Social; 
c) Eleger o conselho deliberativo e o fiscal; 
d) Decidir sobre reformas do Estatuto; 
e) Decidir sobre a extinção da CBSJ; 
f) Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar, ou permutar bens 

patrimoniais; 
g) Autorizar a Diretoria Executiva a fazer gastos extraordinários não previstos no 

orçamento. 

ART. 17º -A Assembleia Geral Deliberativa reunir-se á ordinarlamentea cada 02 (dois) 
anos para eleger os membros dos conselhos deliberativo e fiscal; e anualmentepara a 
aprovação das contas e delibera.r sobre a previsão orçamentaria na primeira quinzena de 
Janeiro de cada ano civil. , .. 

ART. 18º - A Assembleia Geral Deliberativa é o órgão máximo da CBSJ e será constituída 
pelos seus associados em pleno gozo de seus direitos e reunir-se-á extraordinariamente 
quando convocada a qualquer tempo pela (o): 

a) Diretoria Executiva; 
b) Conselho Deliberativo; 
c) Conselho Fiscal; 
d) Solicitação de ao menos 1/5 (um quinto) dos associados quites com as 

obrigações previstas no artigo 11 / do presente Estatuto, tendo as seguintes 
prerrogativas: 

1. Fiscalizar os administradores da CBSJ,na consecução de seus objetivos; 
li. Destituir os administradores; 

Ili. Deliberar quanto à compra e venda de imóveis da CBSJ; 
IV. Alterar no todo ou em parte, o presente Estatuto Social; 

4 
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V. Deliberar, em última instância, sobre todo e qualquer assunto do interesse 
social, bem como sobre.os casos omissos no presente Estatuto. 

ART. 19º -A Assembleia Gerai será convocada atravésde edital afixado na sede da CBSJ 
e publicado em órgão da imprensa local ou meios convenienies, com antecedência de 08 
(oito) dias. 

Parágrafo único: Qualquer assembleia instalar-se-á, em primeira convocação, com a 
maioria dos associados inscritos até a data da mesma e, em segunda convocação, 
com intervalo mínimo de 01 (uma) hora, quando funcionará com qualquer número de 
associados, deliberando pela maioria simples dos votos dos presentes. 

ART. 20º - O Conselho Deliberativo será composto de 09 (nove) membros escolhidos 
entre os associados quites com· as obrigações previstas no artigo 11 º deste Estatuto, 
através de Assembleia Gerai. · 

Parágrafo único: O Conselho Deliberativo terá seu _quadro renovado em ao 
menos 1/3 (um terço) de seus membros, a cada 02 (dois) anos, em Assembleia Gerai. . ..,_ __ ,.._ 

ART. 21 º -Compete ao Conselho Deliberativo: 
a) Escoíher seu Presidente.e Vice- Presidente; 
b) Eleger a t:Jiretoria Executiva; 
e) Examinar e decidir sobre o relatório anual da Diretoria Executiva e de sua 

prestação de contas, após exame e parecer do Conselho Fiscal, encaminhando
º para a Assembleia ~eral; 

d) Aprovar o regimento interno e zelar pelo seu cumprimento; 
e) Tomar providencias em conjunto com a Diretoria Executiva, sobre legalização 

de documentos, junto aos órgãos competentes, 
f) Cassar o mandato do Presidente e do Vice- Presiden1e da Diretoria Executiva, 

ou seus membros, por falta grave devidamente apurada, assegurando-lhes sua 
defesa. 

g) Eliminar os associados, exceto os fundadores cujas atividades prejudiquem os 
objetivos da CBSJ. 

ART. 22º -No caso de se verificarem vagas no Conselho Deliberativo, que não reduzam a 
menos de 50% (cinquenta por cento) o número originário dos membros eleitos, este 
continuará a funcionar, caso contrário, será convocada Assembleia Geral Extraordinária, 
que preencherá as vagas até atingir o numero previsto neste Estatuto. 

ART.23º - O Conselho Fiscal será constituído de 03 (três) membros e respectivos 
suplentes eleitos na Assembleia Geral, e seu mandato coincidirá côm o mandato da 
Diretoria Executiva. 

14 JUN 2019 
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ART. 24º -Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Examinar a escrituração financeira da CBSJ, fiscalizando a exatidão dos registros 

de receita e despesas e a pontualidad,3 no pagamento das obrigações da CBSJ; 
b) Examinar balancetes e prestações de conta apresentados pelo tesoureiro; 

. c) Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório. anual da Diretoria; 
d) Opinar sobre aquisição e alienação de bens por parte da CBSJ. 

Parágrafo único: O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada 03 (três) 
meses e extraordinariamente quando necessário. · 

ART. 25º -A Diretoria Executiva se constituirá por um presidente, um Vice- Presidente, 
primeiro e segundo secretários, e primeiro e segundo tesoureiros, eleitos pelo Conselho 
Deliberativo. 

Parágrafo único: O mandato da Diretoria Executiva será de 0~_(çf_ois} anos, 
podendo haver somente uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo e,-pofrf\õtlvos 
justos e substanciais ao bom desempenho dos trabalhos administrativos e, ainda por não 
apresentar-se outro candidato ao cargo, poderá ser estendido o respectivo mandato por 
mais até dois anos. 

ART. 26º - Compete à Diretoria Executiva; 
a) Elaborar o programa anual de atividades e executá-lo; 
b) Entrosar-se com instituições públicas e privadas, para mútua colaboração em 

atividades de interesse coll)um; 
c) Contratar e demitir funcionários e outros profissionais qu,3 se fizerem necessários 

para o bom desempenho da CBSJ; 
d) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 
e) Aplicar sanções disciplitiares ao quadro de empregados, quando assim seja 

preciso; 
f} Criar comissões auxiliares, visando à melhor consecução dos objetivos dos 

objetivos da CBSJ; 
g) Homologar e ratificar os atos das comissões auxiliares; 
h) Apreciar os relatórios mensais, trimestrais e ~muais, balancetes e balanço, antes 

de serem apresentados ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo; 
i) Providenciar alvarás de funcionamento da CBSJ, junto aos órgãos públicos 

pertinentes e competentes. 

ART. 27º -A Diretoria Executiva reunir-se-á no mínimo 01 (uma) vez por mês. 

ART. 28º -Compete ao Presidente da Diretoria Executiva: 
a) Administrar e representar. ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente a 

CBSJ; . ,: 
b) Assinar a correspondênc[a .dirigida ao poder público ou autoridades administrativas 

superiores; 
c) Rubricar todos os livros EI documentos oficiais; 

r~:~;\::~r;~Tt.~ ;:,.: .. , ~ :_~.: ~ t·: ::;··~~--:~ -,_. 
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d) Assinar com o tesoureiro cheques e quaisquer documentos que envolvam 
responsabilidade financeira;-. 

e) Solucionar os casos omissos de caráter urgente; 
f) Elaborar o relatório mensal para, juntamente com o balancete e com o parecer do 

Conselho Fiscal, ser apreciado e aprovado pelo Conselho Deliberativo; 
g) Elaborar, nas mesmas _condições, o relatório anual a ser encaminhado ao 

Conselho Deliberativo; e 
h) Presidir a Assembleia Geral. 

ART. 29º - Compete ao Vice- Presidente: 
a) Substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
b) Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 
c) Prestar, de modo geral,_ sua colaboração ao Presidente. 

ART. 30º -Compete ao Primeiro Secretário: 
a) Secretariar reuniões da Diretoria e redigir as competentes atas; 
b) Publicar todas as noticias das atividades da CBSJ; 
c) Ler, nas reuniões, atas da sessiio anterior e a correspondência dirigida a 

entidade; 
d) Executar outros serviços solicitados pelo Presidente. 

ART. 31º -Compete ao Segundo,.Secretário: 
a) Substituir o Primeiro Se_cretário em suas faltas ou impedimentos, prestando, de 

um modo geral, sua oolaboração na organização geral da secretaria; e 
b) Em caso de vacância no cargo de Primeiro Secretário, assumir o mandato até 

seu término. 

ART. 32º -Compete ao Primeiro Tesoureiro: 
a) Arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas de qualquer tipo, donativos 

em dinheiro e gêneros; mantendo em dia a escrituração toda comprovada; 
b) Pagar as contas das despesas, coni visto do Presidente; 
e) Assinar cheques, sempre em conjunto com o Presidente; 
d) Apresentar relatórios da receita e despesas sempre que forem solicitados pelo 

Conselho Fiscal; 
e) Providenciar em tempo hábil, recebimento de juros, dividendos, e outros 

rendimentos; 
f) Conservar sob sua guarda e responsabilidade exclusiva o numerário e 

documentos relativos.a Tesouraria, inclusive contas bancárias; 
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g) Providenciara cada 02 (dois) anos, sempre nos anos pares, e nos 06 (seis) 
meses anteriores ao término do mandato da Diretoria, certidão negativa de 
débito junto ao INSS, e certidão de tributos da Receita Federal; 

h) Apres·entar o balancete, quando solicitado pelos órgãos públicos ou Conselho 
Fiscal; 

i) Manter em conta bancária em nome da CBSJ quantia sempre superior ao 
salário mínimo. 

ART. 33º -Compete ao Segundo'- Tesoureiro: 
a) Auxiliar o Primeiro Tesoureiro e no desempenho de suas funções, 

substituindo-o nas suas faltas; e 
b) Em caso de vacância, assumir o mandato até seu término. 

· ART. 34º - O tempo do mandato dos membros da DiretoriaExecutiva e do Conselho Fiscal 
será de 02 (dois) anos, tendo sempre o início no dia 01 de Janeiro dos anos ímpares. 

Parágrafo único: O Conselho Deliberativo terá seus membros renovados em 1/3 
(um terço) a cada 02 (dois) anos, no mesmo mandato da Diretoria Executiva. 

ART. 35º - A perda da qualidade de membro da Diretoria Executiva ou do Conselho 
Fiscal será determinada pela Assembleia Geral, sendo admissív13I somente havendo justa 
causa, assim reconhecida em procedimentos disciplinar, quando ficar comprovado: 

a) Malversação ou dilapidação do patrimônio social; 
b) Grave violação deste Estatuto; 
c) Abandono do cargo, assim considerada a ausência não justificada em 03 

(três) reuniões ordinárias consE1cutivas, sem expressa comunicação dos 
motivos da ausência á secretária da Associação; 

d) Aceitação de cargo· oú função incompativel com o exercício do cargo que 
exerce na Associação · 

e) Conduta duvidosa. 
Parágrafo prlmelro:Definida a justa Ci;JUsa, o diretor ou conselheiro será 

comunicado através de notificação extrajudicial dos fatos a ele imputados, para que 
apresente sua defesa prévia á Diretoria Executiva, no prazo de 20 (vinte) dias, contados 
do recebimento da comunicação. 

Parágrafo segundo:Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 
independente da apresentação da defesa, a representação será submetida á Assembleia 
Geral Extraordinária, devidamente convocada para esse fim, composta de associados 
contrib_uintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto 
concorde de2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada com a 
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maioria absoluta dos associados e, em segunda chamada, uma hora após a primeira, 
com qualquer número de associados, onde será garantido o amplo direito de defesa. 

ART. 36º -Em caso de renúncia de qualquer membro da Diretoria Executiva ou do 
Conselho Fiscal, o cargo será preenchido pelos suplentes. 
Parágrafo prlmelro:O pedido de renuncia se dará por escrito, devendo ser protocolado 
na secretaria da Associação, a qual, no prazo mç1ximo de 60 (sessenta) dias contado da 
data do protocolo, o submeterá á deliberação da Assembleia Geral. 

Parágrafo segundo: Ocorrendo renúncia coletiva da Diretoria e Conselho Fiscal, o 
Presidente renunciante, qualquer .-membro da Diretoria Executiva ou, em último caso, 
qualquer um dos associados pod!')rá convocar a Assembleia Geral Extraordinária, que 
elegerá uma comissão provisória composta por 05(cinco) membros, que administrará a 
entidade e fará realizar novas eleições, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados 
da data da realização da referida assembleia. Os diretores e conselheiros eleitos, nestas 
condições, complementarão o mandato dos renunciantes. 

ART.37º - Os diretores da Associação não recebem remuneração por qualquer forma , 
dos cargos de diretoria, conselho fiscal, deliberativo, consultivo e associados, e não 
distribuem lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, mantenedores e 
associados, sob nenhuma forma ou pretexto. 

CAPÍTULO IV 
DO PATRIMÔNIO 

ART. 38º -O Patrimônio da CBSJ será constituldo de bens, móveis, imóveis, veículos e 
semoventes ações, apólices de dívida pública, contribuições dos associados, auxllios e 
donativos em dinheiro ou espécie-ele origem licita. 

. ' 
ART.39º -Em caso de dissolução ou extinta o eventual patrimônio remanescente à 
entidade congênere, dotada -,de personalidade jurídica com sede e atividades 
preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de origem e 
registrada e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS- inexistindo, a 
uma entidade pública. 

ART. 40º -A CBSJ não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo determinado de 
indivíduos, famílias, entidades de classe óu de sociedade sem caráter beneficente da 
Assistência Social. 

ART. 41º-A CBSJ aplicará as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que 
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estejam vinculadas, e conforme este Estatuto Social. 

ART. 42º-A CBSJ poderá ser dissolvida pela Assembleia Geral, cabendo aos diretores 
remanescentes, após a decisão, providenciar a liquidação de todos os bens, pagando 
seus débitos porventura existentes, observado o Artiuo 37º do presente Estatuto. 

ART. 43º -A CBSJ não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou 
parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma. 

ART. 44º -A CBSJ aplicará suas rendas, seus serviços e eventual resultado operacional 
integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus 
objetivos institucionais. 

Parágrafo únlco:Os recursos. advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados 
dentro do município de sua sede ou, no c-.aso de anuidades prestadoras de serviços a 
ela vinculadas, no âmbito do estado concessor. 

ART. 45º -O exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano, quando serão 
elaboradas as demonstrações financeiras da CBSJ, de conformidade com as condições 
legais. 

CAPITULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 46º -Os cônjuges dos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, e da Diretoria 
Executiva serão considerados membros atuantes, podendo participar das reuniões e 
debates da CBSJ sem direito a voto. 

Paragrafo único:Fica vedada a ocupação conjunta em cargos na Diretoria, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal de pessoas em até 3º grau de parentesco. 

ART. 47º -A CBSJ poderá firmar convênios com outras entidades assistenciais, 
autarquias ou em poder publico, no interesse de sua manutenção, após previa apreciação 
do conselho deliberativo. 

ART. 48º - Este Estatuto foi aprovado por Assembleia geral Deliberativa 
Extraordinária, ficando revogadas as disposições em contrário. 

ART. 49º - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos em conjunto pelo 
Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, em consonância com a Legislação. vigente e 
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com vistas à p,rioridade requerida no momento, que devem ser referendados pela 
Assembleia Geral Deliberativa. 

ART. 50º -O presente Estatuto poderá ser alterado, no todo ou em parte, em qualquer 
tempo, por decisão da maioria absoluta dos sócios, em Assembleia Geral Deliberativa 
especialmenté convocada para esse fim, com voto concorde de 2/3 (dois terços) dos 
presentes à Assembleia, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a 
maioria absoluta dos associados, com menos de 1/3 (um terço) nas convocações 
seguintes (NCC- lei nº 10.406/02). 

ART. 51º - A convocação da Assembleia Geral Deliberativa dar-se- á na forma do 
Estatuto garantindo a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promove-los. 

ART. 52° -O presente Estatuto entrará em vigor na data dEt seu registro perante o 
competente Cartório e Títulos desta cidade e comarca de Bauru. 

Oswaldo 
Presidente 
RG.: 4.311.72 
CPF: 120.113. 08-87 
Mandato de 2013/2014 

Luiz az 
Prim 
RG.: 4.236.810 
CPF: 503.285.148-53 
Mandato de 2013/2014 

Dr. Paulo Artigia i 
Advogado - OAB 25.482 
Telefone:res: 3313-7793 
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1 ~~~~~º t~r, !/-' ~ .J 
Ata da Assembléia Geral Ordinária da CBSJ - Creche Berçário São José, 
reálizada rio dia 01/12/2018' (primeiro de dezembro de dois rriil e dezoito) às 
10h00min horas (dez) em segunda convocação, em sua sede, sita à Rua 
Alcindo Pinheiro Chagas nº 1-40, bairro Fortunato Rocha Lima, nesta cidade de 
Bauru, estado de São Paulo, conforme edital publicado no dia 22 de novembro 
de 2018, através do Jornal da Cidade, (anexo); e afixado na sede da entidade, 
cujos sócios contribuintes, conselheiros e diretores avisados pessoalmente, 
através de telefone, e também alguns amigos colaboradores da entidade. 
Aberta a Assembléia pelo presidente Sr. Oswaldo Speri determinou aos 
presentes que assinassem a lista d1,1 presença e constatando o número 
insuficiente para a primeira conv.ocaçÊío, aguardou o tempo necessário para 
realizá-la em segunda convocação; c.ontinuando os trabalhos agradeceu a 
presença de todos e solicitou a conselheira Maria Zilda Facin Zanconato que 
procedesse a invocação a Deus; com a palavra Sr.ª Maria Zilda iniciou os 
agradecimentos a Deus pela feliz gestão que ora se finda, uma vez que tudo 
transcorreu muito bem, com· as graças divinas e solicitou dos presentes que 
orassem o Oremos e também Ave Maria, não só em agradecimento como 
também pedir nossa proteçã:o divina para a futura-gesfüo que iniciará. Após o 
término dás orações, Sr· Presidente retomou uso da palavra e iniciou a 
apresentação do relatório de gestão de 2017 e 1 ° semestre de 2108. 
Solicitando ao Sr Secretário que fizesse a leitura dos mesmos: RELATÓRIO 
DE GESTÃO DA DITRETORIA EXECUTIVA DA CRECHE BERÇÁRIO SÃO 
JOSÉ do período de: 01dezembro de 2016 a 30 de dezembro de 2017. -
Conclulrnos nossas •atividades no final do exercício de 2016, ainda efetuando 
várias atividades extras curriculares, as quais destacamos as consideradas 
mais importantes: distribuímos para diversos coláboradores, 176 sacolas 
destinadas à doação de uma vestimenta, um par de calçado e um brinquedo, 
que. a exemplo dos anos anteriores serão doados a todas as crianças 
matriculadas na entidade. Es.se projeto está sendo administrado pelo tesoureiro 
Sr Antonio Seiji Mukoyama, :realizamos também a nossa confraternização de 
final de ano e as funcionárias entraram em gozo de férias coletivas, retornando 
aos trabalhos, após as férias, no dia 03/01/2018, com atividades de recreação 
e atendimento assistenqia,I. No dia 05/02/2018 retornamos às atividades 
normais e realizamos a p~l1:,1eira reuni~io pedagógica e administrativa contando 
com a presença de todos, Foi apresentado o projeto para 2018, ao qual 
descrevemos as diversa·s etapas de execução. Destacamos que no dia 
26/11/2016 em Assembléia Geral, foi mantida integralmente a Diretoria 
Executiva e o Conselho Fiscal tendo sido procedido alterações ·apenas no 
Conselho Deliberativo, em função do tempo de duração de mandato, de 
conformidade com as normas estatutárias, ficando assim constituída: 
Presidente: Oswaldo Frederich e os senhores: Nelson José Puls, Antonio 
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Carlos Pereira, Claudio Davi Dangio, Luiz Carlos Maziero, erivelto Sávio, 
Marco Antonio Grecca, Maria Zilda Facin Zanconato e Sylvio Minhoto, como 
demais membros. Realizamos o Termo de Colaboração com a Secretarie, 
Municipal de Educação através do .Processo 44111 /2016 no valor de fil: 
535.038,84 que deverão ser creditados em nossa conta corrente 41.923-(1 

Agencia 6853-5 junto ao ,Banco do Brasil em parcelas de R$ 44.586,57' 
mensalmente, com o qual p,'lssamos a exercer as atividades pertinentes ao 
funcionamento da entidade: as quais constam registradas em nossE. 
contabilidade, e de acordo com a devida prestação de contas quadrimestral 
enviada ao setor competente para aprovação, as quais acham-se em ordem 
até o 2º quadrimestre de 2Ó1'7, restando apenas concluirmos o 3° quadrimestre, 
até 31/12/2017, o qual deverá ser entregue até. dia 10/01/2018. Observamos. 
que o valor acima concedido no inicio do convenio citado, ter sido considerado 
insuficiente para a manutenção da entidade, nos foi concedido é. 
complementação no valor de R$ 16.054,32. Que se incorporou ao inicial 
alterando o valor mensal para R$ 46.880,04. Considerando a infl.ação anual 
acima do previsto em relação à verba concedida, inclusive sem o beneplácitc, 
da Verba Auxilio de 10% sobre o valor do convenio (R$ 551.093, 16) destinados 
às possívels aquisições de "móveis, maquinas e utensílios" necessários para e 
bom desempenho das atividades alertamos aos órgãos competentes à rever E 

analisar essa necessidade, para evitar soluções de continuidade no borr 
atendimento às crianças matriculadas. Como fontes de recursos suplementares 
obtidos para suprir as despesas decorrentes, destacamos que além da Verba 
Subvençãd oferecido pela . Prefeitura Municipal- Secretaria Municipal de 
Educação no valor R$ 535_.Ó38,84 destacamos alguns eventos que tivemos que 
realizar para cobrir out~as despesas necessárias, cujo valor da Verba 
Supvenção não foi sufic,iente para saldá-las. No final do ano de 2016, 
participamos do projeto do: Jornal da Cidade da "Casinha do Papai Noel no qual 
fomos agraciados com o valor de R$ 741,00; no evento do Sanduíche Bauru, , 
fomos contemplados com o valor de R$ 7.240,00; no jantar organizado " 
anualmente pelo Lions Clube de Bauru- Centro arrecadou-se R$ 15.060,00; 
recebemos também da Vara de Execução Criminal o valor de R$ 925,84 
correspondente as penas alternativas; dos pais de alunos recebemos 
espontaneamente doações no decorn3r do ano no valor total de R$ 6.630,00; 
outras doações de pessoas. não identificadas no valor de R$ 1.990,00; de 
sócios contribuintes recebemos o valor de R$ 20.283,00, além dos rendimentos 
financeiros de R$ 1.328, 15 na c/c 41.923-0 e na c/c 775-7 no valor de R$ 
3.458,87. Não podemos deixar de comentar as inúmeras contribuições de 
alimentos não perecíveis, . brinquedos, lanches especiais, divertimentos, 
móveis, maquinas, utensílios, passeios e etc, os quais com muita alegria 
comentamos: doações de g~neros alimentícios feito pelo Centro de Progressão 
Penitenciária "Dr. Eduarqo.' de Oliveira Vianna" de Bauru, ·nos meses de 
janeiro,março,abril,junho,a_gosto e out1Jbro; doação· de placas de nomenclatura 
para as portas das salas qa entidade feitas pelo Empório do Acrílico, através do 
Sr. Adalberto Lobo; doaç~o de gêneros alimentícios feito pelo Sr. Bruno da 
empresa Hinode; doação de roupas e sapatos para nossas crianças feitas pela 
Sr" Itamar; doação de placas de bolo, refrigerantes, pão, salsicha, leite 
condensado, chocol1:1te granulado, para a festa dos aniversariantes do mês, 
durante o ano togo feito pela Sr" Rosa Puls; doação de 256 litros de leite feitos 
pelo Fod,us· Idiomas (Homenagem ás mães), e 29·1 litros em Homenagem a_q 
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Banco do Brasil de 120 litros de leite; doação de 86 litros de leite feito pela 
Faculdade Unisp- Bauru; do9ção de 176 brinquedos para comemoração ao dia 
das crianças feita pelo Grupq Felicidades ; doação da ~,r8 Cíntia para a festa do 
dia das crianças: placas de bplo, leite condensado, refrigerantes e 176 sacola:; 
surpresas(dóces); doação de 400 pícolés feito pelo Sr. Borracha, doação feita 
pelo Sr. Costa de 200 :lanches I\/IC Oonald's, rnfrigerantes, e batata~. 
fritas;doação da Enipresa Mongeral, representada pelo Sr. Sidnei Lima e Sr' 
Juliana Mesquita de 100 Kg de arroz e 34 Kg de feijão o recebemos ainda para 
as comemorações natalinas as seguintes doações: 176 brinquedos do Grupo 
Felicidades; 176 brinquedos da Droga Vet, representada pela Sr8 Ana e doação 
de 52 panetones feito pelo irmão do Sr. Adalberto. Aproveitando o período e o 
tempo realizamos ainda no mês de Dezembro de 4017 as seguintes atividades 
que poderhos mencionar na presente ata: á exemplo dos anos anteriores 
distribuímos 176 sacolas especiais para a doação de 01 par de sapato; 01 
brinquedo e 01 roupa destinadas ás crianças como prnsente do Papai Noel; 
concluímos o nosso relatório destacando ainda a doação extraordinária da Sr8 
Maria Zilda Facin Zanconatp;, no valor de R$ 2.000,00, e marcamos a última 
reurnao. P,edagógica/ Administrativa para dia 14/12/2017 e nossa 
confraternização natalina de __ (;!ncerramento das atívidades de 2017 para o dia 
15 de dezembro de 2017. ·Relatório de Gestão da Diretoria Executiva da 
Creche Berçário São Jo~é, no período de 01/01/2018 á 30/06/2018. 
Conclui mos as atividades de 2017 no dia 13/12/2017, com uma reunião de 
avaliação, e nos confraternizamos com um almoço fraternal. Durante o período 
de férias esco·lares, acolhemos algumas crianças que tem os pais que 
trabalham, reativando integralmente o número de atendimento geral. Em 
01/02/2018 realizamos uma reunião de planejamento, juntamente com todas as 
funcionárias presentes.· O inicio das aulas deu- se em 05/02/2018. Neste 
primeiro semestre de 2018, queremos deixar registrados alguns momentos 
especiais ocorridos, e ou proporcionados em nossa entidade. ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS: Sob à coordenação da professora Sr.ª Mirtes Rose Andrade 
de Moura :Mariani, destacamos o Planejamento e Construção do Plano de 
Trabalho junto às professoras ,do Infantil li, IV e V de acordo com a proposta· 
Pedagógica do Município, destacando a lfngua portuguesa, matemática e 
ciências; Plano de estudos ·semanais e ou quinzenais com as professoras, 
apresentando os textos: Livrei., da· Vida; Ateliês; chamada viva; Cesto de 
Tesouros; Proposta Pedagóg),oà; linguagem oral escrita. Organizou-se também 
o ajuste e renovação das· ,ati\tidades ele rotina_ sobre o uso do parque; 
brinquedoteca; biblioteca e sala de TV. Na organização da biblioteca houve a 
participação de professoras · e .auxiliares com a captação de acervo e 
organização em geral. Passou-se a dar um atendimento individual e coletivo às 
professoras e auxiliares, oferecendo suporte técnico e metodológico, quanto ao 
semanário e ações pedagógicas. Atendimento e mediação em conflitos 
disciplinare~/indisciplinares, auxiliando na promoção humana de ensino e 
aprendizagem de melhor qualidade no comportamento social. Efetivação de 
reuniões pedagógicas com os pais, sobre a organização da creche convidando 
- as a participarem no dia-a-dia de seus filhos; em festividades, recreações; 
campanhas, e etc.Organização. e apoio nas festividades de São José; nos 
diversos passeios realizados juntos a Secretaria Municipal de Educação, tais _ 

. . _,..,..- )...,---- . 
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•como: visita a Aldeia Keruá (Avaí); Bosque Municipal; Zoo! co, servatorio 
da UNESP e etc. Promoveu-se a organização e orientação às professorar., 
sobre o projeto de leitura "Sacola Viajante". Organização das festas anuai~. 
destacando a Festa dá Fam/lia e das Festas Juninas, ambas realizadas com 
muito entusiasmo e partici~ação. Além das diversas atividades apontada:, 
houve a participação representativa junto à Secretaria Municipal de Educação, 
Jornal· da Cidade·e outros~ encaminhamento de ofícios, solicitações e etc., à1; 

famílias e órgãos competerites dentre outras atividades corriqueiras, incluindo a 
participação no CONAE, promovido pela Secretaria Municipal de Educação El 
UNESP. Por fim destacamos as reuniÕE!S pedagógicas realizadas em fevereiro 
e abril do :corrente ·ano letivo•. Nesta oporturiidade, queremos incluir também. 
outras atividades ocorridas· no semestre na parte administrativa, a saber: 1: 
Para saldar os compromissos obrigatórios do ano de 2017, participámos corn 
recursos próprios no valor•,de R$ 11.875,00; R$ 2.844,92 e R$ 1.986,54, 
totalizando R$ 16. 706,46. No . transcorrer do 1 ° semestre de 2018, além do 
valor do convênio de subvenção obtivemos as SE!guintes arrecadações: 
Eventos re,alizados:.Participaçãci no evento do Papai Noel/ 2017 pago somente 
em fevereiro/ 2018 no valor de R$ 692,00; Festa do pastel, organizado pelas 
funcionárias e participação do Sr. Almir Cruz, cuja arrecadação alcançou o 
excelenie resultado financeiro de R$ 1.602,60, além do encontro de familiares 
de.alunos e moradores.do -bç1irro. Arrec:adamos também R$ 305,00, referente 
aos lacres· de alumínio de:: làtinhas com bebidas colecionadas e doadas por 
inúmeras pessoas participantes; e· finalizando o semestre foi realizada no dia 
07/06/2018 a 8ª Noite da S~!Ídariedade, jantar organizado pelo Lions Clube de 
Bauru- Centro, cujo resultado nos agraciou o valor liquido de· R$ 14.500,00. 
Recebemos ainda as seguintes doações financeiras: do Sr. José Luiz Rafael 
R$ 150,00 em janeiro; da Caixa Ecohômica Federal instalada no prédio da 
justiça Federal, através de alguns funcionários: R$ 400,00 do sócio Sr. Milton 
Panici e R$ 200,00 do Sr. C~rlos Pereira; totalizando R$ 4. 750,00 em· doações. l 
O montante de recebimento, de contribuição de sócios contribuintes atingiu o 
valor de R$ 11. 770,00; contribuição espontânea de pais R$ 3.491,00 e 
rendimentos sobre aplicações financeiras em ambas as contas correntes 
mantidas ria agencia 6853-5 do Banco do Brasil atingiu o valor de R$ 1.457,43. 
Além dos destaques financeiros, recebE!mos também de vários colaboradores 
os seguint~s: Alimentos do projeto "Emagreci"; livros do Empório Cultural; 300 
litros de le.ite dos funcionários da empresa Mongeral- Seguros;168 caixas de 
chocolate bis do Grupo Felicidade; 4.200 Kg de queijo mussarela; 03 Kg de 
massa pata pastel e 03 litros 'de óleo feitos pela Sr.ª Rosa Puls, mãe da 
funcionária Êlida; outros 12, Kg de mussarela pela funcionária Gizeli; da Sr.ª 
Daiane: 12 garrafas (250 ml) 'refrigerante; 1.100 Kg de carne moída; 1.200 Kg 
de mussarela mãe dos alunos Kaue .e Emanuely; doação de 21 O ovos de 
páscoa, feito pelo Sr Adernar .da Silva Lobo; doações para os aniversariantes 
do mês do 1 º semestre fora[J'l,_ também, oferecidas ·pela Sr.ª Rosa Puls com os ·1 
seguintes ingredientes: 04 pl;acas de bolo; 200 mini pã.es; 18 garrafas de 1 
refrigerantes com 02 litros; 99. latas de leite condensado; 01 Kg de chocolate , 1 

granulado; 02 litros de chanlill~ e 09 Kg salsicha, isso tudo em todos os meses L , l 
do semestre. Registramos também o evento esportivo realizado na Arena / 
Tókio, liderado pelo Sr ·Fernando Nishihara e com a presença de vários atletas, 
destacando- se os conhecidos, Tupãzinho ex Corinthians; Edilson (o 
Capetinha) e o Amaral ex- seleção Brasileira, que nos proporcionaram a_ 

~,---' ,e:_--- . 
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doação de: 28 litros de leije; 35 Kg de feijão; 13 Kg de a ,v-, v- .,y açucar; 22 
Kg de macarrão; 1.60 Kg molho de tomate; 500 gr: café; 06 litros de óleo e 3,5 
kg de farinha mandioca. Contamos ainda com a doação de 15 pares de sapõto 
infantil feito pela Sr.ª Clarice Mqrenl) Zanconato, doação da Sr.ª Patrícia 
Maieda de 30 Kg de arroz; 03 Kg macarrão e 06 kg feijão, do Centro de 
Progressão Penitenciário Dr. Eduardo de Oliveira Viana de Bauru uma boa 
quantidade de diversos gêneros alimentícios. Tiveml)s também a doação ele 
várias roüpas para bazar; 60 Kg de macarrão da Escola coe- Bauru. 
Deixamos também registrado, a nossa visita feita ao Sr Dr. Márcio Elias Rosa 
secretário da justiça do Estado de São Paulo, tratando do assunto referente ao 
processo movido pela Fundação Casa, contra nossa entidade decorrente à 
administração anterior exercida pelo 1~J<- preisidente desta entidade Sr Alcides 
Augusto M.endonça Junior. A acolhida 'foi muito agradável e esperamos que a 
conclusão e julgamento do processo possam nos ser é1menizados. Finalmente, 
concluímos as atividades do primeiro semestre, considerando satisfatórias a:; 
nossas atividades, e esperamos continuar nossos objetivos no 2ª semestre que 
se inicia nó próximo mês de.julho, e aproveitando essa oportunidade para nm; 
iluminar e dar toda coragérn;· no 2° semestre/2018, ei agradecer a todos O$ 
nossos colaboradores e a, Deus po.r nos permitir El abençoar os nossos 
trabalhos. Submetido a discussão, dos dois (02) relatórios nada foi observado, 
e colocados em aprovação, foram ;-;iprovados por todos. Em se11u!da Sr 
Presidente, pediu a Sr" Maria Zilda q4e fizesse a leitura do: RELA TORIO DE 
GESTÃO DA DITRETORIA EXECUTrlVA DA CRECHE BERÇÁRIO SÃO 
JOSÉ, do período de: 01de .julho ele 2018 a 30 de novembro de 2018. 
Dando continuidade ás atividades inerentes ao melhor atendimento e 
administração geral da entidade, elaboramos o presente, com o objetivo de 

} t-· 7 deixarmos ;informações e procediment~s executados pela atual diretoria deste f 
exercício qüe se findará no próximo dia 31/12/2018, a saber: complementando ,. / 

.-::· i o relatório do 1° trimestre datado de 01/07/2018, aprovado pela diretoria em f. 
~' -~-! 1 reunião de 08/12/2018 e registrado ho livro de ata ús fls. 68-V e 69- F, 
~ . , .--: E reiniciamos o 2° trimestre ,de, 2018, com o retorno dB férias coletivas dos 
r.. ~ funcionários, e realizamos IJ(;>ssa prim:eira reunião avaliando os trabalhos do 
(/· ª'5 primeiro s~mestre e detalhijll')lOS as mais variadas atividades para o segundo 

:: semestre. Praticando o valitjso.°ato cívico, no dia 07 de s1~tembro, participamos 
.- com toda a equipe de funcibnários e, diversas crianças capazes, do desfile 

comemorativo à "lndependênpia. do Brasil". Comemoramos também o inicio da 
primavera, com apresentação de músicas e participação das crianças e 
funcionárias: no mês de outubro de~tacamos a comemoração do dia das 
crianças e ,a sempre valiosa contribuição de diversos amigos da entidade, a 
saber: C?rupo Felicidade: doação de 176 brinquedos para todas as crianças; 
Clinica Hormone, outros 176 brinquedos, oferecidos por um grupo de amigos . 
encabeçado pelo Sr Costa tivemos também: salgados, coxinhas, bolinha de ~' 
queijo, enroladinhos de salsicha; além dE) 400 picolé e 48 litros de refrigerante.s; e·. , 
oferecidos pela Sr.ª Cintia , 24 litros de -refrigerantes, aluguel de um pula- pula, ,,{ , 
máquina de algodão doce e carrinho de' pipoca; do senhor Borracha outros 400 
picolés; também a doação do pr Adem.ar da Silva lobo, irmão do nosso vice- 1 

presidente Adalberto de 200 pipocas, pirulitos, balas e chocolates( guarda
chuvas). Também no mês ·;cie outubro estamos adiantando o trabalho de 
rematricula e novas matriculél_,s .para o ano de 2019. Destacamos o exemplo do 
carinho da Sr.ª Rosa Puls, qüe .nos ofereGe todos os meses: 04 placas de bolo.,_ 

' ' . .e:: -•-:i<-- ~: 
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200 mini pães; 36 litros de refrigerantes, 05 latas de leite c , g. 
de chocolate granulado; 01 litro de creme chantilly e 09 Kg de salsicha, para a 
festa de aniversário das crianças de cada mês, à qual somos muito gratos. 
Realizamos um Jantar Árabe no dia 22/09/2018 no Salão de Festas ela 
paróquia Santo Antônio, o qual nos rendeu o valor liquido de R$ 8.179,66, valor 
esse, que 'sempre contribui_ para saldarmos compromissos não supridos pe:o 
convenio mantido com a Prefeitura Municipal. Acumulando ao valor citado, 
recebemos ainda R$ 290,00, pela venda do saldo de bebidas não vendidas no 
evento, totalizando assimÍ. a arrecadação de R$ 8.4139,66. Registramos corn 
muita alegria, que no dià 08/11/2018, recebemos a visita do atual Prefeit:i 
Municipal, !Sr. Clodoaldo Armando Gaz;~eta, que se fez acompanhar com o Dr. 
Antônio Cêrlos Garms, secretário Jurídico da Prefeitura Municipal de Bauru, 
bem como das senhoras: Angela de Souza Ribeiro e Michele Carolina Ferreira 
dos Santos representando a secretária de Educação, sendo para nós, o 
primeiro prefeito a nos honrar com a visita,. que conhecendo toda a nossa 
estrutura, nos parabenizou pelos trabalhos e administração realizada em favo
das necessidades ·básicas do munic:ípio. Aproveitamos essa oportunidade 
única, para solicitar-se o desmembramento da· área total, onde estamoá: 
instalados; fornecendo- nos• o competente e definitivo titulei de posse de 
mesmo. Sobre esse procedimento estará dando acompanhamento o nosso 1c 
secretário, Sr Luiz Carlos .,C:osta Thomaz. Concluímos ainda, agradecendo 
outras atividades a serem- realizadas e doações recebidas. Recebemos 294 
litros de lei~e no dia 26/10/2018 da Focus Idiomas e do dispensário da Paróquia 
São José :f rabalhador outrps 53 litros, 48 Kg de feijão e 05 Kg de farinha de 

1 
l trigo. Comunicamos que; ,estaremos restabelecendo a continuação da 

, O \ participação da Prefeitura Mí.micipal áe Bauru, na continuidade do projeto de 
f <:: 1 subvenção da Secretaria Municipal de Educação para o exercício de 2019 no 

'f: · ·: .. ] 1 valor de R$ 596.047,44. Estamos também, aguardando negociações finais com 
. : '; ;;!? a empresa Ação Sociais Cooperada Coopercitrus que fará a instalação do 
. ; ,~ projeto de energia Fotovoltaica, visando uma- economia sustentável no l 

:.. • 1 1§5 consumo. ·submetido a discussão, nada houve a contestar e colocado em 
': , ! 

1

1
: votação, foi aprovado por unanimidadei. RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

:.'.' ·._) - DELIBERATIVO: Em seguida, o Sr Presidente, apresentou 9 recomposição do 
•f · conselho deliberativo, seguindo algur1s nomes e após discussão com os 
' presentes,.ficou assim constituído: Presidente: Sr Oswaldo Frederich; e demais 

membros: ;sr. Antonio Carlos, Pereira; Sr Henrique Salgado; Sr Luiz Carlos 
Maziero; Sr.ª Maria Zilda F~cin Zanconato; Sr Sylvio Minhoto; Sr Dr. Ary de 
Souza; Sr Laércio Greatti e ,Sr José Carlos Aleixo Alegria. RECOMPOSIÇÃO 
DO CONSELHO FISCAL: Sr-José Carias Xavier, Sr José Octávio Balieiro e Sr 
Almir Cruz. SUPLENTES: Sr J;>aulo Roberto de Lima, Sr.ª Maria Luiza Michelão 
Penasse e, Sr Milton Panice; P;LANO (?E AÇÃO 2019/2020 e ASSUNTOS DA 
ENTIDADE: Dando continuidade o Sr Presidente apresentou o Plano de Acão 
de .2019/2020 para a entid~de, e colocou em discussão alguns assuntos em 

1 ,. 

pauta, solicitando ao Sr Vice Presidente que falasse sobre o projeto em 1 
.andamento da energia fotovoltaica; usando a palavra o Sr Adalberto disse aos ! t 
presentes que existe 02 situações, uma um projeto apresentado pela firma Sol c17'./ 1 

a Sol, no valor de R$ 68.000,00, à ser pago conforme disponibilidade financeira 
da entidade, mas em 2ª opção; porque existe a possibilidade de Instalação por 
outra emp~esa de forma gratuita, que ·será doado pela empresa Ação Social 
Cooperada Coopercitrus, e até janeiro. de 2019 deverá haver uma definição. 

' ' ,;;.:: :~--
,ç . .. , "-.--,---' 
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Dando seqüência Sr Presidente voltou a falar da visita do 
e do Sr Secretário Jurídico, respeciivamente Sr Clodoaldo Gazzetta e Sr 
Antonio Carlos Garms acompanhado das Sras. Angela Souza Ribeiro e 
Michele Carolina Ferreira dos pantos da Secretaria de Educação, para tratar do 
assunto termo de permissão de uso do terreno da CrE!Che e futura doação do 
mesmo. ELEIÇÃO DE DIRETORIA: Na seqüência Sr Presidente, convocou a 
conselheira Sr.ª Maria Zildc;1 f='acin Zanconato a assumir a função de presidente 
da assembléia em nome : do presidente do Conselho Deliberativo que por 
motivo de viagem não comp·areceu •à .assembléia, para proceder a eleição dé 
nova Diretoria Executiva p~ra a gestão 2019/2020. Assumindo os trabalhos a 
Sr.ª Maria- Zilda agradeceu a confi~nça do Presidente Oswaldo que faria 
disposição· a tarefa de eleger nova dímtoria, dizendo que não havia nenhum 
interessado, em assumir a gestão, urna vez que substituir os trabalhos até 
então administrados com muita compeHência pelo Sr Presidente atual com sua 
diretoria Ei _que estava sem candi~atos, e colocava em discussão da 
assembléi~. Pedindo a palavra o Sr Luiz Carlos Costa Thomaz, explanou que 
fazer ó que o Sr Oswaldo faz ·na admi1"1istração da Creche era impossível achar 
alguém que o substituísse e que proporia no caso a continuidade do Sr 
Oswaldo usando a palavra àgradeceu e solicitou dos demais diretores se 
concordariam em continuar,,d. Sr Secretário sugeriu o nome do Sr Adernar da 
Silva Lobci como 2° secretário,. e que seria convidado. A presidente do 
conselho, 'Sr.ª Maria Zildé;I solicitou aprovação da Jl,ssembléia, o que foi 
aprovado por unanimidade à'nova diretoria sendo a mesma, com substituição --7 . do 2° secretário,caso aceite .o. .convite· da entidade, ficando assim estabelecida: 

~ , Presidente: Sr Oswaldo Sg.eri, Vice Presidente: Sr Adalberto da Silva Lobo, 

( 

' 
•· r, 

r. 
r 

• i 1º Tesoureiro: Sr Antonio péiji Mukoyama, 2° Tesoureiro: Sr Jorge Ferasoli, 

' ,, 
~ 1° Secretáirlo: Sr Luiz Carlos Costa "Fhomaz e 2° Secretário: Sr Adernar da 

' ~ Silva Lobo. Dessa forma Sr.ª Mari~• Zilda deu o trabalho do conselho 
"\ . ~ deliberativo encerrado e devolveu a presidência da Assembléia ao Sr Oswaldo . 

J ' / • 

. ~ Speri que usando a palavra agradeC€•U a confiança depositada e pediu a v 
· · mesma colaboração · aos companheiros da diretoria na nova gestão e 

.J 
agradeceu a presença de todos e pedi,ndo graças a Deus, para que a . reche 
Berçário São José cumpra o·seu desti,no b servir a comunidade. Nada 
mais havendo a tratar, determinou fbss nte 
assinada por mim, secr.etário Luiz Carl?W 
E pelo presidente Sr Oswaldo, Speri -!!,~-c-f",!;,-q:,___,,---J,.,.c::.~=-.. 
de dezembro de 2018. Esta ata é có · 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxx 

' 1 
. e atas. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

. ' 
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2- VICE- PRÊSIDENTE ADALBERTO DA SILVA LOBO 
' 

3• 1º TESOUREIRO 
' 

4· 2º TESOUREIRO 

5- 1º SECREJÀRIO 

6- 2° SECRETÁRIO 

RG. 3.890.147 SP Cf>F: 486.523.348-20 
RES. RUA: SILIIA JARDIM Nº 17-37 . 
BAIRRO JD. BELA VISTA BAURU-SP 
GEP 17.063-090 TEL: 3245°5564 GEL: 99754-5564 
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ANTONIO SEIJI MUKOYAMA 
RG. 5.628.359.3 SP CPF: 601.756.998-87 
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' 
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RES'. RUA: HORÁCIO ALVES CUNHA Nº 6-47 eW' ' . 
BAIRRO JD. BELA VISTA BAURU-SP 

GEP 17.060-330 TEL: 3222-6006 GEL: 99807-7562 I ,. , 
1 ' LUIZ CARLOS COSTA THOMAZ --'. _: -_ ~ 

RG. 4.236.810 SP.CPF: 503.285.148-53 -:..J~~----
RES. RUA: DR. ,l\NTONIO PRUDENTE Nº 4-

JARDIM 'ESTORIL li BAURU-SP 
CEP 17.016.010 TEL: 3223-2142 CEL: 99791-3770 
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ADEMÂR DA SILVA LOBO · \ \ J,;."i, 
RG. 3.969.596.7 s\:i CPF:392.503.508-72 ~ \ -
RE:S. RUA JOSÉ FERREIRA MARQUÊS Nº12-16 APT. 22 \}Vl--\.: 
BAIRRQ VILA UNIVERSITÁRIA BAURU-SP 
CEP 1'7.012-200 CEL: 99708-3678 

BAURU, DEZEMBRO DE 2018. 
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PRESIDENTE 

OSWALQP SPERI 
RG: 4.311.724-7 SP. CPF: 120.113.201:l-87 
RES. RUA HORÁCIO ALVES CUNHA, 4-51 

JARDIM BELA VISTA BAURU/SP CEP. 17060~330 
TEL.32225647 CEL. 99631-2862 ,,,-
E mail: oswaldosperi@yahoo.com.br / 

VICE-PRESIDENTE 
ADALBERTO DA SILVA LOBO 

RG: 3.890.147 SP CPF: 486.523.348--20 
RES. RUA: SILVA JARDIM, 17-37 

JARDIM BELA VISTA BAURU/SP CEP. 17.063-090 
TEL.3245 5564 CEL: 99772-1067 
E mail: adalbertolobo1948@gmail.com 

1° TESOUREIRO 
ANTONIO SEIJI MUKOYAMA 

RG: 5.628.359-3 SP CPF: 601.756.998-87 
RES. RUA HORACIO ALVES CUNHA, 4-80 

JARDIM BELA VISTA BAURU/SP CEP. 17.060.330 
TEL.32324114 CEL. 99772-1067 

E mail: aseijlm@terra.com.br 

2° TESOUREIRO 
JORGE FERASOLI 

RG. 4.860.788-5 SP CPF. 022.522.878-53 
RES. HORÁCIO ALVES CUNHA, 6-47 

JARDIM BELA VISTA BAURU/SP CEP. 17.060.454 
TEL 3222-6006 CEL. 99807-7562 

E mail: jferasoli@gmail.com 

1° SECRETARIO 
LUIZ CARLOS COSTA THOMAZ 1 

RG. 4.236.810 SP CPF. 503.285.148-53 
RES. RUA DR. ANTONIO PRUDENTE, 4-163 

JARDIM ESTORIL li BAURU/SP CEP. 17016.010 
TEL.3223-2142- CEL. 99791-3770 
E mail: thomazlcc@hotmail.com 

2° SECRETARIO 
ADEMAR DA SILVA LOBO 

RG. 3.969.596.7 SP CPF. 392.503.508-72 
RES. RUA JOSÉ FERREIRA MARQUES, 12, 16 APT 22 

BAIRRO VILA UNIVERSITÁRIA CEP. 17.012-200 
CEL.99708-3678 

E mail: ademarslobo@qmail.com 



RB'lJelJGil FEDEflAllVA DO BRi\SU. 

8800-5 

~ 

. 3: i 
;â o 

:Q 

~ 1 :D -~ ,o 

li 
if,1 >! 

l ~ 
··- ___ _j fJ 

CARTEIRA DE IDEN11DoADE 

6C\i· 
'.vÀUOAEMTOOCôTERRaT&.í.:, ·~~-~~~ 

4.311.724-7 2 Via . 06/01/201G 
~-t, 

·.P5'AfALi>O SPERI .,,,,, r , e tr171--~ 
li~ G- · AN6El.OSPERI 

SANTA QUARTAROW 

PEDERNEIRAS - SP 

(;.: •• ,; '- : ·.;.a.. 

, . 
1 !·OLHAS 

IWJfW - SP L SUBD. t:C:l.V.980 /RS.1:~ 

~ &-~ 

11., 12/193~ 

i ·-.12Gl113208/87 -·•=au5P.5P 
ASaWÜMoom1E1a1 

- lBflll7.118DE2MW R 

. . .. __ ... ______ ...... . ---- . -· 

- "'•4'•- ·-- .... . - ... .. 

•• • •,.•- L•.:' 

·, ... ·· .. ---~--,--------,.!, . ~ -·. 

,. :; ·.: --~...;..,lli.;i.• a ·.: · 1 ,_ • lllçlpD na ÇAHSfflO OI! l 
.;, . ·.·,~~;_l!Pfv ·· ·· ~~ metros. llMWU 

.· -·.·- "ceiÕa·~~-~.,·· -··" ··· . .... 1 

&nltido _. : f'S/<17 /!JB 



PROC. N0_ ·1...((i.-( __ 1 __ f __ f_~_ 
FOLHAS \ \ qo e;:: 

14 019 
---·--~ r.r' - -- . (1 

t.._;,; ·- • • ... • __ .J 
__ ._ ___ .., ___ a ___ ·---



f/J BANCO DO BRASIL 
6853 - VLBELA VISTA-SNJRU (SP) 

l, ,,Ili .. ,111,, .. 11, .. 11 ,,l,, ,l,l, ,l,, 1,11,, ,li 
CTCE INDAIATUBA SPI PL 14 

CRECfiE BERCARIO SAO JOSE (912402888) 
RUA ALCINO PINHEIRO CHAGAS 140 . 
NUCLEO HABITACIONAL FORTUNATO 
17066-742 BAURU (SP) 

FAC~ 9912324883118-SE/BS8/S"M 

BANCO DO BRASIL S 'A , 

- ,COReloS 

llll lllllll 111111111111111111111111111111 
n,3195039107940000000162921)100819 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral✓ 

Código da Certidão gerado: 1967839 

Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
81196 08/12/2003 

Nome Empresarial: 
CBSJ - CRECHE E BERCARIO SAO · 
JOSE 

CPF/CNPJ: 

01.598.383/0001-04 
! PROC. Nll 
. FOLHAS 

Endereço Fiscal: Número: Complemento: 

RUA ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-40 
CEP: Bairro/Distrito: 

NUCLEO 
17·º66- FORTUNATO 
742 ROCHA LIMA 
Telefone: Tipo: 
(14) 3238-
1407 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Inicio: 

UF: Município: 

SP BAURU 

Ramal: 

Notificação 

Término: Nome da Atividade: 
SERVICOS PUBLICO$, COMUNITARIOS E SOCIAIS - DE 

08/12/2003 29/03/2007 CARATER COMUNITARIO, ASSISTENCIAL E 

4.17 4.23 20/11/2013 

99.99 4.47 29/03/2007 

Descrição da Atividade: 

FILANTROPICO DE CLASSE SINDICAL E RELIGIOSO 

CRECHES 
ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA 

CRECHE E BERCARIO ASSOCIACAO SEM FINS LUCRATIVOS 

Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da 
situação: 
19/06/2019 

Certidão emitida em: 19/06/2019 

D53FD73312F0BA65995B079A2685E86B 
Chave de autenticação 

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

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



11/06/2019 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÊBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS Fl:DERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO ,, 

Nome: CBSJ-CRECHE BERCARIO SAO JOSE 
CNPJ: 01.598.383/0001-04 

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 Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas ·alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/frfb.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 10:42:51 do dia 11/06/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/12/2019.P 
Código de controle da certidão: C994.D302.8BB6.6290 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. · 

G, 

1/1 



Imprimir Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Página I de 1 

6\:1. 
Secretaria de Economia e Finanças 

Departamento de Arrecadação Tributária 
PROC.N•_:..~.:..-i,----,.-1 
FOLHAS 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIEIUTOS MUNICIPAIS , 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1963128 

Inscrição Municipal: 81196 
Contribuinte: CBSJ • CRECHE E BERCARIO SAO JOSE • 01.598.383/0001-04 
Endereço Fiscal: RUA ALCINO PINHEIRO CHAGAS, 01-40 
Atividade: CRECHE E BERCARIO ASSOCIACAO SEM FINS LUCRATIVOS 

Empresa aberta em: 08/12/2003 

• 
CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de controle de 

~·tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal acima discriminada . 

./ 
Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente a inscrição municipal acima 
identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito d3 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 

8123F1AFF8A14C298AF6BE7488AAFD62 
Chave de autantlca9üo 

http://www2.baum.sp.gov.br/financas/certidoes/imprin:,ir _ consulta.aspx?c= 1963128&chave=8123FlAFF8A 14C298... 11/06/2019 



Imprimir Certidão Página 1 de 1 , 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURIJl 
PROC. N1 

ROL NOMINAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO -

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1865353 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de· acordo com informações colhidas em nosso banco de dados do 
Cadastro Imobiliário que não constam imóveis, até a presente data em nome de CBSJ - CHECHE E 
BERCARIO SAO JOSE - CPF/CNPJ: 01.598.383/0001-04. 

Certidão emitida em 04/01/2019. 
Agente Público: Aline Paini 

855C9339644614098D0482834D3O62D4 
Chava de autenticação 

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

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

http://www.baurn.sp.gov. br/financas/ce1tidoes/imprimir _ consulta.aspx?c= l 865353&chave=855C9 09/01/2019 



Consulta Regularidade do Empregador 

.; 
'-' 

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 01.598.383/0001-04 
Razão Social: CBSJ CRECHE BERCARIO SAO JOSE .,,. 

Endereço: RUA R ALCINDO PINHEIRO CHAGAS/ 1 40 / FORTUNATO ROCHA 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 cio Tempo de Servlco -
FGTS. 

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

Valldade:28/05/2019 a 26/06/2019 ·' 

Certificação Número: 2019052803590882083951 

Informação obtida em 11/06/2019 10:29:54 

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 11/06/2019 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS./ 

Nome: CBSJ-CRECHE BERCARIO SAO JOSE (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 01.598.383/0001-04 
Certidão nº: 171076092/2019 
Expedição: 16/04/2019, às 17:48:11 
Validade: 12/10/2019 -.180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CBSJ-CRECHE BERCARIO SAO JOSE (MATRIZ E FILIAIS!, 
inscrito(a) no CNPJ sob·o nº 0l.598.383/0001-04, 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 êo 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dcs 
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 o~ 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 
rio Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessãrios à identificação das pessoas naturais e juridicas 
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. 
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CBSJ - Creche Berçário São José 
Rua Alcindo Pinheiro Chagas, 1-40 - Fortunato Rocha Lima. 
CEP 17066-742 - FONE FAX (14) 3238-1407 - BAURU - SP 

CNPJ Nº 01 .598.383/0001-04 

REF. ADITIVO DE TERMO DE COLOBORAÇÃO 

2. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 • Entidade: CBSJ- Creche Berçário São José Nº CNPJ: 01.598.383/0001-04 

Endereço: Alcindo Pinheiro Chagas 140 Bairro: Fortunato Rocha Lima CEP: 17066-742 

Telefone: (14) 3238 1407 E - mall: cbsibauru(@amall.com 

1.2- Nome do Responsável pela Instituição: Oswaldo Speri CPF: 120.113.208-87 R.G: 4.311 .724-7 SP 

1.3-Mandato da atual Diretoria: A diretoria atual foi eleita em 01/12/2018, para cumprir um mandato no período de 
01/01/2019 a 31/12/2020. 

1,4• Nome da Coordenadora: ANA PAULA_Z_UNTINI 
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1.5- Constituição da Entidade Conforme Estatuto: Encontra-se registrada sob nº 1 _850 no livro A••••, arquivado e micro filmado 
sob oficio de registro civil das pessoas jurídicas sob nº 41.570 do protocolo nº A 2. A Creche Berçário São José, também 
designada pela sigla CBSJ, constituída em 28 de Novembro de 1996, é uma Associação Civil de direito privado, criada sob a forma 
de Associação de fins não econômicos, que terá duração por tempo indeterminado, com sede a Rua Alcindo Pinheiro Chagas, nº 
1-40, bairro Núcleo Fortunato Rocha Lima, CEP17. 066-742, no município de Bauru, Estado de São Paulo e foro em Bauru, 
devidamente registrado sob o nº 53827, do 2° Cartório de Registro de Títulos e Documentos da comarca de Bauru, passam a ser 
regida pelo presente Estatuto Social. 

1.6- Data da Fundação: A Creche Berçário São José, foi fundada no dia 28 de novembro de 1996, e adquiriu sua personalidade 
jurídica em 04 de dezembro de 1996. 

2- DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1- Identificação do Objeto: Atender 176 alunos de 01 ano a 05 anos e 07 meses, em período integral com repasse de verba 
Subvenção de Junho a Dezembro o valor mensal de R$ 54.980,62 e valor de Junho a Dezembro de R$ 384.864,34. 

2.2- Justificativa e Fundamentação Legal: O espírito solidário uniu-se ao objetivo de ajudar aos menos favorecidos, aqueles que 
excluídos de nossa sociedade e para tanto, a Comunidade Educativa do Colégio São José sob a direção da Irmã Cassiana Pace, 
empenha-se em colaborar com o Projeto de Desfavelamento de Bauru construindo a Creche São José. Deu-se em 22/08/95 a 
entrega oficial do terreno e a colocação da placa de compromisso. Atendemos os requisitos previstos na Constituição Federal, 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Resoluções do Conselho 
Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação e Conselho Municipal de Educação. 
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2.3- Capacidade de Atendimento: A Creche Berçário São José terá capacidade para atender 176 crianças sendo 91 crianças de 
creche (01 - 03 anos) e 85 crianças de pré-escola (04 e 05 anos), de ambos os sexos, em acolhimento integral, mantendo a 
estrutura física. 

2.4- Forma de Atendimento: 2ª a 6ª feiras das 07h00min as 17h00min. 
Baseados na LDB - Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. 

2.5- Critérios de Elegibilidade para Atendimento: Daremos preferência às mães trabalhadora, moradoras do Núcleo Fortunato 
Rocha Lima e arredores. Atenderemos a outros casos decorrentes de inscrição prévia e a chamada -se dará pela ordem na 
listagem de espera. Procuraremos atender na medida do possível os encaminhamentos do Conselho Tutelar e Secretaria da 
Educação, acolheremos também as crianças que comprovadamente correm risco de vida , mesmo que seus pais não trabalhem, 
proporcionando- lhes os cuidados essenciais associados á sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. 

2.6- Caracterização da Clientela: A maioria das crianças é oriunda do setor, e de nacionalidade brasileira. Compreende crianças 
na faixa etária de 01 ano a 05 anos e 07 meses. A saúde das crianças é regular, algumas com doenças respiratórias, doenças de 
pele, problemas comportamentais _e educacionais e o nível das condições de higiene são precários em algumas crianças. Os 
responsáveis trabalham em: teleniarketing, doméstica, supermercados, porteiro, diarista e temos ainda alguns ·que coletam 
recicláveis. 

2.7- Experiênciâ'na realização do objeto da parceria: 13 ANOS 
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2.8- Valor de Junho a Dezembro: R$ 384.864,34 

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 ESTRATEGIAS RECURSOS 

Promover a integração entre 
a escola, família e I Reuniões, festas, 
comunidade Palestras. 
Conhecer o perfil de cada 
família, suas dificuldades e 
recursos, nível sócio-
econômico, 

Confeccionar convites para 
reunião, Preparar salas para Humanos 
recepcioná-los. Financeiro: 
Convidar palestrante. próprios e 
Contato diário, e sempre que públicos 
necessário. 
Reuniões para mostrar o 
trabalho da escola. 

recursos 
recursos 

Promover o desenvolvimento Despertar 
das crianças pm meio do crianças 
trabalho pedagógico na área interesse 

nas I Escolher histórias e textos para: 1 Livros de histórias, 

pela 
o I Contar histórias; 

Leitura diária; 
Recitar parlendas do conhecimento: Língua leitura e contos 

Portuguesa, matemática, literários Preparar teatro de fantoche 
ciências naturais, ciências Ampliar o 
sociais, artes, cultura vocabulário 
corporal 

fantoches 
Humanos 
Financeiro: 
próprios e 
públicos 

recursos 
recursos 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

Durante o ano letivo 

Durante ·o ano letivo .-----, 
..., " 1 
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Trabalhar 

quantidades 
através da 
chamada, jogos e 
brincadeiras 

- Desenvolver 
Amarelinha, 
Boliche, 

brincadeiras: 1 Materiais: 
diversos, cordas 
Humanos 

jogos 

Pula corda Financeiro: recursos 
próprios e recursos 
públicos 

-Conscientizar 
sobre 
importância 
preservação 
Meio Ambiente 

- Conscientizar sobre a 
importância de Reciclar, 

a Reaproveitar, Reutilizar, 
da respeitando a vida e a ecologia. 
do - Apresentar as partes da árvore 

e sua importância no meio 
ambiente, Livros de histórias, 

jogos 
cordas, 

-Conversar na roda a ação do fantoches 
homem e valorizar a natureza Materiais: 

diversosJ 
Conscientizar sobre a tampas, -Conscientizar 

sobre 

necessidade 

a I importância do banho, corte de DVD 
cabelo, unhas, escovação de Humanos 

dei dentes. 

se manterem 

limpos os locais 

onde vivemos 

- Orientar sobre 

higiene pessoal 

Através de musica, atividades 
com rótulos de produtos higiene, 
histórias, cartazes 

Solicitar que a 
embalagem de 
higiene 

criança traga 
produtos de 

Financeiro: 
próprios 
públicos 

potes, CD, 

e 
recursos 
recursos 

Durante o ano letivo 

Durante o ano letivo 
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' 
Proporcionar o Formação 
desenvolvimento profissional continuada 
de todos os funcionários funcionários 

dos 

' profissionais que 
cursos, oficinas, 

Buscar 
ofereçam 
palestras; Humanos Durante o ano letivo 
Favorecer a participação nos 
cursos da SME; 
Divulgar folder de formação 
continuada 

o José 
peri 

Prlisidente 

.... ✓,,,, 

~º=¼J.o...~A 
Creche e Berçário São José 

Ana Paula Zuntini 
Coordenadora Pedagógica 
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CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSE 
Rua Alclndo Pinheiro Chagu, 1-40- Fortunato Rocha Lima 
CEP-17055,742- Bauru -SP -Tel, (14) 3238-1407 
Ano2019 
Educação lnfantll 
FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL - SUBVENÇÃO 
Valor recebido de Janeiro a maio: R$ 248,333, 10 
Valor a receber de Junho a dezembro: R$ 384,884,34 
Valor anual: R$ 633.217,44 

• \ 

Saldo em 31 de maio: RS 35.297,71, provisionado para pagamento de férias, 13º 11larlo, outras despesas (agua, luz, telefone, gú de cozinha, materiais 
de: higiene e limpeza, escritório, didático, pedagógico, Internet, materiais para manutenção e pequenos reparos, aagurança, serviços de terceiros. .. ) 

3.1. RECURSOS HUMANOS 

Fonte da Recurao: Munlolp1l 
7 

Ena•• 01 Socl1!1 • Tr1b111i1.i1, ' 1 

Formação ' Regime Salirlo FGTS IRRF PlS INS8 Btntflclo1 1s• R11cl1lo F,rta, D1mal1 Tola! Teta! QT C~rgo ! CIH 8% 7,!% 1% 1111'/4 VAM 1/12 1/12 1/3 Eno11901 . Proflulonel l Trab1lhl1la Liquido 
27,8% M1n111 Anual 

1 : Dlironal 
Oi . En,. F~nd. · cueiro : 40 CLT 1.~81,00 178,66 . 20.0G &12,ell 138,10 123,42 ' 41,14 2.882,93 18,080,61 , lncomolato ' 

Oi Ent. Mtdlo : ooord. 
lncom~l•to I admlnl11r, 40 · CLT 1.035,00 188,98 21,2e 837,74 131,10 181,2! !3,75 3.134,05 21,931,42 

01 Pedagogia coord. 20 '.. CLT 1.392,93 134,67 49,60 15,14 437~8 . 131,10 116,08 38,69, 2,318,'9 16.216,43 Otdaaonlca , 
1 

01 en,, Mtdlo cozlnhtlr• j 40 i CLT 1.465,00 141,81 15.93 480.24 135,10 122,N 40,09 2.311,H 18.971,H . ' 
01 Ena, Fund. 

cozinheira i 40 
1 

CLT 1.452,00 1A0~4 1 15,79 451,12 138,10 121,00 40.33 ue1,ea 1U31,7& lnoom•Jeto 

01 en,. Fund. 
IUX, orteht j 40 ! CLT U25,00 128,02 lnaom•ltto U,40 411,07 138,10 110,42 H,80 2.188,81 15,187,&7 

Ensino . ' 
10,204.00 

1 
1,092.28 os. IUX. ci:,che 1 40 ~ CLT . , 112,76 3,2&7,37 1.382,<IO 150,34 283,40 17.812,51 11U07,57 Medlc 

Padagbgla IUX, crtcht i 40 ue,,oo 131,74 2.225,27 1U71.89 01 lncomcltlo CLT 14,12 428,17 1:!e,10 113,58 37,91 
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03 Pedagogia aUlC.eteChe 40 CLT 3.828,00 378,07 

01 Magls1erlo professora 20 CLT 1.453,00 148,81 

05 Pedagogia professora 20 CLT 7.140,00 689,92 

TOTAL 

-·-· --··-- ... -- -- ·-··--···--
Fon19 de Recurso: Munlcloal 

Natureza da desoesa 
Eletrlclsta; Encanador; Marclnelro: Pedrelro;Plntor, Manuwnção e 
pequenos reparos em geral; Se,vlços Contábeis; Serviços Gráficos: 
Cópias xerográficas; Impressões; Plastiflcaç6es; Encadernações: 
Dedetização; Limpeza caixa d'agua; Despesas com monitoramento 
de alarmes, Recaraas anuais de extintores· Lor-"'"ões diversas. 
TOTAL 

Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da despesa 

Fcnt: do Rceu::: F::farol 
Nallnza da despesa 

3.3. DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 

~ 

' 
42,54 1.228,76 558,60 319,00 106,32 

16,74 483,63 229,80 121,08 40,36 

n,62 2.242,26 372,00 595,01 159,44 

Custo Mensal 

290,00 

290.00 

Custo Mensal 

Custo Mensal 

6.461,29 

2.493,42 

11.276,25 

54.356,88 

Custo Total (anuall 

2.030,00 

2.030.00 

Custo Total 

Custo Total 

45.229,03 

17.453,94 

78.933,75 

380.498,16 
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. SÃO JUDAS TADEU E 
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ASSEM3LÉIA GERAL EXTRAORDINÁlliA 

: :~ Jrl C!iit DE ;EGISTí:C ~E 
l ; iiüLVi ~ 1:1}1:i.t[@,S f·;12~;J 
J 
l ?r-at,xoh;J~ scb nQ i.~:7, :JS 
1 :◄ ; .:;·af 1 h1,jo sob rl'1 ~7~ 35 1 

Pelo presente, nos tennos do Artigo 14, § 2°, dei Estatuto Social, ficam 
convncru,lq.s todos os memhros da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Giupo de Ajuda e toda 
a comunidade da Paróquia São Judas Tadeu e São Dimas, para a Assembléia Guat 
E,;traordinári.1, que será ,-calizada no dia 23 de Setembro de 200.S, às 20:30hs. (vinte 
horas e trinta minutos), nas dt.~pendência.'> da ~nlidade, para dehbcrar sobre· 

Assuntos: 

J . Por imposição legal, eonsotidar os Estatutos Sociuis cm vigor, adaptando- t 
os com as disposições abrangentes e formais do nov<> Código Ci'lil Brasileiro, jnstituídj;í 
nos termos da Lei 10.406, de 10/01/2002; 

2 . Outrós assuntos. 

Em virtude da relevância de, .assunto, contamos com f ! sua valiosa presença . 
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1 i-rGtocal.3do sob r& i .l!7.~~5 1 
1 ~.,:rofilra.3,Jo sob nQ ~72t;; 1 ~------- _, 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês dE? setembr o de 2004, às 20 :3(1 

horas, reunidos em Assembléia Gera l Extraorcinárla convocada err 
24 de Agosto de 2004, conforme Ed ital afixado na Sede Social d~ 
Creche, para a fina I idade específ i ca de Alteração do Esta tu te 
Social por imposição legal, consoiidar o Estatuto Social em vigor, 
adaptando-os com as disposições abrangentes e formais do Novo 
Código Civil Brasileiro, instituído no s termos na Lei n .0 10.406 de 
10 de Janeiro de 2002. Constatando a legalidade da Assembléia o 
Presidente da Creche Sr . Danllo Celso de Oliveira Campana, 
assumindo os trabalhos agradeceu a presença de todos e em 
seguida pediu a mim, Adalberto Al cides Resende 1° Secretário 
para que fizesse a leitura do Edita l de Convocação da refe rida 
Assembléia. Isto feito o Sr . Presidente Sr. Danilo Celso de Olivefra 
Ca-mpana pediu aos presentes que apreciassem a minuta do 
Estatuto, já com as sugestões de enquadramento ao Novo Cód igo 
Civil, que fora entregue por ocasião da chegada dos Associados a 
reunião, e que ele e o Secretario fa rão a le itura em sistema de~ 
revezamento de Artigo por Artigo do Estatuto i nteiro ou que já 
fossemos alterando alguns disposi ti vos e não havendo nenhuma 
CO!)tradição a redação fin2 1 do ESTA1'UTO DA CRECHE BERÇÁR1"'1 
SAO JUDAS TADEU E SAO D/MAS, foj aprovê1da por unanimida~ J 
pelos presentes, ficou assim: 

ESTATUTO DA CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E SÃO 
DIMA S 

Artigo 2º: Entidade de atendimento, é uma pessoa jurídica de 
direito privado, não governa menta 1, à e caráte r civil, beneficente, (hl 
sem fins econômicos, com tempo indeterminado de duração, tem ~ 
como fim principal a prestação de serviços e de forma permanente ~ 
à assistência educacional e promocion,il da Infância . · J/flfJ.::~ 
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