
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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CENTRO DE AMPARO E ASSISTENCIA A DIGNIDADE HUMANA v 
R JOSE DOS SANTOS GARCIA 01-115 

NOVA B V REGIA 
17022-144 BAURU SP 

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente 

05 BAUBU122-00000555 303947284 0701868972 

PREZADO (A) CLIENTE 

PROC. Nt 
N>ll Flt<al -------r---~'---~--
C,nta de En1rgl1 Ei.trt::a FOLHAS 6--
N'. OTTTl71:M .. ,ie C F,g,!,,. l"llo.;...:....;,:..===========::::::::i::z:;J 
Dita do EmlHlo OI/OIIZ01t 
01t1 dt AprtHntaçlo 12/08/2019 

e >nta Contrato No 310Cl011411H 

Reservado ao fisco 

E426.52ti0.3616.1O48.9FCE.AE7 A.4FFD.03I38 

Nao deixe ,gua parada em qualquer local, o Aedes AegypU transmite a dengue. Precisamos combate-lo. laça ■ua parte. 

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA 
CENTRO DE AMPARO E ASSISTENCIA A DIGNIDADE HUMANA 
R JOSE DOS S~TOS GARCIA, 01-115 
NOVA B V REGIA BAURU - SP 

ATENDIMENTO 

0800 010 1010 
www.cpfl.com.br 

PN 

0701868972 
SEU CÓDIGO 

35759828 

DISCRIMINA ÃO DA OPERA ÃO - RESERVADO AO FISCO 

Cod. Descriçao da Operação Mh 

•

N'_ 913151015-499 

"ltomOUSO~ [K'M\t-TUSO 

__,. TE 
oecn Adiciona de a,,.,... ÂffllW1III 

otsrros OE OUTROS SERVIÇOS 

0807 ~ -~IP-CIP-1)11 

íOTAL CONSOLIDADO 

Rei. 
JUNl18 

JUN/19 

JUN/19 

JUN/19 

Quant. 

Faturada 
1.913,000 

1.913.000 

IISTóRICo OE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL 

019 .Mi - 1913 29 - T\JIO 

MAI - -- .... ,_ 
1691 30 

A BR 111111 1830 29 
MAR .. 1889 32 
FEV - 1389 28 
JAN - 1385 30 

0 18 DEZ -- 4529 32 
NOV - 7492 31 
00T 6691 29 

SET - 2120 33 
AGO 1550 29 

··911!11 1763 32 - 1895 30 

Unid. 

Med. 
kWh 

kWh 

,. .,,,,_ 

INSC.EST: ISENTO 
CNPJ:05.098.529. '0001-03 
Convencionei e:i Comerciei Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 1/ 

CONTA/Mês 

JUN/2019 
VENCIMENTO 

24/06/2019 
TOTAL A PAGAR (RS) 

1.324,i'S 

Tarifa com E ase Cálculo Aliq. ICMS Base Cákuo PtS COFIN5 Blndeiras 

Tributos ICMS ICMS PIS/COFINS 089% •06% ]!!!!!!!;li 
0.31'311541 BOI.OI IIOl,O) 11.00 ,ou, tlOS.93 s.•2 24,Tí -0.38()49131 eauz 111111.112 11.00 124.13 eeu2 8,14 21.0C 22 DIM 

º·" V-IUI 1U3 11.00 3,30 18,&3 0,17 
01DIM 

1.317,3.1 

7,40 

1 324,78 1.317,38 237,13 1,317,38 11,73 '3.41 

EQUIPAMENTOS OE MEr)tÇÃO / DATAS DE LEITIJRA 
l*• • Ltiu1 F1klr Co'leumo Tu,idlPetdl lAlr,n 

,.,. l!MfVla 07,0.2011 OIIOSl2011 MuMpl. pr;WhJ r,.,J PYIWlnoMN 
'°3047214 .-.TIVA 07 )1 3871 1,00 1.113 1(),'07'2011 

INDICADORES OE CONT NJlllAOE OE FORNECl~IENTO OE ENERGIA 
Para consulta dos lrdlcudores acesse nosso site www.cpfl.com.br 

------~==•------=---===---·-INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA 

:onsoderar quitada S? efeluado d6bito em conta co,rente. 

:aso não ocorra o dl!bito utilize esta conta para pagamento. 

m 01/0112019 a Tanta Branca passou a vigo<ar tambtlm para dlentes com 

:,nsumo médio supe1or a 250 kWh/m&s. Saiba mais: www.cpft.eom.br/tarffabranca 

AVISO IMPORTANTE 

-~ 
cpfl paulista no credenciado mais rio ele~- c:>nflra a lista com eta ,., Slt 1 www.cpn.com.bf 

RUA DOS MOTORIHAS 5 16 SALA 1 • NUCLEO RES EOISON BASTOS 
RETO !MOVEIS AV GETULIO VARGJ\S, O· 22-50 SAI.A 2 • VILA AMERICA 

"---'E;..R_N....;O;_TE.c;... ____ __________ ....;A..cVc.::E:.:.Nc.::ID:.:..A:...:G:.;E:.:.TU.:.L::.:10.:..\/IIR•,AS, 125 • VILA GUEDES OE AZEVEDO 

Autertlcação Mectnlca 

l coNF$E coiiio\ 
1 n~GtNAL j 
\zr ~-.... ...:.-------•••-
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PREFEITURA MUNICIPAL. DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadaç;!io Tributária ,..... ... .,. ... _ ... _ 

Comprovante de Inscrição e de Situac?ão Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1964443 
Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
87777 06/02/2006 
Nome Empresarial: CPF/CNPJ: 

05.098.529/0001-03 CRECHE AIRTON ANTONIO DARE -
CAAD 
Endereço Fiscal: Número: 
RUA JOSE DOS SANTOS GARCIA/ 01-115 / 

ComplE1mento: 

CEP: Bairro/Distrito: UF: Município: 

17.022- RES. NO~ SP BAURU 
144 BAURU 
Telefone: 
(14) 3214-
4208 

Tipo: Ramal: 

Comercial 

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

SERVICOS PUBLICOS, COMUNITARIOS E 
06/02/2006 23/02/2011 SOCIAIS - DE CARATEH COMUNITARIO, 

ASSISTENCIAL E FILANTROPICO DE 
CLASSE SINDICAL E RELIGIOSO 

99.99 4.47 23/02/2011 CRECHE PUBLICA - SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA 

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

Data da 
situação: 
13/06/2019 

Certidão emitida em: 13/06/2019 1 

A30EE2A773B6602DBB743D80D63C7OFE 
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 

ww2.bauru.sp.gov.br/frnancas/certidoesflmprlmir_consulta.aspx?c-1964443&chave=A30EE2~77386602DBB743O80D63C7DFE 1/1 
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' • FOLHAS 14, 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PROC NII 

NUMERO OE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇ~O E DE: SITUAÇÃO DATA OE ABERTURA 

05.098.529/0001-03 / 03/05/2002 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAi. 
1 CRECHE AIRTON ANTONIO DARE • CAAD 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 

1 
1 PORTE 

1 CAAD : DEMAIS 

COOJGO E OESCRli,.;,.O DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

1 85.11-2.-00 - Educação Infantil• creche r 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

1 85.12-1-00 -Educacão infantil -pré-escola ,· 

CÓDIGO E oescR_i,, ..... o DA NATUREZA JURIDICA 
399-9 - Assoclacão Privada ,,., 1 

1 LOGRADOURO 
: R JOSE SANTOS GARCIA / 

1 

1 NUMERO 
1-115 ,r 

1 COMPLEMENTO 

1 
1 CEP 
: 17.022-144 1 

1 BAIRRO/DISTRITO 
NOVA BAURU 1 

1 MUNICIPIO 
BAURU 

1 ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
CAADH@CAADH.COM.BR 1 (14) 3237-5853 

NTE FEDERATIVO RESPON VEL (EFR) 

1 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

_ATIVA . / 

1 MOTIVO DE SITUAÇ/.Õ CADAS7RAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ,.__ ...... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1,863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/06/2019 às 11:11:24 (data e hora de Brasília). 

• 

tps:/lwww.recelta.fazenda.gav.br/PessoaJuridica/cnpj/cnpjreva/CnpJreva_Comprovante.asp 

1 !tp 

1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/01/2006 

1 DATA [)A SITUAêAõ ESPECIAL 
• ••••••• 

1 

Página: 1/1 

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 FE:DERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CRECHE AIRTON ANTONIO DARE • CAAD 
CNPJ: 05.098.529/0001--03 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas cl13 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado quo 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto ii 
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 cio 
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 ele 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 11 :40:51 do dia 10/06/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/12/2019 . .,. 
Código de controle da certidão: AD7A.6312.82B5.8207 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1, 
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Secretaria de Ecor;iomla e Finanças 
Departamento de Arr~cadação TrlbuUria 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS / 

Documento emitido eletrõnicamente. Número da tri:1nsação: 1937636 

Identificação Municipal: 42202002 
Contribuinte: CRECHE·AIRTON ANTONIO DARE- CAAD - 05.098.529/0001-03 
Proprietárlo(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 46.137 .410/0001°80 
Endereço: RUAJOSE DOS SANTOS GARCIA, 1-115 PARTE Ar'.EA INSTITUCIONAL A 
RESIDENCIAL NOVA BAURU · 

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 éxcluslvamente aos Tributos lmoblliárioE(e abrange somente o Imóvel 
acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de BaunJ, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar 1wentuais débitos anteriores, que sejam 
apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 30/04/2019 ,,-
. . -Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4fi71 de 25/1)8/2000) 

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

http://www.bauru.sp.g1)v.br 

2C93FC1D3B1CFDBFAFS0DF&1O17C819 
Chava da aulantlcação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1962582 

Inscrição Municipal: 87777 
Contribuinte: CRECHE AIRTON ANTONIO DARE - CMD - 05.0!~8.529/0001-03 

Endereço Fiscal: RUA JOSE DOS SANTOS GARCIA, 01-115 

Atividade: CRECHE SEM FINS LUCRATIVOS 

Empresa aberta em: 06/02/2006 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informaçõ,es colhidas em nosso i;istema 
de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal 
acima discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mc1bllláriof~ 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 anterioreis, que 
sejam apurados posteriormente à emissão deste documento . 

Certidão emitida em: ·I0/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4S71 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.t1ov.br 

4CD4FC43BA7A757E142D1465fl1E2592C 
Chave da autantlcaçãc1 
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Voltar 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 05.098.529/0001-03 

Imprimir 

Razão Social:CRECHE AlRTON ANTONIO OARE CAf,D 

Endereço: R JOSE DOS SANTOS GARCIA l / llS / RES NOVA BAURU 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 E!m 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 contribuiçõ,:s e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:24/05/2019 a 22/06/2019 ~ 

Certificação Número: 2019052401532601272540 

Informação obtida em 11/06/2019 08:57:40 

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

d 
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17/06/2019 

ç;j Si 
Co"1"0\el1tedelnscriçãoodeSituaçãoCada:stralf.p::R:::O::C:.-:N::-i~~'j/,_-;.°".:'):~/:/:'/,_-;.:;~~~~~:(}f)"~~~~ 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral FOLHAS , 14 1 o G-. 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se hoU\.er qualquer dh,ergência, pr01Adencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

• NÚMERO OE INSCRIÇÃO 

OG.098.529/0001-03 
MATRIZ 

REPÚBLICA FEDERATIVA CIO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR[DICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
I CADASTRAL 

' 

'J/liIA DE ABERTURA 
03/0512002 

NOME EMPRESARIAL \_ 

CRECHE AIRTON ANTONIO DARE- CAAD > 

TITULODOESTABELECIMENTO(NOMEOEFANTASIA) 11 PORTE I 
1..C_A..;;A..;;D;;_ _______________________________ _, DEMAIS . 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMOADE ECONÓMICAPRINCIR\L 

85.11.2 .. 00 - Educação lnfantll - creche 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMOADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

85.12-1-00- Educação Infantil• pré•escola 

CÓOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURJDICA 

399-9 - Associação Privada 

\ LCGRAOOURO 
. RJOSESANTOS GARCIA ,. 

CEP 
17.022-144 

1 1 BAIRROOISTRITO 
NOVA BAURU-' 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CAADH@CAADH.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONsAVEL (EFR) ..... 

11 NÚMERO 
1-115 

1 

1 COMPLEMENTO 

1 

1 

1 MUNICIPIO 
BAURU 1 ~ 

1 
1 TELEFONE 
: (14) 3237-5853 1 

1 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA / 1 

1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/01/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

1 SITUAÇÃÔ ESPECIAL ......... 
1 

1 DATA DA SITUAÇk> ESPEClAL ... ..... 
1 --

Apro1.ado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro d1? 2018. 

Emitido no dia 17/06/2019 às 09:19:32 (data e hora de Brasília). 

~--·· . ·····-···· ···--··-·-··, 
1 Consulta QSA / Capit~I So_c~l _ _i r v~111;;: ! 

···----1 

A RFB agradece a sua visita. Para infunTJações sobre polftica de privacidade e uso, &JktIB;_fil!l.!.L 

Atualize sua RªWll 

Página: 1/1 

Ptcpílrar Pá,Q:no 
para lrnproulo 

https:/lwwN.receita.fazendagovbrtpessoajlXidica/cnpj/cnpjrew/Cnpjreva_Comprownte.asp 1/2 
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l~i~r c~tldão 1 :~~~~----) ~.,..,,g._./_.\ 1-f---..,...~-~ Ó 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadaçf10 Tributária 

Comprovante de Inscrição e de:! Situação Cadastral 

Código da Certidão gerado: 1964443 
Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 

87777 06/02/2006 
Nome Empresarial: 

CRECHE AIRTON ANTONIO DARE -
CAAD 

Endereço Fiscal: 
RUA JOSE DOS SANTOS GARCIA 

CEP: Bairro/Distrito: UF: 

17.022- RES. NOVA 
144 BAURU 

SP 

Telefone: Tipo: Ramal: 
(14) 3214-4208 Comercial 

CPF/CNPJ: 

05.098.529/0001-03 

Número: 
01-115 
Município: 

BAURU 

Complemento: 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Início: Término: Nome da .O,tividade: 

99.99 4.47 

SERVICOS PUBLICOS, COMUNITARIOS E 
SOCIAIS - DE CARATER COMUNITARIO, 

º61º212
00

6 231º212º11 
ASSISTENCIAL E FILANTROPICO DE CLASSE 
SINDICAL E RELIGIOSO 

23/02/2011 CRECHE PUBLICA - SEM FINALIDADE 
LUCRATNA 

Descrição da Atividade: 

CRECHE SEM FINS LUCRATNOS 

Situação da 
Inscrição: 

ATNA 

Data da 
situação: 

13/06/2019 

Certidão emitida em: 13/06/2019 

A30EE2A773B6602DBB743D80063C7DFE 
Chave de autentlcaç2io 

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

WvWl.2.bal.l'u.sp.g ovbrffi nancas/certldoes/imprimlr _ conslJta.aspx?c= 1964443&ch.ne= A30EE 112 
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lrr!)firrir Certidão :~~º-..!.....W-J...J.,.,.t__G-._ ti 17/06/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrónicamente. Núme,ro da transação: 1965873 

Inscrição Municipal: 87777 

Contribuinte: CRECHE AIRTON ANTONIO DARE - CAAD - 05.098.529/0001-03 

Endereço Fiscal: RUA JOSE DOS SANTOS GARCIA, 01-115 

Atividade: CRECHE SEM FINS LUCRATIVOS 

• Empresa aberta em: 06/02/2006 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de 
controle de tributos municipais, a inexistência de débitos em relaçi!10 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: 17/06/2019 
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.gc1v.br 

0805E9B8ES193C2840A807C9E27292DA 
Chave de autentlca1;ão 

WNN2.bauru.sp.govhr/flnancas/certfdoesnmprlmlr_consulta.aspx?c=1965873&chaw=0805E9B8E6193C2640A807C9E27292DA 1(1 
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17/06/2019 1"1lrimlr Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria de Economia e Finanças 
Departamento de Arrecadaç~io Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrónicamente. Núrne,ro da transação: 1965871 

Identificação Municipal: 42202002 

c·ontribuinte: CRECHE AIRTON ANTONIO DARE - CAAD - 05.098.529/0001-03 

Proprietário(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 46.137.410/0001-80 

Endereço: RUA JOSE DOS SANTOS GARCIA, 1-115 PARTE ARE.A. INSTITUCIONAL A 
RESIDENCIAL NOVA BAURU 

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/e abrange somente o imóvel 
acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica 
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam 
apurados posteriormente à emissão deste documento . 

Certidão emitida em: 17/06/2019 
Prazo de Validade: 6 meses (Lei 4E,71 de 25/08/2000) 

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

http:/fv.Nvw.bauru.sp.gov.br 

7 A 7BC9C5842318943305E4C87E9A6CFA 
Chave de autenticação 

w.w/2.bauru.sp.govbt/financas/certldoes/l"'!'rimlr_consulta.aspx?c=1965871&cha\e"7A7BGEIC5842318943305E4C87E9A6CFA 1/1 



17/06/2019 

• 

Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFG1S-CRF 

Inscrição: os.09a,s29;0001-03 
Razão Social: CRECHE AIRTON ANTONIO OARE CAAO 

IPRoc.N1___._l...,,~ ..... J .... / ..... J9..._ __ 
~LHAS L 4 '=Y e,_ 

Endereço: R JOSE DOS SANTOS GARCIA l / l 15 / RES NOVA BAURU 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, Cllrtifica que, nesta data, a 
errpresa 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:12/06/2019 a 11/07/2019 / 

Certificação Número: 20190612015351043013623 

Informação obtida em 17/06/2019 09:35: 17 

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://c.onsulta-crf.caba.g O\lbr/consultacrflpag es/conslAtaEfll)reg ador .Jsf 1/1 
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PODER JUDICiiÍ.RIO 
JUSTIÇA DO TR~BALHO 

Página l de l 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE AIRTON ANTONIO DARE - CAAD 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 05.098.529/0001-03 

Certidão nº: 174942517/2019 
Expedição: 28/06Í2019, às 17:09:16 
Validade: 24/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CRECHE AIRTON ANTONIO DARB CAAD 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob 1) Il o 

0S.098.529/0001-03, NÃO CONSTA do Banco Na.cional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-·A da Consolidação das Lei3 do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superio,~ do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à da.ta da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em rel;i.ção 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se l 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 d,1dos 
necessãrios à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória trans;.tada em julgado cr.1 em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciãrios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Püblic<) do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: c::iC.t@c.st.jus.br 
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PROC. Nfl 

FOLHAS 

CRECHE AIRTON ANITONIO DARÉ 

CAAD 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1,1 NOME 

• Creche Airton Antonio Daré 

• End.: Rua: José dos Santos Garcia, 1-115, Nova Bauru 

• Fone: (14) 3237-5853 

• Email: caadh@caadh.com.br 

• CNPJ: 05098529/0001-03 

1.2 PRESIDENTE 

• Airton Antonio De Conti Daré 

• CPF: 269.S69.998-03 

• RG: 19.196.402-5 

• End: Rua Vivaldo Guimarães 10-10, Apanamei11to 13, CEP: 17011-113 

• Telefone: 32144208 

• 1.3 MANDATO ATUAL DE DIRETORIA 

07 de Julho de 2017 á 07 de julho de 2019 

1.4 COORDENADORA: 

• HELEN APARECIDAFLORENZANO TAVARES 

• Telefone: 998819-2632 

1.5 Da constituição da Entidade, conforme Art. 1º - do Estatuto 
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CRECHE AIRT01N AN"íONIO DARÉ 

CAAID 

A Creche Airton Antonio Daré, constituída em 10 de abril d,~ 2002, devidamente regim:rada 

no Primeiro Serviço Registrai e Anexos de Bauru, sol, n.º 2.429, datado em 03/05/2002 é uma 

Entidade Civil sem fins lucrativos, que terâ a duração p1>r tempo indeterminado. 

1.6 Data da Fundação 

10 de Abril de 2002 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJI.'TO 

2.1 Identificação do Objeto 

Região da Nova Bauru- para atender 160 aluno:1 de 04 mes,es a 05 anos e 07 meses em 

período integral, com repasse de verba Subvenção no valor Mensal de R$ 50.396,20 de Junho a 

Dezembro totalizando R$ 352.773,40, ( valor atualizado pelo aditivo). 

A população externa é marcada por um alto lndice de exclusão social, em sua maioria constituída 

por famílias estruturadas (pai, mãe e filhos), não raro re,idindo com os pais de um dos cônjugus. 

Ao lado dessa realidade temos que os moradores possw;:m em sua maioria o ensino fündaIDPl'.Ual 

incompleto e/ou médio incompleto, o que certamente condiz com a assertiva de tratar-se de região 

com alto índice de exclusão social. 

Quanto à comunidade interna, esta deve ser analisada sob dois aspectos: 

• Os beneficiários da entidade- alunos matriculados 

• Aqueles que executam o trabalho neste atendimento - empregados. 

Alunos matriculados: Neste contexto não difere em nada da:, considerações a respeito da 

comunidade externa, pois fazem parte do contexto. 

Empregados: Constituídas em parte por pessoas com nível educacional médio e 

fundamental incompleto e outros com nível médio completo e superior completo e cursando. 

Conclusão: conclui-se desta feita que a instalação do CAAD nesta região veio suprira carência no 

setor educacional, pois como creche atende desde o llll fantil ao Infimtil V. 

2 
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CRECHE AIRT'ON AN'TONIO DARÉ: 

O atendimento dado pelo CAAD proporciona aos pais o desempenho total de suas atividades, 

o que em parte é executado também pela genitora em1rnegada do comércio local, residências •~ 

indústrias. 

2.2 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

- Atender em regime integral, crianças de ambos os sexos, na Jàixa etária de 04 meses a 5,7m ele 

idade, com horário de atendimento das 7:15 às 17:15 horas. Durante o período de permanência dia 

criança na Instituição a mesma recebera além de ai imentação toda a assistência educa,:ional 

necessária e adequada à sua formação. 

A creche é um direito da criança e es1á previ:,to no Estatutc, da Criança e do Adolescente -

ECA, Cap. IV, art. 54, inciso IV - "É dever de o Estado assegurar à criança e ao adolescent~: 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de O (:wro) a 6 (sei:;) anos de idade". Além cfüso, o 

mesmo diploma legal garante, durante o processo educacional, e, respeito aos valores culturais, 

artísticos e históricos próprios de seu contexto social, a liberdade de criação e o acesso às fontes 

de cultura (art. 58). 

A Lei nº 8.069 de 03 de julho de 1990 - ECA, também traz em seu artigo 3° o seguinte 

dispositivo: 

"A crio,n.,a e o adol<1scente gozam de todos os d,'re/tos 
fandamenrais inerentes à pessca humana, sem preft!lw da 
proteção integml de que trata esta Lei, assegurm1«h-lhes, 
por Lei ,,u por outros meios, todas as oportunidodes e 
facllld~1es, a fim de lhes facultar o desenvolvimento _ 1/sico, 
mental, moral, espiritual e f'Ocial, em condições de liberdade 
e de dignidade. " 

A Constituição Federal garante ainda, o direito de a criança brincar e se desenv-~lvcr 

plenamente, sendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA traz num capítulo pr,)J)rio 

(capítulo IV) o direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 'lazer. Vale ressaltar, à título de 

exemplo, que o artigo 71 reza que a criança tem o "direito à infoimação, cultura, lazer, esportes, 

3 
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CRECHE AIRT1C)N ANTONIO DARÉ 

1 PftOC. Nª 
FOLHAS 

diversões e espetículos" com serviços que respeitem sua làixa etária e a condição de pessc,a em 

desenvolvimento. 

Sensibilizada com nossa realidade social e embasada neste preceito legal, s.urge a 

idealização do CAAD, uma ema entidade de apoio sócio ec1ucativo, em meio abe1tJ, um 

equipamento de relação social dinâmico, que propiciatá à criança acolhida, o desenvolvimeot.o de 

sua autonomia, do conhecimento, do reconhecimento e transforrnação da realidade à sua volta, 

tomando-a consciente de sua capacidade de pensar. 

Sabedor de que toda ação voltada à criança deverá ser priorizada nas políticas públicas dos 

municípios, o Município de Bauru não foge à regia, onde se constata através da coll!;tante 

divulgação nos meios de comunicações, sobre a necessidade de -criar equipamentos que pcssam 

atender às necessidades de nossa comunidade. Em razio da grande busca por vagas neste tipo de 

equipamento, principalmente nos bairros de baixa renda, onde a população sofre toda espécie de 

carência, em especial a de recursos públicos e toda:1 as conseqüências da política econémic:a 

nacional, que tem gerado altissimo índice de desemprego e miserabilidade de nosso povo. 

O CAAD tem por objetivo responder pelos ,:uidados inte,grais da criança na ausência da 

familia, atendendo as necessidades de horários, cuidados básicos e responsabilidades familiares. 

Sua missão é formar o cidadão com base em valores e princípi.os éticos, morais, espirituais e 

afetivos cuidando do humano e do relacionar-se c:om o outro. Na busca de formar o cicladão 

responsável e participativo, exercendo uma prática c:ducativa s.:icial organizada, intencio:llal e 

planejada, assumimo-nos como instância de discussão dos referenciais éticos necessái os e 

constitutivos de toda e qualquer ação de cidadania, c-.olocando em relevância reflexões sobre a 

dignidade de ser humana, igualdade de direitos, bem como sobre a importância da solidaried !de e 

a observância das leis. 

4 
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CRECHE AIR1.C)N ANTONIO DARÉ 

CAA.D 

O brincar é essencial às crianças e nos revela de diversas formas . que tem :poder 

terapêutico natural, além de constituir auxilio na boa furmação infantil, nas esferas emocional, 

intelectiva, social, volitiva e fisica. Esquecer-se do brincar é também esquecer-se de vi,-er com 

qualidade de vida, e, ao oferecermos às crianças a possibilidade de brincar, oferecemos muitiJ mais 

do que o ato em si mesmo, visível aos olhos, estenck,mos uma perspectiva de vida melhc>r, um 

desenvolvimento mais natural e eficiente, uma socialização decorrente de tão somente brin ::ar, e 

ainda mais, a possibilidade de se reconhecer como ser, na terapia constante do· expressar e 

concretizar criativamente os recursos internos de que dispomos. 

Por determinação da LDB, as creches atendi~ crianças de O a 3 anos, ficando a fabca 

de 4 a 6 para a pré-escola, visando objetivos educacic,nais e transformando-se em institui9(ies de 

educação que siga a melhor pedagogia, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais 

emanadas do Conselho Nacional de Educação. É nessa idade, precisamente, que os estímulos 

educativos têm maior poder de influência sobre a formação da personalidade e o desenvolvirnento 

da criança, um tempo que deve estar muito bem orientlido. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) já coloca a necessida.de da fumília poder contar com 

uma instituição que se encaffegue do cuidado e da educação sistemati7.ada de seus filhos, voltada 

para a formação do cidadão . 

Sabendo que a inteligência se forma a partir do nascimento e que há o aparecimento das 

"janelas de oportunidade" na infância, isto é, quando um deternúnado estímulo ou experiência 

exerce maior influência sobre a inteligência do que em qualquer outra época da vida, descuidar 

desse período significa desperdiçar um imenso potencial humano Hoje se sabe que estas ''janelas" 

são períodos cruciais no desenvolvimento, durante os quais o ambiente pode influenciar na 

maneira como o cérebro é ativado para exercer funções em todas as áreas do cérebro. Se essas 

oportunidades furem perdidas, selá muito mais dificil obter os mesmos resultados mais tarde. 

As primeiras experiências da vida são as que marcam mais profundamente a pessoa . 

. Quando positivas, tendem a reforçar, ao longo d& vida, as atitudes de autoconfiança, de 
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CRECHE AIRl'ClN AN'TONIO DARÉ 

CAAD 

cooperação, solidariedade, responsabilidade, ressal13ndo assim a importância dos primeiros anos 

de vida para o desenvolvimento e aprendizagem posteriores . 

• 

2.3 Capacidade de Atendimento 

160 Crianças 

2A Forma de Atendimento 

De Segunda a Sexta-feira das 7:15 ás 17:15 

2.5 Critérios de Elegibilidade para atendimento 

Inscrição Prévia 

Faixa etária 

2.6 Caracterização da clientela 

Faixa etária: 

Sexo: 

Regime: 

Segmento: 

Renda familiar média: 

04 meses a 05 anos e 11 meses 

Ambos os sexos 

Integral 

Criança 

R$ 550,00 per capta 

2.7 Experiência na realização do objeto da parceria 

16 anos 

2.8 Valor Global 

Pré-escola (4 a 5 anos) R$ 282,97 
Creche (O a 3 anos) R$ 339,87 
R$ 352.773,40 (De Junho a Dezembro de 2019) 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

PLANO DE AÇÃO 
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CRECHE AIRTC>N AN'TONIO DARÉ 

CAAD 

O Plano de Ação deverá nortear as atividades da Creche no sentido de satisfàzer as 

necessidades básicas infimtis de fonna a pennitir autonomia cada. vez maior da criança enq,.llllllO 

um ser capaz e ativo, que possui história própria. 

✓ Proporcionar atividades próprias para cada fase do eles.envolvimento integral infantil, 

visando desenvolver aspectos fisicos, intelec111ais e sociais. 

✓ Garantir a relação com as fàmílias, complememando-as e não as substitnindo. 

✓ Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, ,:lesejos e necessidades; 

✓ Utilizar 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 idéias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar 110 st.'11 

processo de construção de significados, enriquecendo i-,ada vez mais sua capa,; idade 

expressiva 

✓ Ser coerente nos procedimentos e nas atitudcis cotidianas, com a proposta Pedagógica 

apresentada aos fàmiliares; 

✓ Reconhecer o aluno como um integrante do processo educativo e lhe dar oportunidad~, para 

se manifestar em relação às regras de convivêru:ia na comunidade escolar; 

✓ Integrar os pais ao processo de formação, convidando-os a participar dos eventos 

promovidos pela Creche, o que propicia o estreitamento da:1 relações Família-Creche; 

✓ Desenvolver projeto de diwlgação da entidade para captaç;io de recursos; 

✓ Aplicar e manter recursos humanos, materiais e equipamentos adequados; 

✓ Participação em Formação Continuada de todos os funciol(}ários da Creche oferecida.. pelo 

Órgão Gestor ou demais Instituições; 

✓ Manter conf.orme calendário anual, reuniões de Pais, Pedagógicas e de Coordenadores. 

✓ Efetuar matrículas sempre que houver necessidade completando o número de atendimento 

contemplado no convênio; 

Estamos conscientes de que poderemos atiiltgir nosso objcltivo, se conseguirmos oferecer 

calor afetivo e acrescentarmos as nossas responsabilidades, a proteção da saúde tisica, a 

preservação e estimulação da saúde mental, propiciando-lhes ferramentas háheis, no sentido de 
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1 CRECHE AIRT'CIN AN'TONIO DARÉ 

CAAD 

habilitã-los para a vida, a fim de que possam vivl~lai em sua plenitude de maneira saudável e 

construtiva, cônsul de suas responsabilidades pessoais u comunitárias. 

FASES DE EXECUÇÃO 

Atender aproximadamente 160(cento e sessenta) crianças carentes a partir de 04(quatro) 

meses até 05 (cinco) anos e ll(onze) meses de idade, em peáodo integral. oferecendo-lhes 

alimentação, odontológica e educação infimtil. 

Na parte pedagógica, despertar o interesse da CJi:mça, estimulando-a . e motivando-a para a 

autonomia do aprender por meio de vivências lúdica:; e socializadoras que pennitem con~,ecer. 

criar, imaginar, transformar, ampliando assim seu universo cultural em ações interativas e 

socializadoras, auxiliando na descoberta de si mesma, do outro e do mundo que a cerca de modo 

gradativo, fazendo de cada cidadão ativo e participativo da sociedade. 

OBJETIVOS 

Proporcionar à criança acolhida oportunidade de desenvolvimento integral. aulonoroia, 

criatividade e cooperação, auxiliando sua formação e ti:ansfonnação em jovens saudáveis, capazr..s 

de manifestarem suas vontades de maneira consciente e responsável, com a autodeterminaçã•> dos 

homens bem formados e informados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Satisfàzer as necessidades básicas infüntis de fürma a permitir autonomia, a 

responsabilidade e a solidariedade ~ITTneadas pelm: valores humanos, perceb<mdo

se como um ser capaz e ativo, possui.dor de sua história - de furma sauclável, 

gradual, ativa e constante; 

• Proporcionar atividades próprias para c-.ada rase do desenvolvimento infimtil 

• Garantir a relação com as fumilias, complementando-as e não as substituindo. 

8 



CRECHE AIRTON ANTONIO DARÉ 

CAAID 

CONTEÚDO 

1 
e l <3

1 
J. { ~ _J ::~ _.:....::~'--l,!_-1,~-1-,,.,__8 

Os conteúdos trabalhados na Educação Infantil seriio baseados em atitudes e atividades a 

serem desenvolvidas de acordo com a 1à.ixa etária ii o grau de maturidade da criança, sempre 

respeitando seus limites e incentivando seus interesses. Conhecer suas camcterística.~. 

potencialidades e reconhecer seus limites são centrais p,ua o desenvolvimento da identidade e para 

a conquista da autonomia. 

A capacidade das crianças de terem confiança em si própria e o fato de sentirem-se ac:uitas, 

ouvidas, cuidadas e amadas oferecem segurança para a formação pessoal e social. A possibilidade 

de desde muito cedo efetuarem escolhas e assumirem pequenru; responsabilidades favorece o 

desenvolvimento da auto-estima, essencial para que as ,:rianças se sintam confiantes e feliz.es. 

Sendo assim, o desenvolvimento da identidade e da autonomia está intimamente 

relacionado com os processos de socil>lização. Nas inuirações sociais se dá a ampliação dos laços 

afetivos que as crianças podem estabelecer com as outras crianças e com os adultos, contribtúndo 

para que o reconhecimento do outro e a constatação das difurenças entre as pessoas sejam 

valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si 1,róprias. 

Diante desta visão a Creche do CAAD desenvolve si:u ttabalho educativo criando 

condições para que as crianças conheçam, descubram e ressignifiquem novos sentimtntos, 

valores, idéias, costumes e papéis sociais desde o herçácio até a pré-escola. 

lNFANTil,-04 a 12 meses 

4a6 meses 

❖ Mudar de posição, deitar de costas e de lad.o. 

❖ Rolar, virar de bruços, de costas, armstar. 

❖ Tocar objetos de tamanhos e formas variadas. 

❖ Massagear e estimular a criança tocando-a. 

❖ Acompanhar pessoas e objetos com os olhos. 

9 
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CRECHE AIRTC•N AN'TONIO DARÉ 

CAAD PROC.Ne___.-:'9~+.J:.~---,-
FOLHAS I Y Z;(o 6--

❖ Brincar com as mãos e pés. 

❖ Explorar a luz, sons, cheiros, paladar, core,. 

❖ Explorar o meio ambiente: arrastar, enrolar, engatinhar, girar, ter contato com locais e 

objetos de texturas diversas. 

❖ Brincar de esconde-esconde. 

❖ Imitar ações, objetos e sons. 

❖ Passear ao ar livre . 

❖ Segurar a mamadeira. 

❖ Favorecer a mastigação. 

❖ Conhecer pessoas diferentes. 

9a 12 meses. 

❖ Brincar de andar, correr, saltar, girar, descer, alcançar. 

❖ Desenvolver o pegar com pequenos objetos. 

❖ Empurrar e puxar objetos. 

❖ Rasgar e amassar papel. 

❖ Entender ordens simples. 

❖ Imitar sons, repetir palavras. 

❖ Ouvir e cantar. 

❖ Mostrar as partes do corpo. 

❖ Usar copo e colher. 

❖ Lavar as mãos. 

❖ Conviver com crianças maiores. 

❖ Explorar a luz, sons, paladar, cheiro. 

❖ Explorar o meio ambien1e, rolar, arrastar, engatinhar, girar, andar, 1er contato com 

locais e objetos de texturas diversas. 

❖ Resolver pequenos problemas. 

❖ Explorar brinquedos que produzem ações interessantes. 

11 



CRECHE AIRTON AN"TONIO DARÉ 

CAAO 

❖ Identificar a si mesma. 

❖ Identificar figuras coloridas. 

❖ Engatinhar e conhecer o que a rodeia. 

❖ Ajudar a criança para que ela possa andar. 

❖ Explorar brinquedos de encaixar. 

• INFANTIL 1- de 13 a 24 meses . 

❖ Rolar no chão e colchão. 

❖ Brincar de esconde-esconde. 

❖ Correr distâncias variadas. 

❖ Empurrar carrinhos, caixas de papelão, etl:. 

❖ Fazer a criança passar por pequenos obstácul.os. 

❖ Amassar papel. 

❖ Desenhar. 

❖ Folhear revistas diversas. 

❖ Bater palmas acompanhando canções. 

❖ Utilizar lápis de cera e tinta. 

❖ Contar pequenas histórias. 

❖ Imitar sons e cantar músicas variadas. 

❖ Introduzir o piniquinho. 

❖ Deixar a criança tentar se vestir e se despir. 

❖ Facilitar e propiciar o uso da colher nas refuições. 

❖ Desenvolver hábitos sociais (mandar beijos) 

❖ Utilizar materiais com texturas e formatos Vll.riados. 

❖ Propiciar à criança oportunidade de ouvir músicas. 

❖ Manipular objetos ou brinquedos para que a criança atirjja um objeto. 

❖ Brincar com brinquedos que a criança possa puxar o cordão. 

❖ Imitar animais. 

GL 1+ 1 

~ 

12 



• 

• 

CRECHE AIRTON ANlrONIO DARÉ 

CAAI) 

❖ Modelar com massinha 

❖ Empurrar e puxar caixas e/ou outros objetos. 

❖ Brincar de roda 

❖ Empilhar objetos. 

❖ Correr distâncias variadas. 

❖ Saltar com dois pés . 

❖ Brincar com bola 

❖ Passar por cima, por baixo, entre distâncias variadas. 

❖ Utilizar cordas e linhas no chão em jogos ao ar livre. 

❖ Utilizar saquinhos de areia de tamanhos e volumes variados. 

❖ Utilizar giz de cera, tinta, argila e massinha. 

❖ Utilizar jogos de montar, encaixar, enfiar e de construçã<). 

❖ Brincar com a modulação da voz alternada (alta e baixa) 

❖ Perceber pequenas diferenças nas gravuras. 

❖ Utilizar o jogo simbólico através da dmmatização e imitação (bichos, pesi:oas, 

situações). 

❖ Explorar formas e funções dos objetos. 

❖ Manipular blocos lógicos ou materiais que possibilitem agrupamentos e seria ;ões 

variadas. 

❖ Contar histórias. 

❖ Trabalhar em rodinhas, surpresas, novidade, etc. 

❖ Utilizar copo, colher, etc. 

❖ Trocar-se, vestir-se, abotoar-se, tentear-se, etc. 

❖ Desenvolver hábitos sociais (cumprimentar I1a chegada t, despedir-se na saída). 

❖ Escovar os dentes após merenda e almoço. 

❖ Trabalhar sons com a boca (estalar, etc.). 

13 



CRECHE AIRTON AN'TONIO DARÉ 

INFANTIL 11-2 anos ( 2 a3 anos) 

Lin&11agem 

CAAD 

• Memorizar musica versos, jogos de imitação, eti;. 

• Socializar e descontrair - fuses de adaptação. 

pR,OC. NI 
)u 

I · FOLHAS 

• Fazer e pregar fichas com nomes e/ou desenhos de objetos uxistentes na sala. 

J//'!J 
1 2 "\ 

e;__ 

• Propiciar à ação verbal, o aumento do vocabulário, a organização de pensamento e da 

comunicação. 

• Vivenciar situações sistemáticas de leitura e esC1rita. 

• Criar um ambiente alfubetizador com acesso a mvistas, jornais, livros, etc. 

• Propiciar condições para o desenvolvimento da criatividade e da expressão artística 

(pintura, modelagem, recorte, desenho). 

• Ouvir, contar e ler histórias. 

Ciências: Biologia 

• Homem/mulher: conhecer as partes do corpo. 

• Observar e descrever alguns animais doméstir,os e selvagen:;. 

• Identificar semelhanças e diferenças entre outro!: animais. 

• Compamr diferentes tipos de plantas identificando suas semelhanças e diferenças. 

Ciências: Ffsica 

• Observar e identificar os sons produzidos pelo corpo e objetos. 

• Observar os fenômenos da natureza (nuvem, chuva, vento e1:c.) 

• Observar os astros (sol, lua, estrelas). 

• Identificar: dia/noite. 

14 



CRECHE AIRT'ON AN'TONIO DARÉ 

CAAO 

Ciências: Química 

• Fazer experiências com misturas: tinta cola água com areia, papel, plástico, madeira, pano 

etc. 

• Misturar tintas (oores primárias: amarelo, azul e vermelho) 

Sociologia: Estudos Sociais 

•· • Identificar a escola (conhecer o espaço físico da escola). 

• 

• Identificar as pessoas que trabalham-na escola e suas funções. 

• Conhecer e reconhecer o caminho da casa até a ,iscola (pontos de referencia: padaria, posto 

de gasolina, etc.). 

• Levantar a história da esoola. 

• Imitar os sons dos veículos. 

• Mostrar tipos diferentes de moradia. 

Desenvolvimento Afetivo 

• Expressar os sentimentos e emoções atmvés da Jlllltlml. modelagem, desenho etc. 

• Despertar a curiosidade da criança . 

Desenvolvimento Social 

• Brincar e trabalhar com outras crianças. 

• Transferir recados. simples. 

• Conversar com outras crianças e adultos. 

• Emprestar seus brinquedos e materiais. 

Psico motricidade 

• Andar, correr, pular mantend<Hle em equilíbrio durante um 1ieríodo de tempo. 

• Sentar em posição correta. 

15 
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• 

CRECHE AIRT0tN AN"fONIO DARÉ 

CAAID 
G-1 

• Deitar, rolar e rastejar-se no chão. 

• Modelar massinha. 

• Pegar, enfiar, recortar, encaixar, dobrar, amassar, i!P.samassar papéis em diferentes forraas. 

• Desenhar. 

• Dançar livremente. 

• Inventar jogos com bola . 

• Exercitar com corda. 

INFANTIL W-3 anos (3 a 4 anos) 

Linguagem 

• Desenhar e escrever do jeito que a criança sabe (escrita espc1111â.nea ). 

• Diferenciar desenhos da escrita. 

• Ambiente alJàbetizador onde a criança poderá ter acesso a diferentes textos es<:ritos 

(histórias, livros, cartas, receitas, jornais, álbuns,. poesias,. revistas em quadrinhos etc.) 

• Realizar atividades com o nome das crianças, fazer cmchás com desenhos e escrita 

(observar, conhecer e descrever o próprio nome e as palavras mais detalhadas nos 1mnas) 

Ciências: Biologia 

• Homem/Mulher: conhecer suas necessidades e diferenças (alimentação, vestimenta etc.). 

• Identificar pequenas partes do corpo: tornozelo, dedos, orelhas, pulso etc. 

• Observar e identificar as características dos animais: onde vivem, alimentação etc. 

• Comparar os animais selvagens e domésticos. 

• Observar experimentos simples como a germinação (plantar feijão no algodão e na tma). 

• Identificar tipos de plantas: árvores, legumes, folhas etc. 

• Identificar as estações do ano: verão, outono, inverno, primavera. 

• Explorar as estações, as vestimentas, alimentaçã,l correspondente, etc. 

16 



CRECHE AIRTON ANlíONIO DARÉ 

CAAIJ 1 :~~~;'---=11-t~--i-1'-'1-"-g,--,ç-/ 

Ciências: Física 

• Identificar: noite/dia, claro/escuro. 

• Fazer experiências com a água e seus vários estados: líquidc,, sólido (gelo), gasoso. 

• Reconhecer as diversas fontes de calor: sol, lân1J>ada, fogão fogueira. vela. 

• Observar fenômenos da natureza: relâmpago, trovão, raio, a.,rco-íris. 

• Ciências: Química 

• 

• Identificar e conhecer alimentos: doce/salgado. 

• Experiências de misturas de líquidos e sólidos. 

Sociologia: Estudos Sociais 

• Identificar tipos de ttansportes. 

• Identificar e conhecer tipos de profissões existentes no bairro. 

• Trabalhar o lugar onde moram ( endereço, rua, ní.u:nero e baiirro ). 

• Reconhecer a si próprio como membro de uma família. 

• Identificar os membros da tiunília. 

• Trabalhar os meios de comunicação: telefone, t.elevisão, rádio, jornais, revistas etc . 

• Conhecer a existência de diferentes modelos dii fimúlias: alimentação, vestimentas, tipos 

de trabalho, lazer. 

Matemática 

• Conhecer as cores primárias (azul vermelho e amarelo). 

• Juntar/separar, abrir/fechar, encaixar os objetos. 

• Conceituar: maior/menor, grosso/fino, cheio/vazio, áspero/liso, duro/mole, quentf'ifrio, 

dentro/fora, aberto/fechado, depressa/devagar, rápido/lento, alto/baixo, leve/pesado etc. 

Desenvolvimento Metivo 
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CRECHE AIRT'ON AN'fONIO DARÉ 

CAAD 

• Desenvolver a criatividade (inventar histórias, dramatizar, construir, pintar, dese::ihar, 

dançar, cantar etc.). 

Desenvolvimento Social 

• Ajudar na rotina diária da escola 

• Participar de festas realizadas na escola 

Psico motricidade 

• Subir e descer escadas alternando os pés com firmeza. 

• Subir e descer de lugares dificeis. 

• Saltar, agachar, galopar etc. 

• Dançar seguindo o modelo. 

• Abrir e fechar objetos. 

• Inventar jogos com bola 

Inglês 

• Vocabulário; Cumprimento, partes do corpo, mmília, etc ... Em todos os temas i:eião 

trabalhados paralelamente cores e números. 

INFANTIL IV E V 

CONHECIMENTO LINGUÍSTICO 

Linguagem Oral 

• Ampliação do vocabulário (descrição de pessoas, objetos, e.mas e situações). 

• Interação através da linguagem ( conversas informais, transmissão de avisos e rec11dos, 

relatos de experiências, verbalização de idéia.q). 

18 



•• 

• 

CRECHE AIRTON AN~roNIO DARÉ 

CAAID 1 :~~~~e J,ê-#J9 
• Conhecimento das várias modalidades de linguagem Olistórias, poesias, quadri11has, 

piadas, músicas, adivinhações, provérbios, brinquedos cantados). 

• Narração, reprodução e criação de histl,rias ( com ou sem livro, individual ou 

coletivamente). 

• Dramatização de histórias, situações vividas e situações criadas. 

• Reconhecimento da estrutura da linguagem . 

Graf1Smo e Linguagem Escrita 

• Desenho de pessoas, objetos, cenas e situações. 

• Produção livre de desenho e escrita. 

• Diferenciação entre desenho e escrita. 

• Produção de livros, histórias, álbuns, jornais, murais, convitiis, cartas, receitas etc. 

• Reconhecimento e escrita do nome (próp1io e dos colegas) e de algumas palavras 

contextualizadas (iniciação da alfabetização). 

Expressão Plástica 

• Explorar de diferentes materiais (massa, tinia, argila, reimovedor, giz, areia, mad,~ira, 

plástico, isopor etc.) 

• Recoitar com os dedos ou tesoura de materiais variados (papel, jornal, papelão, plástico, 

isopor etc.). 

• Confecção de objetos e maquetes utilizando técnicas variadas de desenho, pintw:a e 

modelagem, bem como material de sucata e refugo da natun:za. 

• Confecção de dobradura. 

Expressão Sonora e Corporal 

• Exploração, reconhecimento e reprodução de so:llS (vocais e não vocais, do próprio corpo, 

onomatopaícos e instrumentais). 

19 



• 

• 

CRECHE AIRTC:JiN AN"fONIO DARÉ 

CAAID 

• Exploração, reconhecimento e reprodução d11 ritmos (aliados à melodia; representação de 

palavras e sentenças a partir de formas de expmssão; aliad,>S a palmas, batidas dos pés ou 

instrumentos musicais). 

• Reconhecimento e reprodução de canções folclóricas, populares e relacionadas ao ·tema 

gerador_ 

• Conhecimento e reprodução de danças (folclóricas, populares e de roda) e movimen1ação 

livre a partir de músicas variadas (clássicas ou populares). 

Inglês 

• Vocabulário; Cumprimento, partes do corpo, làmília, etc ... Em todos os temas !:erão 

trabalhados paralelamenre cores e números. 

• Cumprimentar e apresentar-se; compreender e e:cecutar aç&lS, 

• Apresentar pessoas da familia e animais de estimação, 

• Apresentar e qualificar brinquedos, 

• Identificar e qualificar animais de estimação, 

• Identificar partes do rosto e referir-se a emoçfies, 

• Identificar e quantificar frutas. Expressar preferê,ncias em relação a frutas, 

• .Identificar e localizar objetos, animais e pessoas nos cômodos da casa. 

Metodologia 

O ensino da língua inglesa irã acontecer através de: Aulas expositivas; Brincadeiras; Músicas; 

Vídeos; Dinâmicas; Atividades orais; Atividades escritas; Giavuras; Pinturas; Dobracb.uas; 

Conversação; Dramatização; Jogos didáticos. 

MATEMÁTICA 

Classes 
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• 

CRECHE AIRTON AN'fONIO DARÉ 

CAAD 
G-. 

Organização de classes de elementos segundo os atributos de: ror, forma, dimensão posição, 

quantidade, textura, sabor, perfume ( odor), som, peso. 

• Identificação de subclasses segundo os atributils acima para a aquisição do coru:cito de 

inclusão de classes. 

• Correlação entre classes. 

• Igualdade e diferença. 

Séries 

• Organização de séries de elementos segundo seus atributos já destacados acima, tanto em 

ordem crescente quanto decrescente. 

• Equivalência entre séries, igualdade e diferença. 

• Experiênciàs envolvendo noções de tempo. 

Noções de Números 

• Trabalho com diferentes quantidades, adicionando ou subtraindo elementos. 

• Identificação dos numerais. 

• Noções Espaciais, Topológicas e Geométricas 

• Noções referentes à pertinência, vizinhança, posição, inclusio, limites. 

• Exploração e conhecimento do esquema corporal, da latea:,lidade e localização no espaço 

em relação a outros objetos. 

• Noções projetivas iniciais. 

CIÊNCIAS NATURAIS 

Estudo da natureza, seus atributos e suas transformações: 

Ser humano 
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CRECHE AIRTON AN·roNIO DARÉ 

CAAO PROC. N2 1 l,., 
///:!) 

FOLHAS l·~°?"::r- e;_ 

• Identificação do homem e como um animal e suas necessidades (alimento, água, ar, calor, 

'luz). 

• Conhecimento do corpo humano (partes do c<>1po, corpo poir dentro). 

• Exploração dos órgãos dos sentidos. 

• Conhecimento das etapas da vida. 

·• Vegetais 
• Conhecimento dos vegetais (partes) 

• Constatação da necessidade dos vegetais ( água, terra, ar, luz) através da observação e 

realização de experiências. 

• Conhecimento das fases do desenvolvimento dos vegetais. 

Astros 

• Identificação do dia (sol), da noite (lua) e das f:Sll!ÇÕeS do ano. 

• Reconhecimento de alguns astros (sol, tena Lua, estrelas, cometas), explor.mdo 

semelhanças e diferenças. 

•· Força e Movimento 
• Experimentação de deslocamentos pela atuação de forças (cabo-de-guerra, levantamento 

de objetos com alavancas, balança, gangorra). 

• Produção e observação de movimentos cwvilíml<>s e retilín,eos (trajetória de bola, avií.o de 

papel, carrinhos, plano inclinado). · 

Calor 

• Reconhecimento de diferentes fontes de calor (!:oi, fósforo, fogueira, vela, lâmpada, fügão 

etc.). 
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CRECHE AIRT<J1N AN"íONIO DARÉ 

CAAID l PROC. Nt ) ?J/ /J0 
FOLHAS __._....,J4""3..,_"?l-<-=-(s.._--

• Obseivação de situações cotidianas relativas à transmissão de calor (colher na água quente, 

sapato depois de retirá-lo, copo de água gelada). 

• Manipulação e comparação da temperatura do11 objetos (de pano, papel, metal, maà.eira, 

plástico etc.) 

Luz 

• Reconhecimento de fontes de luminosidade {sol, lãmpacla, lanterna) 

• ObseJVação de sombra, localização da sombra em rela,;ão ao sol (realização de t:llltro 

de sombras). 

• Observação dos efeitos da luz sobre difer,~ntes superficies (vidro, água, metais, bolha 

de sabão, arco-íris). 

Som 

• Identificação de sons produzidos pelo corpo, :por objetos, por materiais diversos (/igua, 

metal, vidro, plástico, areia, madeira, etc.). 

• Obseivação da propagação do som (ouvir o chão, confeccionar telefone de lata, et.c.). 

• Reconhecimento da tonalidade (agudo, grave) e da intensidade (alto, baixo) do som . 

Água 

• Observação e realizaçã'l de experiências relacionadas aos e!lados da água (pano enrollldo e 

aberto para secar, panela com água no fogo, etc.). 

• Observação dos fenômenos da natureza (nuv~n,. chuva). 

• Experimentação com objetos (corpos que afundam corpos que flutuam). 
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Ar 

CRECHE AIRT'ON AN'TONIO DARÉ 

1 PROC. N
2 

FOLHAS 

• Constatação da existência do ar e da sua força ,(estourar sacos de papel, afundar objetos e 

observar bolhas, encher bolas de ar, soprar c:mudos na ãgua, movimentar cata-v,3ntos, 

mover barcos de papel na água). 

Materiais 

• Constatação dos diferentes materiais existentes e suas c:ll'IICterísticas (madeira, isopor, 

metal, tecido, vidro, borracha, etc.). 

• Observação e realização de mistura de materiais diferentes (café com leite, água e sal, água 

e areia, água e tinta, água e óleo, água e talco). 

• Reconhecimento de diferentes tipos de solo e minerais. 

crtNCIAS SOCIAIS 

A Criança e a Família 

• Reconhecimento de si próprio como membro de wna mmília. 

• Identificação dos componentes da fumília (relaçiio de paren1esco ) . 

• Percepção da existência de diferentes modelos de fumílias e de diversos valores e co:itumes 

(alimentação, vestimentas, formas de lazer, atividades de tmbalho, etc.). 

• Conhecimento do loc:al e tipo de moradia ( encler,:ço, rua, número, bairro). 

• V aloriz.ação da história de _vida das fiunilias. 

• Exploração do "espaço" da criança na sua <:asa (vida cc,tidiana) e datas significiujvas 

(aniversários). 

A Criança e a Escola 

• Conhecimento do espaço fisico da escola, suas dependências e materiais disponíveis. 
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CRECHE AIRl'CIN AN'TONIO DARÉ 

CAAD PROC.N9'_j~L.(...L:::.---:-;:-
FOLHAS 

• Identificação das pessoas que trabalham na escola e de suas funções; instrum,!lltos 

utilízados no trabalho escolar, o trabalho do 11lm10. 

• Conhecimento do caminho de casa até a escola (distância, meio de transpOrte, companhia, 

pontos de referência), endereço da escola e bain·o. 

• Recuperação da história da escola. 

• Compreensão da organização e do funcionamento da escc,la (regras relativas ao trabalho 

ooletivo, direitos e deveres, cuidados com os materiais e o ambiente, rotinas básicas). 

A Criança e o Contexto Social mais amplo 

• Reconhecimento do trabalho, das diferente, formas dE: trabalho e de sua importiincia 

para a sociedade (o que fàzem os diferentes tnihalhadores, que instrumento usam <lOmo 

são os lugares em que traha1ham etc.). 

• Valorização do trabalho manual e intelec1ual, e do produto desses tipos de trabalho. 

• Reconhecimento e valorização da diversidade dos grupos sociais' em relação à eúlia e à 

cultura (organízação fumiliar, forma de trabalho, relação com a natureza, vaJores, 

hábitos, costumes, festividades) . 

• Identifiai.ção das especificidades da vida ni.al e urbana, e da inter-relação entre ambas 

(formas de habitação, trabalhos e profissliE,s, meios dei comunicação e de traruiporte, 

hábitos, costumes e vaJores). 

• Conhecimento da ação do homem sobre a natureza e de suas criações (vacinas, 

foguetes, lentes, óculos, aparelhos elétricos ,itc.). 

NOÇÕES BÁSICAS DE mGmNE E SAÚDE FÍSICA E MENfAL 

• Aperfeiçoar as noções básicas trabalhadas de:-.de, o Infàntil I 

• Estudar as condições de saúde da escola e da co:111unidade. 
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CRECHE AIRT'C:1N AN'TONIO DARÉ 

CAAD 
1 

PROC. N2 / ~~j 1 
_ FOLHAS f j 5 

• Estudar a questão da poluição do ar, da água, da conservação da natureza (ecologia) 

• Formar hábitos alimentares. 

• Discutir as questões gerais ( econômicas, políticas, sociais, culturais), ligadas à saúde e 

higiene. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

01/01/2019 á 31/12/2019 

4. AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL 

A avaliação ocorrera de modo contínuo, amaroso, inclusivo, dinâmico e constmtivo 

sempre acolhendo a criança no seu modo de ser e l'essaltando que a expectativa em :relação à 

aprendizagem deve ser vinculada às oportunidades e experiêncüis que foram oferecidas a ela, 

valorizando sua evolução e suas conquistas pessoais em cada etapa do processo. 

METAS (O que se AÇOES (O ESTRATI~GIAS RECURSOS PRA2:<> DE 

pretende atingir) que?) (Como?) (Financeiros EXECUÇÃO 

materiai'I e (Peri-Odo de 

hllmanos) Tempo) 

Ampliação do Conhecimento Conhecimam'o dt, Financeiros, 01/01/2019 á 
repertório de s das práticas próprio corpo por meú.1 

Materiais 31/12/2019 conhecimento de da t!Xplofflf'lo de SUIW 
e 

práticas adequadas à allequadas em 
kabilúlades físicas, Humanos 

saúde. relação ' a motoras e pen:eptivas. Incentivo a ações de saúde e Atividades relacionadas a 
higiene pessoal e higiene. 

higiene co.rpc,raJ, bucal 1, 
conservação do 

espaço tisico. 
alimentação saudável. •· 

Projeto odontológico 
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Ampliar o paladar dos 
alunos, introduzindo 
diferentes tipos de 
alimentos como 
verduras, legumes, 
sucos ruven;os 

Construção do 
conhecimento através 
da capacidade de 
interagir com o outro, 
o meio e as novas 
informações de que 
dispõem. 

CRECHE AIRT't:~N AN'TONIO DARÉ 

CAAD 

Fornecer ao Fornecünento de fJ.I Financeiros, 0l/Ul/2019 

ahmo, refeições diárias. Materiais e 31/ll/2019 
alimentafão Jru:entivo a boa alimentação 

Humanos 
balanceada e e a importân,::ia de comt:r 

nutritiva, alimenlM de vários tipos 
suprindo suas 
necessidades 
diárias . 
- Arcas de aruação: Financeiros, 01/01/2019 

- Movimento 
Desenvolviment - Música Materiais e 31/12/2019 

- Artes Humanos 
o integral da - Linguagem oral e 

escrita 

criança, - Matemática 
Identidade e autonomia 

proporcionando 

condições 

adequadas para 

promover o 

desenvolvimento 

fisico, motor, 

emocional, 

intelectual, moral 

e social. 

- Ampliação de 

suas experiências 

e estimular o 
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CAA,D 1 ::~~- '~J gi 
interesse do 

aluno pelo 

processo do 

conhecimento do 

ser humano, da • natureza e da 

sociedade. 

4- Financeiros, 01/01/2019 á 
Proje Inglês básico para pré Jogos e Aula semanal 
tos escolares brincadeiras, Materiais e 31/11./2019 
inter música, linguagem Humano~ 
disci Dar oportunidade oral e escrita. 
plina para as crianças 
res conhecerem e 

pronunciarem 
corretamente e 
vocabulário básico 
da Lingua Inglesa 

• Psicologia Materiais e 01/01/2019 á 
Escolar Observação e Assistência aos alunos COlill 

Humanos 
Orientar professores e ateodiro<:nto dificuldades de 31/12/2019 

funcionários da individual dos aprendizagem; 

Creche para o alnoos quando 

trabalho com crianças necessário; 

que apresentem 
Anaronese das problemas de famílias aprendizagem e ingressantes; relacionamento. 

Programa Materiais e 01/01/l019 á 
Odontológico Orientação Redução significativa ele 

quinzenal de crianças com cárie. Humanos 31/12/2019 
Preventivo escov=ão. 
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Atendimento bochecho de flúor, 
preventivo aos ahlnos desinfecção e 
da creche limpeza dentária, 
Redução da aplicação tópica de 
prevalência de cárie flúor mensalmente 
dentária e doença e palestra 
periodontal. educativa para as 

crianças. 

Materiais e 01/01/2019 á 

• Desenvolvimento Através de Participação 
Humanos 31/12/2019 

Humano encontros mensais compromir.sada de todos 
entre todos os que se envolveram 

- Promovero envolvidos no ativamente nc, programa. 
desenvolvimento processo, 
humano. funcionárias, 

- Trabalhar o professoras. 
contexto de visão, 
missão, princípios 
e metas. 

5- Campanhas Festas abertas a 1 º semestre: Financeiros, o prazo de 
promocionais comwridade local. Festa Jun:ina 

Materiais dos· Com 'l!' semestre e execução 

unid 
Arrecadar verbas para 

Jantar beneficente Humanos eventos é com complementação das 

ade despesas de 
(I) um mês de manutenção. 

• ant.ecedência 

para 

preparação. 
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CRECHE AIRTC)N ANTONIO DARÉ 

CA.,~.D 

Informar e integrar as Reuniões Financeiros, Próx:imos as 
famílias usuárias nas periódicas para Reuniões bimestrais. 

Materiais reuniões. atividades da Creche apresentação do e 
programa anual, Humanos Semanas que 
acompanhamento 

Fornecer at00lio às e avaliação; antecedem, 
famílias necessitadas 

para que seJa 

feda a 

prepEi.ração até 

a execução. 

3.2 PESQUISA INSTITUCIONAL 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO- EDUCAÇA1C) INFANTIL -123 

1) Como você avalia a qualidade do atendimento rec!bido? 

a) Qual o seu nível de satisfução em relação aos. atendimentos prestados pela Entidade? 

ÓTIMO=49 
BOM=3 
REGULAR=O 
RUIM=0 

--
35 

30-

25-

20 

15 

10 

s 
o 

• .. 

' 

·b 

~ 

. 
6tfmo Regular 

., 
D Colunas 3D 1 

• a 

b) Atendinento da equipe de apoio (recepção, or:.g.anização e limpeza). 

ÓTIMO= 50 
BOM=2 
REGULAR=0 
RUIM= O 
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Cótimo 

■Bom 

□Regular 

□Ruim 

lPROC. NI ) n: ~ /9 
p \ J. <o 

FOLHAS <-; 

2) Como você avalia as instalações tisicas e equi1NmJtentos da Entidade (salas, mobiliério, 
materiais, sala de espera, banheiros, espaços liVl1!!S e outiros)? 

40 

20 

ÓTIMO=40 
BOM= 12 
REGULAR=O 
RUIM=O 

O.fll-l-...... ~,... ..... ---4' 
ótimo Bom Regular Ruim 

Dleste 

■Oeste 

CNorte 

3) Como você avalia a Proposta Pedagógica da Eriticllade? 

ÓTIMO=41 
BOM=9 
REGULAR 
RUIM 
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120----------, 

100 

80 

60 

40 

20 

01.fll-l_,._._,._,...,._--«' 
ótimo Bom Regular Ruim 

Clleste 

■Oeste 

ONorte 

1 PROC. N• 5Ü) / Ll'J5 
1 FOLHA~- (44-::\--

4) Como você avalia a qualidade de ensino dese1111olvido pelos prof"1SSionais da Entidade? 

ÓTIM0=46 
BOM=6 
REGULAR 
RUIM 

o 50 100 150 

DNorte 

■Oeste 

DLeste 

5) Como você avalia o desenvolvinento do aluno,~ 

ÓTIM0 = 41 
BOM= 11 
REGULAR 
RUIM 
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100 150 

CNorte 

■Oeste 

OI.este 

6) Como você avalia a sua participação no pro~;C) ,educativo dt> aluno? 

ÓTIMO=29 
BOM=22 
REGULAR=2 
RUIM 

80 

70 

60 

50 DLeste 
40 

■Oeste 
30 

20 
CNorte 

10 

o 
ótimo Bom Regular Ruim 

7) Como você avalia a relação entre escola e coml!lruidade? 

ÓTIMO=30 
BOM=20 
REGULAR= 1 
RUIM1 
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D6tlmo 

■Bom 

DRegular 

DRulm 

8) Como você avalia as condições de trabalho da 4!<~uipe escolar? 

80 

60 

40 

20 

o 

ÓTIM0=38 
BOM= 14 
REGULAR= 
RUIM 

~ 

'11 -

Ótimo Bom Regular Ruim 

9) Apresente sugestões de melhorias para os nosii4>!; serviços: 

Conclusão da questão 9 (nove}. 
Pudemos observar que a grande maioria dos país não tem reclamações ou sugestõfls 

quanto ao nosso atendimento, o espaço reservado para a que!:tão 9 foi utilizado por eles para 
elogios ao trabalho desenvolvido pela equipe do CAAD. 
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Bauru, 12 de Junho de 2019. 

CA.A.D 

!:{P1. 
· ~:rolo Tavares 

lora 
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4. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 2019 
SERVIÇO: EDUCAÇÃO INFANTIL 
FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL - SUBVENÇÃO ADITIVO 
VALOR MENSAL: R$ 50.396,20 
VALOR DE (JUNHO À DEZEMBRO): R$ 352.773,40 
SALDO DE JANEIRO À MAIO: R$ 8.678,68 
TOTAL: 361.452,08 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

Fonte de Recurso: Municipal 

QT Formação 
Encargos Sociais e Trabalhistas 

Profissiona 
Cargo C/H Regime Salário 

FGTS ffiRF PIS INSS Benefici 13° Rescisã 
1 Trabalhis Líquid 

1/12 ta os o o 
8% 7,5% 8% Sà 11% VA/VT 1/12 

Coordena ui Superior 
dora 

40/õrs CLT 2.658,40 241,69 J0,42 30,21 332,32 0,00 251,76 0,00 

05 Superior Professor 22/ hrs CLT 7.296,15 634,40 0,00 79,J0 634,40 º·ºº 660,82 0,00 

10 
Ensino Recreacio 

40/ hrs CLT 12.144,00 132,0 
0,00 Médio nista 1.056,00 0,00 o 1.056,00 º·ºº 1.100,00 

Fundam 40/ 02 
eotal Faxineira 

Hrs CLT 2.428,80 211,20 0,00 26,40 211,20 1.064,00 220,00 0,00 

Fundam 

02 ental Cozinheir 40/ 
CLT 2.4:zl!,80 0,00 0,00 0,00 Iocompl a Hrs 211,20 26,40 211,20 220,00 

eto 

TOTAL 

Férias 
1/3 

J.lii,68 

881,10 

1,466,60 

293,32 

293,32 

= 

,, 

Demais Total Total 
Mensal (junho à encargos 

dezembro) 

770,39 4.650,87 32.556,09 
~ ~ ~ 2.022,29 12.208,42 85.458,94 z 

"' 
-

3.336,00 20.290,60 142.034,20 ;::::: ,e: 
J'I --........ 
~ -673,20 5.129,12 35.903,84 .s 

673,20 4.064,12 28.448,84 i,,._ 

. 
46.343,13 324.401,91 
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CAAD 
Obs: O saldo de janeiro à maio será aplicado para parte do pagamento dos 13° salário dos funcionários. 

• Os demais encargos está calculado os seguintes: Empresa paga 20% sobre a folha de pagamento, 4,50% sobre folha parte de terceiros, 1 % 
sobre folha parte do Rat (encargos pago na Guia da Previdência) 

Obs: Em caso de rescisão de contrato de trabalho de funcionários será custeado pela contrapartida. 
Vale Alimentação de acordo com o Sindicato ( Sindelivre) CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- convenção 2018- V ALE ALIMENTAÇÃO -
Parágrafo quarto -As entidades/empresas que fornecerem cesta básica, vale refeição ou alimentação aos sens empregados com valor igual ou 

. superior ao previsto no caput deste artigo, estão dispensadas do fornecimento de vale alimentação. 
Sinprobau: Parágrafo primeiro-convenção 2018-A cesta básica poderá deixar de ser concedida aos PROFESSORES: a) que lecionam em 
escolas cujas atividades sejam restritas a cursos de educação infantil (escolas de educação infantil, centros de recreação infantil, pré-escolas etc.) 

Fonte de Recurso: Municipal 
1 

Natureza da desnesa Custo Mensal Custo Total (anual) 

... 

4.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total 
Eletricista; Encanador; Marceneiro; Pedreiro; Pintor; Manutenção e RS 17.500,00 

pequenos reparos em Geral; Serviços Gráficos; Cópias RS 2.500,00 
xerográficas, impressões; plastificações; encadernações; 

Dedetização; Despesas e/ monitoramento de Alarmes, recargas 
anuais de extintores, entre outros 

TOTAL RS 17.500,00 
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• • CRECHE AIRTON ANTONIO DARÉ 

CAAD 
Natureza da desoesa Custo Mensal 

Material de Limpeza; Higiene Pessoal; Descartáveis; Material 
p/ escritório; lnfonnática; Material Didático/Pedagógico; 
Manutenção de filtro5 de água, Água; Luz; Gás de coz.inha; 
Telefone;;, Materiais p/ manutenção/pequenos reparos, RS4.JOO,OO 
Tatames, colchões, cortinas entre outros ... 

TOTAL IU4J!OO.OO 

4A DESPESAS DE CAPITAi/AUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) utilizar até!!% do valor anuaL 
VALOR TOTAL: 17.600,00 

CWlto Total (semestre) 

RS 30.100,00 

.,, .,, 
P'5 30.tOOJlO ~ 8 

~ 1i 

r;;---;---:-~---;-;;---,;-;--;--------- . -· 
Fonte de Recurso: Munici_!>.al --- ---------------------fl 

Natureza da despesa Custo Mensal 
Equipamentos e Material Permanente (relacionar! 

Custo Total ~uai) 

TOTAL 

38 } 
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5 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
-· ~ IÃ1 

Concedente 

6ºParcela 7° Parcela SºParcela 

50.396,20 50.396,20 50.396,20 

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOU!O / AUXÚ,IO 
Concedente- Fonte Municipal 

6., Parcela 1 7° Parcela 8° Parcela 
00,00 1 00,00 00,00 

1. CONTRAPARTIDA (quando houver): R$ 40.000,00 

7.i AUiOiiiÓiiEL: { 1 sim l xi não ' ~ ' . 

1 

1 

CAAD. 

9° Parcela 10º Parcela 11° Parcela 12° Parcela 

50.396,20 50.396,20 50.396,20 50.396,20 

9° Parcela 1 1 O" Parcela 1 11º Parcela 1 12º Parcela 
00,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 

Bauru, 12 de Junho 2019. 
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' p;k~ ~ 

~ o~ & Cev/; ~ 
J7 Tesoureiro 

O .Ja~,: '-"'h,,Cv>C<o. --{,J,êf ~ t.,,~;= 

~~ 
Conselheiro Fiscal 
,ntJ.,., .. 
V Cl'CL-Ut ~;Jc-.r de 

Conselheiro Fiscal 
t) 1)1 () ' . u -n-c... Ycu/4 d¾~ c;c.( /11€'1ct:vi , 

f 

Couselfieiro Fiscal 
/) ,1 ,1f -, ./ 
t'c,...'\.Va. '( w '?'}Ir" h,~ ~ e.;- -,.,.d/ 

~ M ~ . º -

o -o 
i g 
_?;; ~ 
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Rua: Baltazar Batista, n• 11-22, Vila São Paulo, 13auru-SP, CEP: 17022-112 
CNPJ n" 09.535.214/0001-37 - Fone: (14) 3239 4-187 

Email: crecheanjinhosdemarla@gmail.com /;~~H~Nll ____ ,';r;-:~~---
/ ~//Í0 r_J t<:iffe~ '-"

ESTATUTO SOCIAL DA CRECHE ANIJIINHOS DE MA~RWtAl-===:::::::~~~~ 

-CANTINHO INAC'.lANO 

Leis 10.406/2002 e 11.127, de 28 de Junho de 2005. 

ARTIGO 111. DENOMINAÇÃO, SEDE, t=iNALIDADE E DURAÇÃO 

CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, agora com nova Hazão Social - CRECHE 
ANJINHOS DE MARIA - CANTINHO INACIANO, com sede e foro nesta cidade, na Rua 
Baltazar Batista, nº 11-22, Vila São Paulo, Bauru, Estado de São Paulo, Inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurldlca sob númel"O 09.535.:!14/0001-37, fruto do 
trabalho e Carisma da Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia, por ela e 
parceiros fundada, é uma associação de direito privado, constituída por tempo 
Indeterminado, sem fins econ&micos, de car.!1ter organizacional, filantrópico, 
assistencial, promocional, recreativo e ed1.1caclonal, sem cunho político ou partidário, 
com a finalidade de atender a todos que a ela SE! dirigirem, independente de classe 
social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa. 

' 
ARTIGO 211-SÃO PRERROGATIVAS DA ASSOCIAÇÃO 

No desenvolvimento de suas atividades, a Assoei.ação observará os princípios da 
legalidade, Impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, 
com as seguintes prerrogativas: 

1 -A CRECHE ANJINHOS DE MARIA-CANTINHO INACIANO, tem por objetivo a criação e 
manutenção de um centro de vivencia para criança:;, onde os mesmos desenvolverão 
atividades educacionais, sociais, culturais, ocupado na is, produtivas e de lazer, que 
contribuam para o seu bem-estar e vitalidade. 

Parágrafo Único: Para cumprir suas finalidades sociais, a Associação se organizará em 
tantas unidades quantas se fizerem necessárias, em todo o território nacional, as quais 
funcionarão mediante delegação expressa da matriz, e se ree:erão pelas disposições 
contidas neste estatuto e, ainda, pór regimente> interno· apr◄>vado pela Assembleia 

Geral. \ 

~ 
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" _. · .'!~ ARTIGO 32 - DOS COMPROMISSOS DA ASSOCl@~~==:H.::.AS====="'!::::;ié--::i:::~ºC.:2;;~::Jl 
· A associação se dedicara as suas atividades através de SE!US administradores e 
associa_dos, e adotara práticas de gestão administrativa, suficientes a coibir a obtenção, 
de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagen~, licitas ou ilícitas, de 
ql,lalquer forma em decorrência da participação nos i,rocessos decisórios, e suas rendas 
serão integralmente aplicadas em território n,acional, n,a consecução e no 
desenvolvimento de seus objetivos sociais. 

ARTIGO 42 - DA ASSEMBl.~IIA GERAL 

A assembleia Geral Deliberativa é o órgão máximo e soberanc, da Associação, e será 
constituída pelos seus associados em pleno go1.o de seus direitos. Reunir-se à na 
segunda quinzena d.e janeiro para tomar conhecimento das ações da Diretoria Executiva 
e, extraordinariamente, quando devidamente convocada. Constituirá em primeira 
convocação com a maioria absoluta dos associados-e, em segunda convocação, meia 
hora após a primeira com qualquer número, deliberaildo pela m:~ioria simples dos votos 
presentes, salvo nos casos de previsto neste estatuto, tendo as seguintes prerrogativas: 

1. 
li. 
Ili. 
IV. 
V. 

VI. 

VII. 
VIII • 

IX. 

Fiscalizar os membros da Associação, na consecução de seus objetivos; 
Eleger e destituir os administradores; 
Deliberar sobre a previsão orçamentária e a p,restação d•! contas; 
Estabelecer o valor das mensalidades dos ass,,ciados; _. 

Deliberar quanto a compra e venda de imóveis da Associação; 
Aprovar o regimento interno, que disciplinar~1 os vários setores de atividades da 
Associação 
Alterar, no todo ou em parte, o presente estatuto social; 
Deliberar quanto à dissolução da Associação; 
Decidir, em última instancia, sobre todo e qualquer assunto de interesse social, 
bem como sobre casos omissos no presente E?statuto. 

Parágrafo primeiro - As Assembleias gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias, 
e serão convocadas pelo Presidente ou por 1/5 dos .associados, mediante editai fixado 
(dez) dias antes de sua realização, onde constará: di.1, local, hora da primeira chamada, 
o(dem do dia, e o nome de quem a convocou; 

Parágrafo Segundo - Quando a Assembleia gerni for convo,::ada pelos associados, 
deverá o presidente convocá-la no prazo de 3 (trils) dias, contados da data da entrega 
do requerimento, que deverá ser encaminhado ,11> presidente através de notificação 
extrajudicial. Se o Presidente não convocar a assembleia, aquele,· 
realização, farão a convocação; 

2 
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Parágrafo terceiro-Serão tomadas por escrutínio secreto as deliberações que envolvam 
eleições da diretoria e conselho fiscal e o julgamento dos atos da diretoria quanto à 
aplicação de penalidades, com exceção do cargo de Presidentu, que será sempre um 
frade inaciano, definitivamente incorporado à CongrE!gação Mis~:ionária de Santo Inácio 
de Antioquia, indicado pelo seu Conselho Geral. 

ARTIGO 5!! • DOS ASSOCIADOS 

Os associados serão divididos nas seguintes cai:egori.1s: 

1. ASSOCIADOS FUNDADORES: Os que ajudaram a criação da Associação, e que são 
relacionadas em folha anexa; 

li. . ASSOOADOS BENEMÉRITOS: Os que contribw~m com do11atlvos e doações; 
Ili. ASSOCIADOS CONTRIBUINTES: As pessoas físicas ou jurídicas que contribuem, 

mensalmente, coma quantia fixada pela Assembleia Geral; 
IV. ASSOOADOS BENEFICIADOS: Os que recebem gratuitamente os benefícios 

alcançados pela entidade,Junto aos associadc,s contribuintes, órgãos públicos e 
privados. 

ARTIGO 69 • DA ADMISSJÍO DO ASSOCIADO 

Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, ou maiores de 16 
(dezesseis) e menores de 18 (dezoito) legalmente autorizadas, i1ndependente de classe 
social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença re!i1:iosa e, para seu ingresso deverá 
preencher ficha de inscrição na secretária da entidade, que a submeterá à Diretoria 
Executiva e, uma vez aprovada, terá seu nome, im,~diatame!lte, lançado no livro de 
associados, com indicação de seu número de matricula e categoria à qual pertence, 
devendo o interessado: 

1. Apresentar a cédula de identidade e, no caso de menor de 18 (dezoito) anos, 
autorização dos pais ou de. seu responsável leE,'81; 

li. Concordar com o presente estatuto e os principais nele defi1~idos; 
Ili. Ter idoneidade moral e reputação Ilibada; 

IV. Caso seja #associado contrlbuinten assumir o compromisso d,e honrar pontualmente 
com as contribuições associativas. 

-· ,:: 

ARTIGO 79 • SÃO DEVERES DOS ASSOCIADOS r-------....;.:;, 
CONFERE COM : 3 

ORIGINAL ~l 14/00/10 
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li. 
Ili. 
IV. 

Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto; 
Respeitar e cumprir. as decisões da Assembleh Geral; 
Zelar pelo bom nome da Associação; 
·Defender o patrimônio e os Interesses da Ass1lciação; 

V. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno; 
VI. Comparecer por ocasião das eleições; 

í PROC. N11 

FOLHAS 

VII. Denunciar qualq_uer irregularidade verificada dentro da Associação, para que a 
Assembleia Geral tome providencias. 

Parágrafo Único: É dever de o associado contribuiintE! honrar pc,ntualmente com as 
contribuições associativas . 

ARTIGO 8!I - DIREITOS DOS ~iSOCJADOS 

São direitos dos Associados quites com suas obrlg-dções sociais: 

Votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria, com exceção do cargo de 
Presidente, que será sempre um frade Inaciano, definithr.imente Incorporado à 
Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia, indicado pelo seu Conselho 
Geral. 

1. Executiva ou Conselho Fiscal, na forma prevista neste estatuto; 
li. Usufruir os benefícios oferecidos pela associação, na fonna prevista neste 

estatuto; 
Ili. Recorrer à Assembleia Geral contra qualquer ato de Diretoria ou Conselho 

Fiscal. 

ARTIGO 911 - DA DEMISSÃO 1)0 ASSOCIADO 

É direito de o assàclado demitir-se do quadro social, quando julgar necessário, 
protocolando seu pedido junto à Secretária da Associação, desde que não esteja em 
débito com suas obrigações associativas. 

ARTIGO 102 • DA EXLUSÃO 00 ASSOCIAD10 

A perda da qualidade de associado será determinada pela Dimtorla Executiva, sendo 
admissível somente havendo justa - causa, assim reconhecida em procedimento 
dlsciplinar, em que fique assegurado o direito da ampla defesa, qu~do ficar 
comprovada a ocorrência de: \ 1 ' 

1. Violação do 'Estatuto Social; \ 

li. Difamação da Associação, de seus membros c,u,de seus Associados 
Ili. Atividade contrária às decisões das assembl,~ias gerais; 
IV. Desvio dos bons costumes; 
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~;, V. Conduta duvidosa, mediante a prática de pt1>i, ilfcitos ou morai!;:~FO~l~H~AS~=:;::;=§::===G._== 

VI. Falta de pagamento, por parte dos "Associf1dos contribuintes" de três parcelas 
consecutivas das contribuições associativas. (Não scii se está claro essa 
-contribuição) 

Parágrafo Primeiro: Definida a justa causa, o associado será devidamente notificado dos 
fatos a ele imputados, através de notificação eictmjudicial, para que apresente sua 
defesa prévia no praw de 20{vinte) dias a contar do recebimento da comunicação; 

Parágrafo segundo: Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 
independentemente da apresentação de defesa, a represent!ção será decidida em 
reunião extraordinária da Diretoria Executiva, por maioria simples de votos dos 
diretores presentes; 

Parágrafo terceiro: Aplicada a pena de exclusão, cab1!rá recurso, por parte do associado 
excluído, à Assembleia Geral, o qual deverá no pra.to de 30 (trinta) dias contados da 
decisão de sua exclusão, através de notificação e,ctmjudicial, manifestar a intenção de 
ver a decisão da Diretoria Executiva ser objeto de deliberação, em última lnstancia, por 
parte da Assembleia geral; 

Parágrafo Quarto: Uma vez excluído, qualquer seja o motivo, não terá o associado o 
direito de pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título 
for: 

Parágrafo Quinto: O associado excluído por falta de 1>agamento poderá ser readmitido, 
mediante o pagamento de seu débito junto à tesouraria da Associação. 

ARTIGO 1111 - DA APLICAÇÃO DAS PENAS 

•. As penas aplicadas pela Diretoria Executiva e poderã,:i constituir-se em: 

1. Advertência por escrito; 
li. Suspensão de 30 {trinta) dias até (um) ano; 

Ili. Eliminação do quadro social. 

ARTIGO 12!! - DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA INSTITUIÇÃO 

São órgãos da Associação; 

1. 
li. 

Diretoria Executiva; 
Conselho Rscal. 

ARTIGO 13!! - DA DIRETORIA EXECUTIVA 

CONFERE COM O 
ORIGINAL 
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:~·9 :t_.,]1/ A Diretoria Executiva da Associação será constituída por 4 (quatro) memi..;.,;b:.:ro::.s::.,::o=s=q=ua=i=s=i:íêãiê::miiaiiiii:a 
º)"':',• \ .:;:;-r 
"""·-.;..,, ocuparão os cargos de: Presidente, Vice-Presidente, .Secretário, Tesoureiro. A Diretoria 

•• 

reunir-se à, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando 
convocada pelo presidente ou pela maioria de seus membros. 

1. 

li. 
Ili • 

IV. 
V. 

VI. 

VII. 
VIII. 

ARTIGO 142-COMPETE À DIRcfORIA FXFClTnvA 

Dirigir a Associação, de acordo com o prE!Sente estêltuto, e administrar o 
patrimônio social; 
Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as decisões da Assembleia Geral; 
Promover e incentivar a criação de comissões, com a -função de desenvolver 
cursos profissionalizantes e atividades culturais; 
Representar e defender os Interesses de seus associados; 
Ela!:,orar o orçamento anual; 
Apresentar a Assembleia Geral na reuniã1> anual, o relatório de sua gestão e 
prestar contas referentes ao exercício anterior; 
Admitir pedido de Inscrição de associados 
Acatar pedido de demissão voluntária de associados. 

Parágrafo Onico: As decisões da diretoria deverão ser tomada!, por maioria de votos, 
devendo estar presente, na reunião, a mai9ria absoluta de seus membros, cabendo ao 
Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. 

•· ARTIGO 1511- COMPETE ACI PRESIDENTE 

1. Representar a Associação ativa e passivamente, perante aos órgãos públicos, 
judiciais e extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele, podendo delegar 
poderes e constituir procuradores e advogados para o firn de julgar necessário; 

li. Convocar e presidir as reuniões de Diretoria Executiva; 
Ili. Convocar e presidir as Assembleias Ordinária!: e Extraordinárias; 
IV. Juntamente com tesoureiro, abrir e manter c,,ntas bane.irias, assinar cheques e 

documentos bancários e contábeis; 
V. Organizar relatório contendo o balanço do exercício financeiro e os principais 

eventos do ano anterior, apresentando à AssEimbleia Geral Ordinária; 
VI. Contratar ft!nctonários ou auxiliares especializados, fixand 

podendo licenciá-los, suspendê-los ou demiti-los; 
,.,,,,: 

CONFERE COM O 
ORIGINAL /~ j~/11 
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Criar departamentos patrimoniais, culturais, s1>ciais, de saúde e outros que julgar 
necessários ao cumprimento das finalidades sociais, nomeando e destituindo os 
. respectivos responsáveis. 

Parágrafo linlco: Compete ao Vice-Presidente, substituir legalmente o Presidente, em 
suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo de vacãncia. 

ARTIGO 162 - COMPETE AO Sf;CRETÁRIO 

1. Redigir e manter, em dia, transcrição das atas das Ass:embleias Gerais e das 
reuniões ela Diretoria Executiva; 

li. Redigir a correspondência da Associação; 
Ili. Manter e ter sob sua guarda o arquivo da associação; 
IV. Dirigir e supervisionar todo o trabalho da S•?crêtaria; 

ARTIGO 171! - COMPETE AO TESOUREIRO 

1. Manter, em estabelecimento bancários, juntamente <:oin ó Presidente, os 
valores da Associação, podendo aplicá-los ouvida a Diret1)ria Executiva; 

li. 

Ili. 
IV. 
V. 

VI. 

Assinar, em conjunto com o Presidente, <>!: cheques e demais documentos 
bancários e contábeis; 
Efetuar os pagamentos autorizados··e recebimentos devidos à Associação; 
Supervisionar o trabalho da tesouraria e da·1:c,ntabilldadu; 
Apresentar ao Conselho Ascal, os balancetes e balanço anual; 
Elaborar anualmente, a relação dos bens da Assochção, apresentando-a, 
quando solicitado, à assembleia Geral. 

ARTIGO 18!1 - DO CONSEILHCJ FISCAL 

O conselho Rscal, que será composto por três rnembn>s, e tem pc,r objetivo, lndelegável, 
fiscalizar e dar parecer sobre todos os atos da Diretoria Executi11c1 da Associação, com as 
seguintes atribuições: 

1. Examinar os livros de escrituração da Associarão; 
li. Opinar e dar pareceres sobre balanços e relatórios financeiro e cor'ltábil, 

submetendo-os Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária; 
Ili. Requisitar ao 1!! Tesoureiro, a qualquer tempo, a doeumuntação comprobatória 

das operaçties econômico-financeiras realizaá as pela Associação; 
IV. Acompanhar o trabalho de eventuais audit1,rE,s externo~ dependentes; 
V. Convocar Extraordinariamente a Assembleia Cieral; \ -

CONFERE COM O 
...__,O_R_IG_IN_Al--A-,,,1 /4~/Jq 7 
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°'""" Parágrafo Onlco: O Conselho Fiscal reunir-se ordinariamente, um vez por ano, na 
segunda quinzena de janeiro, em sua maioria absolu1ta, e extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo Presidente da associação, ou pela maioria simples de seus 
membros. 

ARTIGO 1911 - DO MANDATO 

As eleições para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal realizar-se-ão, conjuntamente, 
de 2 (dois) ·em 2(dois) anos, por chapa comple1ta de candidatos apresentada à 
Assembleia Geral, podendo seus membros ser reeleitos. 

ARTIGO 20!! - DA PERDA 00 MANDATO 

A perda da qualidade de membros da Diretoria Exm:utiva, com exceção do Presidente, 
ou Conselho Fiscal será determinada pela Assembleia Geral, sendo admissível somente 
havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, quando ficar 
comprovado: 

1. 
li. 

Ili. 

IV. 

Malversação ou dilapldação do patrimônio social; ~ 
Grave violação deste estatuto; 
Abandono do cargo, assim considerada a ausência não justificada em 03(três) 
reuniões ordinárias consecutivas, sem ex1>ressa comunicação dos motivos da 
ausência, à secretaria da Associação; 

Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercf1:lo do cargo que exerce 
na Associação; 

V. Conduta duvidosa 

Parágrafo Primeiro: Definida a justa causa, o diretor- ou conselheiro será comunicado, 
através de notificação extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para que apresente sua 
defesa previa a Diretoria Executiva, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 
recebimento da comunicação; 

Parágrafo segundo: Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 
independentemente da apresentação de defesa será submetida à Assembleia Geral 
Extraordinária, devidamente convocada para esse fim, composta de associados 
contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto 
concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo primeira chamada, uma hora após a 
primeira, com qualquer número de associados, onde será ga~ntido o amplo direito de 
defesa. · \ '· 

. . 

CONFERE COM O 8 
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Em caso de renúncia de qualquer membro da Diretoria Exeéutiva ou Conselho Fiscal, o 
cargo s_erá preenchido pelos suplentes. 

Parágrafo Primeiro: O pedido de renú_ncla se dará por escrito, dl!vendo ser protocolado 
na Secretaria da Associação, a qual, no prazo Máximo de 60 (sussenta) dias, contando 
da data do protocolo, o submetera à deliberação d.;1 Assembleia Geral; 

Parágrafo segundo: Ocorrendo renúncia coletiva da Dlretori;! e Conselho Fiscal, o 
Presidente renunciante, qualquer dos associados, poderá convc,car a Assembleia Geral 
Extraordinária, que elegerá uma comissão provisória composta por OS (cinco) membros, 
que administrará a entidade e fará realizar novas t!lelções, no prazo Máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de realização da ri!ferida aSSl!mbleia. Os diretores e 

•. conselheiros eleitos, nestas condições, complementarão o mandato dos renunciantes. 

•• 

ART1G022e-0AREMUNERAÇÃO 

Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não reet!berão nenhum tipo de 
remuneração, de qualquer espécie ou natureza, pelas atividades exercidas na 
associação. 

ARTIGO 23!! - DA RESPONSABIUAOI: DOS MEIIIIBROS 

Os associados, mesmo que Investidos na condição de membros da Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal, não responderão, nem mesmo subsidlarlamente, pelos encargos e 
obrigações sociais da Associação . 

ARTIGO 2411 - DO PATRIMONIO SOCIAL 

O patrimônio da Associação será constituído e mantido por: 

1. Contribuições mensais dos associados contribuintes; 
11. Doações, legados, bens, direitos e valores ad,qrJlridos, e suas rendas e ainda, pela 

arrecadação dos valores obtidos através da realização de !'estas e outros eventos, 
desde que revertidos totalmente em benefícios da associação; 

Ili. Alugueis de imóveis e juros de títulos ou depósitos. 
IV. Convênios com órgãos públicos municipais, t!staduais e füderals. 

ARTIGO 25!1- DA VIEh\lÕA 

CONFERE COM O 
.____OR_IG_IN_A_L ~ JLJpp)c; 
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FOLHAS 

Os bens móveis e imóveis poderão ser alienados, mediante prévia autorização de 

Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, devendo o 

valor apurado ser integralmente aplicado no desenvo'11imento das atividades sociais ou 

no aumento do patrimônio social da Associação. 

ARTIGO 26!! • DA REFORMA ESTATUTÁRIA 

O presente estatuto social poderá ser reformado n•J tocante à administraçãoJ no todo 

ou em parte, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, 

especialmente convocada para este fim, composta de associados contribuintes em dia 

com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto de 2/3 (dois terços) 

dos presentes, sendo em primeira chamada, com a maioria absoluta dos associados e 

.. em segunda chamada, uma hora após a primeira, com qualquer número de associados. 

•• 

ARTIGO 27!! - DA DISSOLUÇÃO 

A Associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constatada a 

impossibilidade de sua sobrevivência, face à impossibilidade da manutenção de seus 

objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas flnalid.ides ou, alinda, por carência de 

recursos financeiros e humanos, mediante deliberação dt! Assembleia Geral 

Extraordinária, ~ecialmente convocada para este fim, com1Posta de associados êfa' 
contribuintes em dia com suas obrigações sociais, nã,o podendo!ela deliberar sem voto 
concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo prirneira chamada, com a totalidade 

dos associados e em segunda chamada, uma hora após a primeira, com a presença de 

no mínimo, l/3(um terço) dos associados. 

Parágrafo Único: Em caso de Dissolução Social da Associação, lic1uidado o passivo, os 

bens remanescentes, serão destinados à Congregação Missionária de Santo Inácio de 

Antioquia - CMSIA - inscrita no CNPJ, 05.867.602/0001-64, com sede à Rua Gabriel 
Orefice, 256-São Paulo -SP, CEP 02084-09. 

ARTIGO 28!! - DO EXERCICIO SOCIAL 

O exercício social terminara em 31 de dezembro de c:acla ano, quando serão 

elaboradas as demonstrações financeiras da entidade, de conformidade coin as 

disposições legais. 

CONFERE COM O 
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A Associação não distribui lucros, bonificações ou ·11antagens a qualquer tftulo, para . ., . 
dirigentes, associado ou .tnantenedores, sob nenhum;:1 fortna ou pretexto, devendo suas 
rendas ser aplicadas, exclusivamente, no território 11actonal. 

ARTIGO 30R - DAS OMl!iSÕES 

Os casos de omissões no presente Estatuto serão re:mlvtdos pela Diretoria Executiva "ad 
referendum" da Assembleia Geral. 

• Bauru, OS de novembro de 2018 

__._...,_.g____..___~-"""'------:...,.Mc ...................... ' ll~+.w.~--,.,-,...,,,""--"'"~ ; 
Alfredo Francisco de-~~ ,_ 

Presidente 

'• . 
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Ilustríssimos 

2° OFICIAL DE REGISTRO DE TITULO$ E DOCUMENTOS E CIVIL DE 

PESSOAS JURf DICAS DE BAURU 

Oficial registro de pessoas jurfdicas 

Eu Alfredo Francisco de Souza, Brasileiro, Religioso (sacerdote) com 

residência fixa à Rua Alameda das Hortência~~ nº 8-40 Bairro Vista Alegre, 

nesta Cidade, portador do RG nº 1.818.474-0, CPF nº 75a.859.299-72, solicito 

a Vossa Senhoria o registro dos atos constituídos, da C1'81i:he Nossa Senhora 

do Des~ com sede à Rua Caetano lmparato 2-75 Vila São Paulo, nesta 

cidade. 

Confonne documentação em anexo. Nestes termos. 

Pede deferimento. 

Bauru, 06 de Abril de 2018. 
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L-.=.OR:,_IG_INA __ L --,-~4 /~/A 



.•' . .. , 
'•, 

.. 
0 

,o ~ &.;;;;~: REGISTRO <1\0L DE PESSOAS JURIOICAõ DE BAURU - <P 1 
C;J!-'"''<--._ _ .º .::;,, Creche Nossa Senhora do M1caoo•LM•oo-N" 64.119 _ 

_l~.,J~\'fjf-:~~ Rua: Caetano lmparato, 2-75 Vila São Paulo- Bauru - SP 
==::_ iJ./ -~~ '/ ? CNPJ 09.535.214/0001-37 - FONE (14) 323E14187 
• ·. \\ V \j Email: crecJ·,edesterro09@vai·100.ccrn.bz 

L._,..- .. 

PROC.NV--1.~J...,...,,_,_~-
FOLHAS 

Assembléia Geral Extraordinária 

CONVOCAÇÃO 

São convocados os Senhores Socios a se reunirem em Assembléia Geral extaordinária, no 
dia 04 de abril de 2018, às 17H em primeira convocação e As 17h~I0 em segunda convoo3ção, 

í:I sede social, na Rua Caetano lmparato n• 2-75, Vila São PE1ulo, nesta cidade, a fim de 
.eliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

Eleição cios membros da Diretoria. 

Bauru, 20 de Março de 2018. 

l -o .> , 
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ATA l)A ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DA DIFlETORIA SOCIAL 

No dia quatro de abril de dois mil e dezoito (2018), às 17H Na sede da entidade situada na 

Rua Caetano lmparato, 2-75 Vila São Paulo, cidade de Bauru, Estado de São Paulo, c:om a~ 

presença dos membros efetivos: ~ 

Alfredo Francisco de Souza - Presidente; Solange Donizzette Artz Munhoz- Vice-presidente; 

Sonia Mareia Ponce Ferreira Neri - Tesoureiro; Mareia Regina Stramandinoli Guimarães -
-· 

.lcretária; e o conselho fiscal composto por. Maria Aparecida P13reira Cabelo, Edna Bonotto 

Pavan e Aparecida de Fátima Custódio de Souz.a Anzolin, foi realizada a assembleia 

extraordinária da CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, entidade de direito privado, 

sem fins lucrativos, obedecendo a ordem do dia, para a qual fora convocada com o seguinto teor: 

Eleição dos membros da diretoria para o mandato de 2018 - 2020. 

Dando inicio aos trabalhos, o Senhor Alfredo Francisco de Souza, presidente passou a 

presidir a assembleia, por aclamação e o mesmo aceitando o cargo, convocou a senhora Ana 

Maria dos Santos Rodrigues para secretariá-lo. 

Tendo sido apresentado os candidatos, procedeu-se à eleiçiio e, após a mesma, deu-se 

inicio a apuração dos votos dos eleitos, a saber. 

Á ·· Presidente: Alfredo Francisco de Souza, portador do RG nº 1.818.474-0 e do CPF nº 
95'3.859.299-72; 

- Vice Presidente: Solange Doniezette Artz M1:1nhoz, portadora do RG n° 9.827.277-9 e do CPF nº 
827 .558.688-72; 

• Tesoureira: Sonia Mareia Ponce Ferreira Neri, portadora do RG nº 14.882.801-2 e do CPF nº 
056.142.298-25; 

- Secretária: - Aparecida de 'Fatima Custodio de Souza Anzolin, portadora do R nº 11.226. 7 4-2-
7 e do CPF nº 004. 715.668-61, 

CONFERE COM 
ORIGINAL 



; . ·:-• ' l 1"0F1CIALDEREGISTROCJVILDEPESSOASJUIÚDICAS•M:BAURU,-SP 11 
·· ~<-"·º'º<lo° Creche Nossa Senhora do MICROFILll1ADO-N" 64•71' • .? ~- ~-1,,-"~ 

~ 11. '~ -¼_ '- ? CNPJ 09.535.214/0001-37 - FONE (14) 32394187 ro C:Uf 
/3 ,~;:,:... ·11;3, , Rua: Caetano-lm~rato, 2-75 Vila São Paulo- Bauru-SP /' 

. ·, Íi V"' . . · . Email: cí8chedesterro09@ya~100.com.b1: /d 
• e. _ _,_ • .) Jl 

Foram eleitos ainda três membros do Conselho Fiscal si 
- Hilda de SO!JZ8, portadora do RG nº 17.804.878-1 e do CPF nº 049.918.558-70, que ocupará a 

1 ª cadeira de conselheiro fiscal; 

- Tiago Jose Boza, portados do RG nº 43.157.205-7 e do CPF nº 230.096.428-73, que ocupará a 

2ª cadeira de conselheiro fiscal; 

-Mercês Acolina. Delaçlopio Fernandes, portadora do RG nº 11.414.871-5 e do CPF nº 

• .JI .544.1~; que-ocupará a 3ª cadeira de conselheiro fiscal. 

A. $8Quir .o_ presidente determinou que a presenta Ata de eletção dos cargos da diretoria 

social, fosse registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de 

· Bauru, para as finalidades de direito. 

•• 
Bauru, 04 de abril de 2018. 

--b"~~~:::::!dLi..:::" :?Mv~~:~.&~ 
Alfredo Francisco de Souza / / 

Presidente 

CLeoJ·wl~~ J. íli4_·.,_~ &,,:;&-;};l-.. _ 

Ana Maria dos Santos Rodrigues 

Secretária 
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PRESIDENTE: Aifredo Francisco de Souza, solteiro, religioso ( Sacerdote ), portador do HG nº 

1.818.474-0 e do CPF nº 753.859.299.72, residente a Rua Alameda das Hortênsias 8-40 I3airro 

Vista Alegre, CEP 17.020-510; ~ 

VICE - PRESIDENTE: Solange Donizzette Artz Munhoz, brasileira, ·,iúva, aposentada, port::idora 

de RG nº 9.827.277-9 e do CPF nº 827.558.688-72, residente a Rua Francisco RaniP..ri 2-33 

Jardim Eldorado, CEP 17024-800, Bauru- SP; 

~~SOUREIRO: Sonia Mareia Pence Ferreira Neri, brasileira, c:asada,. funcionária públic::a, 

portadora do. RG nº 14.882.801-2 e do CPF nº 056.142.298-25, residente na AV. Antônio 

Requena Nevado 5-49 Vila Alto Paraíso, CEP 17.055-040, Bauru-SP. 

SECRETÁRIA: Aparecida Fátima Custodio Souza Anzolin, casada, assistente social; portadora 

do RG nº 11.226.742 e do CPF nº 004.715.66~1. ~idente a Rua Basílio Ferreira 1-54 Jardim 

Khalil CEP 1702611 O Bauru - SP. 

CONSELHO RSCAI. 

1 º CONSELHEIRO: Hilda de Souza, brasileira, soltein::i, aposentada, portadora do RG nº 

17.804.878-1 e do CPF nº 049.918.558-70, residente na l~ua Ranie,r Zuim 1-8,Vila Santa Luzia, 

~P nº 17.025-480, Bauru -SP; 

2º CONSELHEIRO: Tiago Jose Boza, brasileiro, ec1sado, solclador, portador do RG nº 

43.157.205-7 e do CPF nº 230.096.428-73, residente na Rua Jo.::iquim Boteon, 2-088, Nova 

Bauru Vitoria Regia, CEP 17.022-151, Bauru-SP; 

3º CONSELHEIRO: Mercês Acolina Deladonio Fernandes, brasilein:1, viúva, do lar, portadora do 

RG nº 11.414.871-5 e do CPF n"311. 544.188-63, residente ''Ru,a Henrique Rodrigues, 2-77, 

Jardim Eldorado, CEP 17024-770, Bauru-SP. 

CONFERE COM 
ORIGINAL 
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Por fim o presidente deu posse para os eleitos que cumprirão seus mandatos, 

segundo o estatuto de 05/04/2018 à05/04/2020. 

Nada mais havendo a tratar, a secretária lavrou a pra-sente ata que, em 

seguida, foi assinada pelos eleitos. 

LISTA DE PRESEI\IÇA 

·· . ASSEMBLÉIA CRECHE NOSSA SENIHORA DO DESTERRO 

04104/2018 •• 
Nome RG CPF Assinatura 

Alfredo Francisco de Souza 1.818.474-0 753.859.299-72 

. Solange DonizetteArtez Munhoz 9.827.277-9 827.558.688-72 

Sonia Mareia Ponce Ferreira Neri 14.882.801-2 056.142.298-25 

Mareia Regina Stramandinoli 14.065.271-1 068.064.028-58 

Guimarães 
'""~· 

Maria Aparecida Pereira Cabelo 15.973.729 254.311.201H!0 

Edna Bonotto Pavan 21.170.537 158.187.098-17 

1recida de Fátima Custodio de 11.226.742- 7 004. 715.668-61 
< 
ouza Anzolin 

Hilda de Souza 17.804.878-1 049.918.558-70 .. 

Mercês Acolina Deladonio 11.414.871--5 311.544.188-63 

Fernandes 

Ana Maria dos Santos Rodrigues 27.593.811,6 171. '197.468-47 

T~ago Jose Boza 43.157 .205-7 230.096.428-73 

CONFERE COM O -
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'2!' OFICIAL. DE REGISTRO DE IMÓVEIS. TlnJLOS E DOCUMENTOS E CML. DE 
PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE BAUIRU--SP 

Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas 

Eu, Alfredo Francisco de Souza, brasileiro, religioso (sacerdote), residente e 

domiciliado sito à Rua Alameda das Hortênsias-, rt> 8-40, Vista Alegre, Bauru -· SP, 

portador do RG rf 1.818.470-0, insaito oo CPF rf> 753.859.299-72, venho, por meio 

deste, requerer a Vossa Senhoria o registro da A.ta da Assembleia Geral Extraordinária, 

realizada no dia 5 de novembro de 2018, conforme documentos em anexo, declarando 

que para a realização da assembleia foram observados toctos os requisitos previstos no 

estatuto, inclusive existência de decoro legal para que a sua regular instalaç;ão e 

deliberação. 

ENFERECOMO 
ORIGINAL 
.::..:.:.-:.---r- !~p0/y:1 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Baun1, 07 de ncJVembro de 2018. 

(fa 
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Assembléia Geral E~xtraordi1r1ária 

CONVOCA<;ÃO 

Ficam convocados os Senhores Associados da CRECHI: NOSSA SENHORA DO 

. --- DESTERRO a se reunirem em Assembleia Geral Extraordi11ária a ser realizada nc, dia 

05 de novembro de 2018, às 19 horas, em primi3ira convc,cação e, ãs 19h30min, ern 

segunda convocação, na sede social, sito à Rua Caetano lmparato, nº 2-75, Vila Sêo 

Paulo, nesta cidade de Bauru - SP, a fim de deliberarem sc,bre as seguintes ordEtns do 

dia: 

a) Mudança de endereço; 

b) Alteração da Razão Social para CRECHE ANJINHOS DE MARIA - CANTINHO 

INACIANO; 

e) Aprovação do Regimento Interno que regulamentitrá a matriz, 

instituída, bem como as M uras filiais a serom criadas 

Bauru, 22 de outubro de 2018. 

a filial a se~ 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAIL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA 05/11 /~~018. 

No dia cinco (05) de novembro de dois mil e dezoito (2018), às 19 horas, em primeira 

convocação, na sede da CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, sito à Rua 

Caetano lmparato, n° 2-75, Vila São Paulo, Bauru- SP, com a presença dos membros 

efetivos, conforme lista de presença anexa, para deliben1rem . em Assembleia Geral 

Extraordinária, conforme convocação do dia 2.2/10/2018, :;obre a seguinte arder, do 

9,, dia: a) Mudança de Endereço da CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO ,3; b) 

Alteração da Razão Social e e) Aprovação do Regimento Interno. 

Iniciado os trabalhos pelo Presidente Alfredo Francisco de Souza, nomeado por 

aclamação, para presidir os trabalhos, que nomeou a mim, Aparecida Fátima Cus1 ódio 

Souza Anzolin, para secretariar os trabalhos. 

Colocada a primeira ordem do dia, o Presidente explanciu sobre a necessidaclt3 de 

mudança de imóvel utilizado, visto a nossa intenção de aumentarmos o númem de~\/__ 

atendimento de crianças, objetivando poder atender atã 140 ( cento e quamnta) \ 

crianças. Foi apresentado o contrato de Intenção ele Comodato do imóvel localizado 

Rua Baltazar Batista, no. 11-22 Vila São Paulo. Colocada em votação, foi aprovada, 

por aclamação, a efetivação do Contrato de Comodato junto a entidade FAU 

(Fraternidade Amor Universal) . 

E seguindo a Ordem do dia, com relação a alteração da Razão Social da n Jssa 

CRECHE, foi explanado que devido ao desejo de quem destinou o imóvel da FAU, que 

é o de haver uma Creche ~tuando naquele imóvel, é de que essa Creche tivesse o 

nome ANJINHOS DE MARIA E com isso houve a apresentação da sugestão de 

alteração de nossa Razão Social de CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO 

para CRECHE ANJINHOS DE MARIA - CAN"nNHO IN.ACIANO. Tendo todos os 

presentes aprovados a Mudança de Endereço a alt?ração de Razão Social. 
/ -

,-; ' . 
1 ,)J,AP--·-
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Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente apresentou o Regimento Interno aos 

presentes,- que terá como finalidade regulamuntar a organização administrativo

pedagógica da matriz e de todas as Muras filiais que venham a ser criadas. Colocado 

em votação, o Regimento Interno foi aprovado por aclamação. 

O Presidente esclareceu que a ata da presente Assembléia Geral Extraordinária Herá 

levada à registro, juntamente com o Regimento Interno, ao 2° Oficial de Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas da Comarca de Bauru - SP, para que possa produzir os seus 

efeitos jurídicos . 

Sem mais assuntos a serem deliberados, o pr13siderite etncerrou os trabalhos. Eu, 

Aparecida Fátima Custódio Souza Anzolin, lavrei a presente ata, que segue assinada 

por mime pelo Presidente Alfredo Francisco de Souza. 

Baun,, 05 de novembro de 2018. 

\\ 

-------..,,,.,....::.i~,.J..U,~.a,.:::,.;~~(~ 
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LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Alfredo Francisco de Souza 

Regimara Pires Bochichi 

Solange Donizette Artz Munhoz 

Sonia Mareia Ponce Ferreira Neri 

Hilda de Souza 

Tiago José Boza 

Mercês Acolina Deladonio 

Fernandes 

Aparecida de Fátima Custódio de 

Souza Anzolin 

Ana Maria dos Santos Rodrigues 

{cÕNfERE coM L OR\G\NAl 

REALIZADA NO DIA 05/11/2018 

RG nº 1.818.474-0 CPF nº 753.850.299-72 

RG nº 9.656.380-1 CPF nº 082.1911.448-92 

RG nº 9.827.2TT-9 CPF nº 827.5511.688-72 

RG nº 14.882.801-2 CPF nº 056.14:!.298-25 

RG nº 17.804.878-1 CPF nº 049.91U.558-70 

RG nº43.157.205-7 CPF nº 230.090.428-73 

RG nº 11.414.871-5 Cº F nº 31 1.54'1.188-63 

RG nº 11.228.742-7 CPF nº 004.7Hi.568-51 

RG nº 27.593.811-5 Cl:>F nº 171 .197.468-47 

\ 
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Relação nominal atualizada dos diriig1entes da entidade: 

PRESIDENTE: Alfredo Francisco de Souza, solteiro, mligioso (sacerdote) portador do 
RG nº 63.238.230-2 e do CPF nº 753.859.299. 72 SSP/SC, resiclente à Rua Alameda 
das Hortênsias nº 8-40 Bairro Vista Alegre, CEP 17.020-510, Bauru-SP, Cel.: 98105 
9949, Telefone casa: 3203 9071 e E-mail: alfredosouzc1@me.corrt. · 

VICE - PRESIDENTE: Solange Donizette Artz Munhoz, viúva, aposentada, portadora 
do RG nº 9.827.277-9 SSP/SP e do CPF nº 827.558.688/i'2, residente a Rua 
Francisco Ranieri nº 2-33 Jardim Eldorado, CEP 17.024-800, Bauru-SP, cel. : 98801 
2223, Telefone casa: 32391654 e E-mail: solangemunhoz17@grnail.com. 

TESOURARIA: Sônia Márcia Aonce Ferreira Néri, casada, portadora do RG 
nº14.882.801-2 SSP/SP .e do CPF nº 056.142.298--25, residonte a Rua Avenida 
Antonio Requena Nevado n ° 5-49 Vila Alto Paraíso, CEP 17.026-110, Bauru-SP, 
cel.:997115533 E-mail: soniapneri@terra.com.br. 

SECRETARIA: Aparecida de Fátima Custodio de Souza Anzolin, casada, portadora 
do RG nº 11.226. 7 42-7SSP/SP e do CPF nº 004. 715.1368-61, residente a Rua Basílio 
Ferreira nº 1-854 Jardim Khalil, CEP 17.026-110 Bauru-SP, cel.: 997787560 e 
telefone.casa 32379508 e E-mail: fafanzolin@ig.com.br. 

Conselho Fiscal 

1 º CONSELHEIRA FISCAL: Hilda de Souza, brasileira, solteira, aposentada, 
portadora do RG nº 17.804.878-1 e do CPF nº 04H.918.558-70, residente a Rua 
Ranier Zuim nº 1-8, Vila Santa Luzia, CEP nº 17.025-480, Bauru- SP, Cel: 99809 
3308 . 

2º CONSELHEIRA FISCAL: Tiago Jose Boza, Brasile·iro, casado, soldador, portador 
do RG nº 43.157.2015-7 e do CPF nº 230.096.428-73, residente na Rua Joaquim 
Boteon nº 2-088, Nova Bauru Vitoria Regia, CEP nº 17.022-151, Bauru-SP. Cel: 
98823 5671 . 

3º CONSELHEIRA FISCAL: Mercês Acolina Deladonio Fernandes, brasileira, viúva, 
do lar, portadora do RG nº 11.414.871-5 e do CPF nº 311 .544.188-63, residente na 
Rua Henrique Rodrigues, nº 2-77, Jardim Eldorado, CEP nº 17024-770, Bauru-SP, 
Cel: 98816 0519. 

CONFERE COM O 
ORIGINAL 
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Dados do Contribuinte: 

Rl!lzeoSoclal: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO 

CNPJ: 09.535.214/0001·37 

Nª de funcionários: O 

Nª Func:. Deficiente: O 

N" de Prof. Habilitados: 

Tam. do Estab.: 166.37 m2 

Data de Abertura: 18/05/2009 

Nº de sócios: 1 

Data de Inicio: • 

o 

E-mail: prefeltura@contabilldademeta.com.br 

Optante Simples Nacional: NÃO 

Apolo ao Esporte Amador: NÃO 

Dados do Endereço !Fiscal 

Data de Encerramento: -

Capital Registrado: R$ O 

Data de Fim: -

Logradouro: RUA BALTAZAR BATISTA Número: 11-22 
Balrr1>:Vila 
s. 

Complemento: • 
Paulo 

E:stado: SP 

Dados do Endereço de INotiflcação 

Cidade: BAURU 

Logradouro: RUA BALTAZAR BATISTA 

Complemento: -

Número: 11-22 Bairr1>: Vila S. Paulo 

E:stado: SP Cidade: BAURU 

Telefone: 

(14) 3239-4187 

(14) 3313-8870 

ISSQN 

4.17 

99.99 

TUFE 

4.23 

4.47 

Dado(s) do(s) Telelfcme(s) 

Tipo: 

Notificação 

Notificação 

Dado(s) da(s) Ativid:ade(s) 

Rarneh 

Inicio 

15/05/2009 

Término Non-,e da Atividade, 

16/03/2010 CRECHE:S 

16/03/2010 CRECliE: PUBLICA - SEM FINALIDADE LUCRATIVA 



Descrição da AtÍ\l'id ade: 
ATIVIDADES PEDAGOGICAS, EDUCACAO INFANTIL, ATENCIIMENTO soem FAMILIAR. ATIVIDADES 
LLIDICAS E DE AUMENTACAO E HIGIENIZACAO. 

Dados do(s) Sódci,(s) 

Nome I ALFREDO FRANCISCO DE SOUZA 

Entrada, 14/02/2012 Salda: -

Logradouro: AVENIDA STA. BEATRIZ DA SILVA 

Complemento: -

Nome : ERNANE PEREIRA MARINHO 

E11tl'ada: 18/05/2009 Saída: 14/02/2012 

Logradouro: RUA JORNALISTAS, DOS 

cc,mplemento: -

Estado: SP 

Estado: SP· 

c:PF, 753.859.299-72 

"ripo, Sócio 

!~úmero: 07-69 

c:idade: BAURU 

c:PF: 650.008.627-91 

"ripo: Ex-Sócio 

l'fúmero: 2-59 

1:ldade: BAURU 

Informações Processadas ern: 27/02/2019 

Código de autenticidade: 158039. 1170779 - :W19 

Imprimir Voltar 

..... 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

l PROC. N@ 
FOLHAS /<5/~§o zj .. 11° 

Emissão em: 14/06/2019 09:19:53 

Por meio <lo e-CAC 

CNPJ do Certificado: 09.067.114/0001-23 

Página 1 de 1. 

Relatório de Situaçli.c> Fiscal 
CNPJ: 09.535.214 - CRECHE ANJINHOS DE MARIA - CANTINHO INACIANO 

Informações Cadastrais da Matriz - CNPJ: 09.535.214/0001-37 
UA de Domicílio: DRF BAURU-SP 

Endereço: R BALTAZAR BATISTA 11-22 

Bairro: VILA SAO PAULO 

Município: BAURU 

Data de Abertura da Empresa: 08/04/2008 

Situação no CNPJ, ATIVA 

Responsável: 753.859.299-72 ALFREDO FRANCISCO DE SOUZA 

._orte da Empresa: DEMAIS 

Natureza Jurídica: 399-9 ASSOCIACAO PRIVADA 

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

Sócios e Administradores 
CPF: '153.859.299-72 ALFREDO FRANCISCO DE SOUZA 
PRESIDENTE-REGULAR 

Código da UA1 08.103.00 

CEP, 17022-112 UF, SP 

Débitos/Pendências na Receita Fed.eral 
Conta Corrente 
CNPJ 
1345 

Ext. 

01 

09,535.214/0001-37 

·· DCTF - MULTA ATRASO/FALTA 

PA/Ex Dt.Vcto 
23/01/2019 18/04/2019 

Valor Original 

500,00 

Notificação de lançamento: 000000000015131936164318 

Saldo Devedor 

500,00 

•~------------------
Final do Relat6-ric, 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ACIS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CRECHE ANJINHOS DE MARIA - CANTINHO INl!,C:IANO 
CNPJ: 09.535.214/0001-37 

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 [lfvida 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 Hle vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inc:lusive as contribuições sociais previstas 
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.2·12, 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>. 

Certidêo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:40:12 do dia 03/07/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/12/2019. 
Código de controle da certidêo: 63A5.F340.EFC2.8BC1 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/ /servicos. receita. fazenda.gov. br/Servi cosi certi dao/CNDC onjun tal nt,~r/Ern iteCerti... 03/07/2019 



PREFBTURA MUNICIPAL IDE BAURU 

Secretaria de Economia ,3 Finanças I PROC. N& \L~ /2..J/ g I 
Departamento de Arrecadaçlio Tributária .._F .... 9_L_HAS..::.:::::~~•=~:::1J~l~~:::~s~kj 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTC>S MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrõnicamente. Número da tram;ação: 1963347 

Inscrição Municipal: 510383 
Contribuinte: CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO -
09.535.214/0001-37 
Endereço Fiscal: RUA BALTAZAR BATISTA, 11-22 
Atividade: ATIVIDADES PEDAGOGICAS, EDUCACAO INFANTIL, ATENDIMENTO 
SOCIO FAMILIAR. ATIVIDADES LUDICAS E DE AUMENTACAO E HIGIENIZACAO. 

Empresa aberta em: 18/05/2009 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo cclm informações colhidas em nm;so 
sistema de controle de tributos municipais, a inexilstência de débitos em relação a 
inscrição municipal acima discriminada. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Trlbu1tm; Mobiliários e abrange somente~ a 
inscrição municipal acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tribut[1rio 
Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais 
débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissi!io 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: 17'040-

900 
Fone: (14) 3223-1514 -

Fax: (14) 3234-29EJ3 
http://www.bauru.sp.gov.br 

731C40D5133EBSAA359F6B901!2824D80 
Chave de autentlcaçlo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

· ROL NOMINAL DO CADASTRCI IMOBILIARIO 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1909414 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em noi;so 
banco de dados do Cadastro Imobiliário que não c.o,nstam imóveis, até a presente data 
em nome de CRECHE ANJINHOS DE MARIA CANTINHO INACIANO - CPF/CMPJ: 
O!l.535.214/0001-37 . 

Certidão emitida em 15/03/2019. 
Agente Público: Alino Paini 

EDF6921JEE59B3B27063tOBS.IW0t2D0F9 
Chave de autenllca9fo 

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

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



11/0lj/2019 t,;onsuna Kegutanaaoe ao t:mpregaaor 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 09.535.214/000l-37 
Razão Social:.cRECHE: ANJINHOS oe: MARIA CANTINHO INACTANC> 

1 PROC. N!! 
FOLHAS 

Endereço: R BALTAZAR BATISTA/ 1122 / VILA SAO PAULO 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, c,artifica quE!, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação re,gular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

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

Validade:24/05/2019 a 22/06/2019 

Certificação Número: 2019052402574057838069 

Informação obtida em 11/06/2019 14:31:14 

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



PODER JUDICIJill.IO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 

PROC.NR_..r....::~~0::..._ __ 
FOLHAS (,__ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE Di~BITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE ANJINHOS DE MARIA - CANTINHO INA.CIANO 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 09.535.214/0001-37 

Certidão nº: 173763826/2019 
Expedição: 07/06/2019, às 13:51:11 
Validade: 03/12/2019 - 180 (cento e oitenta) d.ias, contados da cl3.ta 
de sua expedição. 

Certifica- se que CRECHE ANJINHOS DI! MARIA - CANTINHO INACJ:ANO 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob (1 nº 
09.535.214/0001-37, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedcres 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Lei!: do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal SuperioI do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizado:3 até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relétção 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se il 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 ~ados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou. em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas. a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorn~r:.tes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt~tst.jus.br 
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....,,, CRECHE,INHOS DE MARIA -CANTINHO INACIANO • 

-~ .---. Rua: Baltazar Batista, n' 11-22, Vila São Paulo, Bauru - SP, CEP: 17l_L-112 
CNPJ: n' 09.535.214/0001-37 - Fone: (14) 3239 4187 

Email: crecheanjinhosdemaria@gmail.com 

PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Nome da Entidade: Creche Anjinhos de Maria -Cantinho Inaciano, CNPJ: nº 09.535.214/0001-37 

Endereço: Rua Baltazar Batista nº 11-22, 

Bairro: Vila São Paulo/ CEP: 17022- 112 

Cidade: Bauru UF: São Paulo 

Telefones: 3239 4187, Celular: 99799 6441 

· E-mail: crecheanjinhosdemaria@gmail.com 

1.2. Nome cio responsávei peia instituição: Aifredõ Francisco de Souza 

CPF: nº 753. 859. 299-72/ RG: nº 1.818.47 4-0 /Cargo: Presidente 

Endereço: Rua Alameda das Hortênsias, nº 840 CEP: 17.020-510 Telefone: 98105 9949 

1.3. Mandato da atual diretoria: Período 05 de novembro 2018 á 05 de novembro de 2020. 

1.4. Nome da Coordenadora Pedagógica: Ana Maria dos Santos Rodrigues / Telefone: 997295627 

1.5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: A Creche Anjinhos de Maria - Cantinho Inaciano é uma entidade privada 

sem fins lucrativos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de 

atender a todos. 

A "' ,.._ .. _ .. _ !'.:'••-.. --.. -· 11 "=~hõ Aniinhn5 ,a,. Maria _ f'antinhn '"""í::,nn fni f, ,nmrta Am 20 de marco de 2007 1.u. 1.1a1.a "'ª 1 "'''"'ª"Q'""· '°' VI"-'""'''" IIJllllf', ....................... ..., ............ ,_ ··•--=•-··- ·-· ·-··--- ~--- --'- -· • 
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CRECHA IINHOS DE MARIA - CANTINHO INACIANO_ 
Rua: Baltazar Bat~, nº 11-22, Vila São Paulo, Bauru - SP, CEP: ~ .2-112 

CNPJ: nº 09.535.214/0001-37- Fone: (14) 3239 4187 
Emaii: crecheanjinhosdemaria@gmaii.com 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

2.1. Identificação do Objeto: Região da Vila São Paulo - para atender 80 alunos de 1 ano e 8 meses a 5 anos e 7 meses, em 

período integral. Com repasse de verba Subvenção no valor mensal de R$ 25.482,60 e valor de junho a dezembro total de R$ 

178.378,20. 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal 

O objetivo da entidade é oferecer aos alunos aprendizagem e desenvolvimento integral em seu aspecto físico e intelectual, por a 

Educação Infantil ser a primeira etapa da vida da criança e qualquer situação de aprendizagem tem um precedente ao mesmo 

tempo a criança assimila e produz algo totalmente novo no desenvolvimento. As atividades propostas se destinam ao conhecimento 

da linguagem oral e escrita, através de brincadeiras, jogos, músicas e histórias, pois o incentivo é muito importante nesta faixa etária 

para o desenvolvimento e que possam fazer uma leitura de mundo e prepara as mesmas para o ingresso no ensino fundamental, na 

comunidade e convívio em grupo através de um contexto social. 

Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 

(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

1 - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

li - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

Art. :;; . A educação infantii será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 
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CRECH~·INHOS DE MARIA - CANTINHO INACIANO ' 
Rua: Baltazar Batista, nº 11-22, Vila São Paulo, Bauru -SP, CEP: 17 . _-112 

CNPJ: nº 09.535.214/0001-37- Fone: (14) 3239 4187 
Email: crecheanjinhosdemaria@gmail.com 

1 - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental; 

li - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho 

educacional; 

Ili - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; 

IV - Controle de freqüência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a freqüência mínima de 60% (sessenta por cento) do 

total de horas~ 

V - Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

2.3. ~apacidãde de Atendhiiento: r~o ano letivo de 2019 a entidade iiá atendei 80 crianças devidãmente matriculadas. 

2.4. Forma de Atendimento: De segunda feira a Sexta feira das 7:00 horas às 17:00 horas. 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: Acolher as crianças de educação infantil, que estão cadastradas na entidade 

por ordem de inscrição, matricular sempre que houver desistência e dar preferência as críanças víndas de responsáveis que esião 

inseridos no mercado de trabalho, pois os filhos destes tornam-se indefesos. 

2.6. Caracterização da Clientela: A Creche Anjinhos de Maria - Cantinho Inaciano, atende crianças dos bairros Vila São Paulo, 

Pousada da Esperança I e Pousada da Esperança 11, Nova Bauru e ainda algumas de bairros mais distantes. Estes bairros crescem 

em desenvolvimento e infra estrutura, a maioria das ruas estão sendo asfaltadas, há diversos tipos de comércio, ampliação em 

postos de saúde entre outros benefícios. A maioria das famílias atendidas é assalariada ou baixa renda, tem crianças que residem 

somente com um dos pais, ou também com aqueles responsáveis que possuem a guarda provisória ou estável. 
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CRECH.JINHOS DE MARIA - CANTINHO INACIANO. 
Rua: Baltazar Bal..a, nº 11-22, Vila São Paulo, Bauru - SP, CEP: ~22-112 

CNPJ: nº 09.535.214/0001-37- Fone: {14) 3239 4187 
Emaii: crecheanjinhosdemaria@gmaii.com 

2.7. Experiência na realização do objeto da parceria: A Creche Anjinhos de Maria - Cantinho Inaciano tem como experiência 12 
anos na comunidade. 

2.8. Valor: R$ 178.378,20 

3. DEFINIÇÃO DE METAS 

Plano de Ação: Nossa proposta de trabalho está referida na Política Municipal da Educação Infantil, nos documentos oficiais da 

Secretaria de Educação e no Referencial Curricular Nacional, que apontam metas e contribuem para o desenvolvimento integral das 

crianças, desenvolvendo atividades em ambientes que propiciam o acesso e ampliação dos conhecimentos da qual é de direito 

reconhecido da infância. 

Nº 

METAS AÇÕES ESTRATÉGIAS ENVOLVIDOS RECURSOS FASE DE EXECUÇÃO 

1 Criar r.nnrliçfu:i.c:: n:::ir:::i n Pnc::5ihjlit~r p:::ir~ ~s cri::mç:::is Ati\lirl:::irlPc:: PYtr~ c:::::iia r:nrpn FlncAnti::a 1-tum::innc:: Durante ano !et!vo r--•- -
desenvoivimento integrai das salas adequadas. Aiunos Materiais 2019 
criancas Diretoria Financeiros 

2 Atendimento á 80 crianças Sempre que for necessário Chamamento confonne Comunidade Humanos Durante ano letivo 
realizar matriculas desistêncià e 2019 

Píeenchimento de fichas 
3 Incentivar professores e Repassar todos os convites Todas as funcionárias Remuneração de hora Humanos Durante ano letivo de 

funcionárias a participar de extra e liberar dentro do Financeiros 2019 
cursos e fonnação horàrio de trabalho 

4 Integrar família e Apresentar as atividades e Cartazes e convites Comunidade e Família Humanos Durante ano letivo de 
comunidade e escola projetos Materiais 2019 

5 Desenvolver projetos para o Incentivo ao mundo do Arte, matemática, Lingua Corpo docente e alunos Humanos Durante ano Letivo de 
ensino com qualidade conhecimento portuguesa, ciências e Materiais 2019 

ao;endizaaem deser1volvirnenio oessoal 
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CRECHE~INHOS DE MARIA- CANTINHO INACIANO • · 
Rua: Baltazar Batistã, n' 11-22, Vila São Paulo, Bauru-SP, CEP: 1M2-112 

CNPJ: nº 09.535.214/0001-37- Fone: (14) 3239 4187 
Email: crecheanjinhosdemaria@gmail.com 

AVALIAÇÃO ATENDIMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL 

3.1 Avaliação quanto a qualidade do atendimento recebido? 

a) Quál o seu nível de satisfação em relação aos atendimentos prestado pela Organização da Sociedade CMJ-OSC? 

Otimo 

21 

30 

20 

10 

o 

Bom 

15 

,1 '•I: , ,i.. 
.. ,. 1, '1 ;'.: 
1 1 ",' 
' 1 ,! ' ~) 

1> 
t-, .~;· 

Regular Ruim 

3 o 

PERGUNTA 1 (A) 

b) Atendimento da equipe de apoio( recepção, organização e limpeza) ? 

Otimo 

25 

30 

20 

lÚ 

o 

Bom 

11 

1 _ !, ·l_: · [ ' '1-1 
1 

1 
t. 1 

i 
1 . 1 

·1 ;. ,:t ; .. :,1 1 
'[ ;i;• ' :~ ~ t 

1 1,I' .~ 1 ~ 1 

Regular Ruim 

11 3 

PERGUNTA l(B) 

Não Responderam 

21 

'OTIMO 

BOM 

REGULAR 

Rüiivi 

Não Responderam 

21 

·OTIMO 

BOM 

REGULAR 

RUIM 
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CRECH~INHOS DE MARIA - CANTINHO INACIANO • 
Rua: Baltazar Batista, nº 11-22, Vila São Paulo, Bauru-SP, CEP: 17022-112 

CNPJ: nº 09.535.214/0001-37- Fone: (14) 3239 4187 
Email: crecheanjinhosdemaria@gmail.com 

3.2Como você avalia as instalações físicas e equipamentos da Organização da Sociedade Civil- OSC (salas. mvbftlári.o, nrateflais, 

sala de espera, banheiros, espaços livres e outros)? 

20 
15 

10 
5 

o 

Otimo 

3 

Bom 

18 

j 1 ,! 

Regular Ruim 

13 5 

PERGUNTA2 

Não Responderam 

21 

OllMO 

BOM 

REGULAR 

RUIM 

3.3 Como você ava!ia a proposta pedagógica da Organização da Sociedade Civil - OSC ? 

utimo 

17 

20 
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Bom 
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PERGUNTA3 
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CRECH-INHOS DE MARIA- CANTINHO INACIANO • 
Rua: Baltazar Batista, nº 11-22, Vila São Paulo, Bauru-SP, CEP: 17022-112 

CNPJ: nº 09.535.214/0001-37- Fone: (14) 3239 4187 
Email: crecheanjinhosdemaria@gmail.com 

3.4 Como você avalia a qualidade de ensino desenvolvido pelos profissionais da Organização da Sociedade CMI-OSC? 

utimo 

26 

30 

20 

10 

o 

Bom 

,. 
' 

11 

1, f' 

1 
•I, 

3.5 Come você avalia e deser:vo!vimentc do a!unc? 

Utimo 
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CRECH.fNHOS DE MARIA- CANTINHO INACIANO 1 
Rua: Baltazar Batista, nº 11-22, Vila São Paulo, Bauru-SP, CEP: 1 2-112 

CNPJ: nº 09.535.214/0001-37- Fone: (14) 3239 4187 
Email: crecheanjinhosdemaria@gmail.com 

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

utimo Bom Regular Ruim Não Responderam 

17 19 3 o 21 

20 
OTIMO 

10 1: ·:· BOM 
1 ; •· 

' 1 ,-o REGULAR 

PERGUNTA6 RUIM 

3. 7 Como voc.ê avalia a relação entre escola e comunidade? 

Otimo Bom Regular Ruim Não Responderam 

16 14 7 2 21 

20 ,, OTIMO 
1 ! 11; ' 
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CRECH~JINHOS DE MARIA- CANTINHO INACIANO. 
Rua: Baltazar Batista, nº 11-22, Vila São Paulo, Bauru-SP, CEP: 17022-112 

CNPJ: nº 09.535.214/0001-37- Fone: (14) 3239 4187 
Email: crecheanjinhosdemaria@gmail.com 

3.8 Como você avalia as condições do trabalho da equipe escolar? 

Otimo 

20 

15 

10 

5 

o 

15 

Bom 

13 

1 !, 

, ''.I 1 ·:11. ., ' 

·1· :il1 · 
1 '1 

i 

Regular 

9 

PER.GUNTAB 

3.9Apresentem sugestões de melhorias para os nossos serviços: 

Ruim 

2 

!', 

Não Responderam 

21 

OTIMO 
BOM 
REGULAR 

Foram contabilizadas 39 pesquisas, a maioria das famílias está satisfeitas com o nosso atendimento, porem algumas SlJge!tóes: 

a) Espaço maior 
b) Manutenção (pintura, pequeno reparos) 
c) 'Mais atividades pedagógicas 
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CRECl-fAJJINHOS DE MARIA - CANTINHO INACIANOA 
Rua: Baltazar Ba~, nº 11-22, Vila São Paulo, Bauru -SP, CEP: ~22-112 

CNPJ: nº 09.535.214/0001-37- Fone: (14) 3239 4187 
~-i'lnfi"'!b<.e>.;•, d.;:: JY\i>;'i.".>--

3. APLICAÇÃO DE RECURSOS 
FINANCIAMENTO· SUBVENÇÃO-ADITIVO 

VALOR: R$178.378,20 0unho a dezembro) 

Email: crecheanjinhosdemaria(!llgmaii.com 

SALDO: R$ 563,29 Oaneiro a maio)- o saldo foi dlluido 

TOTAL: R$178.941,49 Ounho a dezembro+ saldo residual em 31/05/2019) 

VALOR TOTAL MENSAL: R$ 25.482,60 

3.1. RECURSOS HUMANOS 
Fonte de Recurso: Municipal 

Encamos Sociais e Trabalhistas 
Q Formação Cargo C/H Regime Salãrio FGTS IRRF PIS INSS Beneficio 13º 
T Profissional Trabalhista Liquido 8% 15% 1% 8%a s 1/12 

11% VA/VT 

Coord. .,. 
R$ R$ R$ 1 Pedagogia 40 CLT ... R$ 465,00 R$ 0,00 R$ 258,33 Pedagógica 3.100,00 248,00 31,00 341,00 

4 Pedagogia Professoras 20 CLT R$ R$ RS 0,00 R$ R$ R$ 0,00 R$ 515,00 6.180,00 494,40 61.80 494,40 
Auxiliar R$ 

R$ R$ R$ 1 Ensino médio Admlnlstrativ 40 CLT 1.200,00 96,00 R$ 0,00 12,00 96,00 R$ 0,00 R$100,00 
• 

2 Ensino Médio Auxiliar de 
40 CLT R$ R$ R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00 R$ 201,67 Creche 2.420,00 193,60 24,20 193,60 

1 Ensino Médio Cozinheira 40 CLT 
· R$ R$ R$0,00 R$ R$ R$ 0,00 R$95,83 1.150.00 92,00 11.50 92,00 

1 Ensino Médio Auxiliar de 
40 CLT R$ R$ R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00 R$ 95,83 Cozinha 1.150,00 92,00 11,50 . 92,00 

Auxiliar de R$ R$ R$ R$ 1 Ensino Médio 
Limpeza 40 CLT 1.150,00 92,00 R$0,00 11,50 92,00 R$0,00 R$ 95,83 

TOTAL 
- - --- - - -· - - --

Rescisão Férias Demais Total 
1/12 1/3 Encarg Mensal 

os 

R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 
344,44 4.787,77 

R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 
686,67 8.432,27 

R$ R$ R$ 0,00 133,33 R$ 0,00 1.637,33 

R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 
268,89 3.301,96 

R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 
127,78 1.569,11 

R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 
127,78 1.569,11 

R$ R$ R$ 0,00 127,78 
R$ 0,00 

1.569,11 

R$ 
22.866,66 

,, -o 
o"' 5: g 
~ z 

"' 

Total 
Junho a 

dezembro 

R$ 
33.514,39 

R$ 
59.025,89 

R$ 
11.461,31 

R$ 
23.113,72 

R$ 
10.983,77 

R$ 
10.983,77 

RS 
10.983,77 

R$ 
160.066,62 

-! 

~t 
~ 



CRECHAJJINHOS DE MARIA - CANTINHO INACIANO A 
Rua: Baltazar Bat~, riº 11-22, Vila São Paulo, Bauru - SP, CEP: ~22-112 

CNPJ: nº 09.535.214/0001-37- Fone: (14) 3239 4187 

· r1njlnho • d.- f>'l" ,r,· Emaii: crecheanjinhosdemaria@gmaii.com 

3.2. SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Fonte de Recurso: Municinal 
Natureza da desoesa Custo Mensal 

DedeUzação R$150,00 

Limpeza caixa da água R$225,00 

Recarga anual de extintores R$175,41 

Material de Limpeza e higiene R$ 300,00 

Material de Escritório ( recarga de cartuchos e tonner e outros) R$171,00 

TOTAL R$1.021,41 

Fonte de Recurso: Estadual 

Natureza da despesa Custo Mensal 
R$ 0,00 
R$0,00 ~---- - ---

Fonte de Recurso: Federal 

Natureza da despesa Custo Mensal 

R$0,00 
gtnnn ..... -,--

3.3. DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo) 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal 
AgUa R$ 875,00 

Energia R$550,00 

Telefone R$ 250,00 

TOTA!.. P.$1.6?5,00 

Custo Total 
R$1.050,00 

R$1.575,00 

R$1.227,87 

R$ 2.100,00 

R$1.197,00 

R$ 7.149,87 

Custo Total 
R$ 0,00 
R$ 0,00 

,, -o 1 o;:,;, 
Custo Total 

5: gl R$0,00 ~ z 
R$ 0,00 "' 

-.,._ 

~ VI 
Custo Total (i :;:: 
R$ 6.125,00 .y \s 
R$ 3.850,00 

R$1.750,00 

f' 
RS 11_77!i,nn 
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CRECH-JINHOS DE MARIA- CANTINHO INACIANO A 
Rua: Baltazar Bat~, nº 11-22, Vila São Paulo, Bauru - SP, CEP: '!!!:22-112 

CNPJ: nº 09.535.214/0001-37 - Fone: (14) 3239 4187 
Ernaii: crecheanjinhosdernaria@gmail.corn 

3.4. DESPESAS DE CAPITAL/AUXÍLIO (Equipamentos e Material Permanente) utilizar até 5% do valor anual. 

VALOR TOTAL· 
Fonte de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal 
Equipamentos e Material Permanente R$ 0,00 
TOTAL R$ 0,00 

6 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ( valor do repasse municipal) 
....... 

6° Parcela 7' Parcela 8° Parcela 9° Parcela 10° Parcela 11º Parcela 

Custo Total 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

12º Parcela 
R$ 25.482,60 +R$ 80,47 R$ 25.482,60 +R$ 80,47 R$ 25.482,60 +R$ 80,47 R$ 25.482,60 +R$ 80,47 R$ 25.482,60 +R$ 80,47 R$ 25.482,60 +R$ 80,47 R$ 25.482,60 +R$ 80,47 

Total: 25.563,07 Total: 25.563,07 Total: 25.563,07 Total: 25.563,07 Total: 25.563,07 To tal: 25.563,07 Total: 25.563,07 

ao n---•- 7° Pãii;ela 3° PãiWlã Sº Paice:a Af\O n----1- 11" Paíct:;a ....... -----·-u run.ç1a 
IU ra1\.t:ICI u: JJCll\,,1;:ICI 

6.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXÍLIO ( valor do repasse municipal para quem íez opçãoj 

R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

i. CONTRAPARiJOA (quando houver}: R$ 35.000,00 

7.1 AUTOMÓVEL: ( ) sim (X) não 

,, ..., 
$2 f5 
:I: (") 

~ z ., 

2~ 
1,s· 

~ 

f 
,..._ v, 
R.:. 
G', 
"O 



CRECHE ANJINHOS cAARIA- CANTINHO INACIANO • 
Rua: Baltazar Batista, n' 11-22:,,ria São Paulo, Bauru-SP, CEP: 17022-112 · 

CNPJ: n' 09.535.214/0001-37- Fone: (14) 3239 4187 

~~i~&#-7 
Ana Maria dos Sant6sRodrÍgÜês 

Coordenador Pedag6glco 

~Jd0v (Y.LI~~ 
Hilda de Souza 

Conselheira Fiscal 

Email: crecheanjinhosdemaria@gmail.com 

A~k~ 
' Tlab~ ,\os~ Boza u 

Consàijle~Flscal 

Bauru, 10 de Junho de 2019. 

' 
1 

Alfredo i:ij'ncisco de Souza 
Préslilente 

I •, • 

/ ~ 

)v\&in,, A SJka~ 
1 Mercês Ac'õlína Deladonio Fernandes 

Conselheira Fiscal 
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CRECHE SEMJtGNTJ[NHAS v1 
Estatuto Soei.ai 

1 
PROC. NO 

_ FOLHAS I~~= /: ~ 1 

c _________ P•A•R•TE-I•-•N•A•T•U•RE-Z•A:~~1•MIS-•SA•-º-•------•:::] 
Artigo 1°. - A CRECHE SEMENTINHAS, fundada em 09 de jane:iro de 2013, com sede e fon) 
jurídico na Rua Maria Rosa, nº 27- Quadra 03, CEP 17.054•350, ciclade de Bauru, Estado clE: São 
Paulo, que se regerá por este estatuto, pelo regimento intmno e por regulamentos baixados por 6irgãos · 
competentes, em tudo que não contrariar as leis do País. 

Artigo 2º. - A CRECHE SEMENTINHAS é uma associação civil de direito privado sem fins 
ec:onômicos, baseada em princípios cristãos, constituída de ilimitado número de associados, d,, 
diversas categorias, que tem como objetivo proporcionar ensino formal infantil, educação por valore:3 
e amparo social às crianças, sem distinção de etnia, credo,. sexo, raça. ou nacionalidade, por tE~npo 
indeterminado. Visa ainda apoiar as familias das crianças matriculadas e auxiliar na estrununção 
familiar das mesmas, com o objetivo de proporcionar formação integral à criança atendida, sexnpn, 
dE: forma gratuita. 

Parágrafo Único - No desenvolvimento de suas atividades, a CRECHE SEMENTINJEIAS 
observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade ,, da 
eficifulcia, 

Airtigo 3º. - Os usuários da CRECHE SEMENTINHAS receberã.o assistência gratuita, s,:rulct 
vedada à entidade a exploração comercial de atividades sirn:ílares àquelas que constituem sua missão, 
especificada pelo artigo 2°. 

Artigo 4º. - Por, ser uma instituição filantrópica, sem fms lucrativos, a CRECHE ·SEMENTINJB[A~d ~ ,. 
nã.o visa à obtenção. de lucros e por isso fica expressamente proibida a distribuição de lucro~ o 
dividendos, contabilizados, a qualquer título e a qualquer !)E:ssoa fisica ou jurídica, de direito púb · . 
ou privado. 

Parágrafo Único - A CRECHE SEMENTINHAS se ,ob1iga a aplicar integralmente suas rcn:las, 
re,~ursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos obje6vo& 
institucionais no território nacional, conforme deliberação da Assembleia Geral a ser executada peh11 
diretoria da entidade. 

At·tigo 5°. - A CRECHE SEMENTINHAS não autori.wrá a utilização do seu nome em campacihas 
ou promoções econômicas, sociais ou políticas que não se-Jam de caráler e destinação integralmcmte 
filantrópicos, podendo, no entanto, compartilhar tais ações com ou1ras entidades filantrópicEs e 

. religiosas do mesmo seguimento. 

CONFERE COM O 
ORIGINAL 
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. SEMENTINHAS . 1 . Cc;i, ~ Artigo 6º. - Todas as dotações ou doações destinadas à CRECHE; , 1ru: l~tve· 
alimentos, utilidades, materiais escolares de caráter diversos e outros· ns,6.e"1~sjn'.9ifud0&--,t1.r,-, 
eicclusivamente para a atividade fim da entidade. PROC. N& ___ j_<?)__._~ ..... ----, 

FOLHAS S IO 
P:uágrafo Único - Eventualmente, as doações de alimentos, materiais esco e ns 1verso:1 que, 
excederem às necessidades da CRECHE SEMENTlNJIAS poderão ser transferidos a outras 
entidades assistenciais, religiosas, públicas ou particul:tres, sem fins lucrativos, mediante m:ibo 
próprio. 

c, ________ •P•:AR-T•E-Il•-•DO-•Q•U•A•D•ll2.s0CIAL•·· __ , _______ :,::) 

Artigo 7°. - O quadro social ·será constituído por pessoas tisicas ou jruidicas, que serão distribt□ das 
nas seguintes categorias: 

• I - Associado FUNDADOR: os que ajudaram na fundaçjio da Associaçlio, e que são relacionadoi: em 
folha anexa; 

• 

U - Associado contribuinte MAJORITÁRIO: os que contribv1.em mensalmente com a entidade atm-vés 
de doações pecuniárias, com ao menos seis contribuições mensais consecutivas. 

III - Associado BENFEITOR: os que realizam qualquer tipo de trabalho significativo em bendfoio 
da CRECHE SEMENTINHAS, esporádico ou constanti,. Composto ainda de pessoas que terilum 
realizado doação única em dinheiro ou que tenha sido associado contribuinte MAJORITÁJUO 
anteriormente. Seu cadastro depende de solicitação e)QJI'esr.a; 

Parágrafo 1 º. - Dos Direitos: 

- O associado BENFEITOR terá direito a voz nas Assembleias Geràis Ordinárias e Extraordinári111;. 

- O assoçiado FUNDADOR e associado contribuinte MAJORITÁRIO terão o dt'tefto de-votar é, 1~ 

votado para cargos eletivos na diretoria da entidade, respeitados os parâmetros do artigo 10° de~v 
l, 

Estatuto; 

Parágrafo 2º. - Dos Deveres: 

É dever dos associados zelar pelo bom nome, pela ·continuidade e pelo aperfeiçoamento d3S 
atividades assistenciais da CRECHE SEMENTINHAS. 

Parágrafo 3º. - Os associados, mesmo que investidos n,:t condi_ção de membros da diretoria 
exec,utiva e conselho fiscal, não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos e 
obrigações sociais da CRECHE SEMENTINHAS. 

Par:igrafo 4°. - A CRECHE SEMENTINHAS manterá um cadastro de seus associados i;or 
categorias e funções especificadas, sendo de responsabilid:lde do associado manter seus dados 
atualizados, informand~o !!:ao~se!:C::!re~tá:!n!i· OQ.g!lfilJ;Jlll~lllliÚWÇjl· 

2 



• 

Artigo 8°. - Da cessação do associado BENFEITOR 

D,ixará de ser associado BENFEITOR aquele que: 

I -- Por iniciativa própria, solicitar seu desligamento; 

E REGISTROCIVD. DE PESSOASllllÚDICi~~UllU-SP 11 
MICROFILMA.DO- N9 64.934 . =======--,-· 

.--------,-..,.....,,,___....,6".2. :::;-3 
1 PROC. Nll___,}-=-<f3 /_,_,_/ / .;c_9 -,--1 ijv/ 
[!oLHAS = \ 6 1 2 &-..: ./ / 

II - Deixar de comparecer em duas Assembleias Ordinárias consecutivas. 

ID[ - Por decisão da Diretoria Executiva, através de procedimento disciplinar que asseguw ao 
associado o direito de ampla defesa, se comprovado ato ou ,)missão grave, contrários aos interesses e: 
ottietivos da associação, observando o Artigo 9º dos parágrafos lº, 2º, 3° e 4°. 

Artigo 9°. - Da Cessação do associado contribuinte MA.JORITÁRIO 

Deixará de ser associado contribuinte MAJORITÁRIO, aquele que, por iniciativa própria, solicitar 
seu desligamento, bem como, por decisão da Diretoria fümcutíva através de procedimento disciplinar 
que assegure ao associado o direito de ampla defesa, aquele que: 

1-Deixar de contribuir financeiramente por três meses ou mais de fonna consecutiva; 

II. - Por prática de ato ou omissão grave, contrários aos interess,:s e objetivos da cm:cm: 
SEMENTINHAS. 

Parágrafo 1º. - Definido o motivo da cessação, o associado será devidamente notificado dos fatos 11 

efo imputados, através de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia no prmn de 
20 (vinte) dias a contar do recebimento da comunicação. 

Purágrafo 2º. - Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemen11: de: 
apresentação de defesa, a represen_tação será decidida ,:m reunião extraordinária da Di:rel o ria 
Executiva, por maioria simples de votos dos diretores presentes. 

Parágraf~ 3°. :.. Aplicada a pena de exclusão, ca~rá rec~so, por parte do ~sociado excluído, à ~ 
Assembleia Geral, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão de sua exclusãof \) 
através de notificação extrajudicial, manifestar a intenção d,: ver a decisão da Diretoria Executivi: ser 
ot~eto de deliberação, em última instância, por parte da Ass,:mbleia Geral. 

Parágrafo 4º. - Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o associado o direi1n de 
pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for. 

Parágrafo 5°. - O associado excluído por falta de pagarne11to será readmitido assim que regtiliuízar 
sua situação. 

e PARTE ill- DA ESTRUTUTA ADMINISTRATIVA -■·,:1 . , ___________________ , ____________ , 
Artigo 10". - A CRECHE SEMENTÍNHAS tem a seguinte estrutura ,)rganizacional: / ~=-/PJ 3 

( / 



a) Assembleia Geral - constituída pelos associados FUNDADORES, co · · 
e BENFEITORES; PROC. N9_.L.,ojJ..L.~--,,----,f/if 

FOLHAS 
b) Conselho fiscal - constituído por dois associacfos FUND 
MAJORITÁRIOS, escolhidos em assembleia geral. 

c) Diretoria Executiva - constituída .por cinco associados FUNDADORES ou contribuinte:; 
MAJORITÁRIOS, que sejam membros da Igreja Aliança Cristã e Mil:sionária de Bauru, escolllido:; 
em Assembleia Geral 

Parágrafo Único - Não poderão ser acumulados os cargos de Conselhe:iro Fiscal e Diretor. 

C1 ________ P_AR_T_E_w_-_n_A_A_s.s.E•MB-~! .• :IA_G•E•RA-■L------••:::J 
Artigo 11°. - A Assembleia Gerai constitui-se da rnunião • dos associados FUNDADOHES, 
associados MAJORITÁRIOS e associados BENFEITORES, com os direitos previstos no artigc, 7", 
parágrafo 1 º; 

Parágrafo l°. - A Assembleia Geral tem as seguintes atr:ibuições; 

a) Eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Exe,;utiva; 

b) Alterar, no todo ou em parte, o presente Estatuto Social; 

e) Pronunciar-se sobre as contas da Diretoria Executiva, quando tmpug11adas pelo Conselho fis,:al; 

d) Aprovar a prestação de contas apresentada pela Dirntoria Executiva com parecer favoráir<::. do 
Conselho Fiscal; 

e) Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar os bens imóvc:ii. da 
entidade, inclusive em caso de cessação das atividades; 

•· f) Deliberar sobre os casos omissos, por proposta da Diretoria Executiva; 

g) Deliberar quanto à dissojução da associação. 

P11rágrafo 2". - Pãra à deliberação de destituição dos admitristraélotes e àltemção do Cóntràto se cia:l 
é necessária deliberação da Assembleia especificamente ,;onvocada para .esse fim, observmfo e, 
qv1órum previsto no artigo 12°, parágrafo 3° do presente Estatuto. 

Alrtigo 12º. - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamc:irte a cada d9is anos para fins de aprov~.ção 
das contas bem como eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Reunir-se-á ainda, 
extraordinariamente, quando convocada pela Diretoria Executiva, ou. por provocação de 1/5 :um 
quinto) dos associados, com finalidade previamente determinada. 

Parágrafo 1 º. - Para que a Assembleia Geral possa reuni1,-se legalmente, é necessária a preseni;a da 
maioria simples dos associados em primeira convocação, feita com cinco dias de antecedência, por 

edital fixado na sede, por um'-~-~~_ruiii2ijW; ~ ~~ 
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. d. . d b" nto (l R' t.J=tf mencionando-se o assunto em pauta ou ainda, por con·e~o me iante aviso e rece une L .). JJj 
Caso não haja maioria simples em primeira convocação,, a Assembleia Geral se reunirá em se=E~mdaJ / 
convocação, com qualquer quórum, decorridos 30 minutm: da primeira convocação. 

P bl 
. G l á "d.ida l n· . E . 1.-P-RO_C_. N-11---r/~~:--i/r-zr~rr9r--

,arágrafo 2º. _ A Assem eia era ser pres1 pe a 'Iretona xec:uµva FOLHAS L $ J-'5 e,._ 

Parágrafo 3°. - As deliberações da Assembleia Gera~ via de regia, serão através do volto por 
maioria simples, porém, em caso de dissolução das atividades ou deliberações sobre o patrim:lnfo 
imóvel da entidade, será necessária a aprovação por 2/3 (dois terços) dos associados. 

e PARTE V -DO CONSll;Í~•O•F•IS•C•AI
111 

.• ,• _______ :::1 
Artigo 13º. - O Conselho Fiscal será constituído por dois membros t:leitos e terá mandato de :fofa 
anos, coincidente com o mandato da Diretoria 

Artigo 14º. - Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Acompanhar regularmente os registros administrativos, contábeis e legais da cm:c:m: 
SEMENTINHAS, como o balancete semestral, balancett: mensal e anual. 

b) Acompanhar a Diretoria Executiva, quando por ela solic:itado, sobr,~ medidas que digam res;i::eito 
às suas contas e ações administrativas. 

e) Realizar ou ordenar a realização de auditorias, se necessário. 

d) Examinar e dar parecer sobre o relatório anual e contas da Dir,~toria Executiva, propondo à. 
Assembleia Geral a sua aprovação ou-impugI13Ção. 

~ 
PARTE VI-DA DIRETORl~:E_XE_-_cu __ n_,v_A..., ______ :::J 

Airtigo 15º. - A Diretoria Executiva é o órgão admirüs1rativo da associação e será eleita pefa. 
Ai;sembleia Geral, com mandato-de dois anos, por indica<;:ão e -aprovação.da maioria simpk:t na 

forma estabelecida pelo artigo 11°, parágrafo 1°, letra a, sendo composta pel9s.seguintes cargos: 

a) Presidente; 

b) Vice-presidente; 

e) Secretário; 

d) Tesoureiro; 

e) Suplelite. 

CONFERE COM O Mi) 
._____ORIGINAL ~ ~~~º\'(E1/. 



e) Assinar em conjunto com o Tesoureiro os cheques, títulos e demais documento~ de 
re:sponsabilidade financeira da CRECHE SEMENTINElAS. 

d) Presidir Assembleias Ordinárias e Extraordinárias. 

e) Decidir em caso de empate. 

Artigo 19°. - Compete ao Vice-presidente: 

a) Substituir ô Presidente em seus impedinienms ou alll,ênciàs, ocasião ell'l. que exercerá tóílas as
atribuições conferidas no artigo 18°. 

•. Artigo 20º. - Compete ao Secretário: 

• 

à) Lavrar as atas das reuniões da Diretoria Executiva 

b) Promover a atualização, divulgação e guarda dos documentos normativos da CRl:CHE 
Sl!:MENTINHAS. 

e) Manter atualiz.ada a lista de associados contrilnúntes MAJORITÁRIOS e asso,~iados 
BENFEITORES. 

d) Providenciar a expedição ou publicação de edital de çonvocação, para as Assembleias (krafa 
Ordinárias e Extraordinárias. 

e) Protocolar pedido de renúncia dos ·membros da Diretoria .Executiva e: Conselho Fiscal. 

Artigo 21°. - Compete ao Tesoureiro: 

a) Receber e dar destinação adequada a todos os valores rec,!bidos pela CRECHE SEMENTINlElAS 
a título de contribuição mei;isal, doação pecuniária ou verba~: provenientes de convênios firmadm,; 

b) Abrir e movimentar contas bancárias, assinando em cmtj,unto com o Presidente, ou na sua falta o 
vi,;e-presidente, os cheques, títulos e demais documerrlos de responsabilidade fmanceira; efotuar . . 

re,oebimentos e dar quitação junto a bancos e repartições públicas e autarquias, bem como oontrnlar n 
movimentação geral do caixa. 

e) Assinar balancete contábil mensal, bem como o movimento de <:aixa, para ser apresentaé!o à 
diretoria executiva., para apreciação. 

d) Manter o registro patrimonial dos bens da CRECHE SlmIENTINHAS. 

e) Ter o registro e controle das subvenções a receber e d.e todas as obrigações sociais da CR11:C~1/ 
SJ~MENTINHAS, conforme exigência dos órgãos convenia.dos. 4)~ 

CONFERE COI\J1 1Q]v,\\~Í1 /4) . .~ 1•· 7 

ORIGINAL -~ r11 (7 1-Y~ 
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t) Gerir os recursos fmanceiros da instituição confonne deliberação da Diretoria Executiva, }d 
rnalizando os pagamentos das despesas ordinárias de manu1enção. /' { 

~ 

Artigo 22°. - Compete ao Suplente, substituir qualquer cargo no caso d.er"v""'·"'ân.,.,,c.,ia.,_. --ir=--:-rr...-----.., 

PROC. N"---'---""-~.t..::;___,--_ 

FOLHAS 

c, ______ PAR-•T•E•VIll-•-•D•A-PE•RD-A_E_RE_Nl,.~~1•CIA-•DO-l\'■,lAND--A•T•O----:::J 
Artigo 23°. - A perda da qualidade de membro da Diretoria Executha ou do Conselho Fiscal, será 
determinada pela Assembleia Geral, sendo admissível somente havendo justa causa, 1tisiD1 

reconhecida em procedimento disciplinar, quando ficar comprovado: 

a) Malversação ou dilapidação do patrimônio social. 

b) Grave violação-do-Estatuto Social . 

c) Abandono de cargo, assim considerada a ausência não justifü:ada em 03 (três) Reu1Jiões. 
Ordinárias consecutivas, sem expressa comunicação dos motivos da ausência à Secretar.fa. da 
Associação. 

d) Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercfoio do cargo que exerce na Associa1:i[n. 

Parágrafo 1º. - Definida a justa causa, o diretor ou conselheiro será comunicado, atraYé~- de 
notificação extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para que apresentt: sua defesa prévia à Din:1 oria 
"Executiva, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da comunicação. 

Parágrafo 2º. - Após o decurso do prazo descrito no paragrafo anterior, independent,~ de 
apresentação de defesa, a representação será submetida à Assembleia Geral Extraordirui.ria, 
de:vidamente convocada para esse fim, nos termos o artigo 12° e seus parágrafos do presente estatuto: ;1\ 
Parágrafo 3°. - A Diretoria Executiva poderá afastar o clirt:tor ou conselheiro do cargo até aptmi;'J/;( ~ 
dos fatós. 

A1rtigo 24º. - Em caso de renúncia de qualquer membro da diretoria Executiva ou Conselho Fiscnl, o 
cargo será preenchido pelo Suplente. 

Pflrágrafo 1 º. - O pedido de renúncia se dará por escrito, d,~vendo ser protocolado pelo Secretíufo, e~ 
qu:al, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data dlo protocolo, o submete1á i1 
deliberação da Diretoria Executiva; 

Purágrafo 2º. - Ocorrendo renúncia coletiva da Diretmja Executiva e Conselho Fiscal, o Presiélc:ntf: 
renunciante, qualquer membro da Diretoria Executiva ou, em último caso, qualquer dos associiulos,, 
poderão convocar a Assembleia Geral Extraordinária para. fim de eleger nova Diretoria Executi,,a e 
Conselho Fiscal. 

CONFERE coM 1c>l fil 
~ORIGINAL ~~d~\tiJ\fi {Y 
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PARTE IX- DO PATRIMÓNIO l~],_m_A_D_E_ST __ IN_A_Ç_Ã'!!!"O-----:::lf{ 

Artigo 25º. - O patrimônio da CRECHE SEMENTINE!AS, será constituído pelos bens móveis 
existentes em sua sede social, situada na Rua Maria Rosa:, nº 27, quadra 03, CEP 17.054-35•0 em 
Bauru, São Paulo, e mais pelos que lhe venham a ser doados, legados ou adquiridos com recursos 
próprios. 

P:nágrafo Único - Os bens móveis do patrimônio não destinados ao cumprimento de missífos da 
CRECHE SEMENTINHAS só poderão ser alienados, permutados. e gravados com a expressa 
autorização da Diretoria Executiva. 

Artigo 26º. - A receita será constituída pelas verbas oriundas de: 

a) Contribuições dos associados MAJORITÁRIOS. 

b) Doações de qualquer natureza, de pessoas fisicas ou junidicas. 

c) Subvenções e auxílios do poder público. 

d) Renda de títulos, aplicações, poupança e outros bens legalmente aceitos. 

e) Receitas de promoções e campanhas diversas. 

Purágrafo 1 º. -A CRECHE SEMENTINHAS não remunera nem concede vantagens ou bendí:irn; · 
por qualquer forma ou título a seus diretores, conselheiros, associados, instituidores,-benfeiton:n ou 
equivalentes. 

Parágrafo 2º. - Toda renda da CRECHE SEMENTINHAS será destinada ao atendimento dos 
objetivos fixados neste estatuto social. A entidade é sem fins lucrativos e não distribui resultados, 
dividendos, bonificações, participações ou parcela do st:u patrimônio, sob nenhuma fom1a ou~ 
pretexto. L 
Artigo 27°. - O exercício financeiro coincide com o ano civil. 

A1-tigo 28º, - A entidade só se dissolverá quando não mais puder cumprir suas finalidades e sua 
dissolução deverá ser aprovada nos termos do artigo 12º, parágrafo 3º. 

P1nrágrafo Único - Em caso de dissolução da ~ociedade, liquidando• o passivo, os teru .. 
remanescentes serão destinados para outra entidade assistencial congênere, com personalidade, 
jurldica comprovada, sede e atividade preponderante nesi;a cidade e devidamente registrada noi, 
órgãos públicos competentes. 
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%' oPJâAI, DE IUCGtSTRO ClVJL DE :PESSOAS JUJÚDICAS DE DAURU-SP 
MICROFILMADO-Nº 64.934 

------------------- Ç-2J?o 
1 PARTE X-DAS DISPO~~~-:õ•E•S•G•E•:01•AIS---------~ 
Artigo 29°. - Ao tenninar o seu mandato, . a Diretoria Executiva ficará responsável pela 
administração, até a posse da nova Diretoria Eldta, ficando à disposição- para quaisquer 
esclarecimentos à nova ,Diretoria. 

Artigo 30º, - O presente Estatuto entra em vigor nesta data, por aprovação da Assembleia Geral, 
realizada em 09 de janeiro de 2013, convocada para este fim. 

Bauru, 15 de Julho de 2018 . 

~ 
Presidente 

V 

aükuno 
. 303.941 

PROC. N& 

FOLHAS 
)<?>Í//9 

:5 1 7 

/ Luciana Padovini 
Secretária 
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'2",éQF{ÇiAL i)E:~~GISTltO CIVIL DE 
PESSOAS JUidDICA.S DE BAURU - SP . . .. 

~·. , •• ~ ~ •. ,, " ~ ,,.. -:~ ~ ~ ,, .!-. , ••. 

··•, ~ • . ,,:RlJA RIO BRANCO, If>:-56,. VILA.AMERICA 
_,,il':' . . 9lf ~.lJ'.~l'!:!)~7.:,- F,9~, (ip.. 301_~!0. 

LUIS MARClO OLINTO PESSOA 
OflCfAl,_ .,~.; 

CERTIFICA 
<:, ·f ;,: 

, :\)Íie''Ô presente tttufo':tol' PRôTOGbLIZADO no 
· Livro A sob oº 64.934 MICROFILMADO sob o 

-=~~Yf~AJ?Q~Ei:.0i::'~/d~ 
•'j'üJiib'õe-!ZÓllt.-' • erldo:t·'verdade-~'.llôlJ fé. 

· 'EMbDi ,f4Ó)il1'. , ; 

EST.: 39,91 
IPESP: 27;37 
M.P.: 6,77 

VES 

SINOil:Eó:'c;· 1 ;38 
T. JUST.: 9,63 
ISS: 2,70 
TOTAL: 234,27 

' ' 
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r OFICIAL UE REGISTRO Cl\'I L OE PtsSOAS JLRloiã s D.E BAURU _ SP I 

IIIICll.OFll,MAOO-Nº 64.934 . 
iiü-

Aos -quinze dias do mês -cfe julho do -ano de ·dois ·mil · e ·-dezoito, ·na Igreja Aliança ·Cristã e 

Missionária de Bauru, localizada na Rua Sorocabana quadra 3, número 53, Centro, nesta 

citjade· e municf pio de" Bauru; São· Paulo, foi· reaiizad;a- a quinta-Assembleia- G-eraf· e-xtrao,r,c inária

da Creche Sementinhas para (1) Alteração do E:utatuto; (2) Eleição da nova Dill'l!toria 

El<ecutiva e Conselho Fiscal. Esta Assembleia ·to; aberta com atraso pela secretária Lllciana 

Padovini Ferreira às 12h20. Em seguida, passado para o presidHnte Flávio Jun Kitazume que 

veiríficou o qu6rum, o quaf constatou 19 s6cíos pre•sentes em relaçáo -ao número atL af de 

• a~.sociados que é de 31 pessoas, quantitativo suficíenite· para iních, desta Assembleia, conforme 

EHtatuto Artigo 12°, Parágrafo 1°: Para que a Assembleia Geral possa reunir-se legalmente, é 

nE►cessária a presença da maioria simples dos associados em p1imeira convocação, feita com 

cinco dias de antecedência, por edJtàf fixado na sede, por um jomaf loca,: por meio eletr6nico 

cc,m confirmação de recebimento, mencionando-se o assunto em pauta ou ainda, por correio 

mt9diante aviso de recebimento (A.R). Caso nao haja maioria simples em primeira convocação, 

a Assembleia Geral se reunirá em segunda convocaçao, com qualquer quórum, decon'idos 30 

minutos da primeira convocaçdo. Considerado o qu6rum suficiente, o presidente apresentou 

es;clarecimentos acerca das necessidades de adequação no estatuto e membros da atual 

diretoria. Feita estas apresentações, deu-se início ao Primeiro Item da Pauta Altera~lo do 

Estatuto: a) Artigo 2º - Complemento da expressão "sempre de forma gratuita" ao final díl~ 

referido artigo. Í>) Artigo 3cr - P-arágrafo ú'nico - 1:'.xclusáo. e) Ãrtlgo .rs· - Süpressão no artig \ 

seixto da menção "nao podendo ser utilizados por funcionários em beneffcíos próprio i 

comercializados". d) Artigo 15 - Exclusão dos caroos de segundo tesoureiro e seuundo 

secretário com a finalidade de ajustarmos com o A1rt:i,10 10 1ter111 C, ~nde diz ser de ci co a 

composição da Dlretoria Executiva. Comprometendo assim os Artigo. 1:8" lfem C', Ãrtígo 10· e 

AItigo 21, através das exclusões de referências sobre os cargos t!m questão. Foi pedido apoio, 

concedido e em seguida, aberto para perguntas. Cessado as perguntas foi pedido apoio para 

aprovação o qual foi aceito e votado. Sendo APROV'J:~DO por unanimidade. Deu-se inicio ao 

Sugundo e úítímo item áa Pauta Eleição da nova ireforia Executiva e Conselho Fisca[ O' 

pr,esidente Flávio Jun Kitazume relatou que conforme Estatuto e Ata da 4ª Assembleia Geral 

IFl:RE COM O 
OtlR:JGINAIL --
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213/12/2018, mas convocou-se esta Assembleia Extraordinária para antecipar o término do 

mandato vigente em razão da sua renúncia (1) e alteraçáo do novo f=statuto (2). õ presidente 

e:<plicou que foi nomeado em cargo municipal, impossibilitando-o assim, dele continuar 

ocupando o cargo de Presidente da Creche Sementinhas. O presidente propôs a seguinte 

chapa: Presidente - José Fernando Ferreira Junior, Vice-Pr,esidente - Celso Masisayuki 

Nakamae, Secretária - Luciana Padovíni Ferreira, ÍE!SOureiro - ljavícf Santos Souza Padovíni, 

Suplente - Noemi Yasuaroka Komono, Conselho Fi~;cé1I - Flávio Jun Kítazume e Carla Rebeca 

Okuno. Pediu-se apoio e aberto a perguntas. Cessado as perguntas, pediu apoio para 

aprovação, sendo concedido e APROVADO por unanimidade. Ficando desta forma a 

composição da õireíoria da CRl:CHE Sl:MENTINHJ{S para o bti!nlo 2'cff 8'12'õ1Cf: P'reslcfünte -

J◄>sé Fernando Ferreira Junior( Vice-Presldente - C:c! lso Massayukl Nakamae, Secretérla -

Luciana Padovini Ferreira/Tesoureiro - David Santos Souza Padovlni( Suplente - Hoeml 

Y;ilsuaroka Komono; Conselho Fiscal - Flévlo Jun Kltazume e Carla Rebeca Okuno. Em 

SE~guída chamou a díreforía eleita à frente para uma oraçáo de agradecimento e deu posse, 

re,spectivamente. Esta diretoria eleita terá o St!ILI mandado por dois anos, ou seja, 

encerrará em 15 de Julho de 2020. Esta assemblE!ia teve o seu término às 13h00. Para 

constar, o Presidente determinou que eu, Luciana Padovini, fizesse a lavratura da present1~ ata. 

Bauru, 15 de Julho de 2018 /\t\ 
V'Ü 

. ,¾;··/:) .1 .. _. . :~ .~t1!!? l ~~, 
FlávicfJun Kitazume 

Presidente 

. 
- aw-zn~ / -

L.6ciana Padovini Ferreira 

A presente ata é cópia fiel da Ata Lavrada no livro. 

Secretária 

fcc»IFERE COM O 
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RUA RIO BRANCO, 16-56- VILA AMERICA 
CEP N" 17.014-037 - FONE (14) 301()..80,10 

LUIS MARCIO OLINTO PESSOA 
OFICIAL 

CERTIFICA 

Que o presente título foi PROTOCOLIZADO no 
Livro A sob nº 64.934 MICROFJLMADO sob o 
mesmo número, A VERB M F ~TE AO 
REGISTRO .nº 3.792 Livro A-PJ, em 27 de 
julho de 2018. Ore rido é verdade e dou fé. 

EMOL: 140,51 
EST.: 39,91 
IPESP: 27,37 
M.P.: 6,77 

738 
9.61 -

2,70 
234,27 

• 



• 

-=~~~~~~~~~~=-~ 
r OFICIAL DE REGIS'JllO CIVIL D! PESSOAS JUIÚD1CA!1 DE BA.UIU -SP 

MICROFILMAOO-ND 64.934 

QUALIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA DIRETORIA 

fjresidente 
/ 

JC)SÉ FERNANDO FERREIRA JONIOR, bràsi!eir.o, <:asado, RG 28.109.69M1, CPF 
2~4.871.168-70, residente e domiciliado na rua Danuncio camarosano, 8-121, Alto Paraíso, 
Bauru/SP . 

Vice-Presidente 
I 

CIELSO MASSAYUKI NAKAMAE, brasileiro, casado, pastor, RG 16.712.828-0, CPF 
103.050.288-98, residente e domiciliado na rua Julião Fernandes San Roman, 3-29, Vila 
lni::lustrial, Bauru/SP 

]EISOUreiro 
;" 

DAVID SANTOS SOUZA PADOVINI, brasileiro, casado, químico, RG 33.428.410-7, CPF 
3!215.575.958-70, residente e domiciliado na rua Colômbia, 2-26, Jardim Terra Branca, Bauru/SP. 

SE1cretâria 
/ 

LUCIANA PADOVINI FERREIRA, brasileira, casada, RG. 30.622.914-6, CPF/MF 287.207.868-
16, residente e domiciliado na rua Danuncio Camarosano, 8-121, Alto Paraíso, Bauru/SP. 

ll,rplente 

N()EMI YASUAROKA KOMONO; brasileira, casada, arquiteta, RG 22.443.638-7, CPF 
147 .519.388-27, residente e domiciliada na rua Major Fraga, 4-103, Jd. Estoril, Bauru/SP. 

~mselho Fiscal 

' FLÁVIO JUN KITAZUME, brasileiro, casado, militar, RG 16.159.951, CPF/MF 091.469.788-~5, 
renidente e domiciliado na rua Joaquim de Souza, 4-54, Vila Nova Santa Clara, Bauru/SP. 

CJ~RLA REBECA OKUNO; brasileira, solteira, advogad,a, RG. 43.454:921-6, CPF 370.952.3 
14, residente e domicilíad~ na rua Rubens Arruda, 20-78, Jardim Estoril li, Bauru/SP. 

Bauru, 15 de Julho 2018 

LJciana Padovini Ferreira 
Secretária 

CONFERE CCIM O 1 
. ORIGINAL 

3 



CRECHE • 
sement1nhas 

Semeando conhecimento, colham!o vidas. 

QUALIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA DIRETORIA 

Presidente 

JOSÉ FERNANDO FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, RG 28.109.693-41, CPF 
214.871.168-70, residente e domiciliado na rua Danuncio Camarozano, 8-121, Alto 
Paraíso, Bauru/SP. e-mail: kafernando@uol.com telefone: 14-99716-2421. 

Vice-Presidente 

CELSO MASSAYUKI NAKAMAE, brasileiro, casado, pastor, RG 16.712.828-0, CPF 
103.050.288-98, residente e domiciliado na rua Julião Fernandes San Roman, 3-29, 
Vila Industrial, Bauru/SP. e-mail: celsomnakamae@terra.com.br telefone: 14-99602-
9661. 

Tesoureiro 

DAVID SANTOS SOUZA PADOVINI, brasileiro, casado, químico, RG 33.428.410-7, 
CPF 325.575.958-70, residente e domiciliado na rua Colômbia, 2-26, Jardim Terra 
Branca, Bauru/SP. e-mail: davids@fc.unesp.br telefone: 14-98116-2129 

Secretária 

LUCIANA PADOVINI FERREIRA, brasileira, casada, RG. 30.622.914-6, CPF/MF 
287.207.868-16, residente e domiciliado na rua Danuncio Camarosano, 8-121, Alto 
Paraíso, Bauru/SP. e-mail: kafernando@uol.com telefone: 14-99714-1843 

Suplente 

NOEMI YASUAROKA KOMONO, brasileira, casada, arquiteta, RG 22.443.638-7, CPF 
147.519.388-27, residente e domiciliada na rua Major Fraga, 4-103, Jd. Estoril, 
Bauru/SP.e-mail:noemikomono@gmail.com Telefone: 14-98115-0509 

Conselho Fiscal 

FLÁVIO JUN KITAZUME, brasileiro, casado, militar, RG 16.159.951, CPF/MF 
091.469. 788-95, residente e domiciliado na rua Joaquim de Souza, 4-54, Vila Nova 
Santa Clara, Bauru/SP. e-mail:kitazume@policiamilitar.sp.gov.br Telefone: 14-99651-
2001 

CARLA REBECA OKUNO, brasileira, solteira, advogada, RG. 43.454.921-6, CPF 
370.952.328-14, residente e domiciliado na rua Rubens Arruda, 20-78, Jardim Estoril 
11, Bauru/SP. e-mail: rebecaokuno@hotmail.com Telefone: 14-98121-9766 

' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR'.U ~ /AÍ 

Secretaria de Economia Ei Finanças /v"f 
Departamento de Arrecadc1ção Tributária 

Comprovante de Inscrição e di~ Situação Cadastral 
Código da Certidão gera.ele,: 1964057 

Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
532155 27/05/2013 
Nc,me Empresarial: 
CRECHE SEMENTINHAS 

Endereço Fiscal: 
RUA MARIA ROSA 
CE:P: 
17.054-
350 
Telefone: 

Bairro/Distrito: 

VILA D ARO 

Tipo: 
(14) 3223-8729 

.Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Inicio: 
27.01 4.10 27/05/2013 

UF: 

SP 

Ramal: 
Notificação 

CPF/CNP,J: 
17.704.8113/0001-07 
Número: 
3-27 
Município: 

BAURU 

Complemento: 

Término: Nome da Atividade: 
ASSISTENCIA SOCIAL 

CRECHE PUBLICA- SEM FINALIDADE 
LUCRATlVA 

99.99 

8.01 

4.47 27/05/2013 

4.22 27/05/2013 ESCOU\ DE ENS REG PRE ESCOLAR, 
FUNDAM, MEDIO, SUP, GRADE POS GRAD 

Descrição da Atividade: 
CRECHE DE UTILIDADE PUBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL 
Situação da 
lns;crição: ·-A~~-

Data da 
situação: 
12/06/2019 

Certidão emitida em: 12/06/2019 

2556534f8C9627932C40AC91183i'8F220 
Chave de autenticaçUo-

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP- CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514 - Fax: (14) 3234-2~193 

http://www.bauru.sp.,iov.br 

., 2ffi6/2019 
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e MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS l'Ftll3UTOS FEDERAIS E A DMOA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: CRECHE SEMENTINHAS 
CNPJ: 17.704.816/0001-07 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no cai;o de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ule vinculado:1. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange lndusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do paràgrafo único do art. 11 da Lei n• 8.212, de 24 da julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua auterrtiddade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n• 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 02:46:42 do dia 26/12/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 24/06/2019. 
Código de controle ela certidão: 7C66.0928.C&46.16AO 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 



Imprimir CerUdão 

PREFEITURA MUNICIPAL [IE BAURU 

Secretaria de Economia ei Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrónicamente. Número da transação: 1934414 

Identificação Municipal: 50535003 
C1:>ntribulnte: ENILSON DAVID KOMONO • 268.759.968-98 
Proprietário(s): ENILSON DAVID KOMONO • 268.75El.9158-98 
Endereço: RUA MARIA ROSA, 3-27 QA JD NOROESTE 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sisteima 
de controle de tributos municipais, a lnextst~ncia <IEr débitos em relação ao imóvel acime1 
dh,criminado. 

-------· faita certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Imobiliários El 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 E~ventuais débitos anteriores, que sejam 
apurados posteriormente à emissão deste documento. 

Certidão emitida em: 24/04/2019 
Prazo de Validade: 6 m~.llJLei 4571 de 25/00/2000) --

Praça das Cerejeiras, 1-59- Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (14) 3223-1514- Fax: {1,4) 3234-2903 

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

74CB452D61DDF8A676F2597BI~35EE6B4 
Chave de autenticação 

www.bauru.sp.gov.br/financas/certldoes/imprlmlr_consultaasp,c?c=193-4~1◄&chav~74Câ.t,5206100F8A67l3F2597BB35EE884 1H 
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25/0412019 - Imprimir Certidão ,ici4 

PREFEITURA MUNICIPAl DE BAURU ---~~.-rr?i~~-/1 

ROL NOMINAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO 

Documento emitido eletrõnicamente. Núme,ro da transação: 1935140 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com infonnações colhidas em nosso bam:o de 
dados do Cadastro Imobiliário que não constam imln,eis, até a presente data em nome de 
CRECHE SEMENTINHAS • CPF/CNPJ: 17.704.816/0001-07. 

Certidão emitida em 2!5/04/2019. 
Agente Público: Aline Paini 

6B28774BBOAD60C648D531510,'-1131391 O 
ChaVe de autentfcaç:ic, 

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

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

WWW.bauru.sp.gov.brfflnancas/certidoes/hnprfmtr_consulta.aspx?c=1935140&c:have=6E128i' 1/1 



PROC. N!I ~ 2> ~ / J9 
FOLHAS_ ~2.3 \ 

PREFEITURA MUNICIPJ",L DE BAURU 

Secretaria de Economia E! Finanças 
Departamento de Arrecadação Tributária 

CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTOS MUNIC:IPAIS 

Documento emitido eletrônicamente. Número da transação: 1928847 

lnscriç,1o Municipal: 532155 

Contribuinte: CRECHE SEMENTINHAS - 17.704.816/0001-07 

Endereço Fiscal: RUA MARIA ROSA, 3-27 

Atividade: CRECHE DE UTILIDADE PUBLICA E ASSISTENCIA SOCIAL 
Empresa aberta em: 27/05/2013 

..,.ERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema c:e controle 
• tributos municipais, a inexistência de débitos em relação a inscrição municipal acima discriminada. ~-·-··---....··-~--

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mc1tnÍiârios 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: 15/04/2019 
Prazo de Validade:j..meses.(L,ei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das Cerejeiras, 'l-59 -
Bauru/SP - CEP: 17040-

900 
Fone: (14) 3223-1514-- Fax: 

(14) 3234-2993 
http://www.bauru.sp.gov.br 

A792DDFB13B5D505D3DB7E2551l0F554A 
Chave de autentlcaçãu 

1 i/04/7.01 Qi.. 



10/06/2019 

• 

Consulta Regularid.aée do Empregador 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 11.104.816/0001-01 
Razão Social:CRECHE SEMENTJNHAS 
Endereço: RUA MARIA ROSA N 2 37 //VILA D ~RO BAURU - SP 

PROC.N•_:;;..;;;;.:;:;L==----,fr'/--:::-
FOLHAS 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuiçi5Els e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FG:rS. 

Validade:10/06/2019 a 09/07/2019 / 

Certificação Número: 20190610021839U4949210 

Informação obtida em 10/06/2019 16:34:41 

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

httpot/consuHa-<:rf.calxa.gov.br/consultactf/pages/consullaEmpregador.Jsf 1/1 



1 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TR.~BALHO 

! PROC. N2 

FOLHAS 

Página 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CRECHE SEMENTINHAS 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 17.704.816/0001-07 

Certidão nº: 171415310/2019 
Expedição: 24/04/2019, às 15:04:52 
Validade: 20/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CElECHE SEMENTil!iHJlS 

(MATRIZ E FILIAIS) , inseri to (a) no CNPJ sob o n. 
17.704.816/0001-07, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 6·!2-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Admi_nistrativa nº 1470/2011 do Tribunal Supericr 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 expediçã.o. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidêio atest;i 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 Tr;ibalhiscas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado cu em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custa E!, 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. 

si 



25/06,'2019 Comprovante de lnscriçã,:i o de Situaç 

---

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDIGA 

r l~ÚMERO DE INSCRIÇÃO 1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOI DATADEABERTURA 

1 
17. 704.816/0001-07 

CADASTRAL 
1810112013 

MATRIZ 

r NOME EMPRESARIAL 

CRECHE SEMENTINHAS 1 

1 ··!ruLO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 

CRECHE SEMENTINHAS 1 
1 PORTE 

DEMAIS 1 

1 CÓDIGO E DESCRJç:AO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
115.11-2-00 -Educação infantil - creche 1 

r CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS l 115.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola 
138.00-6-00 - Servir:os de assistência social sem alojamento 

1 GÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 1 

1 LOGRADOURO 
: ll MARIA ROSA 1 

1 ~~MERO 
1 

1 COMPLEMENTO 
QUADRA3 1 

1 CEP 
: "17.054-350 1 

1 BAIRROJOISTRJTO 
VILAD"ARO 1 

1 MUNJCIPIO 
BAURU 1 [L] p 

r E!NDEREÇO ELETRÔNICO 
SEMENTINHASBAURU@GMAIL.COM 1 

1 TELEFONE 
: (14) 3206-0111) 

1 !~ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

c;1TUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 

1 MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Q~O ESPECIAL 

1 --
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 25/06/2019 às 08:30:22 (data e hora de Brasllia). 

https:/'vwww.recelta.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 

1 

1 
1 

' 1 Ç)ATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/01/2013 
! 

l ~!!!: SITUAÇÃO ESPECIAL 
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CRECHE~ 
se:111en11nhas 

Scmeamlo coriheclmento, cofllem!o vidas. 

PREFEITURA DO MIJIIICÍPIO DE BAURU 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNIClPAL DA EDUCAÇÃO 

PLANO DE TRABALffO 2019 

1. IDENTIFICAÇÃO 
'1.1. Nome da Entidade: Creche Sementinhas Nº CNPJ: 17.704.816.0001-07 
l:ndereço: Rua Maria Rosa, nº 3-27, Bairro: Vila D'Aro CEP: 17054-350 

l~idade: Bauru UF: S.P 
1relefones: 3206-0110 E-mail: brunarichelly@gmail.com 

1.2. Nome do responsável pela lnsliluição: José Fernando Fen-eira Júnior 

CPF: 214.871.168-70 

R.G: 28.109.693 -41 Cargos: Diretor Presidente. 

Endereço: Danuncio Camarosano, 8-121, Alto Paraíso, Bauru/SP, Bauru - SP. 

CEP: 17014-120. 

Telefones: 99716-2421 / 3218-9811 

1.3. Mandato da atual Diretoria: Julho 2018 -Julho 2020. 

•~ 1.4. Nome da Coordenadora: Bruna Oi Richelle Souza Padovini. 

T11lefones: 98111-5652 / 3236-5105 

1.:5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: Em seu artigo 2°, cio Estatuto Social, a Creche 

Sementinhas é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativo, baseada em princípios crismo:;, 

constituída de ilimitado número de associados, de diversas categorias, que tem como objetivo proporcionur 

ensino formal infantil, educação por valores e amparo social às crianças, sem distinção de etnia, credo, 

sexo, raça ou nacionalidade, por tempo indeterminado. Visa ainda apoiar as familias das crianças 

matriculadas e auxiliar na estruturação familiar das mesmas, com o objetivo de proporcionar formaçííi) 

Integral á criança atendida. 

1.6. Data da Fundação: 09 de Janeiro de 2013. 



2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

1 :~~~;ª j~5j g g ª 2.1. Identificação do Objeto: 

Atendimento de 93 alunos de 01 ano e 08 meses a 05 a11os e 07 mesE!S, em período integral. 

2.2. Justificativa 

A Creche Sementinhas foi instituída em 09 de Janeiro de 2013, através de um ato legal, em qtta se 

reuniram a diretoria, composta por profissionais voluntários do diversas ál'eas de acordo, participantes e 

voluntários do projeto, sob a coordenação do presidente José Fernando Ferreira Júnior. A instituição criada 

!,em fins lucrativos tem por objetivo oferecer para Bauru um atendimento educacional integral e gratuito para 

11té cem crianças, colaborando com a Educação Infantil do .\1unicípio. Lima aprendizagem signific:aliva 

• éltravés do trabalho pedagógico que articule conhecimento, cult1Jra, educação ambiental e formação ciitica, 

ética para a vida em sociedade. 

Visa ainda promover ações para o cuidado com a infância, oferecendo nducação e formação intefJrEI à 

criança atendida e estabelecer uma favorável parceria com as famílias colaborando para o desenvolvimmto 

e progresso da realidade/contexto da comunidade escolar . 

. 2.3 Fundamentação Legal 

O atendimento em creches e pré-escolas tomou-se um din3ito social adquirido às crianças a partir :la 

Constituição de 1998, reconhecendo a educação infantil como um dever do Estado. Desde então, tais 

instituições buscaram desenvolver uma nova identidade de trabalho e formação, superando 

posicionamentos assistencialistas ou de preparação para etapas posteriores de escolarização. (BRASIL, 

•~ 2013). 

Com a regulamentação da LDB (BRASIL, 1996), integrando a educação infantil à educação básica, 

evidenciou-se a autonomia nas unidades escolares para de:mnvolver curríc:ulos próprios e metodologias 

variadas, considerando a realidade da comunidade interna e externa das escolas. 

Nesse contexto, as Diretrizes Curriculare:, Nacionais para a Educação Infantil 
elaboradas anteriormente por este Conselho (Resolução CN/CEB nº 1/99 e Parec:llr 
CNE/CEB nº 22/98) foram fundamentais para explicitar princípios e orientações para eis 
sistemas de ensino na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de 
propostas pedagógicas. (BRASIL, 2013, p.82). 

Conforme divulgação em nosso país, mudanças recentes ocorreram na LDB (BRASIL, 1996) como a 

Lei 11.114 (2005), com a finalidade de tornar-se obrigatório o inici:> do ensino fundamental aos seis anos da 

Idade, alterando os seguintes artigos da LDB: 6º, 30, 32 e 87 da LDB e da Lei 11.274 (2006), dispond,J 
2 
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sobre a duração de 9 anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de J ;J 

idade, alterando os seguintes artigos 29°, 30°, 32° e 87°. Sendo assim, o atendimento na educação irr'antil J' 
passou a ser oferecido às crianças com de O a 5 anos: crechB até três anos de idade; pré-escola dei 4 a 5 

anos de idade. (PADOVINI, 2016). 

De acordo com os apontamentos de Padovini (2016), outra recente publicação refere-se à Emrnda 

Constitucional nº 59 de 11/11/091 que garante a obrigatoriedad,e da criança na escola a partir de 04 amxs dei 

idade, ampliando assim, a educação básica obrigatória e gratuita dos 04 aos 17 anos. De acordo com <:!Sta 

emenda, até o ano de 2016 os municípios deverão se organizar para garantir esse acesso a todos. 

A partir desse importante marco histórico, avanços mltwantes ocorreram no cenário da educ.ação 

infantil em busca da garantia da qualidade no atendimento e nas açõBs de trabalho como forrn.ação 

especifica dos profissionais e construção de um currículo que p1iorize atividades pedagógicas e contemple o 

conhecimento científico, cultural, ético e formação da cidadania e de valores. 

•·· :Z.3. Capacidade de Atendimento: 

A Creche Sementinhas irá atender para o ano de 2019, 04 turmas SEmdo do Infantil li ao Infantil V, 

totalizando em 93 (noventa e três) crianças. 

2.4. Forma de Atendimento: 

O atendimento será em período integral (07h00 às 17h00) de segunda ás sextas feiras. 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: 

Atendimento as crianças da Educação Infantil, cadastradas na instituiç[10 por ordem de inscrição cum 

prioridade as crianças oriundas de responsáveis inseridos no mercado de trabalho e crianças :le 

vulnerabilidade social. 

Pais que estejam inseridos no mercado de trabalho com comprovação em carteira ou Declaraçã1J e 
Residir próximo à Instituição. 

2.6. Caracterização da Clientela: 

A área construída da Creche Sementinhas possuí aproxirr,adamente 800m2
, localizada à Rua M1:11ia 

Rosa, 3-27, CEP 17054-350, na Vila Independência, (próximo à Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Enrique Bertolucci), oferecendo atendimento às familias que re.si:lem na região: Vila Ascenção, Vila Sout,, 

VIia Nipônica, Jardim Ferraz, Vila lpiranga, Vila São Francisco, Vila Falcão. 

1 
Disponível em: http:/lwww.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm. Acesso em 16/09/2016. 
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A inserção de mais uma escola na região da vila inde~ndência poderá favorecer para o progresso do~/ 

bairro, estimulando a abertura de novos negócios devido ao aumento da circulação de pessoas. 

A região também apresenta algumas empresas e comércio podendo colaborar com os funcioniuios, 

sendo mais um local de atendimento às crianças. 

Até o ano de 2017, aguardam mais de 80 clianças (na lista de espera), aproximadamente, 75 fam lias 

para o atendimento na Creche Sementinhas. 

:2.7. Experiência na realização do objeto da parceria: 

Os sócios fundadores da Instituição Creche Sementinhas, bem como a sua mantenedora a l~ireja 

Aliança Clistã Missionária de Bauru, desenvolvem trabalhos voluntários com a infância há mais de 10 élllOS 

na cidade de Bauru. Com atividades de acampamentos de férias, escolas bíblicas, treinamentos para 

professores que atuam na infância, eventos e palestras de formação e orientação aos pais e educadores, 

• · ajuda humanitária em regiões de catástrofes e enchentes (Mariana- MG, São Luiz do Paraitinga- 8P) 

desenvolvendo um trabalho educativo com as clianças. 

Além disso, o sócio fundador Enilson David Komono, atual membro do Conselho Fiscal d13sta 

instituição é também sócio fundador, coordenador e conselheim fiscal da Associação Wise Madness C'ue 

atende mais de 200 clianças e adolescentes através de três convênios firmados com a municipalidade (cfais 

de "Serviço de Fortalecimento de Vínculos" e um para a manutenção de nossa "Casa Abrigo'), além de 

trabalhos em parceria com o CMDCA, COMAD, Secretaria da Cultura e outras Prefeituras de nossa regii!o, 

somando experiência no trabalho com a infância. 

Sendo assim, após as atividades educativas voluntárias já desenvolvidas com a comunid1:1de, 

observou-se a importilncia em contribuir com a educação formal do município, unindo forças nei,ta 
importante parceria. 

4 
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3. DERNIÇÃO DE METAS 

3.1 Plano de Ação: 

Mt:TA5 
(O que se pretende 

atlnalrJ 
Promover o 
desenvolvimento da 
criança por meio do 
trabalho pedagógico 
através das diversas 
áreas do conhecimento. 

ÃÇÔES 
(O que?) 

1· Língua Portuguesa: 
promover a compreensão do 
uso social da linguagem oral e 
escrita como meio de 
comunicação e interpretação 
do melo. 

ESTRATÉGIAS 
(Como?) 

Trabalhar com o nome próprio - Identificação, 
por meio de crachás, chamadinhas, ajudante 
do dia entre outras atividades elaboradas. 

Proporcionar aos alunos, por melo de 
Parlendas e Trava-línguas o contato com 
diferentes gêne.ros ora!s e escritos. 

RECURSOS (financeiros, materiais e 
humanos) 

Equipe profissional capacitada 
Cartolinas, Papel Cartão, Fitas, 
Canetas, diferentes Livros (novas 
aquisições literárias), visuais em sala 
de aula. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 
(Período de tempo) 

Projeto: Maleta Literária Desenvolver hábitos de leitura e Interpretação 
textual do aluno e estimular a participação da 
família no processo de aprendizagem. 

Equipe profissional capacitada. 1 Anual 
Aquislçaõ de uma Maleta/Bolsa para o 
projeto Maleta Literária, giz de cera, 
canetinhas, caderno de desenho. 
Ampliar acervo de Livros da Instituição 

2· Cienciência Sociais e Desenvolver um trabalho de conscientização ! Equipe profissional capacitada. 
Naturais: Aproximação dos sobre a Importância, características e habitat 
alunos com o mundo animal, dos animais em nosso melo ambiente . 
apresentando as diferentes 
características, habitat e 
importância para o nosso 
meio ambiente. 

Desenvolver nos alunos os I Adquirir um animal, permitido para ambiente I Equipe profissional capacitada. 

• -

Primeiro Semestre. 

Primeiro Semestre. 
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cuidados com a natureza e a escolar, para que as criança<; possam Aquisição de aquãrio - ou capocltação 
responsabilidade da acompanhar o desenvolvimento/ fases e do local para receber um novo 
organização do ambiente com promover passeios ao Zoológico Bauru/ Canil Integrante à escola (ariima!) 
animais domésticos e da Polícia Militar . 
t~h~lh~.. ,..,...,,. ,, ... 1 ..... -.. ..,_. 
.,_.., ... ,., ... , \.IVIII WCIIUl'O'O pUI 

meio da sensibiiização ao 
mundo animal. 

Conscientização dos alunos e 
familiares quanto ao uso 
racional da água. 

Desenvolver um trabalho continuo de Estudante/ voluntário da Educação 
orientação sobre a importância da água em Flsica para uma aula diferenciada 
nosso ambiente - livros, músicas, teatros e sobre Esportes. 
construção óe painel iniormatlvo. 
Projeto: Fazendo Arte na escola. 

Primeiro Semestre. 

3. Artes: Despertar nos Re!eitura das obras de Artistas Brãsileiros 
alunos o gosto e a Interação como Romero Brito, Tarslla do Amaral, Ivan 
pelas artes: apresentação, Cruz. 

Equipe profissional capacitada. 1 Anual 

apreciação, criação e 
expressão das diferentes I Exposição de Artes com a releltura das obras 
linguagens. 

4.Matemática: 
com os 

Desenvolver 
alunos a 

Uso da bandinha como melo de proporcionar 
a aprendizagem sobre os diferentes tipos de 
instrumentos musicais, tipos de som, 
elementos do som e ampliação de repertórto 
musical. 

Apresentar diferentes jogos de raciocínio. 

Estabelecer relações de contagens oral em 
diferentes contextos por melo de variados 
(lhiP.tn.t:: A fil('Jlrc::n~. 

• 

Livros, visuais, tintas, canetlnhas, 
informativos no Painel e orientações 
com profissionais da área. 

Aquisição de Telas entre outros 
materiais para a releitura das obras. 

Bandinha, Cds, Dvds e recursos de 
áudio visual. 

Equipe profissional capacitada. 
Dominó de vlnilona, quebra-cabeça, 
jo;jos àe ;y,emorizaçoo, modelagens, 

-

Anual 

6 
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Promover a aproximação 
das famílias com a 
aprendizagem dos 
alunos. 

geométricas no espaço, 

5.Cultura corporal: 
proporcionar e Incentivar 
ações corporais por melo das 
brincadeiras e danças 
colaborando para a 
expressão, comunicação e 
Interação da criança com o 
grupo. 

Parceria Escola e Família 

Reconhecer espaço e formas por meio de 
circuitos elaborados pelas professoras e 
variações de atividades na areia (baldes e 
recicláveis que possibilitem a exploração dos 
conceitos cheios, vazio, pesado, leve, grande 
e pequeno, dentro e fora etc.). 

Promover a roda de muslcallzação como I Equipe profissional capacitada. 
atividade de rotina diariamente. 

Cordas, Cones, Bambolês, Boias, 
Brincadeiras ~orp_~~: ~~:~~to,.,~~~•-;e~~ 1 ~~~-ta de . Basquetinho, Amareilnha de 
Seu Lobo, H~tó:10 ua VVIJJVIILti!, rc:t::,::;tt!O fiel vin11ona ecc. 
Floresta entre outros. 

Circuito e gincanas com Jogos de competição 
como corrida do saco, corrida com bolas etc. 

Encontros com os pais com o I Equipe profissional capacitada. 
desenvolvimento de temas pertinentes ao 
trabalho da escola. 

Anual 

Anual 

Aplicações de atividades I Promover uma Festa da Família. 
que despertem o interesse 

Diretoria, Coordenação, professores, 1 Anual 
equipe de apoio, alunos, familiares e 
voluntários. na família pelo processo de 

aprendizagem da criança: 

• • 
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FINANCIAMENTO TOTAL ANUAL - SUBVENÇÃO 

Período Valor 
Mensal R$ 28. 706,01 · 

Anual - Jun à Dez /2019 R$ 200.942,07 

Residual • Jan à Maio /2019 D t AC ? ?O 1:1\ ''• -.v,..,.,,u,.,,,u 

Valor a ser considerado Jun/Dez R$ 247.280,57 

/ 

• 

Obs: 

-
Vaior acumuiaâo devído pagamento de Férias e adiantamento de 
Fevereiro com recurso da subvenção do ano de 2018. 

1 
1 
1 
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Formação 

Cargo 1 C/H 1 Regime 1 Salárlo T,..+~I 1 T--1 

Proflsslonal E:-:;:;:-iV~ ~i::;.t; ê Tía~,,1:;1i:ri~5 ·--· ._ ..... , 
' 

1 ~ ' ' 1 1 ,~.' ' ' ' 1 1 
~ Fevereiro/ . 

Trabalhlsta Líquido Mensal ~ ' Dezembro ... ' 

' - Provisão de 
Provisão Demais 

~ ' 
Benefícios 132 encargos INSS 

Férias 2019 

\:.! • ~ FGTS IRRF PIS INSS FGTSePIS 
Encargos 

r. 
iz:; D 
e,,. ~ VA/VT 01/dez 13º 01/mar 

3 Ensino Médio Auxiliar de Creche 40 CLT 3.289,00 289,41 o 36,18 1161,01 617,20 301,47 102,5 100,49 34,17 5.931,43 41.520,01 

1 Ensino Médio Auxiliar de Creche 30 CLT 903,42 78,56 o 9,82 324,05 150,00 81,83 27,82 27,28 9,27 1,612,05 11.284,35 

Secretário 
,. 

' 1 Ensino Médio (Assistente de 30 CLT 1.221.44 103,36 n 12,92 393,55 150,CO lüi,67 36,61 35,89 i'i,2 2,073,65 14.515,55 
Sen,Jço na escola) 

1 

Ensino Médio Cozinheira 
14.729,05 

1 40 CLT 1.169,77 96,01 o 12· 330,46 317,20 100,02 34,01 33,34 11,34 2.104,15 
0,00 

1 Ensino Médio Servente de Escola 40 CLT 1.169,77 96,01 o 12 330,46 317,20 100,02 34,01 33,34 11,34 2,104,15 14.729,05 

Ensino Superior 
Coordenador 

1 - licenciatura 
Pedagógico 

20 CLT 1.527,09 132,79 o 16,6 547,76 150,00 138,32 47,03 46,11 15,68 2.621,38 18.349,66 
em Pedagogia 

licenciatura em 
Estagiaria 30 soo o o o o,oo 

1 Pedagogia 
o o o o o 

317,00 817 5.719,00 

5.719,00 

1 
Ucendatura em 

Estagiaria 30 o o o o 317,20 o o o o 817 
Pedagogia soo 0,00 

0,00 

Ensino Superior 
4 - Licenciatura Professor 22 CLT 5,312,30 458,14 o 57,27 1889,84 600,00 477,23 162,26 159,08 54,09 9.170,21 64.191,47 

em Pedagogia 

13 TOTAL 27.251,22 190.757,14 

9 
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~~4.1. 
1 --· -- --- • - Fonfll de Recurso: Municipal 

\...!; 1 r,~Wfezi ôa despesa Cus'w Maiiiil Custo Total (Jun à Dez) 

SERVIÇO..S D!: 1 !:RCE!ROS 

Pintura, encanedor, Jardinagem, limpeza da calha e recarga de 500,00 3.500,00 
. extintores, limpeza de Limpeza Caixa D'igua, Dedetizaçio - controle de 

~ - n..,,.s, Manufllneãn do Ar condicionado, flm""za do FIitro de áaua etc. 

"" '\J Coleta de Lixo residual do Consultório Dentario' 52,00 384,00 
......_ 
~ 

Escritório de contabllldade 1.061,66 7.431,82 

~ ~ 
'- .e:, TOTAL 1.613,66 11.295,62 

'Essa prestação de Serviço Possui Contrato . ... z ~ 
i u :I: Fonfll de Recurso: Estadual 
! ~ 

_, 
o Natureza da despesa Custo Mensal custo Total ... u.. 

! 

Fonta de Recurso: Federal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custe Total 

4.2. DESPESAS DE CUSTEIO (material de consumo! 
Fonts de Recurso: Municipal 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total !Jun à Dez\ 
CPFL Energia 550,00 3.850,00 
DAE Departamento de Agua e Esgoto 700,00. 4.900,00 
NET - Telefone e Internet 179,00 1.253,00 
Colchões (30 unidades) 328,57 2.300,00 
Materiais de Escritório 50,00 350,00 
Manutenção predial - consertos em geral 100,00 700,00 
Tintas para pintura do prédio 285,71 2.000,00 

TOTAL 2.193,28 15.353,00 

10 
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Cu•io niBJli!!i~i r"n•- Tft ... l f h•• A,-., ··--·-- -- _ ..... ,.. .. - ' ......... - . .,._, ,.,_, .. -·, 
Equlpam,,ntos e Malartal Pennanenta 

TOTAL 

4.3 • RELATÓRIO DAS DESPESAS 

Natureza das despesas Custo Mensal Custo Total (Jun à Dez) 

Despesas com Recursos Humanos 27.251,22 190.758,54 
Despesas com serviços de terceiros 1.613,66 11.295,62 

Despesas de custeio 2.193,28 15.353,00 

TOTAL 31.058,16 217.407,16 

,p p p 

4.4-APLICAÇÃO DOS RECURSOS JUN / DEZ 2019: 

Natureza das despesas Valor 

Total das despesas de Jun a Dez 217.407,16 

Projeção 13° para NOV/DEZ 2019 8.527,51 

Pagamento das Férias (salário Jan + 1/3 Férias) 21.718,53 

TOTAL 247.653,20 

Valor do Repasse público Jun/Dezembro + saldo residual de Jan/Maio: R$ 247.280,57 

Total da aplicação dos recursos Jun/Dez + Projeções Férias e adiantamentos: R$ 247.653,20 

A diferença entre o repasse público de R$ 247.280,57 (Jun/Dez) e o Total da aplicação dos recursos (Jun/Dez) de: R$ 247.653,20 é de R$ 372,63 que deverá 
ser custeado com recursos próprios. 

11 
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5-CRONOGRAMADEDESEMBOI..SO 

5.1 • SUBVENCÃO 
6ª Parcela 7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela 
28.706,01 28.706,01 28.706,01 28.706,01 28.706,01 28.706,01 28.706,01 

5.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/ AUXÍLIO f valor do reoasse mimfciDBI J sra auem fez opcão} 
6ª Parcela 71 Parcela 8ª Parcela ga Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 1~ Parcela 

6. CONTRAPARTIDA (quando houver): 

A diferença entre o repasse público de R$ 247.280,57 (Jun/Dez) e o Total da aplicação dos recursos (Jun/Dez) de: R$ 247.653,20 é de R$ 372,63 que deverá 
ser custeado com recursos próprios. 

6.1 AUTOMÓVEL: ( ) sim (X) não 

12 
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' 

PROC. N9 

FOLHAS 

ESTATUTO SOCIAi 

Capitulo 1 

Artigo 1º - A Ação Comunitária Pousadense, ·constituída em 1oi16t2002, é uma entidÍK!e 
_ de _Civil, pessoa jurídica de direito privado, ele natureza beneficente de assist~nc.ia,s(;í~al, 
filantrópica, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado,, Olf.J s1:lde\à :rua 
Homero de Oliveira Ribeiro, 2-19, Pousada da Esperança 11, no município de El;~uru, Estado 

- -de São Paulo, Cep nº 17023-005 e foro em Bauru. 

Artigo :Zº - A Ação Comunitária Pousadense tem por finalida_de o âesenvo!vimento: de 
•\ ações sócio-educativas a crianças e adolescentes, bem corno às sti.asf?miíias; em situ~ 

de risco pessoal e social, objetivando à inclusão.de modo a alcançarem_ os c:füeitós :sõóiálE 
elencados na Constituição Federal e Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. · 

§ 1º - Para cumprimento de sua finalidade a Ação Comunitáriâ PousadeAse ~;e_pràpÕi,t ª= 

1- Criar e manter programas que assistam e promovam as famílias elas crianças ~ 
adolescentes matriculados na entidacle; · 

11- Firmar co_nvênios com entidade_s _públi~E\S ou pri_vadas- que pt1~sibilitem, e 
desenvolvimento de . suas atiyidades, .subr11eter1do-se -às · exig{f1ci11s leQaii 
pertinentes; · _ . 

Ili- Criar e manter atividades complementares à escola, acqmpant,amentc, psicológico 
atividades culturais e recreativas, que não -contrariem as normas de proteçãc 
previstas no Estatuto da Criança e de, Adôlescente; 

IV- Realizar parcerias com entidades afins. 

' . Parãgrafo 2° - A Ação Comunitária Pousadense, é uma entidade de assistência social..q1,11 
presta serviços gratuitos e permanentes-aos benefici$rios: abrangidos ·,p1;1là' lei Orgânica d1 

]. . 

-l--

. Assistência Social - LOAS e a defesa e garantia de seµs direitos. · , 

Artigo 3° - No desenvolvimento de suas atividades a Ação. Comunitária ·PoúsadeílSI 
oromoverá o bem _ e5t1;1r de todos, sem preconceitos de origem, raça, s.oxo, idade- , 

• l,?i, ..,-'J, ' • .l . • /t . 

_ quaisquer outra&.fórma~ de discriminação. 

Ar_tigo 4° - A Ação Comunitária Pousadense terá um Regimento Interno que é.provado pel 
_ Assembléia Geral, disciplinará o seu funéloGamento_. 

. : ;'J · _ · · Artigo :º -A fim de, cumprir sua finalidade, a .entidade se organizaril em tantan unidades d 
.. _ ---1~--- . _. pr.estaçao de serviços, quantas se fizerem necessúrias, as -quais serão reuidas pel 
1 __ d}. R!;lgimento Interno aludido ao artigo 4°.-
: \~ ' ' o 

,'!I, '. 

.Parágrafo Único - Poderá também a entidade criar .unidades de prestaç-ii:) de serviçc, 
·para a execução de atividades visando a sua auto-sustentação, utilizand•:• dH todos e 
meio lícitos, aplicando seu_ resultado operacional integral e no desenvCllvimento <;ler-

. -·· _ºb:t'.vi:ns~itu~onai~. li í ( --~-· t --~-- ... 
. -.... '"ii~_;_,.;.~1J ~ ~ Q , ,.,,._~-·~··--J 

dfwJ:t;n/Jt.:;_r)7;;-J::_ ) 1 , • _.. , , , , ,, _,, . :i· \)_ J;._. .... , .... ,,, 



Capitulo li 

Dos sócios, suas responsabilidades, direitos e deveres: 

Artigo 6° • A Ação Comunitária Pousadense, é constituída por número limitaoo de sóci9si 
\· distinguidos em três categorias: · · · · · 

1- Fundadores: os que assinaram a Ata-de Fundação da entidade; 

• 
\, li- Participantes: aqueles qµe participatem ativa e graciosamente das ativü«lades d$ ·· 

V\ . · entidade, oferecendo apoio material e/ou seus serviços; · . · ·· · · 

i~ \.,. · Ili- Contribuinte: a pessoa que contribuir mens·atmente com uma quantia, a .ser 
\
. 

1
. · determinada em Assembléia Geral; 

~ . ' 

'

·:; . · IV- Beneméritos: aqueles que se distinguirem por benefícios relevantes, conlribui_Çõe~· 
-' · · ou ser1iiços, oferecidos à entidade, mediante, proposta apresentada e apro11:1da pelé(I 

~ . diretoria; . 

~ :- .. Artigo 7° - Os sócios fundadores, participantes, contribuinte.s e beneméritos. far~i~ ::P1'.lí"1~-~~;-_,, 
Assembléia Geral. . '. ' ·.· ,· \.,· . 

~ Parágrafo Único: Os sócios contribuintes que farão parte da Assempleflia Gefàl tj(➔il,~r,~f 
estar contribuindo mensalmente e no mínimo há três anos. · · ·· ·. ' · 

· . · Artigo 8Q - A qualidade de sócio é adquirida pela assinatura do termo. de admissllo ti~ liYTÓ · 
· de matrícula e vinculando-~e então à entidades assist~ncial 

. Parágrafo Únic!): Na t,ipótese da abertura de matrícula sem .as respectivas assii1aturas c1ç>· 
-' ' sócio no comp~!'::r~['?.}i_Yro, fica esta considerada nula, ·cte plerio diteito. 

0 

tt) 
,Artigo 9° · ~ delI1h,;são de sócio efetiva-se p_ela sua averbE1ção no _livro de.matrícula,.c:Om- . 

, ·.data e assinatura do sócio e dos representantes legais da entidade assisl$n<~al: 

Artigo 10° : A eliminação do sócio será aplicada por decisão da Diretóriá em vírtucJ.3 de: . ·. · 
1- Infração legal ou estatutária; · ·· . 
li- Descumprimento de qualquer qbrigação assumida perante a enti<;láde as~iátelJ~(~i _· 
sóci0 contribuinte; . . . · .. ,,.-; -.:· 
Ili- Por deixar de contribuir mensalmente a mais de 03 anos. ·· · · ·,:'. 

. § 1° O sócio eliminado deverá ser. notificado de tal decisão por aviso de rec_ebirne,nfo·(AR);,: i 
ou edital publicado em jornal de circulação local. · · · ·., , '. · 

. . ' .. 

§ 2° A eliminação se tornará efetiva mediante termo circunstanciac;to transcrito r.o·livró-da:· 
mat:íc1Jla, ou anexado no mesmo, carta enviacla com aviso de receb·~· entoou 1:ubiicàçãP 

em Jornal. l' . ~"'e" , · J t· r I · ,V"-;;.·· : 

À 
/ ..... (- : i . · . (1U . .~- . I l,,r (; ~ . . ' •' 1 

(1•,:;;,i/f/ft:.: .... -;.I-;;;;;~ ~i ,1,1 r) 11/1/1.. lí "r ,,,.,.,ff rtÍIP,,t.1/"?:..-- ~.•··~·-,,· 



§ 3° Caso houver recurso provido pela 
readmitido. 

lPFOK\JLHLAS. '~" e 7i y T G z:e 7] lo .J ., .u 
~22!. ~ d 

Assembléia Geral o sócio eliminado se~/ 

A>tigo 11 - A eoo,Jueoo do sócio sem.,,., CONFE à~ O] 
1- Por dissolução da entidade assistencial; Q ,til 
li- Por morte do sócio; 1 
Ili- Por deixar de atender os requisitos estatutáribs de ingresso ou pi'iõe:i'irmmiimfr,,r;.,·cr:·-

1 4 JUN 2019 
·., . • Artigo 12 - Constituem direitos dos sócios: 

~

.í: \ 1-, Votar e ser.votado para os cargos eletivos; f · • ·. 11- Solicitar a convocação de assembléia geral; . · 
· . l!l- Sugerir a Diretoria por escrito, medidas ou providências que aspiri3m .ao 

·\ aperfeiçoamento operativo da entidade, bem como denunciar qualque~, ~esoluçãé> que fira 
. as normas estatutárias da Ação Comunitária Pousadense; · 

. IV- Participar efetivamente dos eventos promocionais. 
l \ . 

·~·. •·· 

t . . 

· .. 

Artigo 13 - Constituem deveres dos sócios: 
1- Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e regimentaís; 
li- Comparecer as assembléias, tomando parte dos tràbalhos; 
Ili- Acatar as. deliberações das Assembléias Gerais e da Diret9ria; . . 
IV- Cumprir com pontualidade todos ós compromissos àssumidós perante a· e,ntidade 

assistencial. 

Artigo 14 - Os sócios não respondem, nem mi:ismo subsidiariamerite, pelas otwigações 
sociais ou financeiras da entidade, assumidas pelos 6rgãos-diretore1s ou seus 
representantes. 

~'-: Artigo 15 - A .admissão de novos sócios será feita mediante .a aprovação da Diret,: ria. 

Capitulo Ili 

Dos livros 

Artigo 16 - A,~l,~q.pomunitária Pousadense possui os seguintes livros:. 
1- De ma1F,Jcula; . .. 
li- · D.e atas ,de Assembléias Gerais; 
Ili- De atas de reuniões de Diretoria; 
IV- De atas do Conselho Fiscal; 
V- De presença dos sócios nas assembléias; 
. VI- Outros, fiscais, contábeis e trabalhistas •Jbrigatórios. · 

Parágrafo único - É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas. 

Artigo 17 - Os livros de que tratam os inciso:, um do artigo al')lerior serão aukmiicados, 
~umeractos rubrlcaqos e os demais observarão as normas que lhe sejam pertinentes: 

Artigo 18 - No livro de matriculas, os sócio:; serão inscritos por ordem cronl)IÓHiQ8 <la 
admissão, nele constando: . · 
.1- Nbme, data de nascimento, e_stado civil, nacionalidade, profissão, enderé.ÇO,: n\i .. dQ 
CPF e da carteira de identidade; · · 

11- }úmero de ~aldcula do 1cio ~ eoedade;. ; 'Wt'fi'~~ • 
1,,.,-,,;:;,_,:;_)':vl..::;...,,,, ~-::-. Â-.., 1 f. . j,I ( + • o , --' '". .l. . 
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Ili- Data de admissão do sócio e, quando for o c<krrrtr.nii í>i~ 
eliminação ou exclusão; . . 
1\/- 'Assinatura do representante legal da entidade e do sócio nos termos de adri'iissão 
e, quando for o· caso de sua demissão; . 
V- espaço para lavratura das causas de eliminação ou exclusão do sócio. 

C~pít1.Jlo IV 1 i\ 
· -~.. . Dos re~ursos Econômicos 

Artigo 19 - Os recursos econômicos necessários para atender os •. ,objetivos ca Ação 
Comunitária Pousadense, serão obtidos através de : 
1- Contribuições voluntárias; 
11-. Rendas de órgãos internos da obra; 
IV- Doações e legados; 

· V-- Eventos promocionais; 
VI- Outras fontes que não firam seu Regimernto Interno. 

· Artigo' 20 - Os recursos econômicos prov1míentes dos incisos anteri0n3s ... $er~ 
depositados em conta corrente bancária que· só será movimentada. coiijµnt~rrié(1t\i,p~io: 
Presidente e 6 Tesoureiro da entidade. · · · · -.:· · 
§ 1° - As doações· ou contribuições voluntárias, qever.1o _ser depositadas um· coAta 
bancária em nome da Ação Comunitária Pousacle,nse. 
§ 2" -Aos contribuintes serão emitidos recibos para abatimento no Imposto deRunda. 

Capítulo V 

Da admjnistração 

Artigo 21 - A Ação Comunitária Pousadense seré1 administrada por: -
1- Assembléia Geral; 
li-- Dire!ofj!=I,, ... , , 
Ili- Cons131fw Fiscal 

b 

Artigo 22 - A Assembléia Geral dos sócios é o órgão máximo da entidade assi ,fontjàl 
dentro dos limites legais e estatutário$, tendo poderes para de~içlir sobre os.ti,~géíCi~ti' 
sociais, e suas deliberações obrigam a todos os sócios, alnda que ausedes '_ou· 
qiscordantes. · 

Artigo 23 - A Assembléia Geral coiistituir-se-ádos sócios mri pleno gozo de seu:; dire'itos 
estatutários_ · 

· Artigo 24 - A convocação da Assombléia Geral será feita por me.io de edital !):fix-,ed1J ·tfá 
sede da entidade, publicado na imprensa local, por circulares ou outroE;' meios· 
·convenientes, com_ antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

Parágrnfo Único - Qualquer assembléia instalar-se-á em primeira convocação com a 
' maioria dos sócios inscritos até a data da m13sma, e em segunda convocaçüo com 

qu::"n' :':~: P]ª"~;m f e f • ' ( .. ., ~~,!~ ·• 



r 
PROC. Nn fo/1 / f 1 

. FOLHAS \ 5 7 3, 
Artigo 25 - Os editais de convocação das Assembl~ias Gerais deverão conter: 
1- .A denominação da entidade assistenciai, seguida dl:I 13Xpi"essi'lo "Convoc;.açã10· de 

. . Assembléia Geral", com a especificação de se tratar de Ordinária ou Extraordinária;. 
:~·-.. · .. 11- · O dia e a hora da reunião, em cada convocaçã.o, assim como o loc;al de, sua 
: · · realização, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da sede; · 

· .. · ·_ · · 111- O quorum de instalação em cada convocação; 
· [ IV- A o;dem do dia dos trabalhos; . · 

· · \. V-. O núm_?ro de associados que dispõe a entidade, pan,;1 efeito da apuraçã<l cio quq~_l'.if 
de 1nstalaçao; · • . ·. ,:;: ·, .. :. 

- VI- A assinatura do responsável pela publicaçi1o. · • · •· •· 
. ,· 

Parágrafo Único - Excluem-se, na contagem de quorqm estipulado nestE! €u,igo,. os 
· componentes da diretoria e os membrós efetivos do Célnsefho Fiscal, • · • 

. Artigo 26 - Nas Assembléias Gerais .cada ·sócio terá direito a um voto . 

''¾! "'" . ("' . fã 
::::> S = 

. Parãgrafo Único - alvo os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, aos .quais _é 
-dedado atuar como procuradores, cada sócio poderá mpresentar um outro, mediante 
procuração específica por instrumento público ou particular, com firma reconhecid,s. · 

· Artigo· 27 - Os sócios presentes as assembléias gerais dexerã9 ·se identificar e .e:ssin* o 
livro de presença, e.só terão direito a,voto após cumprida est~.formalidade. 

Artigo 28 - Na discrição de assunto oe interé.:;se exclusivo de determinado sóGio; e~te 
poderá participar dos debates, mas sem dir.eito a voto. · ' 

A1tigo 29 - As deliberações serão tomadas por maioria simples ·cte voto dcii! ~~cjil;I~ 
presentes, e só poderão versar sobre os assuntos constantes do edital. dei,conv,oca~0;;· · .. :-; 

. ~ .. . . 

Artigo 30 - Os trabalhos das Assembléia Gorais serão dirigidos pelo Preshentê :da 
entidade, exceto nas que forem por ele convocados. 

Parágrafo Primeiro - O Presidente, 01.1 qualquer outro m_embro da Dir.etoria ou :do 
Conselho Fiscal não poderá dirigir quando a assembléil'! .estiver déliber~ndtl sobre o 
relatório e as contas da Administração, sendo ehlão substituídos pelo sóciç, cjua :for, 
designado pelo plenário. · 

ti~w.1~·,1·.: . . o 

Parágrafo Segundo -:--- Q presidente. ·da assembléia, designado .. na forma _do .parétgr(:lfo 
a11terior, escolherá um sócio, para na qualiqaçle de sec::retárici, compor a mesa dire,tora. tjos 
trabalhos. · · 

Artigo 31 - É da competência das;'Assembléias Gerais a destituição dos mombros da 
-diretori1:1 e do Conselho Fiscal, em fase de causas que a justifiquem .. .. \:,;, .... _ :; 

\. -~~- .. - 1 • • 

' · Parágrafo Único - Ocorrendo' destituição que possa afetar a regular.icladé <la 
0 a ministração ou fiscalização da entidade, poderá a Eissembléia. desigl')ár d•;ip\rà}:is· 

. ~ ~ocia~o~, administrad~res e conselh~ir_os fiscais ~roviii~nos até ~ posse cjó:~ ~n~iV~Si 

º
~[, Ja ele1~0. se efetuara no prazo max1mo de trinta dias, c9ntadof da ·(j.e11::i~Ile!,\q1:1' 

. O~ ssemblé1a. . · 

~ ( Artigo ·32 - ? que ?c~rre~ em assembléia deverá constar de ata circunstanciada,· quEi 5(3rá 
tu 0:; lavrada em hvro propno, lida, aprovada e assinada, pelos integrantes da masa ,c.iret.órá e 
~ _C}' · -por pelo menos cinco (o5) membros de~ignados pelo ple(iário. 

S . J= .. ,~~~3;;j_~s Ass_e;iléia~
1 
Geraio/[º~erã~!r o~dinárias ~~ extraordinárias.v9{~~%',dL 
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FOLHAS l J 11 

· Artigo 34 - A Assembléia Geral, ordinária realizar-se-á n s e março de cacla ano;:/· 
competindo-lhe; 
1- Deliberar sobre o relatório anual da Diretoria, e, o plano de Ação para o próximo ano; 
li- Deliberar sobre o Balanço Financeiro e Patrimonial e parecer do Conselllo Fiscal; 
Ili- Eleger e empossar a cada dois anos os memoras da Diroloria e Conselho Fiscal; 
IV- Deliberar sobre quaisquer assuntos de interes:se da entidade, constantes do eclilal de 

convocaçiío da assembléia, salvo os de compelência exclusiva da Assembléia Geral 
extraordinária, enunciados no artigo 39. 

Artigo 35 - A Assembléia Geral ordinária será convocada pelo Presidente da Entidade . 
• Assistencial ou, no seu impedimento, pelo que o substituir. 

Arti~JO 36 - Quando da convocação da Assembléia Geral Ordinária, na fÔrma do arli;io 24; 
a Diretoria deverá informar que se acham á disposição dos associados: 
1- Apreciar o relatório anual da Diretoria e Plano de Ação para o próximo ano; 
li- Decidir e aprovar as contas e o balanço anual; 
Ili- Parecer do Conselho Fiscal. 

Artigo 37 - A aprovação do Balanço e das contas exonera de responsabilide1de os 
· membros· da Diretoria e do Conselho Fiscal, salvo ,3rro, dolo, fraude ou simulação. 

Artigo 38 - A Assembléia Geral Extraordinária, que será convocada a -qualquer tempo, 
quando da Diretoria ou o Conselho Fiscal entender neçessário, ou ainda quando um quinto 
dos associados, em dia com suas obrigações perante a Entidade Assistencial, a pe,dir por 
escrito, indicando a ordem do sai e fundamentando sua solicitação, lerá competência para 
deliberar qualquer assunto, desde que relacionado no edital de convocação. 

Artigo 39 - Compete exclusivamente, a Assembléia Geral Extraordinária, dois le1rç:os dos 
associados presentes, deliberar sobre os seguinte,s assuntoB: 
1- Reforma do estatuto. Social, 
II- Decidir sobre a Extinção da Entidade Assistencial, 
Ili- Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens_paLrimoniais. 
IV- Aprovar o Regimento Interno. 

Diretoria: 

Artigo 40 - A ólr~t6ri'l:f'será constituída por: 
Um preside.rite, .um vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e negundp 1 i~ tesoureiro, todos às sócios eleitos em assemt,léi,a geral e será representada judidalmente 

(J ~; ou extrajudicialmente pelo Diretor Presidente. 
( '\ ==> J -, 

' ..... " 
§ 1º - O mandato da Diretoria será de dois (02) anos, contados da data da As.:;embléia 
Geral que os elegeu, não devendo hav.er mais do duas reeleições consecutivas. 

. 2º - Os dirigentes em qualquer caso permanecerão ern seus cargos até a i:<>sse do.s 
ovos Açlministradores e Conselheiros Fiscais, a quem deverão prestar contas dos atos 
raticados no período posterior !a data do balarn,o aprovaclo pela assembléia gemi. 

§ 3" - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente,, até o ·seu 
término. 

~ O• Artigo 4'1 - Os diretores não são pessoalmente responsáveis . 8 contraírem em no/1e da entidade no limite de suas atribuições. 

--- +----~ ,, / ' / ( r> {} .0.'t-1~~.:~·,;,{~:~;}:-'~:_ ,f f.,n 1•,'J ~, .. , -~;- .. , , · /1,')1,'\:':· 



§ 2° - Serão, no entanto, pessoalmente responsáveis pelos prejuízos causados·'a ,sntidade 
· por culpa ou dolo. 

\ Artigo 42 - Não podem compor uma mesma diretoria os parentes entre si até _:rngun,dô, 1 \ grau, em linha reta ou colateral. · · 

\f 

r 

Artigo 43 - Não recebem seus diretores, Gonsolheiros, sócios, instituidores, bonfei!or,es 
ou equivalentes remuneração, vantagens .ou benefícios, direta ou indiretamente, ·reir 
qualquer forma ou titulo, em razão das competências funções ou atividades que lhes 
sejam atribuídas pelos respectivos atos consiitutivos. •• 

Artigo 44 - Compete ao Presidente: , 
1- Representar a Ação Comunitária Pousedense ativa, passiva, judicial E eJ<lfà• · 
judicialmente em conjunto com o Diretor Vice Pre:,idente; 
li- Cumprir e fazer cumprir este estatuto e o rE1gimento interno; 

Ili- Convocar e presidir as Assembléias GeraiB e as reuniões de Diretoria ressalvado o 
. disposto ·_no art. 30 e seu parágrafo primeiro; 

·_IV- S4pervisionar, coordenar e dirigir as atividades da entidade; 
V- Apresentar à Assembléia Geral Ordinária o relatório anual da Diretoria; 
VI- Movimentar em conjunto com o-Diretor Vice-Presidente ou 1° Tesoureiro, as conl~s 
bancárias da Ação Comunitária Pousadense; 
VII-· Proferir o voto de desempate nas decisões da Diretoria. -------· 

CONFER ÓM O 1 
Artigo 45 - Compete ao Vice Presidente: ORI '' L 
1- Substituir o Presidente em suas faltas; - Wli.. .:...... 
11- AGsumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término; 01.9 
Ili- Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente. · 

Artigo 46 - Compete ao Primeiro Secretário: 
1- Secretariar as reuniões.da diretoria e Ass13mbléia Geral,_ redigindo as competentes 
atàs; 
11-
111-
IV
v~ 

Publicas Iodas as noticias das atividades da entidade; 
Substituir- o,P.residente e o Vice Presidente durante seus impedimentos; /? 

Elaborat'relatórios :das atividades .da entidade juntamente· coi:n o presidente; 
Exercer as demais funções inerentes ao cargo . 

. . 
Artigo 47 - Compete ao !,;egundo Secretário: 
1- Substituir o Primeiro Secretário; 
11- Assumir o mandato em caso de vacância, nté o seu término; 
lll- Prestar de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretáric 

Artigo 48- Compete ao Tesoureiro: 
1- Arrecadar e contabilizar as contribuiçõ13s dos associados re' das .,1u ~ílios . e 
donativos em dinheiro ou em bens, mantendo em dia a escrituração, '~tia ;,mprovada; 
li- PHgar as contas autorizadas pelo Presider.le; ' . 
111- Apresentar relatório de receita e despesas, sempre que forem solicir :1dos; 
IV- Apresentar o relatório financeiro para ser !:lUbmetido à Assernblêia• C:' eral; 
.V- Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal· . ' 
VI- Assinar com o Presidente ou 1º. Secretário cheques, recibos e quita-,;ões; 
VII- Conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário- e doeu nento:, relativos. 
a tesouraria, inclusive contas ~fnc~rias; / /! . _ ~j .90t.VA.I\A"t~l; 

·-- , . 
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VIII- Levar ao conhecimento da Diretoria, qualquer 
arrecadação e situação financeiía da entidade social. 

Artigo 49- Compete ao Segundo Tesoureiro: 

,~1go/ '1 ~3:11:" 

irregularidade, pe1tinent~1 

_ 1- Substituir o 1°. Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos; 
li- Assumir o mandato, em caso de vacânci~1, até o -seu término; 
HI- Prestar, de modo gera!, sua colaboração ao primeiro Tesoureiro. 

Artigo 50 - A_ Ação C_omunitária Pousadense b?á um C?nselho Fiscal, co~stituiclç, d~Jrê'\ 
membros efetivos e tres suplentes, todos associados eleitos pela Assembléia Geral, -:: · 
§ 1°. O mandato dos membros do Conselho Fiscal·coincidirá com o mandato dof; rhernbroi 
da Diretoria. ·· 
§ 2º. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal os parentes dos Qi~etores até· segµhd< 
grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse _,gt.ati. ·· 

Artigo 51 - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente · uma __vez ~~'!,.J;s, 
extraordinariamente sempre_ que necessário, atendendo a: convoca~ã0 de _<W~Jq·_ td 
seus membros ou da Diretoria. - · ·- ' ·-. 

Artigo 52 - Compete ao Conselho Fiscal: 
1- Examinar os livros de escrituração da entidade; . 
li- Examinar o balancete mensal apresentado pelo Teisoureiro, opinando a_mspoi~b;. 
111- Apreciar os balanços e inventários gue acompanham orel~ório:antial da Dire1tci)rià; 
IV- Opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por pai:te da instituição; · 
V- Examinar todas as contas da entidade; 
VI- Verificar a ampliação das verbas orçamentá~ias; 
VII- Denunciar à Assembléia Geral as irregulari~ades encontradas; 
VIII-_ Proceder·a exação do patrimônio; 
IX- Sugerir medidas de caráter. financeiro; 
X- Emitir pareceres quanto à processos ou questões que lhe forem enca{Tlirihado~; -
XI- Deliberar sobre os recursos interpostos pelos Sócios e_ encamintiá-los a Asi;e'1nblé 
Gemi. -: 

Capítulo VI [•"'ON ----
"- F ECOI\~ o : 

Do F'atrimõ~i; ·'. .. , ' . . NAL r 
- ' . H J 2079 ·-:-- . 

Artigo 53 - O patrimônio da Ação Comunitária Pousadense será constitL1íclo d~ bar 
móveis, imóveis, veículos e semoventes, açéies, apólices de dívida publica, c:1JrJ~:i~u. içO 

· dos associados, auxílios e donativos em dinheiro ou Eispécie, bens e direitós adqV.Jrick 
doados ou legados. 

Artigo 54 - A Ação Comunitária Pousadense aplicará suas rendas, seun rec4rsos 
eventual resultado operacional integralment1~ no território nacional, na manut:en,~o- e 
desenvolvimento de seus objetivos institµcionai$. 

Parágrafo Único - Os recursos advindos do~ poderes públicos deverão .!13r a~1iC!3C 
dentro do município de sua sede, ou, no caso de unidades prestadoras _de-s.otl(içqs ~ i 
vinr,uladas, no âmbito do Estado concessor. 

Artigo 55 - A Ação Comunitária Pousadense distribuirá resultado8, -divi~encJ. 
bonificações, participaço_· esl.o pareei a do seu patrimônio, sob nenhuma forma .. 

' . i !·~ f ( I {, ~~ .1 O- ·_ 
-- ·-· .1 . 1 ' ~ ,. __ · . ,;} ....... :.:..i:UJ~_•.:·. .. . --"'---·--- / , A, . .. ,... . /r . . . ~ /Í,. //ZJ .. ,-,~•-- ~•,-. ·. 
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Artigo 56 -A Ação Comunitária Pousadense aplicar 
nas finalidades a que estejam vinculadas. 

PROC. lile __ f.._1..__{J_(i:....,? __ 

FOLHAS A S 5 ::}-

Artigo 57 - A alienação ou aquisição de bens da Açtlo Comunitária Pousaôense isó 
poderá ser concretizada após aprovação em Assembléia Geral. · 

'· 
Artigo 58 - Em caso de dissolução ou extinção, destina o eventual i:~1ttirri?f1iO: 
remanescente a entidade congênere, dotada de personalidade jurídica, ~mi .séid.~;,e\' 
atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente ·.no rnunidpiôiâe 
origem, e registrada no Conselho Nacional de Assistência $ocial - CNAS; iheKiStií1dq; a 
urna entidade pública. · · · 

'· 

Artigo 59 - A Ação Comunitária Pousadénse não ~011slituirá patrimôQiP exc;lusi\t> ele ~m 
grupo determinado de indivíduos, famílias, entidades ele c:lalise ou sociédade sem can~ter 
beneficente de assistência social. · · · · 

Capitule, Vil .y' 
[\ 

\ Das disposições garnis . . 

• 1 • ·~i· A1tigo 60 - O presente estatuto poderá ser ref,Jrmado, no todo ou em parte, em q1,1alqµet 
tempo, por decisão da maioria absoluta dos a:isociados, presente em Assernblúia G~ra_; h, 

· especialmente convocada para esse fim, e entrará em vigor na data de seu_·n~~ii\t.r6·l;lm:.•. 
1 cartór·io. ' · ·· ....... ·. · · 
ó ' 

· · (· · Artigo 61 - Os casos. omissos ou obscuros relativos ao·- presente Estatt)lô, set,ão . $. · resolvidos pela Diretoria, e referendados por Assempléia,Géral. ' ·: 

f2 • .;_,. 
~-

ALTIVO MARTINS 
VICE-PRESIDENTE 

)t V-<~c\; \LOw Lo:,;tw~;0 1~@ 
VALDIRENE ANASTÁCIO FARIAS 
1° SECRETÁRIO 

. ---. 
. Ct:>M (t 
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FOLHAS 

PromU1Vr a fnclu.rãa so,.:wl !la t:uioda11ia solulâna au..n-ê$ dD edu.:.açilo, a,ltura, la:::er ~ e,pone. capat:lla#lo profusumd ~ progrwruu de 
geração de renda. deadolnc-entu, b-e,i c.omo a· .masfomWm. nt sll'.1~~0"'1 rucopenoal.11ioclal 

ATA 
REUNIÃO ASSEMBLEIA GIE.RAL 

ICXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DA AÇÃO COMUNIT ÁRJ[A POUSADENSE 

DATA: I0/03/2017 LOCAL: Sede da Entidade: Ação Comunitária Pousadense ~ Projeto 
Foimiguinha" Rua flavio Antonio Gonçalves !-85- Pousada da Esperança Il- Bauru-Sp. 

PAUTA: Fonnação de Chapa para eleição da nova Diretoria da Entidade Ação Comunitária 
Pousadense '·Projeto Formiguinha" com Gestão 20l7-2019, IEi:eição dos Membros. 

Na.data do dia dez de março de dois mil e dezessete as l 9hs com~ previsto no edital de 
convocação publicado pelo Jornal da Cid.ade de Bauru no dia 17/02/2017, O Senhor Presidente 
M21teus Batista Santos, inicia a reunião agradecendo a preiença de to:ios e pede que seja 
indlicado uns dos presentes para secretariar a assembléia e nesse instante a Senhorita Thanielle 
Regina da Silva se oferece para secretariar qual é aceito por todos os presentes. O Senhor 
Pr1:sidente deu por aberto as inscrições das chapas, assim irti,;;iou-se a inscrição para formação 
dal; chapas para nova Diretoria. Ás vinte e duas horas as inscrições foram encerradas. Não 
ocorrendo nenhuma impugnação, deu-se início a apur,1ção ,:los votos, sendo obtido o seguinte 
resultado: Chapa "Forrnigones" clci.ta por unanimidade. Niio havendo nenhuma duvida ou 
impugnação durante o processo eleitoral, a comissão el~itoral 4_o.mologou ~- Çhapa ·· 
Formigones" Presidida pela Sr. fabiane Regina da Silva -Sm:Ü:a. como a única chapa inscrita O 
]>rosidente · Sr. Mateus Batista Santos informou que a elleição ocorreria na data do dia 
15/03/2017, co!P~ocorre1_1 S!)l!lentç Uffi!i chapa ~qi~~J:<?!1~!.fente foi reali.za9ll a .. itl!'içlío 
sendo declara~ a chapa elei~ po_,r unai:ti!J)Íclade e apresentado os eleitos para nova Gestão 
2017-2019. Presi~!'Jltc::: Fa.biane Regina da Silva Souza; Vice-Pr~.idente: David da Silva 
Pinheiro; 1° TesÕreiro: Renan LjubISlavic Sperb; 2" Tesoirei:ro: Jeferson Baptista felisbino de 
Almeida; 1 ~ Secretaria: Adriana Genezia Meringue Vitor; 'l' Seçretariq: Victor _Rodrigues de 
Almeida; 1° Membro do Conselho Fiscal: l'..,u,_ciene RodriB,ues Damasceno; '2" Membro do 
Co•nselho F iscai: Bianca Camacam de Moras{ 3° Membro di> Conselho Fiscal: Dirce Rodrigues 
Dourado; Mel)lbro Suplente: Juliana de Alencar Siqueira. O Senhor Presidente Mateus Batista 
Sa:ntos informa que a data do dia 15/03/2017 será para a nova Gestão eleita explanar sobre suas 
propostas. Não havendo mais nada a ser decidido, o presidente da comissão eleitoral 
parabenizou a representante da chapa pela li:mra do processo e deu por encenada a presente 
assembléia Sendo assim assinam a presente ata: Presidente da Comissão Eleitoral: Teresinha 
de Fatima Santiago Gandaia, Secretaria Samantha Camacam e Membro Romilda Aparecida de 
Mlrins presente a~: fiel da lavrada no l~-vro Eu Th ~ÍJ:,a da Silva, lavrei esta 
ata e assino ~j(Ín.tam~~ o wes,id".11, e o m e~~-J9itoral. 

-:T~eres;;~1~a~difft~~~s~:~"'iit(:;;;gt:~
1
-Gan~';;t..~-di;aii~ "-- ~ / '-~~~;;~ ~ 

Presidente da Comissão Eleitoral Secretaria da Comissão Eleitoral 
J --~-~~~~=----·co1\IF 

o .... _ OMO 1-
L 
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Presidente: Fabiane Regina da Silva Souza 

Endereço: R Arlindo Pinto Ferreira 2-51 Maiy Dota- Bamu 

Cep: ·17026710 

Profissão: Educadora Estado civil: Casada 

CPF: HG.899-078/78 

RG: 45.243.535-3 

Naturnlidade: São Paulo- Sp 

Fabinne Régina da Silva Souza 

1 Vice-- Presidente: David da Silva Pinheiro 

Endereçb: Rua Homero de Oliveira Ribeiro, Pou_sada da Esperança II, Bauru 

Cep: 17.022.650 

Profissão: Auxiliar Administrativo 

CPF: 404.013.538-50 

RG: 46.633.133-2 

Naturalidade: São Paulo- Sp 

--'t--'W!,/4"--1\~ 

ilva Pinheiro 

Estado civil: Solteiro 
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Declarada de Utilidat.Je Püb'1ca Municipal pelo Decreto sob.n" :-..737, de 26/12/2011 
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h ,,,110 ·,·r ,t 11i. /11.1âu \1iciol 1•" t'"k1<lm1w .wf1d,írl(I ,11t·u1 és d11 ed11r.:c.rçdv. c11l111ra, loze1 e esp_orle, cC1paci1pçlio projissionaf·e progranliu ,'e 
.t.:1•,v~olo ,/,• 11•11clr1. ,li: ,rd,,/r.1, r11n'f. ht•m como th stk.1,1 {c1111rfias. em situaç,1o de riscv pessoal-e sociof. 

GESTÃO 2017-2019 

I" l"es,1ur,01ro: R~nnn Ljubislavic Sperb 

R. Treze de Maio. 23-20. Jardim Estoril IV - Bauru-SP 

t"q1: I 711 I h-170 

l'rofo,ii, ,. l·· ,tudanle 

Cl'I · i82.7'J~.6."l8-9.1 

\{( ; _ _;·1_•)'17.571-6 

Nalurnlidudc: São Paulo-Sp 

Estado Civil: Solteiro 

•·; 

'.-1 
'' . ' 
1' 
'' ' ' '' 

1' 
' ' ! 

L______ -·- - ·-

e'' ·1 esu11rciro: .leferson Baptista Felisbino de Almeida 

I<. l 1,,·ar Swcnson 03-190 Pousada Da Esperanya li 

l cp: I 7112~(,.111 

l'n_)li·~~f,~1: Entprcilciro 

l l'I·: .1111.678.198-01 

l\t,: .U 701.811 

f\.nl11ral1tlrnle: 'iíl" i'nulu-Sp 

.letersa FelisJino de Almeida 

Estado Civil: Casado· 

' i 
1 
f 

' 1 

' ,· 

1-, 
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2• OFICIAL DE nEGtsrno CIVIL DE PESSÓAS JURlÍtic'Ãs 

Ação Comunitária Pousa nse · MICROFILMAoo-Nº 64.38 
Inscrição Municipal nº 517344, CMDCA nº 11~lillillili~. 

Sede: R: Flávio Antônio Gonçalves, ntJ. 1-85 •· Pousada da Esperança li 
CEP 17022-690-Bauru/SP - Fundado em 16/10/2002 

CNPJ: 05.385.580/0001-04 Fone: (14) 3237·3106 

http://projctoformjguinll.a.tnmblr.com/- proformiguinb§@.qmail.com 

' GESTÃO 2017-2019 --'-;-~;--:~--+1-J'U· 
FOLHAS 1 5 (;, 2, J;._ :'... ; 

1 º Secretario: Adriana Genezia Meringue Vitor 

R Arlindo Pinto Ferreira 2-54 11ary Dota-· Bauru 

Cep: 170.267 .1 O 

Prof'issão: Enfermeira Estado civil: Solteira 

CPF: 384.674.868-48 

RG: 47.085.545-9 

Nattll'alidade: São Paulo- Sp 

' 

Adriana Genezia Meringue Vítor 

2° Secretario: Victor Rodrigues de Almeida 

Endereço: R. Fo1iunato Rodrigues de Moraes nº 1-54 Vila Serrão, Bauru-Sp 

Cep: 17.053.349 

Profissão: Advogado 

CPF: 389.282.898-90 

RG: 47.711.581-0 

Estado civil: Solteiro 

Natm:alidade: Bauru- Sp 

Victor Rodrigue:, de Almeida 

!' 

!' 
1· 

'' ' 
1 

1 ' 

1 : 
1 ; 

1 • 

1 
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11 n.-o..:.,.:.~;.;;7j --Ir·~-,, MICROf!LMADO- Nº 64.380 : 
- • 1 -. 1 ' . 

' 
Ação Comunitária Pousadense ,r;: 

Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto !1ob.n° 3,737, ele 26/12/2011 .~ ; 
Sede: R: Flávio Antônio Gonçalves, nº. 1-85 - Pousada da Esperança,11 1 

t:,cr.o o:o,~u,"rt,!ll' .. CEP 17022-690. Bauru/SP - Fundado em 16/10/2002 '·.,::.;::,::-· •. ,... 1 
P\11'5f'llHlH CNP.J: 05.385.580/0001-04 Fone: (14)~237-3106 

..,, \ 
2 E o-'·~ 
V 
\LI cr: 
·I.LI -
u. -· zO 

sJ 

Pn111wye1·a lnalruüo .mcit:fl e" cidadcmta :wftdótJC1 tllrm-ét d" educação, Ctllturo. lro:ur e esporte, cc,paaftaçã.o prc:?ftssionaJ e programtU de 
g1Wl1çav de rendo, de adoleSCl''1lt11., httm CMIO 00' sr1a.,famíltas. r.m sfh.u-;ao diJ risco pessoal e.ioctaL · 

GESTÃO2017-2019 . 

l ° Consellio Fiscal: Luc iene R.0drigues Damasceno 

R. Alcidcs Gil.vão Franca, Ol-9Z Pousada da Esperança Il. 

Cep: 17023-JOO 

Profissão: Do Lar 

CPF: 333.765.018-07 

RG: 40.557.630-4 

Naturalidade: Salvador-BA 

Estado .Civil: 'Solteira 

.d~ ru: Gf. Á]q .,r,"'A',Í. Q ~ 
Luc iene Rodrigues ·Damasceno 

2º Conselho Fiscal: Bianca Camacaru de Moraes 

R. Sady Am9rim 4-50 Jardim lVIarambó. 

Cep: l 7030-650 

Profissão: Es'tudante 

CPF: 455.782.098-07 

RG: 37.056 ,JOI-4 

Naturalidade: São José dos Campos- Sp 

Biam;a· Camacam de Moraes 

Estaqo Civil: Solteira 



1° OFICIAL DE$lEGISTRO CIVIL DE PESSOAS niii>JC.UDEBAtmf Jsr 
1 

ft.UCROflLNADO-N• 64.Jtlll i 
. - 1 

Ação Comunitária Pousadense . 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decr.,to sob.n• 3.7:17, da26/12/2011 

· Sede: R: Flávio Antônio Gonçalves, nº. 1-85 -Pousàda da Esperança li 
CEP 17022-690-Bauru/SP-Fundaoo em 16n0/2002 

CNPJ: 05.385.580/0001-04 Fone: (14) 3237-3106 
\\.\'.t\JJrr•;_: , ~·)~~t. q:h,• ..:Nn hr - rJIOformiau:nha@.ru_nillf~ f dÍ 1r,, J~ 

PROC. N9 l l:t t, 
1 

Mi-• , FOLHAS 15 b~ / 
7 

Q.. 
P,·omoniro tnclu.sliv soc,ar e o ctdodmrfo sol1démaot•·avts da educaç8o, cultura. lazer e esporle, aapacttqçifo pro}is.Jfonãi e'progranrm f • ! 

ge.rm;fio de remia, de adole,fc1:mtes, {111m como 6., sua: firn111ün em sftuaçilo d8 risco pessoal t1 social .! 

GESTÃO 2017-2019 

3° Conselho Fiscal: Di~ce Rodrigues Dourado 

R. Av. Antonio Fortw1ai:o l-8l · 

Cep: 170.2:!0-91 

Profissão: Do Lar 

CPF: 170.610.288/74 

RG: 24.935.141-9 

Naturalidade: São Paulo-Sp 

Estado Civil: Viúva 

bD. _Ln,C 12 -1~ . 1J /4?-1/4-n,q do 
Dirce Rodrigues Dourado 

Suplente: Juliana de Alencar Siqueira. 

R Mácmo 8-71 

Cep: 17011-201 

Profissão: Biólóga 

CPF: 408.739.618-54 

RG: 48.1112.927-8 

Naturalid~<le: Santo André-Sp 

Estado Civil: Solteira 

' 1 
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Ação Comunitária Pousadense 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto sob.n• 3.737, de 26/12/2011 

C..:-11.:• ·~ 
Sl,ÇAO COM11NlfAAIA 

PO\l!IAllfNst Sede: R: Flávio Antônio Gonçalves, nº. 1-85 - Pousada da Esperança li 
CEP 17022-690 - Bauru/SP - Fundado em 16/10/2002CNPJ: 05.385.580/0001-04 Fone: (14) 3237-3106 

www.proietoformiguir.ha.·;o.n.br/- proformiguinha@qmail.com 

GESTÃO 2017-2019 

NOME: Fabiane Regina da Silva 

E-MAIL: pedagogia psico@hotmail.com 

TELEFONE: 11 98547-5187 
NOME: David da Silva Pinheiro 

LIL: david.pinheiro@hotmail.com 

TELEFONE: 11 98282-7351 
NOME: Renan Ljubislavie Sperb 

E-MAIL: renansperb@yahoo.com.br 

TELEFONE: 14 99668-1914 

NOME: Jeferson Baptista Felisbino de Almeida 

E-MAIL: proformiguinha@gmail.com 

TELEFONE: 14 997035442 

NOME: Adriana Genezia Meingue Vitor 

' AIL: adriana.vitor@hotmail.com 

TELEFONE: 11 96564-9764 

NOME: Victor Rodrigues deAlmeida 

E-MAIL: victor brs.rodrigues@hotmail.com 

TELEFONE: 14 991782524 
NOME: Luciene Rodrigues Damasceno 

E-MAIL: proformiguinha@gmail.com 

TELEFONE 14 991756512 

.., 

• 



Ação Comunitária Pousadense 
Declarada de Utilidade Pública Munlclpal pelo Decreto sob.nº 3.737, de 26/12/2011 

Sede: R: Flávio Antônio Gonçalves, n•. 1-85 - Pousada da Esperança li 
CEP 17022-690 • Bauru/SP • Fundado em 16/10/2002CNPJ: 05.385.580/0001-04 Fone: (14) 3237-3106 

''"'i~'!:!.,QLQÍ\\!tofor1,,1guin:1a.conJ.br./- m:9..fprmiauinha@gmail.com 

GESTÃO 2017-?.019 PROC.Nl_...;....;c...:....;...;..l..--
FOLHAS 

NOME: Dirce Rodrigues Dourado 

E-MAIL: profonniguinha!á'.gmail.com 

TELEFONE 14 991756512 
l\JOMl"-:: Juliana de Alencar Siqueira 

, 

E-MAIL: profom1jguinha@gmail.com 

TELEFONE Não consta 

•. 
-

.. 



-m VÁLIDA EM TODO o TERRITÓRIO NACIONAL »amrr,i 
· ~~~º 45.243,535-3 2 via ~t!~~~Ao 21/05/2015 

NOME 
FABlANE REGINA DA SILVA SOUZA 

- o · 
, fll,JAQÃO" 

,AAIMUNOO NEVES DA SILVA 
: :/ ~~~ Tf.l>EU OE PAULA PINTO DA SILVA 

,,/,jÁlVMUOAD; 
::, ·s.PAULO • SP 

DA.TA OE :--IA!' .!ME-· ~-~ 

19 /04/1983 

.DqcORIGEM' , 
· SAO PAULO - SP 21.SUBD SAU~ º~ /NºS3988 

CPF ~~ · 

-316899078/78 Otltjtdodt ~ii:i=Jl~ .11' 

ASSINAWAA 00 DIRETOR .- LEI N• 7.118 OE 29/08/83 

. ·i~ttn: Rlã'IÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL JGllE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

.J , Sl;CRETARIA DA sÉGURANÇA PÚBLICA 
_ l~S.nTUTC JE IOEl'ltlF!CAÇÃO RICARDO <ÍVt.llll.ET-ON O.li INT 

( CARTEIRA OE IOENTIOAOE 
. . . 

•-,:-•••. --· -····--·---· 
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N I\U Of1UNITARIA PUU~,fll)I 
A' JUPI fl P., J O 07!:> 
1 1A f DWIRGES 
1 70G 1 160 BAURU/SP 
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li 
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PROC. 

~L~~5~- ipJ, · 
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1.-ont. de f·nerg1a Elel"1ca 
(l7~J✓ 1 :JR6 s!ffie e 

ela'.;, d ( •><são 21105'2019 
Dan de 1esentaç,10, 24f05120- 9 
f>iig 01 • 
C onta ·rn 1lrato Nº 31008369 • !í68 

Leitura P óKimo Mês 19 06/" 019 
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1\NL!l!)_ApE_DE FOR~ECI ENTO b IIEIIIIIII , 
Pa, a ,:onsulta dos mdit:adores acesse nosso stte www.cpíl C ) 11.br 

UM<olf1:Wwl!ifJi!mlll ···-
11--1no 

061Cn,', 018 R$ 7 "3,03 

11■1111 
1 Ô" AC- •·pn,5,i,o COBfl'IRE'10S OCOtlSUMO REGISTRA,C, F PODE:t.\•) :ORRl:R A RES-
~ i.i.o U• CONTRATO \Pó H1ESES-O.RT99 E TO-RESOL41 110 DOCTO(i)VENO-

l S POlli'~ SER lt1Dl:::11oc , A('S ÔRGJ,OS OE PROT CRiiDl"O. < /ISO POS:;1 A COllRAIII

:. tê 11-RC EIROS l'A l'OII A É 'OSSIVEL REFATURAR SEIII O A! FERIDO V\ .OR. 

IJód!XbAllt B:>nco 

:310083691568 
Total a Pagar (R$) 

906,44 
;oata de Vencimento 

04'116~019 
"l' 1 ";H_,ij,. 1 J 11 1, :,:>1 ·18~ série e _ 

f:
-s,;~ conta poderá ser Pª!l.ª n, _ 

MC'/\?INLCR 

----------~ 
~~nc~ :lo ·nai~crto de voM C ~ ra a lista completa no site www.,;i:~ .com.br" 

~ M/\l~C/l OE AARL'DA <:·MJPOS 7-0G • J0 PEl"ROPO US 
,,·ui,JrOUL I\V ~JI( • PI\L LO 2-ec> VllA DLITI~ 

",.llNjlL PAHAISO ---- -- H SAI.VA[,OH FIIJ\HDI O •AD iA4 135 VII.ASOIITO _ ----------~ 



Firr •nda 
i\.',ir,i:terk. da Fa-:,endi. li 

Confira os dados de Identificação da Pessoa ,.,1., foica e se houvm qualquer c,vergência, providencie juntei à 
RFB a sua atJalizar;ão cadastral. 

A informação sobre o porte que consta rieste e-:: ·nprovante é a de•clarada pelo contribuinte. 

-------------------·· ·-------·------·----------
REPÚBLICA Fl::DE ATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIC 1\11\L DA PESSOA JURÍDICA 

05.385.580/0001-04 08/11/2002 

.. 

'N-'Ú-'-ME_R_º;:;...oe_,_Nr._CR_,_ÇÃ_º ___ '---c-o_M_ P_R_o_v_A_N_TE __ ,: i~ ,-N-SC_R _ _ i_ç_Ã_o_e _º_e_s_,_T_u_A_Ç_Ã_o....L-OA-r._A_ºE_A_ªE_R_ru_RA ___ --] 
MATRIZ ::t1DASTRAL 

[
NOf.lE E'-4PRES.ARI.Al 

ACAO COMUNITARIA POUSADENSE 
_____ --] 

TITIJLO DO ESTAt,EL ECIMÉNTO (NOME DE FANTASIA) 
PROJETO FORMIGUINHA 

PORTE ] 
OEMAI!~_ 

COOIGO E DESC'<IÇÃO DA ',TIV !JADE ECONÓMICA PRIN . ..-A· __________________ _____ - - ] 
94.3043-00 -Atividades de associações de de•esa dl:_ !imitos soe a s 

[

CODlGO E DESCRJÇAO DAS ATIVIDADES ECONôMICAS SE:CUNDÀf< Ã; _-] 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas 1ig;1das .. cu hum e• A arte 
94.99-5-00 - Atividadt!s associativas não especlficad~!· anterionnentn 

[
CODIGO E DESC:RiÇAO DA NATUREZA JURIDICA --_] 
399-9 - Associaçào Fnvada --------· 

[
LOGRADOURO _ __ --] ~ 9 J ~NlO _ ___ -_] 
R HOMERO DE OLIVEIRA RIBEIRO L..'.'.._ l___ 

CEP --7 
17.022-650 _j 

Bl<IRRO'DISTRITO -, 

POUSADA DA ESPf:.RI,NC~.'.. !__j 

[ ENDEREÇO E.E IRÓNICO ------ ---- -·-] 
[

ENTE FEDERAllVO RE.SPO JSAVEL (EFR) 

- ***** 

~:] 
_____ -:] 

____________________ :] 
DATADASITUA OCADASTRAL -] 

[
SITUAÇAO CADASTHAL 
ATIVA -------------------------- 08/11/2002 --

[ !VOTIVO DE SITUA.ÇA.0 CADASTRAL 

·----------
___ :] 

[
SITvAÇAO ESPEC\Ai._ 
*****•** L.

D- A-TA_D_A_s_n _uA_Ç_A_o_Es_P_E_c,_AL __ --] 
******** 

·-----------·------------------- -----
Aprovado pela lnstrnção Normativa RFB nº 1.Uê:3 de 2 1 de ceze11bro de 2018. 

Emitido no dr3 13/06/2019 às 09:54:19 1data E.. 1 :>ra de Bra ; í ia) Página: ·111 

t; 330 
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11/06/2019 Imprimir Certidão 

PREFEITUIU. MUNJCIPAL. l)E BAURU 
PROC. Nt (q 

Secretana e 1~ Economia e Finanças 
Departamento ~k~ An ecada1;fio Tributária 

FOLHAS J G....._ 

Comprovante de lnsr:i-iç-o e cl«~ Situação Cadastral 

Código da C e111dão gerado: 1963276 
Número da Inscrição Municipal: Data da Abertura: 
51 7344 09/11/2010 

Nome Empre·sarial: CPF/CNPJ: 
ACAO COMUNITARIA POUSAOENS :: 0!5.385.580/0001-04 

Endereço Fiscal: Número: Complemento: 

RUA FLAVIO ANTONIO GONCALVE :; ·1-85 

CEP: Bairro/Distrito: UF: Município: 

17 022- PARQUE RES. POUSADA 
690 ESPERANCA DA 

Telefone: Tipo: 
(14) 32 jl-3106 

Dados da Atividade 
ISSQN: TUFE: Início : 

99.99 4.47 09/1 1/2010 

Descrição da Atividade: 

SP BAURU 

Ramal: 

Coniercial 

'Término: Nome da Atividade: 
ENTIDADE ASSISTENCIAL - SEM 
FINALIDADE LUCRATIVA 

CLUBES SOCIAIS,ESPORTIVOS S11 ,!LARES, SEM FINS LUCRATIVOS 

Situação da 
Inscrição: 
ATIVA 

Data da situação: 

11/06/2019 

Certidão e1nit1da em: 11/06/2019 

18CF6E06 r,J.45A123FE1709EE~A1O1E1 
e, IYf de aL terit1cacão 

P, éH1d das Cerejeiras, '· -t,9 - Bauru/SP - CEP: ·1 7040-900 
Fone: (14) 322] 1614 - Fax: ~14) 3234-2 993 

http //w .vw.baur .1.sp.gov.br 

www2.bauru .sp.gov brlfimmc.Js 'u:rt•rioeslímprim1r _ consu ·;i .c1spx·;•.; 1 !:' 632 lf &cl ,ave=1 8CIFôE06D7045A 123FE 1709EEOA 1 D1 E 1 1/1 



14/06/201!1 lm;:,rinur Certidão 

PREFEITURA MUNICIPAL. IGE BAURU 

Secretaria : ,3 Economia e Finanças PROC. Ne 9'1/(f 
Departament::> rfo An-ecada!;üo Tributári --

1
-c:...~--:1....a~+--b--

1 FOLHi\S ~ - , , ---===========~ 
CERTIDÃO NEGA T VA D: TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Documento emitido eletrôn c .3men·e. NúmHro da trarsação: 1745316 

lnsc:rição Municipal: 517344 
Contribuinte: ACAO COMUNITARIA POLSADENSE - 05.385.580/0001-04 

Endereço Fiscal: RUA FLAVlO ANTONICl GO CALVES, 1-85 
Atividade: CLUBES SOCIAIS,ESPORTIVOS SIMILARES, SEM FINS LUCRATIVOS 

Em1>resa aberta em: 09/1 1/2010 

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de écorclo com informaçõeis colhidas em nosso H stema 
de controle de tributos municipais, a ine:c stência de débitos em relação a inscrição municipal 
acima d'scrirr1nada. 

Esta, certidão refere-se exclusivamente ao :i Trib Jtos Mcrbiliários H abrange somente a iri :;crição 
municipal acima identificada. Nos termos do Ar-. 102 do Código Tributário Murncipal do 3auru, 
fica ressalvado o direito da Fazenda M .1r icipal de cobrar eventuais débitos anteriorn,, que 
sejam apurados posteriormente à ern1ssãc e este documc3nto. 

Certidão e·n tida em: 14/06/2019 
Prazo de Validade: 6 TE:se; (Lei 4571 de 25/08/2000) 

Praça das CereJeíras, 1-~ 9 - Bauru/SP - CEP: ·1 7040-900 
Fon~ (14) 3235- 1:330 -- fax: (14} 3234-2993 

http://w,,wbaJru.sp.gov.br 

-40:.?ABB971.) 54 3F05..:E3EF9CEF9F02D89 
Cl1 1vE de 1Ltenticaç.ão 

http:Dwwwbauru.sp.gov nr/fm:mcas/cert:Jdoes/impr'im1r_cor1sulta.asrr.?c=174531'5,1chave=4D2ABB9702!i43F054E:3'EF9CEF9F02D89 m 



L 

14/06/20' 9 1 ,omrirCertodao 

PREFEITU ~ \ v1ur IIC AL DE BAURU 

Sec etarh :le Economia e. Finanças PROC. N•__,;~s...~'-----
Departamen11, c,e , recadação Tributária FOLHAS::'.:========~:c..1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS PESSOAIS 

Documento emitido eletrôn Gé1rn~nte . Núrr,ero da transação: 1965309 

CPF/CNPJ: 05 385.580/0001 -04 

Co11tribuintc: ACAO COMUNITARIA PCl.lSADENSE 

Endereço: RUA FLAVIO ANTONIO GON :;ALVES 1-8ti 

A CERTIFICAMOS para os devidos f ns, de a,:ord) com mformaçõe~; colhidas em nosso sistema de 
w- cortrole de tributos munrcipais. a i, 1, iX'!ót:ncia de débitos municipais em relê 1:ão ao 

cortribuinte acima discr minado. 

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Pessoais (Por CPF/CNPJ) e E brélnge 
somente o contribuinte acima ident14cad1J rJoc:: ermos do Art 102 do Código Tributário l'vl Jnidpal 
de BaurL, fica ressalvado o direto da Fa7,~nd2 \t1unicipal de cobrar eventuais débitos a1teriores, 
que seJam apurados posteriormente à em 31,ão deste documento. 

Certidão :ff11tid 3 e'TI: A 4/06/2019 
Prazo cie Validade: 6 Tieses 

(Lei 4 !5:71 de 25/08/2000) 

58876E08i3 :B:74C5265E338:1318O1A18 
Ct Jlle de autenticaçãc, 

Praça das Cere erras, 1-.59 - Bauru/SP - CEP: 17040-900 
Fone: (1 4) '322Z--1514 - Fax: (14) 3234-~~993 

http:/'v 1'I. V✓• auru sp.fJov.br 

www2.hauru so aov br/ftro;:1n1:;-,,.c;lcert tloes/imonmir com:11I1 1 1! o)'.·•• =1:J6510 3&d ave==•5E 876E0885BE7 ~C5285E338931 B01A 18 111 
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MINISTÉRIO DA F l\ZEND \ 
Secretaria da R<:r, •tn Fec ,Hal do Brasil 
Procuradoria-Ger, 1 da f- 3 ,enda 1fac1o n::i l 

CERTIDÃO POSITIVA COM EF i-: TOS De EGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TF!IBlJTOS 

FEm RAIS E À DIVIDA ATIVA DJ1 UNIÃO 

Nome: ACAO COMUNITARIA POUSADENSE 
CNPJ: 05.385.580/0001 -04 

Ressalvado o d1re1to de a Fazenda Nac1or· ,11 cobrar e insere ver quaisqu,er dívidas de 
res;)onsabíltdade do suJeito passIv J ac: rr:,3 d e,Hicado que 1ierem a ser apuradas, é certificado que 

í. constan, débitos admi111strndos p ,a Secretaria dé1 Receita Federal do Brasil (RFB) co n 
exig b1lidade suspensa nos terrrio~; do a t. 151 da l e, nº 5.1 72, de 25 de outubro de 1961> -
Código Tnbutáno Nacion:1I (e-, 1, ou objeto d ·3 decisão Judicial que determina s1.,a 
desconsideração para fins de cert :i :a;ão ca regula ridade fiscal , )U ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida 11tiva da União ('.)I\U) na Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN este docJrnento tem os mesmos efeitos da certid~o 

negatI'1a. 

Es,a <.;ertidão é válida para o estacelec1me ·1tn matri7 e sua~ filiais e, no caso de ente federativo, pa ra 
todos os órgãos e fundos públicos da adir inistraçãc, direta 3 ele vinculcdos. Refere-se à situação co 
SUJE:Ito passivo no âmbito da RFB e da FCF \1 e ób1 ange irclusive as contribuições sociais previstas 
n:-is alineas 'a' a 'd' do parágra'o único do , rt 11 da Le, nº 8.212, de 24 .:Je julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está cond1c o Ia j a à venficaç~ o de sua autenticidade na Internet, nc s 

endereços <http://rtb.gov.br> ou <http://v..'\11,,v.pgfn gov br>. 

Cerddão erniticl:l gratuitamente cor1 base r a =>ortaria Coniunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Em1t1da às 09·39:03 do d;a 22/03/2019 <rc ia e da ta de Brasili;=i>. 
Valida até 23/09/20í 9. 
Cod1go de controle da certidão: 63BE.BA 1:;.7788 1D39 
Q, 1alquer rasura ou e, •1enda in-1al1dara es e docun ento. 

1/1 



A ÇAO 1:0IAUNITARIA 

POIJSADENSE 

Ação C•l •n \.lmtnria Pom;adense 
lnsc.-ição Municipal n~: 17344 CMOCA nº 118, CMAS n" 38/2013 

Sede· R. ;:Iáv10 A 1 ôr,io e , 1çêh es, 1 •º. 1-85 - PJusada da Esperança 11 
CEP 17C2" 690 • Jau u/S~ - Fundaoo em 16/10/2.102 

CNP.J 05.38:1. ,8(1/000ª-04 Fone· (14). 

_ _ -!~'~_.'e"'"· ____ 12 ..:.·º ' cfo· · i ,un r @g·1ai1.com 

Promover a inclusão soc•of e a c.dadani , sofidá-io atrové, da educaçbo, cultura, lazer e esporte,. 
capacitação profissional e programas , 'e geração de rer da. Contribuindo para transformar as 
Penfertas em um bairro educador, p1!,movendo a ciaaclania e o desenvolvimento integral da 

ComufJidade. 

Jl ISTifICA TIVA 

Certidão Negativa L 1 'J ribu~os Municipais (Imo·Jiliária) 

fa.ção Comunitária Pousadense a irnvés se sua representante legal Fabiane 
Regina da Silva Souza, vem por n310 desta comunicar a não inclusão da 
Certidão Negativa de Tributos Municipais (lmot iliária) , a nstituição esta com 
processo 1unto ao setor de finançns pois solicitamos o pedido de isenção, 
dessa forma o certificado não poc ,3 ser gerado é1té a regularização do 
processo. 

Processo: 31064/201 7 doe 35.63U/2017 

Bauru. 14 de Junho de 2019 

Fabiane Regina da Silva Souza 

1 ftCJI.TO • 

H 
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---------- - ·•• ·-----·------------, 

Certificado de Regularid it e 
do FGTS-CRF 

Inscrição: oS.385 sso1oou1 .. 04 
Razão SocialiCAO COMUi'U-. ,RIA PCIUSADENSE 
Endereço: R HOMEPO DE O IVEI~/\ IUBEI RO / 2 19 / POUSADA DA 

ESPERAII.C B.AIJF .J - SP 

A Caixa Econônica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
P.rt 7, da Ler 8.036, de 1 L de rraio de 1990, certi'=ica que, nesta 
data , a e111Jresa ac ima 1der·t ficadL1 encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de C:iarant1é do Tnmpo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado nã-:l servi ·á de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos refere~ t es a contnbuições e/ou encargos 
devidoc:, decorrentes das ot 1igações com o FGTS. 

Validade:28/05/2019 a 26,' .6/2019 

Certificação Número: 201 ~ )5280439296~ 540603 

Inforrração obtida em 14/06/2019 1~ 03: 59 

A utilização deste Certificado pa c1 os f ins previstos em Lei esta 
condicionada a venfícaçã: de autent cidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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l _FO_L_HAS...:.:=='::::5::::~::::• ::::::=:==:::::.J 

CERTIDÃO NEGATl:VA DE DÉEIITOS TRABALHISTAS 

Nome: ACAO COMUNITAR IA PCU ~JEN,,E 
(rtATRI ~ E F :LIAIS)CNPJ: O.:i.385 . 580/0001-04 

Certidão~· 17404834 ... /201 ~ 

Expedição: 13/06/201 9, às :0:07:2J 
Val ~dade: 09/12/2019 ... 80 (cento e oi tenta) d i as, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se q¼e ACA C COMU NI T AR IA POUS AD3NSE 
(MATRIZ E FIJJ!AI S), inscrito (a) no CNPJ sob o nº 

05. 385.580/0001-04 , NÃO C)NST1 do Eanco Nacional de Devecbre s 
T:t:abcJ.1 ri ,tas. 

Cert .iclã.o crni tida com base 110 ar_ 642 -A da Consolidação das Le is do 
'I'raba Lho, acrescentado pe~; Lei. r e 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 

n3. I esull.ção Administ rat:i.·,a nº 1 4 70/201 1 do Tribunal Super i or :io 
T r a t..' .:-, lho , d e :: 4 d e agosto d e ;; O 1 1 . 

Os ,Jac~os constantes dest.ê. Certidão são de responsabilidade d o s 
Tribunõ.is do Trabal ho e e s tãc atualizados a t é 2 (doi s) jias 
anteriores à data da s1.,,. expt> d ição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em rel açJo 
a t odos os seus estabelec,_ nEi n tcs, a~3ências ou filiais. 
A aceitação des ta certid~u condiciona-se ã verificação de sua 
autentic i.dade no po r t,iJ. do 0 :r1buna l Superior do Trabal::io na 
:::.nte.r ('et (ht tp : / /www. ts i:. jus. br) 

Certidão emit~da gratuitan~ 7 te. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacion a l de De , edores Trabalhistas constam o s l~dos 
n ecessários ã identificação jas pessoas naturais e jurilica s 
inadimplentes perante a .:J11st iça. do Trabalho quanto às o b r i g·ações 
estabelecidas e m sentença :on d enatóri a transitada em julgado ou em 
acordos ·judiciai s traba Lh 1.st :i.s, inclusive n o concernente a o s 
r e e :-> l h i me n t o s p r e v 1. d e n e i á r i o s , a h o no r á r i o s , a eu s t a .3 , a 
cmol '1mr•ntos ou a recolhimr! ·.tos dé.!terminados em lei; ou decorre nte s 
de execução de acordos f L 1.·nadue perante o Ministério Públic,:i do 
Trabalr10 ou ,.orrissão de 1: :mci~.iação Prévia. 
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AÇAO <..'3MUNITARIA 

POU~AOINSIE 

• -
CEI Paulo Freire Formiguinha 

Deciaraaa ae u 1111aac1e 1-'ubllca Mu,iicipal pelo Decreto sob. Nº 3.737. ele 25/12120' ~ 

Unid,H.lc 2: Alameda Júpiít:r Nv. 10-25 - f-'nrque Jar,igua 
CEP 170G ,'.3-10- Bauru/SP 

CNPJ. 05.385.580/0001-04 (14) 3237-3106 99755-6719 

hptt) {12rgjl't1,torn11_g11inha tu..mh.!~som - pronorm1qu1n.1a(â.qrr1i.li! .e.oro: 

ANEXO 1 

PLANO DE TRABALHO 

REF. PRORROGAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Nome da Entidade: Ação Con1unitana Pousadense - Ce1 Paulo F:-e1re Fcrrrngu:nt.a ~4° CNrJ. 05.38: .::;uG/0001-04 
f nd;:,, eço Alameda Júpiter, 10-25 82:rrc: Pq. J3r3g\_;~ CEP. ·1 ?Ce7 ~t,~ 

C1úade: Bauru UF SP 
Telefones: 14- 3237-3106 / 99755-6719 e-mail: pro1form1guinha@gma1l.com 

~

~"' 
Q 

. 

t2. Nome do responsável pela im,tituiçiio. Fab1élne Regina ca 511va Souza Ll-'f: ;j'! :J.J83.bJ8--1S RG. 34.975.C4..i 2 Ca,"!,1u. P11;.::,;J,mt1::; 
Endereço: Rua Arlindo Pinto Ferreira, 2-51 CEP. 17026-71 0 Teicfones: ('í iJ 9854t-b18/ 

1.3. Mandato da atual Diretoria: 2017-2019 

1.4. Nome do Coordenador: Edson Stahl - Telefone: (14) 9 9706-0626 

' 

1.5. Constituição da Entidade Conforme Estatuto: Entidade Civil, pessoa jurídica de direito privado, de natureza beneficente de assistência 
social filantrópica, sem fins lucrativos. Por finalidade o desenvolvimento de ações socioeducativas a crianças e adolescentes, bem com as 
famílias em situação de risco pessoal e social 

1.6. Data da Fundação: 1.999 legalizada em 2002. 
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AÇAO co-M I.INITÂRIA 

POU5ADI.N.)l 

- • CEI Paulo Freire Formiguinha 
Declarada de Utilidade Public.:i M,m.~ipal pelo Decreto sob. N 3.737, de 2ui12/2u11 

Uni<lade 2 · Alami..:da Júpiter, Nº 10-25- Parque Jarnguá 
CFP 17067 j40 Bauru/SP 

CNPJ. 05.385 580/0001-0/4 (14) 3237-3106 / 99755-6719 

hpq :, .'111\1Jt:111t'orm12:u 1nha. l tirnb!r.c,im, - pro1form:guinhtlJâ!qn1âil .cor, , 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 

~~ 

~~ 
~ 

2.1. Identificação de Objeto; O ob;etivo é ;:issumir d Unidade de Educaçao Infantil na Região do Parque Jaragud Endereço: Aidrneuâ 
Júpiter nº 10-25 - para atender 145 alunos de 04 meses a 05 anos e 07 meses, em pe,ícdo :ntcgrai, com rep;:issc de VcrbJ Subvonçãc, no 
valor mensal de R$ 41.861, 15 lJ a n e iro - ma I o) e valor somado de R~ i09.3CJ5.75 (J é! n e ir o - ma I o) O valor r1ensal R$ 4ti 436,15 Qunho -
dezembro) somando o valor de R$ 325.053,05 Qunho - dezembro). 

2.2. Justificativa e Fundamentação Legal: A Ação Comunitária Pousadense - ACP Jsscguror 3 qualidade da Educayão bantii, através d0s 
Objetivos cumprindo a Constituição Federal de 1988. no art 208 inciso IV e a LeI de Diretrizes e Bases da Educaçi=io NacIor ai. Lei 9.394 de 20 de 
dezembro de 199G, nd Sec,,;:iu li ud cducdçao infantii, AI uyu 2~ ; .i.. e:Jucaçao 1mantli, ~nme1ra etapa d .... ..,Juc...ivJ0 bas:cn tcrn como t:nai,d;,dp G 
{1u"'prn,(1tViri·1e'lt" •nii.l~~r-:.-1 ri?. ~ri,:,n';'=' ,") ~;; ,:inr,c ':-!"? ~'1::0':. ',;~ ~'.;'_!': ~:;::~:: ~::::::: ~:::::~::; ::-::::-.. :~.::-.'..-.. ~~ ... -.~ ............. i.'.._ · :.·-::~:.: :-~--- ~ ~:·.,.;._. -~:.: 

fomíliâ e dâ comur.ídade". Valoilzãmüs ã cuiturã dã infância, J.11uu:vid1 11u~ di1v1Lidues µeuoyúyic.:é:ls que perrni1arn que a crianç;, se rorrn, 

pesquisadora, protagonista de Suas ações. Reconhecerr,os a impcrt~ .. t,; .... J.,a., .... A,.,vr:.:,,..,, ... v ,1 .... fJ, ;.,,.;;,Gi ,111u11vi<.i V ..,"..,,;;i,hJ.::, 4U<:: CI cuvlvdyav V UII I 
aireIto da cnança. 

Art 5° da resoluçao CNf:-/C~I:: nº 05/0Q, a Frlucação Infantil, primeira etepa da Educação Básica, é cforccidi cm creche~ e pré c.:;cvl;,:;, 83 

quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que cor,stitucm est.::bcicc:memos ci..ii.li.,;ai.,;iü1télI;:; f.iübiiCas ou privados que 
eaucam e cuIaam de crianças de O a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integra! cu parc:nl, regulados e s ... pcí-1isio, iudo:, i,,v, 

órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Nossa visão de Educação Infantil é de um Centro do Educaçao Infantil 
com a base nos princípios na Valorização da Infância Quais os objetivos gerais são direcionados no Referencial Curricular de Educação Infantil: A 
prática da educação infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as seguinte capacidades: desenvolver uma linguagem 
µu:;ilivê:l de ~i, âludndo de forma caàa vez mais inàepenáente, com confiança em sua capacIdaae e percepçao de suas limitações, descobrir e 
conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valonzando hábitos de cuidado com a própria 
saúde e bem-estar; estabelecer vínculos afetivos e de troca com adulto e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradat1.arntnte sua~ 
possibilidades de comunicação e interação social; estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus 
interesses e ponto de vista com os demais, respeitando a diversidade o desenvolvimento atitudes de ajuda e colaboração; observar e explorar o 
ambiente com atitudes de curiosidade; brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; utilizar as diferentes 
linguagens (corporal, musical, artística, oral, escrita, raciocínio lógico) 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 construçao de 
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AÇ<lO COMUNlrAt,11.<> 

POU$AIJ'lN~a 

~ • CEI Paulo Freire Formiguinhà 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto sob. N' 3.737, de 26112/2011 

Unidade 2: Aiameda Júpiter, Nº. 10-25 - Parque Jaraguá 
CEP: 17067340- Bauru/SP 

CNPJ: 05.385.580/0001-04 (14) 3237-3106 / 99755-6719 
J:!ott:/ /proietofon11iftLliQ!Jg. tum]~!r .pp,J- Qroi;" on ,1iogi nha.@gr.18il.com 

. :-;'f~~--,;r !""'~ 
~,,;::,..,. 't~,>~ -~ <. 
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compreender e ser compreendido, expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de 
significados; conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a eia e valorização a 
diversidade. A presente proposta expressa a visão da ACP e se apresenta como e!emento orientador das ações da instilu;ção na busca da 
prestação de serviço de qualidade à comunidade. Na sua elaboração foram obser✓ados os preceitos da Le, 9394/96, Lei de Diretrizes e B.ises da 
Educação Nacional e, ainda, as seguintes normas: Lei nº 8069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA). Privilegiou-se as concepções de 
criança, educação, desenvolvimento e aprendizagem em Vygotsky, Wallon, escola da ponte, Tião Rocha e ReggioEmilia, assume a 
especificidade da educação infantil, buscando promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, sociais e cognitivos da criança, 
considerando-a um ser completo e indivisível. 

Estamos Habilitados a executar o Serviços Educativo, por termos experiência e comprovação registrada dos Órgãos Compotcn:e-~: 
r.,mcolho inunif"'in!ll na Crian"a o 'dcloc-.... onfn lf'l'\Ar'\f'A\ I r~10 ,i ,t O\ _,·...,,,..,.,,. ,., ,.,..,.,f"',...,.,. ,, ''"t v t'\ ,..,,_,._..., •~'-' \Vti/h,Jv J \ l't I IU) 

Utilidade Pública Municipal (Lei Nº 6171 de 26/12/2011) 

Conselho Municipal da Assistência Social ( CMAS) lnsrição Nº 38/2013 

2.3. êapacidade de Atendimento: O Centro de Educação Infantil tem capacidade para atenda, 145 al,mos, sendo, 95 (4 rnes&s "' J anos) & 50 

(04 a 05 anos). 

2.4. Forma de Atendimento: Atendimento Integral de Segunda á Sexta Feira das 7:30 ás 17:00 hs 

2.5. Critérios de Elegibilidade para Atendimento: Inscrição Previa, Faixa Etária Correspondente á Educação Infantil, Prioridade aos 
responsáveis com vinculo empregatício comprovado , Crianças de vulnerabilidade Social. 
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AÇl\.0 C:OMUNlrAAc14 

POUS4DU,l$~ 

• 
CEI Paulo Freire Formiguinha 

Declarada de Utilidade Pública Munic!pal pelo Decreto sob. Nº 3.737, de 26/12/2011 

Unidade 2: Alameda Júpiter, Nº. 10-25- Parque Jaraguà 
CEP: 17067340- Bauru/SP 

• 
CNPJ: 05.385.580/0001-04 (14) 3237-3106 / 99755-6719 

hmi;/,'r:>[Qj_eJoformiguinha.tumblr.com/- projformiguinha@gmail.<.;orn 

~--~3-~-. . ..~- _l . 

·,~ 

2.6. Caracterização da Clientela: O CEI busca atender à cornunidade de baixa f(lnda famH!iJr, loc31izJ:;8 no rarqu~ J;;ragc'l, 18ca'.!dcd5 -J 

qual predominam famílias onde pais e mães trabalham fora. sendo as mulheres a maioria provedoras dos s0us '.ares. A rsgião ondo o Cc! os'.3 
instalado é predominantemente voltada para residência e pequenos comércios locais em termos de estrutura urba~a a região conta com ~rr, 
Posto de saúde, Ur'l Posto policial, uma Escola municipal e uma Escola Estadual de Ensino Fundamenta: e Médio .. t. vio!ênci3 é registrada nc Bairro, 
faltam atividades e áreas de lazer. Apesar de ter poucos estabelecimentos comerciais o atendimento é bom. Há farmácias, supermercados, lojas de 
materiais de construção, agropecuárias, além de bares e botequins; não há uma só livraria e nenhum estabelecimento bancário. Quantc ao aspecto 
religioso o bairro possui templos evangélicos e um católico. Em relação ao transporte o mesmo melhorou muito atualmente. pois têm várias empresas 
de ônibus o que favoreceu a maioria da população no deslocamento diário parn trabalhar en, Bauru. A maioria das ;0as não é asfaitada, , ,;;o hb , ea<l 
de água e esgoto em alguns pontos da comunidade. A eletricidade, serviço de correios e telefonia exi5lem de forma bá5ica. O grande comé1G,o esl.i 
disponíve! sor'l~nte ·:0 centro dA C:irlBrle 

2.7. Experiência na realização do objeto da parceria: O Projct~ :-o::n:.:;ui~~.a (ACP; nasc~ e::: '.9% 3tra,é6 de i,,icid,:,o J,.; eJ~"''"• ~.., .. ,.., ,,,u,'.c ~" 
um adolescente que participava do futebol em 2002 o Projeto foi legalizado, e teve sua sede construida por doação de papei picado pelos funcionários 
do Banca d o Brasil qual era revertido em recurso financeiro para comprâí matérias de construção. 

Nosso trabalho é oportunizar direitos e garnntias de politicas públicas através do desenvolvimento soda! 11não assis:encial!sta" per via da educaç&o 
não formai. 

Atendemos 50 crianças, adolescentes e suas famílias no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo , 120 crianças com idade de 4 
meses a 5 anos de idade no Centro de Desenvolvimento Infantil (CEI) com 6 Turmas em um prédio cedido pela Prefeitura de Bauru, prnem o 
projeto trabalha diretamente com a comunidade como escolas municipais e estaduais, posto de saúde, associação de moradores, Cras, policia 
militar até os marginalizados, realizamos oficinas de informática, escolinhas de bale, futebol de salão, handebol, teatro, musica, dança etc. 

2.8. Valor Global: Repasse de verba Subvenção no valor mensal de R$ 46.436, 15 Qunho a dezembro) e valor global de R$ 325.053,05 O unho -
dezembro). 
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3, DEFINIÇÃO DE METAS 
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e as atividades ou metas a serem atingidas) 

Nº 

1 

1 f 
1 

1 ' 

2 

Metas 

Garantir que as 
políticas 

públicas, sua 

Na Língua 
Portuguesa 

pretendemos 
que todas as 

i 1 

' i , . 
1 

. 1 

Ações 

1 rcun:ões 
1 Paiestras 
1 

Ludicidade, 
Brincadeiras e Jogos 

\ 

Estratégias 

{)fação do Regimenfcilntemo 
com a Atribuição de cada 

Funcionário e regras da unidade 

, ,, 

Articulação entre a imaginação e a 
imitação da realidade, domínio 

da linguagem simbólica, 
oralidade, leitura e escrita. 

1 

Envolvidos 

Poder Publico. Comunldade, 
Educadoms, Alunos, F:imífü1. 
Redes de proteção Municiral 

1 

Educadores O ;:,o 1 ,- o 
Alunos ~ ; 

o::, 

- ~ \)\ f'-.. 

Recursos Período 

1 

Próprine 

Púbicos 12 
Próprios Meses 

1 

1 

1 

1 
' 

oà ~ - ~~ 
l<f' 

t-" . 
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1 

' 
1 

3 

4 

tunnas alcancem 
a compreensão 
e o uso social da 

Ampliar as 
possibilidades 

de domínio 
através da 

011jt1 irai f'"rn"ral VU UI I VVlt-'VI 1 

consciente e 
voluntário das 

ações corporais 
Desenvolver o 

Raciocínio 
Lógico com 

todas as turmas 
a memória ea 

(_ ' 
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1 ! 
Natureza Lúd:ca, Btincadeiras de situações 1 Educadores 
art1stica, destrezas, opositivas, destrezas e desafios Alunos 
brincadeiras e jogos. corporais, imitação, criação de 

fonna artística, circuito, teatro, 
dança e ginástica. 

Jogos com regras e Através de contatos e utilizações Educadores 
intelectuais básicas de quantidades, contagem Alunos 

oral, noção de números, leitura e 
escrita de números e representação 

gráfica através de 

~ ~ v .,,"-) ~~-

,.~ -' 

1 

! 
; 

í 1 

' í'úb!'ccs 
Próprios 

Púbicos 
Próprios 

"TI -,:, 

o "' 
~ R 

"iii 

- !~ 

SI N 

olJ r----. 
~ ~ 

r 

' 

-w--· 
meses 

12 
Meses 
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POUSADl:kSI! 

capacidade de 
expressar-se 

interagir e 
argumentar, a 

partir de 
diferentes 
linguagens 

' 
1 !j Resgatar 

Brincadeiras 1 
antigas 

6 Organizar 
diferentes 

espaços e a 
relação do corpo 

com o tempo. 

·-
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registros pessoais e coletivo, 
utilização do próprio corpo e de 

objetos para representação gráfica 
de situações e idéias, utilizar noções 

simples de calculo, resoluções de 
problemas do cotidiano, vivenciar 
ações relacionadas a operações 

aritméticas. Exemplos: 
Realização da Chamada diária, 
Boliche, Coelho Sai da Toca ... 

Jogos e brincadeiías 1 PiOpoi à:; ciiãuças jogos e c,..i,,,..nrln>v.,\r 

1 
1-,,.u.tv\.CYVI V-V 

tradicionais brincadeiras de outras épocas à Alunos 

1 
partir de pesquisas junto aos 

familiares e outras pessoas da 
comunidade e/ou em livros e 

revistas para as crianças 
conhecer as regras das 

brincadeiras de outros tempos 
Proporcionar deslocamentos e Educadores 

Organização espaço- movimentos amplos nos espaços Alunos 
temporal internos e externos às salas de 

referência das turmas e unidade, 
envolver se em explorações e . . .. --- • . o 

7 
1 

"t~•,.. -~ ~;:~. .,_:,.-.,,. :. ; ........ 

~

·"'r··~ º· ' -
' 

1 

1 

1 

1.,5,',~r,~o 
1 
1 
1 1 ' ' í 1 1?. 

1 
' ... ..,,vvu 1 ·-
Prórri0~ 1 ~4eses 

1 

Púbicos 12 
Próprios Meses 

.., "O 

:2 ~ 
~ ~ 

"' 

~ ""' ~ 
N 

' JJ ~ 
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í' 
-C 



,,..=·· ~c.-r:.~ ,. ,,..::-\\ .. ::..-.. ' ~, ;-.a111-. -~-
QIÇAO €'0MU"llrA•IJ'1 

POV5ADENSl 

~ 

7 

i ! 

Desenvolver a 
construção da 

sua autonomia, 
dos COO~!litor,, 

habilidõdes: 
conhecimentos 
físicos e sociais 

• ' • CEI Paulo Freire Formiguinha 
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materiais diversificados que 
contemplem as particularidades 
das diferentes idades.sempre 

observando as condições 
especificas das crianças com 

deficiência. 

Cantos Pedagógicos dentro da Educadores 
Organização dos sa!a de atividade como: (das Alunos 
cantos temáticos bolas, rolos, carrinhos, pneus); 

~fotivo /h:in""ª" l!rEOS nM:i " .,..,..,,~ \i.J ,..___,._: u l,~V,, .,, 

i t.. ............... i...~ "''- .... + ... ...1- ... , . .J--uv11a1.,1:01 a1111u1aua.:>J, uuo 

brinquedos (cubos, peças de 
encaixe, copos, quebra-cabeças 
gigantes). Abordando os eixos 

tematicos: Artes Visuais , 
Linguagem Oral e escrita, 

Natureza e sociedade, Raciocínio 
Lógico, Música, Expressão 

Corporal,Culinária. 
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Púbicos 
Própíios 1 

1 
1 
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1 1 
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8 

1 

9 

10 

Desenvolver 
hábito de 

alimentação 
saudável 

Proí'Grclor1ar 
1 

L:u111 LUUa~ a~ 
1 turmas um 

momento de 
descoberta para 

despertar a 
curiosidade da 

turma, 

Possibilitar que 
todas as tunnas 

explorem os 
ambientes 

externos do CEI. 

• • CEI Paulo Freire Formiguinha -
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visualizar os alimentos, conhecer e 1 Educadores 
Alimentação Saudável diversidade alimentícia Alunos 

Ampliação da Horta 
Projeto Alimentação 

Saudável 
Self Service 

Eixo T ematico: 5 sentidos; 
Natureza e Sociedade, 

;:;e~-a e: itei i0 dO t:dücadoi as i 
Hora da Novidade educador,observar o que é 1 /1.!unos 

1 
interessante levar para socializar 

com as crianças, desde um animal 
(gato, cachorro, galinha, coelho, 
passarinho, minhoca, formiga, e 

outros que não sejam nocivos), até 
alimentos, livros, revistas, profissões 

Organização dos cantos Educadores 
Território do Brincar temáticos em e.spaços fora da ,ª.!unes 

sala, proporcionando outros 
ambientes para que as crianças 

explorem. 
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Púbicos 
Próprios 

1 
1 

1 

~ u~.m.,u.:, 

1 
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Púbicos 
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11 
Desenvolver a 
expressão da 

criança por meio 
das diversas 
linguagem. 

Conservação de 
12 j todos os 

espaços do CEI 

13 Proporcionar o 
desenvolvimento 

profissional de 
todos os 

funcionários 

•--' ~ 
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Promover situações para que as Educadores 
Hora da História crianças compreendam as Alunos 

relações entre o que se fala, o texto 
escrito e a imagem através 

da contação da Historia, 
estimulando as crianças a recontar 

a história, utilizando algumas 
expressões e palavras ouvidas na 

voz do educador, utilizar o 
desenhos, teatro e.Ir. 

i 

Manutenção dos Realizar Parcerias Privadas i ~ · E · · rF <\ro 
1 

: oce a quipe co v I e, v1 

espaços Fisico Participar de editais Apresentai 
a Propostas para Parceiros 

Orçamentos 

Parada Pedagógica; grupo de Toda a Equipe do CEI e ACP 
Formação Continuada Estudo quinzenal. Supervisão 

diária dos registros das 
atividades desenvolvidas pelos 

educadores em sala com as 
crianças. Utilizando a formação 
desenvolvida nelo AVISÁ-LA. 
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11 

Púbicos 
Próprios 

1 
1 

1 1 
i . 
1 □..;...:..:~~ 6 - t 
1 1 IVJ-'IIVV 1 

Públicos 

Próprios 
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12 
Meses 
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meses 1 

12 
meses 
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I 14 

i i 
' 1 

15 

16 

Reestruturação 
do Projeto 

Polltico 
Pedagógico 

AperfeTçoamento 
e suporte aos 
educadores e 
família no que 
diz respeito às 

questões 
nC"i,-.1'\r~nri-,i.-. 

Desenvolver 
profissionalment 
e os funcionários 
responsáveis pelo 

preparo da 
alimentação 
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rrojeto Polltico 
Ampliação do planejamento do Comuniaade;-Equipe da Unidade Próprios 

P1 vv1,;l,}..:,u vu vu11.::,u uyav uv 1 , 1 , ::.:..uL.n .. allVCl 

Pedagógico Mobilização da comunidade escolar 
para a discussão sobre a 

constnJção do PPP. 
Inclui discussão sobre o marco 

referencial, elaboração do 
diagnóstico ou conhecimento da 
realidade escolar, definição de 

1 

p;oposras, piano e es,rateçi1as ü8 1 i 
ação, divulgação e aprovação do 1 

PPP pela comunidade escolar 

Reuniões Participação das reuniões Toda a Equipe do CEI e ACP Próprios 
Palestras realizadas no CREAs, CRAs,CAP'S, 

, 1; ... a ... ,. Conselho Tutelai. V l.)llel.:> 

T rabaiho de rede 
efetivo e proativo. 

Aperfeiçoamento na Firmar Parcerias: SENAC, Mesa Cozinheira e Auxiliares Próprios 
técnica de preparo Brasil. Faculdades, Parada 

Í-n ~ Alimentício Pedagogia. 
1~ g 
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ro 

-
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f2 
meses 

' 1 

1 
1 
1 

i 1 
1 1 

12 
meses 

12 
meses 
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Fortalecer o 
17 Vinculo da 

família e 
1 comunidade com 

a unidade 
educacional, 

desenvolvendo o 
sentimento de 
pertencimento, 

1 construindo um 
1 laço de 
1 i:,art:cip;:,ção 

1 democrática, 
i fazendo parte de 
1 todo orocesso 
1 'cte 

desenvolvimento 
de seu {a} filho 

(a). 
18 Ampliar a 

atuação do 
trabalho através 

de reuniões e 
ações 

Integrar e 
19 envolver a 

comunidade nas 
atividades do 

CEI 

• 1 
-, 
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, Participação da Família e 
1 Comunidade na 

Promover palestras bimestrais para 1 Equipe Escolar, Comunidade e 
orientar a comunidade sobre 1 Famílias 

Unidade de Ensino. o do:;envolv::nento da criançc. 

1 
Realizar festas anuais 

envolvendo a comunidade 

i 
1 

1 

Parcerias e Redes Fóruns, garantir trabalho com as Toda a Equipe do CEI e ACP 
Articuladas secretarias, buscando a parceria na 

atuação em conjunto 

Educadores 
Comunidade Promover encontros com a Alunos 
Participativa comunidade para conhecer a Família 

rotina do CEI. Sarau. 

,,.,..~•ryr.r,~'>, 
,r.:;~,-~1 . ·'"'· 
'• a -

~ 
Próprios 4 meses 

' 
1 

Próprios 12 
meses 

Púbicos 2 meses 
Próprios 

.... , 

~ ~ 
,Cíi z .. 
~ ~ J\ 

12 

~ 
1-......: 

~ ~; 
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21 

22 
' 

Implementar 
gestão 

participativa 
Ampliar o 
repertorio 

cultural das 
crianças 

Avaliar o 
desempenho e 

de~en:;o!vimenio 
escolar de todas 

as crianças e 
atividades 

desenvolvida 
pelo CEI 

, 
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,- Criiir um Conselho 
1 

Registro das decisões coletivas Famílias 
Gestor curn ~; Famílias do CEI. 

dos Alunos. 
Proporcionar contato Levar os aiunos uma vez ao ano C8siãu e professores. 

com variáveis repertório para assistir peças infantis. Realizar 
Cultural. apresentações teatrais 

na unidade. 

Avaiiação A avaliação se dará durante todo o Unidade Educacional, 
processo de desenvolvimento e Comunidade e SME 

6 \ ..... , .r ~u. ?e,-· i::.c.r .. it•J"._ ! 
, -.,vvyv,. "" v .., .... , • ,yvv 

A avaliação do serviço será 
realizada tanto pelos técnicos da 

SME, como pela entidade, 
utilizando-se de diferentes 

estratégias para este fim, tais 
como: supervisão mensal, 

nutrição, Saúde, prestação de 
contas, apresentação de relatórios. 

Reuniões com os pais 
para que seja feita uma avaliação 

institucionai. Avaliação das atividades 
pedagógicas realizará através de 

semanário, relatório e 
Ficha de Observação do Aluno 

Semestral e Parada Pedagógica. 
Entrega do Portfólio 

Próprios 12 
meses 

Próµíios 2 meses 

P,ópríõs--1-- 12 
meses 1 

1 1 

1 
i 
' 

~ ~, 
:i: ~ 
~ :z 

,o 

-
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e- ~ 

~ 
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Desan-vofver um 
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PGil:icos 1 0.;.z&rnbm 
23 1 momento Formatura 

Realizar úma festã que marque a 
passag0m para um novo ciclo. 
Convite/ Decoração/Diploma/ 

Apresentações. 

C1,dr,ças do infantil V, Família" 
Professores. 

24 

especial para 
Representa o 
término de uma 
etapa da vida e 
início de uma 

nova fase, 
aprendizados, 

!iCVêS 

experiencias, 
entre outras 

coisas. 

Marcar o 
fechamento das 

atividades. 

Confraternização da 
Unidade Educativa. 

Sarau, com apresentações das 
atividades das crianças. 

Gestão, professores, Familia, 
Crianças .. 1 

Públicos Dezembro 

1 

Nossas metas é propiciar um desenvolvimento utilizando nossa proposta corno um instrumento mediático na prática pedagógica pautado na 
lei nº 9.394/96, art. 29, qual diz que a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem corno finalidade o desenvolvimento integral da 
criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos fisico1 afetivo, intelectual, lingüístico e social, complementando â ação da f&mi:iã e da 
comunidade. 

Os aspectos fundamentados na nossa prática são: concepções de infância, desenvoivimento humano, ensino e aprendizagem, a articulaçãc 
da educação infantil; a formação continuada dos educadores da instituição, a gestão escolar democrática; as características e expectativas da 
população a ser atendida, bem como a definição da organização desses grupos que serão atendidos; a articulação entre as ações de cuidar e educar; 
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CEI Paulo Freire Formiguinha 

Declarada de Utilidade Pública Municipal pel, Decreto sob "lº 3.737, de 26/12/2C11 
TT.~" 1't _ ..... \l,., .. ._1 . T•', ; 
L,Hl...luu~ .... li .. :.1n1eua .•upw.;r, .. 1u-.:. ... - t·a1-i,;t; ..,ar=.i:..a 

C!::P 17067340- Bauru/SP 
C""" ,.:- !>3:; 51:30'(\r ,: ... ')1 , .. ~-. ,-,-.-: ') S: ~..; 

a seleção e organização dos conteudos e metoàolog:as ao ~rar-a,hrJ ~;~aagóg1ciJ e ava::açâc do -Jtse:1.:.:erno !"tegí2 .. • .- ~ o· • 

"" 

.. 

,J~ 

~ 
•. 1---....- , , 

. 
. 

'..,;~ c.r:~ . .. ;~ C'..11 : t! c,~!ros 

Assrrn nric::c::::i rropost; esta f, 1nrf ..., f"'t""lorit1f'..., ,,,., ""'""",.~"'1,,,l"V'I CA"';"' u:,..+,; ... ,l"'I" ,... CA""',,.. ''""'""""~~ ... 1; ' .... "' .. ,.~ .-~ ' ' ,, t· ,._t . • 
,J .... -· '- ... ~ 

reµer túrios que asi:;egurern u tiei:;e11vo1virnemos aas cnanças no exerc1c10 aa ciaaaarna. 
... ..... -• _, -- - r ._,.. -· -·-· -·· 

Nosso princípio ético é asscguid, \.jUê cl» Cí;dn.,,d::; n,a,i;ici::ilciií i .:iouti Íi,~c,i::;:,.:,cs, Jc:;:;aj0s ~ 1,u,;o~iJaJ~ c:u pét,liC:fJEi1 ,~a:, o,;\liÚcH.it:t. µ,1J,;Vvt:-i-; 
\/<>lnn·z~mo<:'. <:1.'l(; produr-o··oc: ·,,rlj\f!ri 1 ."11C: ç, r·l')lof:1,1c: ~orr,nr, ' .. ,,. ',:,. . ~r ':l ""' ,, ·-. ,, , , . .,~,,., r ~ .,. ' ··'.' .. ::.,. 1-,,, · . . r· :, ' , '. 7.•:· "r- ;~· 

;;:i - _;., - -- ·- Y -- ·-·· ____ _ ..,. - ._,., -.. ,, ""'- r- ,. i .,., ... ,.,,,," y._,,.,. '-''J ' '1·..c:.-....c. r--· _ _,; _. _ _. .. •-· ·-''••'-- ~-1-- ---- '' ·-· - .. -,----....... ·-·-··--.,-- ....,, . .... 
cuidados pessoais. Sernpíe pmporcionando diíipliêi<,,c:1u úe sua dJJ1e'lúiLoyem e cu111µreensãu du mundu 
Nosso principio politico é manter os direitos de cidadania. através de atividades que prornovarn º forrnac;ão pml1c1mitiv~ A c:ríi1cR. tias cri::,n,,i-'I". 0rd~ 
cr;dil10~ sitLações qut: lhe l,.it:tl I irldm a çXfJI c;;;;;:,i;J ub ;:,t;, llii 11êi 1l06, IÚvra;:,, ~ub:.u<.Ji 1d1 i1011luS, l.,U: iÍ~I 011 lt.lh ilt:, llÜ I..Vll I d UU.:,\,Q úv Llvill t::::.ldl 1.rv1(.;l1\:u t; 

individual. 

üerlllO uu prine,1pio estéliW busCéll 10::; St:HlSIOiLLdl d \ldiúílLd(,,dU dÜ éfüJ ae Clldf e a ftlSl,JUl:.lâ UdS Uldll(,,dS 38ja dG torrnâ cinguiar, yar::in~ir.uu 
sua participação em diversificadas experiências. Assim possibilitamos as culturas infantis de cuidar, ser cuidada, se expressar, comunlr.:ar, cria~, 
crgar;.ZJI pansaml.lllO e íc:Jbic.t.:>, t.,,Jf,vi.Ji:il I iJI li j(;éJí Soll!tJlb, u dua:: 1clí C:i i I grupo, 0USGé11 ::,u1u~Ges pci1 d í.J;:, pruui~11 tci:i I e, 1 iuS cl vt;:,dU que d vi tdíi',,d 

é suJeito histórico e de direitos que se desenvolve no CEI, portantu nossa proposta fií~Vt: um pianejan,ent0, yu& pmµ011:1d 1dd0t::::. a 
praticas do cotidiano a ela d1sponib1hzadas e por ela estabelecidas com adulto como ser mediático e criança de diferente~ idades e contexto culturais 
nos quais se insere. 

O processo de aprendizado decorrem da compreensão do homem como um ser que se forma em contato cum a sociedade. "Na ausência do 
outro, o homem não se constrói homem· Vygotsky (1987) 
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- • CEI Paulo Freire Formiguinha 
Decl,irada de L,;11idüde Pública Municipdl pelo Dec1 1:to sou N' 3.737 de 26/12•~011 
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Nossa proposta est3 f J ::i,or,cc.: e s6c'.1 .... ..., -~ .... ,_; ... v11tJ1c.. ""' ,vul..:'.1 ~~ c...,-,1o.l-v1 J..,:j·..J 

teu. Llb contã I Lod1ciúddt:), llld1u8u, t:Ji.µt:r,n,t:illdt;au, i.!UO~u011drn8n!U, luem1uc1de p;;;~sua1 e cu1é;1-.'d pr..:at1ç:iu ue. :::u t1 .. 1a. r'aJtaoo ,1d ,h.1:.:e l':!u:,co o 

~i: 1 l.,l),1lp1 ~m .. ::; yue d (,, dl ,l;d I.Jc~U. 1.. lld:>GI 11!:!IHU .JUSGd êl:11.JLl r .c:ignll,LdÓUS ::! SJ8 e,,;~.::. 1:::' 1:.:1.: E: .... .>.;e pi v;.,:;;:, 

matena! e social amp!iando 9raaat1varre:1t0 seu car"'lpc cie su-10:;dé:de €. riqu:utaç5;;,s ::.E. ,,::: .., 

'11ie orqan17r1m AS s,tnaç6~s ri~ í;Ore~tl11a~cm ,:. p<?l~s Pl(rii,:a,,:j, 

c0rno rotinas cnntos pedag6~1co territjr,a ~o c·lncGr ex!emc 

1L""'""' 

Vygotsky (1987), defensor da psicologia dentro da tradição filosófica marxista, explicou a constituição histórico-social do desenvolvimento ps1cofógico 
do ser ruf!lano no oroce."c-n ae apropriação da cuftu.a na qual este está iflserido rrBdid!1ft: a c<.mu, -~dção C6''' :}r.:,,c:; p; ... '"'·- E ... 

comunicação e as funções ps1quicas superiores nela envolvidas ocorrem am dois níveis: c:é'TIFiramt:inte na atividade externa (i,derµes~uttij 
Depois é infernalizada pela atividade individual, regulada pela consciência (intrapessoal). Tal processo de intemalização da atividade se efetiva por 

meio da mediação com a linguagem, onde os signos adquirem significado e sentido (VYGOTSKY, 1984, p. 59-65). 

-n ""O 

$2 ~ 
X n 
►-lv, i 

16 \. ~ 
~ V-



~:{f 
..,_ 4

1
 

-o N
 

N
 

~ 
••11 

--
:, 

CIS
~ 

O
l 

ra 
.e

 
. 

ii 
J 

e: ~
 -, 

) 
·-

,._ 
CJ 

) 
::S

M
 

, 
0

'). 
..! 

C
> 

·-
z 

1 

E
 .ci 

<
ll 

... 
) 

o
 

i/) 
( 

1 
) 

(f) 
LL 

~
 

/) 

o
 ,., 

-o
 

a,-, 
-g 

1
) 

-o 
(/J 

(.J
 

·-
u

 
... 

"O
 

(l>
 

::s "O
 

.J
 ro ) : 

) >-) 

j ) 

"l 

' ~ • 
l 

ll. 

} 

u 
,L

 
( 

) ' 
) 

i 
r 

·:-, 
) 

' 
o

 
-:.1 

e. 

J ) 

·J 
i' 
J 

1! 
r 

i 'L
 

~
 

) 1 
e

: 
'-:? 
~ Tj ) 

-,: t 
li 1 

,u ll 
... 

U
)
 

ro 
o 

<l> 
(
.)

 
) ·c:1 

"C
J ..-, 

ro 
) 

D
 

J
J
 

) 
i.:

 
C

II 
') ... 

cu 
r 

·-
l 

e:,, ·1
) .. 

•. 
·o 

.r 
.í>

<
ll-

-
I') 

(,') 
11 

o 
n

, -:: 
;;, ·n

 
q 

'1> 

L
. 

~
 

-e, 
l .

.
 

e 
( 

o 
e 

~
 

' 
/
)
 

l 
"C

 
/
)
 

1 t 
~ 

, , 
3 :.5 
•
1

 
r

1 
1 

e 
·r 1 

l)
 

~
) 

-
--., 

, . 
/)

 
!
)
 

1
:, 

t'C
, 

,:; ~5 1) 

(
1

 
: 

) 
( ' 

.~ 
1 

'? 
R

 
(
)
 

u
. 

=
 

(
)
 . 

r, 
~r . 

• 
1 

·e . 
E

 

: ' 

t'I .J 
r, 

•t• 
,-·= 5i 
,õ 

·- li)
 

! 
,:, 
'>

 
1

=
 

li)
 

1 I) 
11) 
1:, 

1
0

 
,_,. 
1:: 
1

0
 

e 
-

t,.. 
,., :3 ' e ' 

'?. 
e s, 
(

) 
,.., • 
•O

 
'. 

J
) ·e

. 
'J ' 

•.> 
E

 
,-

: 
1 

.:~ 
( 

1 

,
j 

e, 
til 
1

0
 ci 

1:: 
: J 

-
(
"
 

1
/) 

-
I_) 

.L
I 

:o 
i:,: E

 
l::!_ 

( 
1 

,9 
1D

 
e 

• j 
; ) 
:)

 
: ) 
o o -. ... ,. 1 
. ) 
o 

·-ª ) 
,: 
.. ·:3 . ,: o o o 
,:, 

õ ... _
1

 
1

)
.t:I 

.,. 
·e:· 

; êii IT
I 

~
 

'lZ 
n: 

,, 
~i 

) 
"C

 
<t• 

5 
fã 

J
) 

n 
J 

(
[ 

o 
"C

I 
(
(
' 

:
)
 

1
) ~
 

; l 
,1) 

ci 
O

• 
., e: ~= 
-;r 
rJ 

,;, 
1

) 
CC 

o 
-J

 
C

· 
L

 
::r 

111 

:1 
--L

 

1
.) 

.. ~
 

I) 

'") 
C

'. 
,O

 
e 

,_.,, 
1\1 
«= v 

. i:ii .... 
tU

 
9 

.!~ 
'º 

'1:> 
o i:: 
t;:) 

o 
"i:i. 

e
/: 

'::! 
ü a

; 
... 

ct, 

·-
o

. 
e:, 

•(l) . 
e:, 

r 
(
'
 

.._ 
<

 ' 
cr, 

::> 
u 

!T
 S: ·-. 

(
)
 ..õ 

~i 
1(

0
 

CIJ 
C

)• :o 
-_;:; 

(,J .... 
co 

:'O
 

J
) 

o.·g 
E

 
·o

 
·C

l' 
o 

·e.: 
.12 

,:,, 
( ,_ ·e -=, 

·15 
(l) 

o 
'1::S 

:n
 

(]I 

<O 
o . 

(
.)

 
(l) 

ro 
,-

<
/) 

C
,) 

., . 
V

)
 "' 

.. o 
:V

 w
 

<O z 
li) 
u

; 
:o

 
::2 

8 E
 

Ji 

PRO
C N

i 

FO
LHAS 

r--.... 



• 1 ~ 
CEI Paulo Freire Formiguinha 

Declarada de Ultlidade Publie;a Muní<;1i,a1 i,ek, Qo,1,reto sob. N° 3.7T. de 26/1212011 

Llllúclu.., 2. Alam--:1..éi Jupih:r, Nº. 10-25- Pa,que: Jc:ucigua 
CEP 17067340- 8a;..i"L;/SP 

POUSADEN~i -1~r~ J~_..ji.,...,~~;,;,vuv1 U4 (i--Yj .... L.-..J .,)j...,1,,;J 'J";J1..JV ui I..; 

. ~ 
..J1 U _ ,\ 

7,.' -.~~·, 
~---;_*-:;..-;;d__ 

. ..._ >-;,, \", 

~Jogos com regras e i:itelectu~is 

n"' ;0 t~_,...c- ~::""~'"":r;-;-:C~ ... ~:;~ ~~:-;,..:~ S~f-..... ~!tt.,... ... - ........ ,_ .. ·:: ; ·- ...... i: .. ~-· ') -' - J 

t--'odem Sei c:illv'iüéld66 él..:OIT;pa:,iladélS Pur car,ç.Oé:S ílélS qUdi5 i)j cr:anças ~,gar .. a1Qi11i]o~ 11 ·1,Wuy6%. Nd idlXrl 8tdfd UH ~ ':; :, dl ;,)~ \1~ , ..; 

,;-:ais con1 p!cxos. exigindo ri,fs ag:lidade nos mcvimer.1-::.5. ,~ dP.senvc-1 ✓endo nc·:~s hé.lbil;dr1des d8 pHr;3,Jrr.anto 

1- _, ) -.• 

,8:,,-::;~ 

•.Jeíllro u~sta perspectiva u::vtm c1 (2UUL) traz a 01 1ncaae11a co-nQ recu•so pnv,1ey1ado ao o, ·snnvrnv1rqpn o na :n0rnoria e d '.:a;n ·Hi::1':if• Ot" 1::x~;f"'~ ~;_:'. 

;--,•r-;:.,~;j" t" ;:.--:; ·,~r:r~~ ~--.: t ... 1 :~ ff~~' "'f~~ !'.i"',1- i;: 

\~ ~ 
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CEI Paulo Freire Formiguinha 
Declarada de Utilidat' Públi~J ',1t,, ~,i:,,1 .,t.10 ::),;..;rdo sob. N' 3.737, de 2C.'12/2C11 

L'niáad-.: 2 . • \lamed~ .ít.plt.:L Nº. 1G /:, - :-'..ir::;.,.: .;a(ilg..i.:. 
cr P 17067340 B::iur..J:SP 

-"~.AO c::- .. ~uNt 
.. U '\.. :Jl\1.•lN.:.• 

- ....... ,. .• ◄ 
1,,..- ._,...,..,;..,J'-''--·~JVl~\,J•1'\i-./-.."-..i """\JUI ..,,w·,..J..J"yl ,.., 

..toqos e brincadeiras tradic;i..o..n;L$. 

Os momentos de jogo e de briricade1ra devem se crn1stitu r l?'Y' ativ,jsdes permant:nles nas qt.:3i:: ;:is :r1:::1r;as ~,cc:.-, :.io -ç·'"' 

temas ·eiacionados ao mundo SOC'iJi t; n-:it11ral. Assim 11 erJ(h~é'lOí r,r; 'f.' )(:-: a~ :oan,,>i~ : •i_;· •'- '-' •Jf:r • r:lrl ... ,, ;..t'- "~ IJ•J,.' -:'-' .-:· .. 

íam1l1ares e outras µessoas üi::! cornurnddde e,ou em iiv,us é ievistdS. ºd'ú d cr\ .. t , c: ~ ii:tercs:;J:'te c;,:;r:he.:cí '-'::; 

tempos observar o que mudou em relação às regras atuais, sabP.i do que ernrn fAi -os os 2·irqt:e1.los 
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•· -\ . 
CEI Paulo Freire Formiguinha 

Declarada de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto sob. N" 3.737, de 26í12/2011 

Unidade 2: Alameda Júpiter, N'. 10-25- Parque Jaraguá 
CEP. 17067340- Bauru/SP 

~:~í'J: C5.33S.58~/C001-~4 (14j :J23: -3 1~V ! J&7:...:i--37 ~~ 
~J-•~· J.!PLl l'='-~!i"...CIDfD ~1Jh1.: l_l:!G''i:r c<JD./- prc•"nrm;, ·. · ~ .. :r .. .,.:{',-,,Jl,:,ll.<=--1:J 

Organização espaco-tempoi:.ª1 

,·;~-- ~~-.-~-. •·.-:.' 

~0,,._~j 
~ 

Nossa proposta dentro do conteúdo espaço-temporal , é p;oporcicnar a c;g2nização cG dif,m,~tes ~s;:açc5 e a ~s!:i~:'.:., :::., r~:;.: :::,:. ·: 

tempo. O educador como ser mediático propor a criança fazer desloca1nentos e movimentos amplos nos espaºJs internos 6 externos às salas :.;.=, 

referência das turmas e à instituição, envolver se em explorações e brincadeiras com objetes e materiais diversificacos que Gont.::inp,cn: ar.. 

particularidades das diíere11ies idaôe.s,sernpre observanlio õb ,:;oriciições e~pecif1c::1s das cri,mças ccri1 rn.Jíic:ónc1c:, tr::ms\'.Jr:1,.1r 910:.11.~ u::i 
r-lAl"Cn11•n1v·1monto 0 ~1+ ..... c, h~ha'1"a"~0 /"l'OO"~c•.-..-.;;o " M o•;, ......... :....J-,.J.,...,... ,..,,.,..;,..;,.. "'I'"' ........ Y\J.;>Vll VI li I J OHO-.> • •J l! \,,.l UC>) ,-. •r Ili ~0\•0 1 t7 o:- f'''J'~"•~ll,,.':'V ""'Vl..'~:11;:), '-...!1'..'..'!::'. '.::

1 ~:.r,:-=-,:.~;-3,:\e:~ 6 l:!':'JL1 !S~ÍCB~ :;2,3 •. ·;:::•:Ç;- ~. e~:·.,"'., " 
comunidade regiona! 

As:s1m oronnmos O[Qaniza1;;:in P.SOfl';0-1Amnnral vari,ivP.i<; nnde 8>< C""fl'.''l~ ;1n~<:,.rn· 

, j.vp~rimc.nt:::;r~it•1:::;çõoo Oílrl" no~s- ºXplt•ra•e r-cnh---n-::; c,j -~:1~-,..,., .. r .... , IT· ,....•,- ....... , -ct:-. J,. r! r,.~.-t.,-..,_,..i · .. ,,,, • ·/e _r, ,_,... ... ,,,,,..,.,, .... , .... , .............. 1 Ut;,., V a•·# v, 1 v 1 1 t::l, .... , ... '"'' •• , ......... ,.,v V V 11v1,Uv1 f-'V• 1,, 1\J U\.i vvvvv v,~u...:, t, ih.JVVV \J ,:,u,I~. 

., ur1::zaro espaço do corpo {êsquema COípura1j equiilori\, 1âlê•ri•iü:;c.io, ii:ilO",:::v.i t;•Ji ~r;r,;embiP~,, 

• Vivelil;iar :.::-:1a 1uUna Uive1sifk.:2Ua ~ fiexivei 1 r.;orn v~ .. uit;,jac;.., d~ v,ydniLaçãc dv!.> c,';>pé::(i'-·~ irheíitJb e exin1iiv:.. . 

• Explorar o espaço dentro e fora da sala sempre que pos~ível; 

' 
• f"\ C::ri, i"''.:11"'\nr r-otnmo ~ r"f:n-, rio lrr.,l-.ulhn f'PH'f',"l.i ♦ ~n,4,.... ..,, • .,,..,..,.,.,;,~,..,,.,:,..,..,.., ;..,.,.:i; ,:,•, '"!"' ri,.~ J,. ~ • ,..,,.. ..,,•, ;,..,,,_ ,. 

_._.,,vuvv •••·,,.,i·uv v,11•' .-..,...,..,.,.,,., ,,,.;,,,,V,,1,,<,J:,, ~-l,'.,t•.,-•-J~ -•-'-;: T..,,,,__..,..,.,_,.l, ~'- __ ..,..., ".:. )<.'l-• ~-,-•_, 
a 

_1, • .:., .... -,, 

• Propicia oportunidades para a criança participar da elaboração eia rotina. 
i "TI '"O 

~ g 
e;; z .. 

20 ~ ..,, \..).J 

~ 



(
)
 

f\J 
(,i 

lÓ
 

'O
 

-
~ 

, 
~ 

ca -~ 
,, ,1
] 

-
.s:: 

. 
õ 

) 
e: ~

 
., 

·-
r--

<
l) 

:, 
::::S ri 

_J 
C

)
, 

., 
) 

,.. 
•
-
Z

 
õ 

,n
 

E
..ci 

(.1.. 
'
)
 

... 
) 

1 e. 
) 

o
 

<
f, 

' 
IJ

) 
(/) -

LL 
;, 

~
 :, 

~
 

f
., 

) 
:i 

) 
;:. 

•
-

D
 

ro 
i 

o
 

f 
(
ü

 
o= 

"}
 

7 
' 

i 
t 

"' 
~@

 
u

. 
o. 

-
o

 
;::; 

.J
 (') 

J-
')

 
~
 
~
 
Í'•

 
~
 

<.O 
) 

i: 
::::s 

o 
'.l.o

 
(O

 
E

 
.:1 

t
-

) 
e

, --, 
~
 

0.. ;?: 
) 

-
"'..g r~ 

) 
,; 

) 
t_

; 
W

 _g 
:) 

llJ
 

) 
o

.<> 
-
o

 
) 

'1: 
'í .~ 

) 
,... 

.J
 
~
 

) 
... 

) 
-o 

-j 
"' 

u 
t 

~
 

~ 
('J

 

:í 
"}

 
e

; 
e 

'
)
 

'1) 
-
,
 

,.>
 

-~ 
, 

o 
ct 

-o
 

r;) 
) 

9
' __ 

"' "3 
-:! 

.; 
-o 

·i; 
~
~
 

"' 
·:: 

:V 
.) 

o 
(t:, 

-:; 
1(1:, 

E
 

Q
) 

G
 

(!_\ 
o 

.>
 

.::-
(!;' 
-a

 
,-

<
n

 
(l) 
"O

 
<O

 
"O

 
, ... -

>
 

a: 
.;=

-
ro 

cn 
C1.) 

(
t
 

"
O

 
i::: 
m

 
{
/)

 
u 

o 
... -

a 
§ 

.::; 
..,., 

<
ll 

o 
:::'. 

(
/)

 
-e

 
,_ 1

) 
>

 
rr 

(
' 

Q
) 

t' 

' ..e. 

. z . Q
 

" 
r" :, o .. 

E: r ~
 

·t 

q 
r •.J 
l 

!
(
 

<.. 
(
l 

u Q
 

-~ é 
<

t 
'l

 
,:J

 
(1

 

u e. E
 

(
(
 

,._ 
rc 

" a. 
-e

 

u. 
e e 
-r:: 
C'C 
e 
ê .. (

't 

!! 
ê <.I 

1 

-' ) 

' . ,. .. 
.l 

~ ., 
) -

,, l 
-

) ) 

. l! ·~ 

j 
( 

. 

'
) 

1:J 

: J 
) 

:-~ ) 
-; J 

' 
) 

~5 
,_

 
. s .> 

( .,) 
' 

•.>
 

1:,, 
~
 

1
)
 

:;5 
~3 

~ 
~ ~ 

1
., 

,-, 
r: 

-., i 
º1:í, 

• 
~ ~~ :: 
~
 

••.) 

(J
 

'-! 
•'> 

' 
,_ e, 
:l> ~
 ·e 

,_ 
t
)
 
~ 

'
)
 

. ) 
(', 

,, 
e. 

(J 
CI 

..,, 
~
 

:~ 
~
 

ç
(
 ~-' ~

 

: f e 

... J) 
;
)
 

,
)
 

1 :> .~ 

j~ 
J) 
:, J

I 
J) 
:, 

1 . 

Íi . ! 
:>-

l 

~~ 
) 

~
)
 

-
. ) , 11 

:t; 
J) -
J
) 

j, 
,m

 -:::> 
!
, o 

e 
t 

>
 

o 
,> 

l 

E
 

l
)
 

1 
) 

· ;~ 
..,.. 

l
)
 

j 
) 

~? 
=! 

e 
~
 

o
. a, 

J 
::, 

:i.. 
ll 

... 
>

: 
1 

e
: 

cJ) 
) 

o 
(
)
 

.... 
;~ 

1
) 

ro
 

I"'-
:ii 

·e
 

:>
 

) 
e 

:, 
.l. 

'To -· 
'. 

">
 

-
m

 
c
l) 

'-
C

l ·~ 
CD 

S!' 
u 

o 
e~ 

e: 
.__ 

(.1
) 

:,)
 

~
 

/
)
 --

e
-

o 
" 

C'C ·--
-

1 
(1

) 
>

 
' ' 

.:, 
~

I 
(
)
 

'!1 
,
i 

)
)
 

o 
1

j 
u 

·,o 
o 

:=) 

..... 
N

 

·; 

-
1 

t, 
J
.. 

:o 

=F :
, 

·e:' 
(") 
Q

.. 
o 'l. ., ~

)
 

.... e C
ll 

-o
 

e 
·ro C

) 

~
 

e ro 
e: <

n
 

cu 
'--
ã5 

"
D

 
co 
ü e 

·e-o 



~ <'OMtll'..1,2"'.'" 

....,,..~"'-l>lN)k 

Organlzac~o dos cantos t~m~ti"c,s 

(- • CEI Paulo Freire Formiguinha 
Dcdar:tdn de Utilidade Públic~ ~1v;-il.iip::! ~::'.-· ~,... ' 1 z.-.h P\Iº 3 71...,, de 2~.'~ 2;'~0 .. " 
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Hora da alimentação 

As ::rian~as visualizem os v!in1entos ljl8 :rão ;;1gerir As fr~r:f._- e . 
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