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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO  DA LIBERDADE

GABINETE VEREADORA LUCIMAR  PONCIANO

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.a  /2

Declara    de    utilidade    pdblica    a    Associagao
Cultural  Desportiva de Jacarei.

0     PREFEITO     DO     MUNICIPIO     DE     JACAREl,
USANDO    DAS    ATRIBUIC6ES    QUE    LHE    SAO
CONFERIDAS    POR    LEI,    FAZ    SABER    QUE    A
CAMARA       MUNICIPAL       APROVOU        E       ELE
SANCIONA    E     PROMULGA    A    SEQUINTE     LEI
COMPLEMENTAR.

Art.     1°    E    declarada    de    utilidad9    ptlblica    municipal    a
ASSOCIAeAO   CULTURAL   DESPORTIVA   DE   JACAREl,    inscrita   no   Cadastro
Nacional de  Pessoa Juridica -CNPJ,  sob  ndmero 22.922.783/0001-01,  com  sede  no
municipio de Jacarei.

Art.  2° Cessarao os efeitos da declaragao de utilidade pi]blica
caso a Associagao:

I  -  substituir  os  fins  constantes  do  estatuto  ou  deixar  de  cumprir  as  disposig6es
estatutarias;

11 -alterar a sua denominagao e,  dentro do  prazo de  90  (noventa) dias,  contados da
averbagao   no   Registro   Pdblico,   nao   comunicar   a   ocorrencia   ao   departamento
competente da administragao pdblica municipal  local.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 4° Revogam-se as disposig6es em contrario.

Camara Municipal de Ja

LUCIMAR'PONCIA'N
Vereadora - PSDB

e abril de 2019

PRAc;A  Dos  TREs  PoDEREs`   74   -CENTRo  -JACAREi  /  SP  -CEP.12327-9ol   -TEL      (12)  3955-22oo  -www.iacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

GABINETE VEREADORA LUCIMAR PONCIANO

Projeto de Lei -Autoria -Vereadora Lucimar Ponciano -Declara de utilidade pdblica a
Associacao Cultural Desportiva de Jacarei -fls. 02.

JUSTIFICATIVA

A  concessao  do titulo  de  Ufr./t.Jade  Pt7b/t.ca,  conferida  a  entidades,
fundag6es  ou  associae6es  civis,  representa  o  reconhecimento  do  Poder  Pdblico  de
que,  estas  instituig6es,  em  observancia  a  seus  estatutos  sociais,  nao  possuem  fins
lucrativos e prestam relevantes servigos a coletividade onde atuam.

Na  posse  deste  documento  de  utilidade  publica,  estas  instituig6es
podem  inscrever-se em editais e estarao aptas a obterem  recursos ptlblicos;  por esta
razao,   a  elaboragao  de  qualquer  iniciativa  parlamentar  no  sentido  de  jndicar  uma
referencia neste porte, se reveste de enorme responsabilidade.

Para    isso,    avaliag6es   serias   sao    realizadas   pela   assessoria
parlamentar   com   vistas   a   observar,    com    rigor,    os   parametros   legais   para   o
oferecimento  de  tal  distingao.   E  assim  foi  feito  com  relagao  a  Associagao  Cultural
Desportiva de Jacarei.

Fundada  em  2014,  a  instituigao  surgiu  como  urn  movimento  da
pratica  esportiva  e  da  livre  expressao  de  ag6es  culturais  e  desportivas  voltadas  ao
desenvolvimento social do cidadao jacareiense.  Neste periodo,  a associagao realizou
intenso trabalho de potencializagao de  habilidades culturais realizado junto a criangas
e idoso de diferentes classes sociais,  a partir da difusao do aprendizado da capoeira,
proporcionando a troca de experiencias e o desenvolvimento t6cnico deste grupo de
pessoas.

Diante  do  inegavel  papel  social  desta  agremiagao,  se  destacando
que,  diante  do  atual  cenario  econ6mico  do  pais,  as  iniciativas  culturais tern  carecido
de  aporte  financeiro  para  o  seu   desenvolvimento,   o   reconhecimento  de   utilidade
publica,   como   se   prop6e,   ampliaria   a   capacidade   de   obtengao   de   recursos   da
associagao,    permitindo    a    continuidade    de    varios    projetos    de    atendimento    a
comunidade.

Por  esta   razao,   e  muito  mais  que  os  cultos  conhecimentos  de
meus pares podem acrescentar, peeo a ajuda de meus pares para a aprovagao deste
projeto de lei.

Camara Municipal de

LUCIMA

Jacarei,  05 de abril de 2019

Vereadora - PSDB

PRACA  Dos  TREs  PoDEREs,   74  -CENTF{o  -JACAREi  /  SP  -CEP:   12327-901   -TEL..   (12)   3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br



Asalo  Cultural D(esportiva de JacareiRIE]  ELEalHENHE]FT     VFHEE

!!ustrissimo  Senhor  Oficial  c!c  Regist'ro  Civil  de  Pessoas  Juridicas  da  Comarca  de

Jacarei - SP`
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Ref. Registro

A  ASSociA¢ACI  CULTUF3AL  DE3PORTIVA  DE  JACAREi,  tanibem  denomjnada  ACAO

CULTURAL  DESpt3iRTIVA,  com  s9de  e  fore  ne31,a  cidade  e  comarca  de  Jacarei,  a  Rua  Geraldo  Jos6  de

Almeida    n°  02  \v'il,a   Lopes   por  sell   represeritante   legal,   abaixo   assinado   e  qua!ificado,   requer  a   Vossa

Senhoria,  que se d!3r,e  proceder a  sua  inscri?aci com  PERSONALIDADE JURiD!CA,  nos termos dos  arfigos

45.  46,  985,  998,1.: 50  e  1.151  dt:i  C6digo  Civil  Bras,ileiro,  e  na  forma  dos  artigos  114  e  seguintes  da  Lei  n°

6.015/73   (Lei   dos   =iegistros   Ptlbi t:cis),   €inexando  a   este  os  documentos  exigidos   pela   mencionada   lei  e

demais disposit;5es.

P.  Deferimento.

`j,3carei,  02 de dezt3mbro de 2()14.
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Ag&o  Cultural

CONVOCAgAO

CONVOCACAO    PARA   ASSEM13LEIA    GERAL   ORDINARIA    DE    FUNDACA0    E    APROVACAO    DO

ESTATUTO,   ELEI{;,&O  E  POSSE  I)A  la  DIRE:TOF!lA DA  ASSOCIAeAO  CULTURAL  DESPORTIVA  DE

JACAREi A SER REALIZADA AOS  13 (treze) DIAS D0 MES DE OUTUBRO DE 2014.

A  Comissao  para  Ct3nstitui?§o,  Func!;agarj,  Elei€ao  e  Posse  da  la    Diretoria  da  ASSOCIACAO  CULTURAL

DESPORTIVA   DE   JACAREi,   CONVOCA,   todas   as   pessoas   interessadas,   para   a   realizaeao   da   la

Assemb!6ia  Gerai   Ordinaria,   a  ser  realizada   no  dia   13  de  agosto  de  2014,   as   16hoomoos  em   primeira

convoca?ao,  e  as  16h30moos  em  segunda  c,om  quf.ilquer  ntlmero  de  presentes.  A  Assembl6ia  ocorrera  na

Rua Geraldo Jos6 c!e A.Imeida,   na cidade de Jacarei, estado de Sao Paulo a fim de ser deliberada e discutida

a seguinte ordem  d{) dia:

1 -Funda¢ao;

2.Aprovagao do estatuto;

3-eleig5o e posse da  la diretorja;

4- delib€.rar sobre o local da sede da associa?ao.

JACARE!,10  DE JULHO DE 2014.

Comissao para Constitui§ao, Funda¢ao.

AssOO!AeAOcuLTURAL
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DA i],iRETORIA DA AssociAeAO DEspORTivA CULTURAL DE jACAREi.
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Aos  13 (trez:e) dias do mss cle  agosto de dois mil e quatorze,  na  Rua Geraldo Jos6 de Almeida,  n° 02,

Vila  Lopes,  Jacarei  --Sao  Paulo,  ,as  17hoomin;  insl:alou-se  a  ASSEMBLEIA  GERAL  para  constituigao  da

entidade  denominat]a ASSOCIACAO  CULTURAL  Dl=SPORTIVA  DE  JACAREi,   na  cidade  de  Jacarei,  Sao

Paulo.  A  Assembieia  Geral  para  t:cmstitui?ao  da  A?AO  CULTURAL   DESPORTIVA  teve  como  pauta  os

seguintes  itens:  1-  i:unda?ao;  2-Apr`ova§ao  dD  es'[atuto;  3-  eleieao  e  posse  da  diretoria;  4-  deljberar

sobre o local da Se(.Je da associa{:€o. A sessat] foi z3berta contando com a presenga dos seguintes pessoas,

a  saber,   de  acordo  com  lista  di3   presenga  em   am3xo.   Instalada  a   reuniao,   pediu-se  aos  presentes  que

indicassem  uma  pe,ssoa  para  pres;dii-a Assembleia Geral.  Por aclamacao  Geral  foi  indicado  D6bora  Pereira

lvo   Soiiza   que,   6()   assumir   a   Firesjdencia,    desi§mou   Vinicius   de   Paula   Francjsco,   para   ajudar   na

coordenacao  dos   trabalhos   e   Jo€lci  Vitor  Oliveira   de  Andrade   para   secretariar  e   redigir   a   ata   desta

as`sembleia.  Na seqLencia, falando pela o!.dem  nom!na! citada acima, cada  membro da mesa, explanou sobre

os  motivos  da  funda?ao  da  referit:la  Asst>ciaeat>  em  Jacarei,  seus  c]bjetivos  e  finalidades.  A  seguir  foi  lido

alternadamente  pel:s  ties  membi.cis  da  mesa,  o  E:STATUT0  DA  ENTIDADE,   Houve  urn  debate  sobre  a

prctposta  do  Es{a{u{(]  que,  depois  cle  ana!isada  e  in(tdificada,  foi  aprovada  integralmente,  De  acordo  com  o

Estatuto,  entac  ap[.(i\/ado,  todos  ()s  presentes  destta  Assembleia  passaram  a  serem  considerados  s6cios

Fundadores  e,   pc,i!1€into,  membro€   r€]to§  da  Asseml)leia  geral  de  s6cios.   Passou-se  ao  proximo  ponto  da

pauta:  eleigao e  pcis,{ie da  la Dire{cjr!a  quadrieni.o da Associa?ao Cultural  Desportiva de JacareL  Ficou definido

que  2  djretoria  de'`'€.ra  regularizar  a  ri3gist!`ar o  Estatu(ci da Associagao juntos os 6rgaos competentes.  Para  a

dire{cirja  foram  eleitl3s,  por aclamat;a:  um^anime,  os  seguintes  associados  e  seus  respectivos cargos:  Diretor

Presidente:  Debfjra  Pereira  !vo  !5ouza  -RG  21.787.079  ,J  CPF  345,106.148-10;     Secretario:  Jo5o  Vitor

Oli\ieira  de  Andrade,  RG  48,783 ::t€i.7-3  ,'  CPF  417.i432.078-08;  Tesoureiro:  Vinicius  de  Paula  Francisco

RG  43.292.344-5  /  CPF  431.769.(30€j-09,  anext)  listta  da  diretoria  todos  eleitos  para  o  mesmo  periodo  de

mandato,  ou  seja,  [€3ra  4  (quatro)  ,=ncis,  E:in seguida,  para conselheiros  fiscais foram  eleitos,  por aclamagao,

c)s seguintes associ:dos como Coiise!lheiros  Fi'§cai€; Titulares:  Cleyton  Cesar Ferreira,  RG 40.289.925-8 /

CF'F  334,027,658-7()  Ramon  Gon(f,alves  de  Campos,  RG  40.289.707-9  /  CPF  378.347.678-01   e  Samira

Cristina  da  Siiva  Gcngalves  de  C;€impos,  RG  4.014.841-3  /  CPF  419,737.883-00.  Imediatamente,  ap6s  a

e!eit;ao   todos   foran   empossados   em   seus   cargos.  Ao  final   dos   {rabalhos,   ficou   decidido  que   a  AeAO



CULTURAL   DESPC)RTIVA  funcicn€ii.a  com  sede  provis6ria  no  seguinte  endere?o  Rua  Geraldo  Jose  de

Aineic!a   nc 02j  Vija  Lopes, Jac.arei  -Sao Pau!o.  Nada mais havendo para ser tratado,  a presente Assembleia

Geral  Extraordinaria da ACAO CULTIJRAl. DESPOR--lvA foi encerrada as 20hoomoos, sendo a presente Ata

lavrada   por   mim   F-€ibio   Augusto   Silva   Vieir€i,   especialmente   designado   pela   Comissao   Coordenadora

Provis6r!a, e, em s;e€iiida,  assinada pela primeira Dlretoria Executiva, que,  por este ato,. tomam posse de seus

Cargos.

Di].etoria  Executiv€i:

iSke:!±_: joe foLLgiv  !#@
D6bora Pereira !vo  Souza

Presidente



Presidente ~   D6bora  Pereira  lvo  Souza,  brasileira,  casada,  assistente  administrativa,  portadora  da  C6du!a

de  ldentidade  RG  r,° 21.787.079/SS,P-SP e do CPF/MF sob  n° 345.106.148-10,  residente e domiciliada a  Rua

Aloisio c!o Amaral Campos n° 519,  Jardim  Esperanca, Jacarei, Sao Paulo -CEP.12.324-120

Secretario -Jo5o Vitor Oliveira de Andrade,  bi.asileiro, solteiro,  professor,  portador da C6dula de ldentidade

RG   n°   48.783.673;'SSP-SP   e   do   CPF/MF   sol]   n°   417.432.078-08,   residente   e   domiciljado   a   Rua   Dos

Amaran{os, n° 21€;,,  Jardim  Primavei.a,  na cidade de J,acarei, estado de Sao Paulo ~ CEP  12.306-520.

Tescurejro  ~ \i'inirjjus,  de  Paula  F;rancisco,  brasileirt:i,  solteiro,  Professor,  portador da  C6dula  de  ldentidade

F?.C.  n°  43.292.34£-5  t'SSPISP  e  do  CPF/MF  sob  n°  431,769.808-09,  residente  e  domiciliada  a  Rua  Vicente

i{a c`;  Fecj!a n' 230,  Jardim  Primaver€3,  na c`dade de Jacarei,  estado de Sao Paulo -CEP  12.306.560.

Jacarei, 02 de clezembro de 2014.

D6RE,,rgivexza
Pre€;idente
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LISTA DE PRESENCA   DA la   ASSEMBLEIA GERAL PARA FUNDACAO, APROVA9AO DO  ESTATUTO,

ELEI9AO    E    POSSE    DA    DIRETORIADA   ASSOCIACAO    DESPORTIVA    CULTURAL    DE    JACAREi

REALIZADA AOS  13 (treze) DIAS D0 MES DE AGOSTO DE 2014.

NOME / RG:

ADARILSON  THIAGO  DA SILVA   RG:  42.698.763-9

CINTIA APAREC!DA  DE  CARVALHO  RG:  43.028,180-8

CRIS"NA  RA!MUNDA  DA SIL\/A    RG: 28.629.623-8

DEBORA  PEREIRA  IVO SOUZA   RG:  21.787.079

SANDRA  BENJAMIM.RG:  8.132.957-X

MARIANA  FEMEL  RG:  10.793.009

MARCO ANTONIC)  RG:  24.867.007-4

JOSE  CARLOS  DA SHLVA   RG:  10.935,410

SAMIRA  CRisTINA  DA SILVA G.  CAMPOS   RG 4.014.841-3

PAULO  F30BERTOS!LVEIRA  RG:  14.133.279-7

HENRIQUE  FEuPE  DA S!LVA LEMES  RG: 46.258.334~X

ARiELTON  PAIXA0  ROSA SILVA  RG:  47.151.539-5

MATHEUS ALVES  DOS  SANTOS  RG: 49.804.280~7

CLEYTON  CESAR  FERREIRA  RG:  40.289.925-8

SERGIO AUGUSTC)  MARTINS  RG:  43.020.413-9

ROGERIO  DIAS  DE  SOUZA  RG:  30.765.764-4

RAMON  GONCALVES  DE  CAMPOS   RG: 40.289.707-9

\/!N!C!US  DE  F'AULA  FRANCISCO   RG: 43,292.344-5

JOA0  VITOR 0LIVE!RA  DE ANDRADE   RG, 48`783.367-3

fi€i`'3!:Tr{i3!)`:i.ii.uL{3sfsoCJ.rft-i±-i-.€~rc.SECj`¢'i1
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"ESTATui.0 sociAL DA AssoclAeAO cuLTURALw

"DESPORTIVA DE JACAREi"

€G:,s"o DE in.i;.c!s i [7£klm3€f.uros
oE  rf.s:`C`,is jLlp.irj:{.is  t}€ .!,.:`C.£`R£{ -SP

pf:.OTr,cr,:.:rL£`LJ=  i  .j,z..':cr.:.ci ;I,iv'+.iDf..j     s.os  N.

col?`:i.a_-,._-.qc.!_9~iB_9,..i

Capitu!o ) - Da associa§ao

Artigo  10  -A  A§sot:iaeao  Cultural  I)esportiva  de  ,Jacarei,  fundada  em  13  de  agosto  de  2014,  doravante

denominada  AeAO  CULTURAL  ff)ESPORTIVA,  e  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos  e  com  personalidade

juridica  pfopria,  cttm  sede  provis6ria  €!  rue  Geraldo Jcjs6 de Almeida,  n.  02  bairro  Vi!a  Lopes,  no  municipio  de

Jacarei-SP.

Artigo 2° -A associagao tefa por fir\alidades:

i)  .  Preservar,  f esgat,ar e  difundir at;{}es  culturais  e  d9sportivas,  visando  apoiar e  realizar  iniciativas  voltadas

ao desenvolvimento  social,  artisticcl e cultural, g€rantindo, den{ro dos limites de sua atuaeao, o atendimento,  a

defesa e a pronioSat] dos direitos  (]as criangas e dos adolescentes visando a Lei  Federal 8.069/1990  (ECA -

Estatuto  da  Crianga  e  do  adolescerite);  no  trabalho de  reconhecimento  do  direi{o  da  participagao dos  idosos

nas  atividades  espt]!1ivas,  sociais  e  culturais  ccnforme  Lei  10.741/2003,  e  na  preservaeao  e  divulga?ao  do

ensino da  Culture  Afro-brasileira  pre\'istos  na  Lei  10.639/2003,  como  instrumento de combate ao  preconceito

racial e a redu?ao da desigualdade  st]cial.

11)  -Promover  a  arts  e  a  f,ultura,  in-iF13mentand(t  programas  que  vise  o  pleno  exercicio  da  cidadania  cultural

para  o  desenvoMm€;nto  da  qualid,3de  de  vida  r,umana,  contribuir  para  construeao  do  futuro  das  criancas  e

dos  adolescentes.  i]3r  meio  c!o  esrjcirte  e  cultura,  fazendo  com  que  se  tornem  cidadaos  multiplicadores  de

ag6es  G'e  inclusac.  slJcial,  bern  corr`3  na  manutengaci  e  conservagao  c!os  direitos  dos  idosos  assegurando  a

sua pamcipa?ao e  in3iusao rias ati'`ridades espor`jvas  3 sociais;

`=-`
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Ill) u  Montar e apoiar oficinas   esccjlas informais,  espe{aculos  nas areas artisticas,  videos,  filmes e programas

nas  areas  de  comiinicagao,  com  jomal,  radio  e  tv  e  programas  de  inclusao  digital,  voltados  na  defesa  e

conservagao dos patrim6nios hist6ricos, culturais e ar[isticos,  paisagisticos e arquitet6nicos;

IV)  -  Promover  e  ai)oiar  estudos  e  I)esquisas,  caplar  fundos  e  recursos,  patrocinar  pesquisas  e  projetos

relatjvos   a   geracac   de   renda   elm   arte   e   cultura    para   beneficiar   grupos   populares   em   situacao   de

vulnerabilidade,  obje[ivando o desenvt)lvimento sustentavel, do eco mercado e eco profissionalizagao;

V)  -  Promover,  parfit;ipar e  apoiar  in{ercambio  e  cap{3citacao  dentro  e  fora  do  terrjt6rio  nacional,  promover a

experimentagao,  nacj  lucrativa,  de  tecnologias  a tern€itivas  de  produ?ao,  como  tamb6m  sistemas  alternativos

de  geraQao  de  emprego  e  renda   F'r3mover  a  experimentacao,  nao  lucrativa,  de  tecnologias  alternativas  de

produgao, como tam05m sistemas €il(€mativos d{3 geragao de emprego e renda;

V!)  .  Estimuiando  a  parcerja  e  o  ditalogo  local,  bern  como  a  solidariedade  entre  os  diferentes  segmentos

soclais.  buscando o  desenvolvimen[o  humano e soci{31,  da  moral, da 6tica,  da  paz,  da  cidadania,  dos  direitos

humanos, da democ!.acia, do voluntariado e de outros valores universals;

§1°.  No  cumprimento  de  suas  fingtlidades  a  ASSOCIACAO,  ouvida  a  Assembl6ia,  podera  criar  unidades  de

prestagao  de  servif,()s,  assessor;as  especiais,  comiss6es,  conselhos  e  outros  6rgaos  necessarios  ao  seu

pleno funcionameritiJ;

§2°.  A  ASSOCIAQA0  aplicara   in[egralmente  s,uas  rendas,   ref,ursos  e  eventual   resultado  operacional   na

manutengao e deservolvimento dos  (jbjetivos  ins,titucionais  no territ6rio nacional;

§3°.  A  ASSociA¢;AO  nao  distribi,iirfi  resu!tadosL  dividendos.  bonificac6es,  participag6es  ou  parcela  do  seu

patrim6nio entre sew:s associados, ``so:  nenhuma forma ou pretexto.

Artigo  3° -A ASSCCIACAO sera  ccinstituida cie corDo social  ilimitado,  maiores de  idade,  nao permitindo que

o  ingresso  no quadro social seja  d!(ic,ultac{o  por qualqijer discriminagao,  exigindo-se  apenas que o  associado

proponha-se a pi.oc'jgnar pelas fimii(jades da Associac,ao,
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Capitulo 11 - Dos S(icjos

A.rtigo  4°  -  Todos  o!s  s6cios  ao  sc,`i.em  admitidos  ter;5o  de  preencher  uma  ficha  cadastral  contendo  os  seus

c!ados pessoais e a €issinatura.

Artigo  5°  -  Os  asscjciados  poderao  ser  chamados  a  contribuir  para  a  obtengao  de  fundos  financeiros  da

entidade, sendo a contribuicao pecuni,aria aprovada, quantificada e periodificada pela Assembl6ia Geral.

AItigo 60 -Sao deveres dos s6cios:

I ~  Cumprir as dis.posig6es estatutarias e/ ou  regimentals;

11 -Acatar as determinaQ6es da presiclencia refe!'endadas pela Assembleia Geral;

lH  -Zelar pelo  patrjm6nio material €i  pelo I)om  name cia ASS06lA9AO;

lv  -   Comparecer  as   reuni6es  orclirtarias   mensais,   extraordinarias  ou   Assembl6ias   Gerais,   apreciando  e

votando as mat5rias apresentadas;

V -Manter suas fichas cadastrais c`3m os dados sempre atualizados;

Vl  -  Le\`Jar  ao  conhecimento  da  diret;ao  da  ASSOCIA9AO,  para  discussao,  os  problemas  e  necessidades

observadas no Bairi.tj,  auxiliando a res,olu?ao del3s cci!T: sugest6es ou encam,inhamentos diversos.

Artigo 7° -  Sao direi{c.s dos s6cios\

I  -  Participar  c!as  reuni6es,  tendo  o  direi[o  a  palavra  e  o  registro  de  suas  considerag6es  em  ata,  quando

soljcitado:

11 -\/otar e ser votado nas eleig6es I)ara a diretoria e conselho fiscal da entidade;

Ill   -   Ter   acesso   a   informag6es    cl(]cumentos   e   ttutros   pap6is   relativos   a   ASSOCIACAO,   atraves   de

requerimentos formais ou pedidos \/e!.bais; ji!stificandtj a necessidade do acesso pretendido;

lv -F{epresentai` a ASSOCIACAO,  [jcr delegagatt do Presidente;

V , Encaminhar,  formalmente,  propcistas de qualt]uer ria[ureza a Presidencia da ASSOCIACAO;

V!  -  U{ilizar  a  sede  cia  ASSOCIACA()  para  ev€mtos  t"  festas  familiares  previamente  agendadas,  cobrindo

apenas os cus{os operacionais da ut.iiizagao;
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Artigo 8° -Os s6cios  poderao ser `suspensos ou  eyciuidos do quadro social da ASSOCIA9AO pela  Diretoria

ou Assembl6ia,  pelcis motivos abaixo expostos:

I -se deixarem de oumprir quaisquer de seus deveres;

11 -se irifringirem qiialquer das disposig6es estatutaria,  regimental ou qualquer decjsao da Associacao;

11! -se praticarem atos nocivos ao iiit€.resse da Associacao, nos termos do regimento jnterno;

lv  -  se   pratir,arem   qualquer  ato   qije   implique!  em   desabono   ou   desciedito  cia  Associacao   ou   de   seus

membros;

V -se praticarem  a[t]s ou  valerem-{;e do nome cia Associagao para tirar proveito patrimonial ou  pessoal,  para

si oij  para terceiros.

Paragrato  10  -Em  qualquer  das  hip6teses  pr€ivis`[as  acima,  alem  de  serem  suspensos  e  perderem  seus

djreitos,  os associados poderao ser excluidos da Associa?ao por decisao da  Diretoria, caso seja reconhecida

jus{a  causa   para  tanto,   asseguradci  o  direito  de  se  defender,   valendo-se  de  todos  os   meios  de   prova

admitidos em direjto.

Par`igrafo 20 -Da  Ciecisao  da  Dire:t]ria que  pre{t>r`rla  excluir urn associado cabe  recurso a Assembl6ia  Geral,

que  decidira,  por  maioria  de  voto€;    sobre  a  exclusao  ou  nao  do  associado,  em  Assembl6ia  especialmente

convocada pars esse fim.

Paragrafo 3° -No caso de processci d9 exclusao sera dado amplo direito de defesa ao interessado.

Capitulo 1!! -Dos 6rgaos da assoc;i€igao

Artigo 9° -A ASSOCIACAO sera  administrada:

I  -  Pela Assembi6ia Geral

11  -Pela  Diretoria  Execijtiva

lil  -Pelo Coriseiho F scal
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Ariigo  10.  -A  Assembl6ia  Gerai,  t3rgao  soberano  dJa  associagao,  sera  constituida  pela  Diretoria  Executiva,

Conselho  Fiscal  e  pi`r  todos  os  associados,  de  toaas  as  categorias,  maiores  de  18  anos,  que  se  fizerem

presentes. Reunir-se-a ordinariamente uma vez I)or mss e extraordinariamente sempre que necessario.

Artigo 11. -Compete a Assembl6ia Geral:

I -  Eleger a  Dlretoria e  o Conselho  Fie,Gal

11  -Propor,  anallsar e  votar a destituig€lo d()s  meribros da  Diretoria Executiva e do Conselho  Fiscal;

Ill  u Analisar e votar modificag6es n() estatuto;

IV -Decidirj  por maiciria de dois teri;os de seus membros, sobre a extingao da entidade;

V -Aprovar anualmente o relat6rio (I:I Diretoi.ia Executiva e o parecer das contas emitido pelo Conselho Fiscal

referente ao ano anterior;

Vl  -Decjdir sobre c(]ntratag6es de di\'idas que usem bens da ASSOCIACAO como garantia de pagamento

V!l  -Decidir sobre os  casos omisscis no estatuto;

Artigo  12,  -A Ass€mbleia  Geral  sera  convocada  pelo  Presidente  da  ASSOCIACAO  ou  urn quinto  de  seus

s6cios,  mediante  edital  impreterivelmente  divulgado  em  rede  social  com  trinta  dias  de  antecedencia,  ou  na

impgssibilidade    publicado  na  impreiisa  local  e/  ou  afixado  na  sede  da  Associa?ao,  contendo  a  pauta,  dia,

local e horario cia reunjao. As reuni6ies acomecerao:

I -   Anualmente,  para apreciar as c()ni:as e o relat6rio da diretoria;

11 -De quatro em quatro anos,  para eieger, dar posse ,.3o Conselho Deliberativo,  a c!iretoria e o conselho fiscal,

e em qualquer 6poca para destitui-lt)s,  se neces€:aria;

Ill  -Quando convocada  pela maiori€i   dos membros do Conselho  Deliberativo;

lv -Em qualquer ocasiao que for ccnvocada pelt> Presidente ou mediante requerjmento da maioria dos s6cios

apresentado ao presidente, com pauta previameiite especificada;

V -Quando co!ivocada pelo Conselh() Fiscal.

Paragrafo primeiro -A prefefencia pela  internet rjo uso de canal como mefo de divulga?ao dos trabalhos na

rede social,  visa  prctporcionar a Ass,oc`,iagao uma  comunica?ao segura,  mais ampla e eficiente assegurando a

todos os assoclados o direito a cier`cia das convocac€]es das reuni6es.
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Paragrafo  segundo  -- A  Assembltsi€i  Geral  sera  instalada  na  hora  prevista  estando  presente  a  maiorja  dos

s6cios  e,  em  segunda  convoca?ao,  rieia  hora  depois,  com  qualquer  ntlmero  de  s6cios  presentes,  ficando,

dessa forma,  para t()dos os efeitos,  validadas as decjs;6es obtjdas e registradas em ata.

Capitulo IV -Da Diretoria Executiv:a

Artigo 13. -A diretoria da ASSoctAt;;AO, que tera mandato de qualro anos, sera composta pelo:

I -  Presidente

11  -Secretario

Ill --Tesoureiro

Paragrafo  anico:  C)'s  mandatos  pt]derao  ser renovados  consecutivamente  para  o  mesmo  cargo,  atrav6s  de

eleigao,  por  apenas  lima  vez;  as  a{ividades  d€i  Djretoria  Executiva  e  Conselho  Fiscal  serao  exercidas  de

forma gratuita, sendo o exercicjo dos cargos considerados como relevantes servjgos voluntarios prestados ao

bairro-

Artigo  14.   -Compete a Diretoria E:xecutiva:

I  -  Elaborar e  apreseritar a  Assembl€!ia Geral  o  programa  anual  de  atjvidades,  e  sendo  aprovado,  executa-lo

fielmente;

11  -Contratar e/ ou  demitir funcionarios;

Ill -Cumprir e fazer cumprir o estatutt), aprovado pela Assembleia Geral;

lv -Acolher, analisar e deliberar so[tr€ as manifestar¥Ctes de qualquer natureza encaminhadas a Associacao;

V -;Vomear comiss€)es e delegar alri[tiJig6es aos demais s6cios da ASSOCIACAO;

Vl  -Reunir abertamente,  no minimtj uma vez por mss,  pars tratar de assuntos gerais da ASSOCIACAO.

W .. Nomear novos cliretores, quancjo  houvei. vacancia rJe cai`gos.

Artigo 15. -Compette ao Presidente:

I -Convocar a /\ssenibleia Geral;

11  -Representaf a  AS,SOCIACA0 enl jijizo ou  forts dele;
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Acao  Cultural D

Ill  -Cumprir e fazer c,umprir o  Estatilto;

lv -Presidir a Asserrbi6ia Geral e as reuni6es ordinarias / extraordinarias;

V -Ordenar despesas, em conjiint(i ccim o tesoui.eiro;

Vl - Ordenar pagam€Intos,  assinando t!s cheques,, junlo com o tesourejro;

Vl!  I Assinar as corr€spondencias da ASSOCIACAO;   .

VIll  -Zelar pela disciplina,  assiduid,ade e pontualidade  nas reunj6es;

!X  -  Contratar  assessorias  especiEiis  de  interesse,  iiecessidade  e  em  defesa  da  ASSOCIACAO,  inclusive

jundjcas,

X   -   Receber   i.1oac€)es   e/   ou   sujcv§Ing6es,   bern   como   assinar   contratos   e   convenios   de   interesse   da

ASSOCIACAO,

Xl   -   Nomear   Comiss6es   Especiais,   represenlag6es   da   ASSOCIACAO   e   a   elas,   formalmente,   conferir

encargos, poderes e atribuig6es;

Xli  ~  Exercer  o  vote  de  qualidade  nt]  caso  d`?  empaie  excetuaiido-se  aqueles  com  regulamentacao  pfoprla

nes{e  Estatuto,`

Xl!l  -Encaminhar mctc!ifjcag6es esttatui:arias e  regimentais  a Assembl6ia Geral;

Artigo    16.    I    Corripete   ao    Vice-oiesidente    auxili€ir   e   substituir   o    Presidente    nas    suas    ausencias   e

impedimentos tormalmente comunic.aclos.

Artigo  17.  -Compel:e  ao  Secretarici

I -  Lavrar e ler as atas das reunioes ordinarias e extraordinarias;

1! -Receber,  reciig!r,  arquivar e emi:ir as correspondencias da ASSOCIACAO;

in -Zelar pelo arqui\jo da ASSOCIA?AO;

!\v' -Cuic!ar de `:odos  expedientes burtjcratjcos da ASSOCIACAO;

V  -  Zelar  pelo  Lvro  de  Atas,   man{er  organizada  tb  atualizada  as  fichas  s6cio-econ6micas  da  populacao

carente e fichas cadastrals dos s6cio{3 da ASSOCIACAO.

Vl -Manter arquivo com  nome,  enderegos e telefones de interesse da ASSOCIACAO.

Vll ~ Encaminhar para a imprensa cis roticias de interesse da ASSOCIACAO, acompanhando a publicagao.

Artigo  18.  -Compe[t5 ao Segundo Set3retam auxiliar o Primeiro Secretario e substitui-lo em suas ausencjas e

imp9dimentos.
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Artigo  19. -Compe.te ao  1 ° Tesoureil.o:

I -efetuar os pagamentos autorizaclos pel(I Presiden{e;

11  -emitir o  balancetei  mensal;

lil   -   movimentar  os   ativos  financeir{]s  da   ASSOCIACAO,   em   conjunto  com   o   Presidente,   mantendo  os

registros contabeis em dia;

IV -depositar em name da ASSOCIA€;AO, em es;tabelecimento bancario,  as quantias arrecadadas;

V -apresentar a Presidencia,  encaniinhar para o Conselho  Fiscal e expor para a Assembleia, o balango anual

das contas detalhadas da ASSOCIA¢;AO;

VI -zelar pelo patrim6nio da ASSOCIACAO,  mantendo a{ualizado o inventario dos bens;

W   -   receber   as   contribuie6es   mensais   dos   s6ci(ts   e   arrecadar  todas   as   receitas   da   ASSOCIACAO,

depositando-as em conta bancaria especifica;

Vlll -manter regu]arizadas todas a€; exigencias relativas as obriga06es socjais,

Artigo   20.   -C.ompe[e   ao   2°   Tesoijreirct   auxi!lar  o   1°   Tesoureiro   e   substitui-lo   nas   suas   ausencias   ou

impedimentos.

Artigo 21. --Ao Conselho Fiscal qiie sera comp(tsto F>cr tres s6cios e seus respectivos suplentes,  eleitos pela

Assembl6ia Geral  na mesma ocasi5o em que for eleit;I; a Diretoria, compete:

I -reunir-se sempre qLie necessaricj   de acordo com a iniciativa de seus membros;

11  -  examinar  as  contas  da  ASSOCIACAO  e  emitir  formalmente  parecer  sobre  elas,  para  ser  apreciado  e

votado pela Asser,'i[]leia Geral;

Ill  -requisitar,  form€ilmente,  livros,  €;:r`tratos  bane.;jricts  e  outros  documentos  que  julgar  necessarios  para  o

desempenho de sua{5 atribuig0es;

lv -fiscalizar a  apiic,a?ao dos  recurso.s captados  ou viabilizados  pela ASSOCIA9AO e que sejam destinados

para projetos de interesse da Ass(]ciai;ao,  maiit€mdo a presidencia constantemente bern informada a respeito

da aplica?ao e presta?ao de contas dg`les.
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Artigo 38. -0 preseite Estatuto,  serdo aprovado pela Assembl6ia Geral, entrara em vigor ap6s o registro no

Cart¢jrio compe`Lente.  de acordo com  a lei.

Artigo 39 -0 presente Estatuto, s6 pt)dera ser reformu!ado por deliberagao da Assembl6ia Geral, convocada

especifjcamente para tal fim e pelos vt)tos fa\roraveis d€ 2/3 dos presentes„

Jacarei,13 cle agosto de 2014.
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DEBORA  PEP`EIRA  IVO SOUZA

Presidente
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Oflclal de Reglfro Cl`AI daa Pessoas Jurfdlcas

Regfro N. 8.922

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL 0RDINARIA DA ASSOCIACA0 CULTURAL

DESPORTIVA DE JACAREf -  n9 01/2018

CNPJ: 22.922.783/0001-01

Aos trinta dias do mss de setembro do ano de dois mil e dezoito, as 10:00 (dez) hor

atendendo  o  Edital  de  Convocac5o  de  30  (trinta)  de  agosto  de  2018,  nesta  cidade  de

JacareLSP,  a  Rua  Geraldo Jos6  de  Almeida,  n9.  02, Jardim  Primavera,  CEP:  12.306-580

reuniram-se   os   membros   e   associados   descritos   e   assinados   conforme   lista   de

presenca     anexada         ASSOCIACAO    CULTURAL    DESPORTIVA     DE    JACAREi,     para

deliberarem  sobre  os seguintes temas:   ELEICAO  E  POSSE  DOS  MEMBROS  DIRFTORES  E

CONSELHO     FISCAL.     A     Sra.     DEBORA     PEREIRA     IVO     SOuZA,     atual     Presidente

primeiramente   comunicou   na   presenca   de   todos   os   membros   que   a   presente
assembl6ia geral ocorreu ap6s o prazo de vencimento do mandato anterior que findou

em   13/08/2018,  ficando  a  associacao  nesse  periodo  de   13/08/2018  a  30/09/2018

inativa,  porem  ainda  sob  responsabilidade  da  diretoria  eleita  anteriormente.  A  atual

presidente  nomeou  a  mim  JOAO  ViroR  OLIVEIRA  DE  ANDRADE   para  secretaria-la,  e
abriu  a  reuniao  agradecendo os  membros  pela  presenca  e  reafirmando  a  importancia

da  participacao e colaboracao  de todos no funcionamento desta  associacao. A mesma

ressaltou   a   necessidade   de   se   efetuar   uma   nova   eleicao   para   composi¢ao   dos

membros  da  diretoria  da  Associacao  para  o  periodo  de  2018/2022,com  validadede

30/09/2018  a  30/09/2022,abrindo  assim  o  pleito  a  quem  de  fato  interessasse.  Ap6s

manifesto dos participantes aos cargos, fez-se por aclamagao a eleigao dos membros e,

ficou    assim    constitul'da    a    Associa€5o    para    seus    respectivos    cargos:    DIRETOR

PRESIDENTE:  JOAO  ViroR  OLIVEIRA  DE  ANDRADE,  Brasileiro,  Solteiro,  Professor  de

Educacao   Fisica,   residente   na   Rua  dos  Amarantos,   n9  215,  Jardim   Primavera,  CEP:

12.306-520,  Jacarei-SP,  Portador  do  RG:  48.783.367-3  SSP/SP  e  CPF:  417.432.078-08,

Fone:   (12)   98888-4129;   SECRFTARIA:   SAMIRA  CRISTINA   DA  SILVA  GONCALVES   DE

CAMPOS,  Brasileira,  Casada,  Balconista,  residente  na  Rua  Maria  de  Fatima  Savastano,

n9   54,   Casssununga,   CEP:   12.311-020,   Jacarei-SP,   Portadora   do   RG:   40.140.841-3

SSP/SP   e   do   CPF:   419.737.588-30,   Fone:   (12)   98232-9162;   TESOUREIRO:   RAMON

GONCALVES  DE  CAMPOS,  Brasileiro,  Casado,  Balconista,  residente  na  Rua  Maria  de

Fatima  Savastano,  n9  54,  Cassununga,  CEP:  12.311-020,  Jacarel'-SP,   Portador  do  RG:

40.289.707-9  SSP/SP   e   do   CPF:   378.347.678-01,   Fone:   (12)   3354-5557;   CONSELHO

E!S£4±:   VINfclus   DE   PAULA   FRANCISCO,   Brasileiro,   Solteiro,   Analista   de   Logistica,
residente  na  Rua Julieta  de  Mancilha  Passos,n9  1.386,  Novo  Amanhecer,  CEP:  12.316-

570, Jacarei-SP,  Portador do  RG: 43.292.344-5 SSP/SP  e do  CPF: 431.769.808-09,  Fone:

(12)    98143-9514;    DEBORA    PEREIRA    IV0    SOUZA,    Brasileira,    Casada,    Balconista,

residente  na  Rua  Alofsio  do  Amaral  Campos,  n9  519,  Jardim  Esperanca,  CEP:  12.324-

120,  Jacaref-SP,   Portadora   do   RG:   21.787.079-X  SSP/SP   e   do   CPF:   345.106.148-10,

Fone:  (12)  3354-5557;  CLEYTON CESAR FERREIRA,  Brasileiro, Solteiro,  Motoboy, n;;
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residente na  Rua  Professor Benedito  Mauro dos Santos,  n9 88,Pa,rq::_Ca|i::r:ia::=fiv<..,;:BC;AR€'::NPcx+q`

12.311-020,  Jacaref-SP,  Portador  do  RG:  40.289.925-8  SSP/SP  e  do  CPF:  334.027.658-

70,   Fone:   (12)   98282-0168.   Ap6s  forma¢ao   da   diretoria e   conselho   o   Presiden

procedeu   a   TOMADA   DE   POSSE   aos   membros.   Logo   em   seguida   o   Preside
comunicou  oficialmente  aos  presentes  a  Eleic5o  da  Nova  Diretoria,  depois  passo

palavra   a  quem  quisesse  se   manifestar  e  na  ausencia  de  manifestos  agradeceu
encerrou   a   presente  Assembleia  Geral  e  determinou  a  mim  SAMIRA  CRISTINA  DA

SILVA  GONCALVES  DE  CAMPOS,  como  Secretaria  que  lavrasse  a   presente  Ata  e  a

levasse   junto   aos   6rgaos   Publicos   competentes   para   surtir   os   efeitos   jurl'dicos

necessarios.  A  presente  vai  por  mim,  Secretaria  e  pelo  Sr.  Presidente  assinado  como

sinal de sua aprova¢ao.

DECLARAMOS  QUE A PRESENTE  E  C6PIA  FIEL DA LAVRADA NO  LIVRO  PR6PRlo.

Jacaref, 30 de Setembro de 2018.

Total R$ 80,08

Selos e taxas

EssereRgr=t::h::::6i/E¥ha§
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http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/C...

Comprovante de lnscrieao  e de Situaeao  Cadastral
___-I..-.I.--------------------------.------------------.--------''----------.-_____
Contribuinte,

Confira  os dados de  ldentificagao da  Pessoa Juri'dica e,  se houver qualquer divergencia,  providencie junto a
RFB a sua atualizagao cadastral.

Aprovado pela  lnstrucao Normatjva  RFB n° 1.634,  de 06 de maio de 2016.

Emitido  no dia  16/03/2017  as  10:53:20 (data  e  hora de  BrasHia).
Pagina:   1/1
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Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo

D6bitos Tributarios Nao lnscritos na Divida Ativa do Estado de Sao Paulo

CNPJ /  lE:  22.922.783/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da  Fazenda do Estado de Sao Paulo de apurar
debitos de responsabilidade da  pessoa juridica acima  identificada,  e certificado
que n5o constam debitos declarados ou apurados pendentes de inscri€ao na
Divida Ativa  de  responsabilidade do estabelecimento  matriz/filial  acima
identificado.

Certidao n°

Data e hora da emissao

Validade

EEaEEEiE|Ert

18070065473-86

20/07/201811 :00:01

6 (seis)  meses,  contados da data  de sua  expedi¢5o.

Qualquer rasura ou  emenda  invalidara este  documento.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verifica?ao de sua autenticidade no sitio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha  1  de  1
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgecFslmprimirpapel.asp
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Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscri€5o=         22922783/oooi-oi
Razao  social:AssoclACAo CULT DEspORTlvA DE

JACAREI

Enderec°:         ERE:R3ER% ;:::ADREEf}MSEp]7£2°32o!.JD

580

A     Caixa     Econ6mica     Federal,     no     uso     da
atribuis5o   que   lhe   confere   o   Art.    7,   da    Lei
8.036,   de   11   de  maio  de   1990,  certifica   que,
nesta    data,    a    empresa    acima    identificada
encontra-se   em    situag5o    regular   perante   o
Fundo   de   Garantia   do   Tempo   de   Servi€o   -
FGTS.

0   presente   Certificado   n5o   servira   de   prova
contra       cobran€a       de       quaisquer      d6bitos
referentes     a     contribui€6es     e/ou     encargos
devidos,   decorrentes   das   obriga€6es   com   o
FGTS.

Validade:  07/07/2018 a  05/08/2018

Certificac5o Ndmero:
2018070720053713039975

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgecFslmprimirpapel.asp 1/2



20/07/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgecFslmprimirpapel.asp

Informa€5o obtida  em  20/07/2018,  as
10:57:57.

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

https://www.sifge.calxa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgecFslmprimirpapel.asp 2/2



CERTIDAO   NEGATIVA  DE   DEBITOS   TRABALHISTAS

Nome:    ASSOCIACAO   CULTURAL   DESPORTIVA   DE    JACAREI     (MATRIZ    E    FILIAIS)

CNPJ:     22.922.783/0001-01

Certidao   n°:    154431489/2018
ExpediGao:    20/07/2018,     as    10:53:47
Validade:    15/0]/2019   -180    (cento   e   oitenta)    d_i_as,    contados   da   data
de   sua   expediGao.

Certif ica-se    que    ASSOCIACAO   CULTURAL   DESPORTIVA   DE   JACAREI     (MATRIZ   E
FILIAIS),     inscrito(a)     no   CNPJ   sob   o   n°    22.922.783/0001-01,    NAO   CONSTA
do   Banco   Nacional   de   Devedores   Trabalhistas.
Certidao   emitida   com   base   no   art.    642-A   da   ConsolidaGao   das   Leis   do
Trabalho,    acrescentado   pela   Lei   n°    12.440,    de   7   de   julho   de   2011,    e
na   ResoluGao   Administrativa   n°    1470/2011    do   Tribunal    Superior   do
Trabalho,    de    24    de    agosto   de   2011.
Os   dados   constantes   desta   Certidao   sao   de   responsabilidade   dos
Tribunais    do    Trabalho    e    estao    atualizados    ate    2     (dois)     dias
anteriores    a    data    da    sua    expediGao.
No   caso   de   pessoa   juridica,    a   Certidao   atesta   a   empresa   em   relaGao
a   todos   os   sous   est-.abelecimentos,    agencias   ou   filiais.
A   aceitaGao    desta    cer`tidao    condiciona-se    a    verificaGao    de    sua
autenticidade    no    portal    do    Tribunal    Superior    do    Trabalho    na
Internet     (http://www.tst.jus.br).
Certidao   emitida  gratuitamente.

INFORMAGAO   IMPORTANTE
Do    Bari`co    Naciona.L    de    Devedores    Trabalhistas    constam    os    dados
necessarios    a    identificaGao    das    pessoas    naturais    e    juridicas
inadimplentes   perante   a   JustiGa   do   Trabalho   quanto   as   obrigaG6es
estabelecidas   em   sentenGa   condenat6ria   transitada   em   julgado   ou   em
acordos    judiciais    trabalhistas,    inclusive    no    concernente    aos
recolhimentos    previdenciarios,     a    honorarios,     a    custas,     a
emolumentos   ou   a   recolhimentos   determinados   em   lei,.    ou   decorrentes
de   execuGao   de   acordos    f irmados   perante    o   Ministerio   Ptiblico   do
Trabalho    ou    CoiTiissao    de    ConciliaGao    Pr6via.
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Comprovante de lnscrieao e de Situagao Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de  ldentificacao da  Pessoa Juridica e,  se  houver qualquer divergencia,  providen
RFB a sua atualizagao cadastral.

A informagao sobre o porte que consta neste comprovante 6 a declarada pelo contribuinte.

umtesa

REPUBLICA  FEDERATIVA DO  BRASIL(;CADASTRONACIONALDAPESSOAJURiDICAi

iiii;ii i

#A¥E2:2:z7DBE3/NoSoCoR|C.3:                    COMPROVANTE D5AEis=&ALO E  DE SITUACA0   3;736D/E26:E5RTURA

NOME  EMPRESARIAL

ASSOCIACAO CULTURAL  DESPORTIVA DE JACAREl

TITULO  DO  ESTABELECIMENTO  (NOME  DE  FANTAsl^)                                                                                                                                                                                                                                    PORTE

ACAO CULTURAL  DESPORTIVA                                                                                                                                                                                    DEMAIS

CdDIGO  E  DESCRICAO  DA ATIVIDADE  ECONOMICA  PRINCIPAL

93.29-8-99 -Outras atividades de recreacao e lazer nao especificadas anteriormente

CODIGO E  DESCRICAO  DAS ATIVIDADES  ECON6MICAS SECuNDARIAS

93.19-1-01  -Produ§ao e promocao de eventos esportivos
90.01 -9-99 -Artes cenicas, espetaculos e atividades complementares nao especificadas anteriormente
90.01 -9-04 -Produeao de espetaculos circenses,  de marionetes e similares

CODIGO  E  DESCRICAO  DA  NATUREZA  JURiDICA

399-9  -ASSOCIACAO  PRIVADA

LOGRADOURO                                                                                                                                                                      NUMERO                        COMPLEMENTO

R GERALDO JOSE  DE ALMEIDA                                                                        02

cEp                                             BAIRR07DisTRITO                                                      MUNicipio                                                                                    I-
I  12.306.580                         I     I  JARDIMPRIMAVERA                                    I     I  JACAREl                                                                                         I     I  sp

ENDERECO  ELETRONICO                                                                                                                                                TELEFONE

EDUCADORTHIAGO@GMAIL.COM                                                                      (12)  3958-2617 / (12) 9817-6863

ENTE  FEDERATIVO  RESPONSAVEL  (EFF`)*****

SITUA9AO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                 DATA  DA SITUACAO  CADASTRAL

ATIVA                                                                                                                                                                                                  09/06/2015

MOTIVO  DE  SITUACAO  CADASTRAL

SITUAQAO  ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                DATA  DA  SITUACAO  ESPECIAL
********                                                                                                                                                                                                                                                                    ********

Aprovado pela  lnstrugao  Normativa  RFB  n°  1.634,  de 06 de maio de 2016.

Emitido  no dia 20/07/2018  as  10:51 :21  (data  e  hora de  Brasnia).

Consulta QSA / Capital  Social

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessciaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Voltar
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DECLARA¢AO

Declaramos  como   membros  da   Diretoria   da   ASSOCIA¢A
CULTURAL  DESPORTIVA  DE  JACAREi,  fundada  em  13  de  agosto  de  2014,  com

inscricao  CNPJ  sob  n.922.922.783/0001-01,  com  sede   na   Rua  Geraldo  Jos6  de

Almeida, 02,  bairro Jardim  Primavera,  na  cidade  de Jacarei',  estado  de Sao  Paulo,

que a entidade e uma sociedade civil sem fins lucrativos, registrada no Cart6rio de
Titulo  e  Documentos  e  Civil  de  Pessoas Jurjdicas  de Jacare` -SP.,  sob  n.906929,

para  fins  de  Declaracao  de  Utilidade  Pdblica,  conforme  preceitua  a  Lei  n.g  2.274,
de 16/09/85 que:

•      E pessoa j.uri'dica de direito privado constituida  no pal's;

•      Estafuncionando regulare ininterruptamente ha  maisde  1  (urn) ano;

•      Nao     remunera     qualquer     membro     de     sua     Diretoria,     direta     ou

indiretamente;
•      Nao  distribui  qualquer  parcela  de  seu  patrim6nio,  ou  de  suas  rendas,  a

tl'tulo de  lucro ou  participa¢ao no seu  resultado;
•      Nao atende, exclusivamente,a seus s6cios.

Por   ser   a   expressao   da   verdade,   firmamos   a   presente
declaracao.

Jacarel', 04 de abril de 2019

or Oliveira de Andrade
Diretor -Presidente

Secretaria

lj
Ramon Goncal'vEs de campos
Tesoureiro
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