


CAMARA MUNICIPAL DH JACAREf
PALACI0 DA LIBERDADE

Proieto de Lei

"Declara    de    utilidade    pilblica    a
Prote?5o Animal Cheirinho de Miau. "

0   PREFEIT0   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREl,   USANDO

DAS ATRIBU196ES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR

LEI,      FAZ     SABER     QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL

APROVOU     E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA     A

SEGUINTE  LEI:

Art.   1°     Fica  declarada   de   utilidade   ptlblica   a  entidade

ASSOCIACAO  DE  PROTECA0  ANIIVIAL  CHEIRINHO  DE  MIAU,  sociedade  civil  sem

fins  lucrativos,  com  carater  beneficente  de  assistencia  aos  animais  (caes  e  gatos),  do

Municipio   de   Jacarei,   em   situagao   de   abandono   e   de   maus   tratos,   devidamente

constituida  em  01   de  julho  de  2020,  registrada  no  Cart6rio  de  Registro  de  Titulos  e

Documentos e  Pessoas Juridicas de Jacarei -SP sob o  n° 9.578,  inscrita  no Cadastro

Nacional das Pessoas Juridicas (CNPJ) sob o n° 37.goo.383/0001-64,  com  sede a  Rua

Mabito  Shoji,   numero  31,  Cidade  Salvador,  Jacarei,  Estado  Sao  Paulo,  CEP  12.312-

300.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Mu

:€-his:3-I.C:i`L:_

al de Jacarei,12_de agosto de 2021.

NIA  REGIN ALVES

(S6nia Patas da Amizade)
Vereadora - PL
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A Associaeao  de  Protegao Animal  Cheirinho  de  Miau,  e  uma  entidade  sem  fins

lucrativos,  fundada na cidade de Jacarei ha mais de  12 anos,  lnicialmente o Projeto era

chamado  de  Cantinho  do  Amor  e  abrigava  78  caes  e  20  gatos.  Ap6s  certo  tempo,

mudou  a  estrutura  do  Projeto  e  do  abrigo  que  passou  a  ser voltado  para  os  cuidados

apenas de gatos.

Essa  mudanea  se  deu  quando  a  fundadora  do  projeto  tomou  conhecimento  de

urn gato que estava  atropelado desde as  18  horas  do dia anterior e quando  recebeu  o

pedido  de  ajuda ja  passavam  das  11  horas  da  manha.  Desde  entao,  foi  em  busca  de

adogao  para  os  caes  que  havia  no  abrigo  e  estruturou  o  local  para  receber gatos  em

condi?6es  de  maus-tratos,   perigos,   col6nias,   atropelados  e  de  acumuladores,   bern

como mudou o nome para Cheirinho de Miau.
1

Atualmente,   a   ONG   possui   234   gatos   e   6   caes,   espalhados   entre  4   lares

temporarios e o abrigo, sendo que somente no abrigo ha mais de 168 gatos e 3 caes.

A Constjtuigao  Brasileira  preocupou-se em  proteger os  animais  no  Capitulo Vl  -

Do  Meio  Ambiente,  6  direito  animal  nao  ser  submetido  a  tratamento  cruel.  E  para  a

defesa  desse  direito  designou  o  representante  do  Ministerio  Pdblico  como  porta-voz

daqueles   que   nao   podem   se   manifestar  juridicamente.   Pofem,   percebe-se   que   a

preocupagao do  legislador patrio era  de  proteger a  extingao da fauna  e  da flora,  como

tambem   com   de   preservar   urn   sistema   ecologicamente   equilibrado.   Essa   e   uma

preocupagao valida,  por6m ela e voltada para  o animal  humano,  o  homem  em si e  nao

propriamente com  os animais,  pois  os  legisladores  nao  conseguem vislumbrar direitos

que nao sejam voltados para o pr6prio homem.

Assim,  a  proteQao  garantida  aos  animais  na  Carta  Magna  mascara  a  sua  real

intengao,  embora  muitos defensores dos direitos dos  animais tenham  se  utilizado dela
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para  impetrar  ag6es  e,   por  meio  de  decis6es  judiciais,  garantir  a  alguns  ani

direito de  nao ser usado ou  manipulado de forma cruel,  podemos citar com

o uso de animais em circo, as rinhas de galo, farras do boi,  entre outros.         ;.``?    Ou\
"Quando o  homem  aprender a  respeitar ate o  menor ser da criagao,

ou vegetal,  ninguem precisafa ensina-lo a amar seu semelhante".
i``.

0  presente  Projeto de Lei,  alem de assegurar previstos  na  legislagao,  e tambem

urn reconhecimento do empenho,  da aplicagao,  dedicagao e do amor que a Associa?ao

dedica  a  causa  animal,  estimulando  o  amor  e  o  respeito  a  vida.  Raz6es  pelas  quais

requeremos  e  esperamos  pelo  apoio  dos  Nobres  Pares  para  aprovagao  unanime  da

presente propositura de reconhecimento aos  relevantes servieos  prestados a protegao

dos animais.

Camara Municipal de Jacarei,12 de agosto de 2021.

(S6nia Patas da Amizade)
Vereadora - PL
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Missao:  atuar,  de  modo  preventivo,  na  transformaeao  da  realidade  em  que  se

encontram  os  animais  domesticos  ou  domesticados  abandonados  da  cidade  de

Jacarei/SP. Para isso oferece abrigo e busca consdentizar a populacao a respeito

dos'cuidados-que  estes  necessitam,  informando  sobre  o  bern  estar  animal  e  a

guarda  responsavel.  A16m  disso,  a  Associapao  de  Proteeao Animal  Cheirinho de

Miau  tern  como  meta  o  controle  populacional  por  meio  da  esterilizagao,  a  ser

realizada  principalmente  em  comunidades  carentes,   onde  vivem   muitos  deles

desamparados e vitimas de maus tratos. (CF 88,  Lei 9.605, de  12/02/1998, demais

leis correlatas e em vigor).

CApiTULO PRIMEIRO -DA DENOMINA.CAO, DA SEDE, FINALIDADE E

DURACAO.

Artigo 10

A Associagao  de  Protegao Animal  Cheirinho de  Miau.  neste  estatuto  designada,

simplesmente,  como Associaeao de Proteeao Animal Cheirinho de Miau,

(CHM),  fundada  em  data  de  vinte  de  marap  de 2020,  com  sede  e  foro  na  Rua

Mabito   Shoji,   n°   31,   Cidade   Salvador,   Jacarei/SP,   CEP   12.312-300,   e   uma

associagao  de  direito   privado,   constituida   par  tempo   indeterminado,   sem   fins

econ6micos,   de   cafater   organizacional,   filantr6pico,   assistencial,   promocio
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recreativo e educacional, carater s6cio-ambiental, sem cunho politico ou partidario,

com  a finalidade de atender a todos que ela se dirigem,  independente de cla

social, nacionalidade, sexo,  raga, cor ou crenea religiosa.

ElimElq      r

Artigo 20

No   desenvolvimento   de   suas   atividades,   a   Associaeao   de   Proteeao   Animal

Chejrjnho   de   Miau   observara   os   principios   da   legalidade,    impessoa[idades,

moralidade,   publicidade,    economicidade   e   da   eficiencia.   com   as   seguintes

prerrogativas e  as  finalidades  e  objetivos voltados  na  promogao  de  atividades  de

relevancia ptlblica e social. a saber:

I -Acompanhar a cumprimento de todas as leis,  decretos,  portarias,  regulamentos
e demais dispositivos federais, estaduais e municipais existentes ou que venham a
existir e que tratem sobre a protegao dos animais;

11   -   Colaborar   com   as   politicas   pdblicas,   podendo   servir   de   apoio   tecnico,
educacional e funcional nas quest6es ambientais de interesse social  no que tange
aos animais;

Ill  -  Promover meios  efetivos  para  proteger a.impedir atos  de  abuse  e crueldade

praticados contra os animais:

lv - Promover ag6es educativas de conscientizagao para  urn comportamento mais
6tico,   sustentavel,   respeitoso,   pacifioo   e   democratico   em   relagao   a   posse
responsavel dos animais;

V -  Apoiar e  assistir a  quanto  possivel,  os  abrigos  e  instituig6es  que  recolhem  e
cuidam dos animais abandonados;

Vl   -   Exercer,   dentro   da   possibilidade,   ae6es   colaborativas   de   castragao   dos
animais  domesticos  abandonados,  comunitarios  e aos  pertencentes  a  populagao
de baixa renda.

Vll  -  Organizar,  realizar,  participar  de  feiras  de  adogao  de  animais  adultos  e

filhotes.

i.(.
•,?
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VllI  -  Oferecer  abrigo  a  animais  abandonados  e  em  situaeao  de  risco emau

tratos,  dentro  das  normais  e  diretrizes  legais  e  do  municipio  e  de  acordo

possibilidade de lotaeao do abrigo.

Paragrafo  primeiro -  Para a consecugao dos objetivas elencados  neste artig
Associagao de Protegao Animal Cheirinho de Miau, podefa realizar bazares, feiras
e    atividades    afins,     bern    como    celebrar    convenios,     contratos,     acordos,
voluntariados  e  parcerias  com   profissionais,  empresas  e  entidades  ptlblicas  e
privadas.   desde   que   nao   implique   em   sua   independencia,   subordinagao   ou
vinculaeao a compromissos e interesses conflitantes.

Pafagrafo  segundo  -A   "Associaeao  de  Protegao  Animal  Cheirinho  de  Miau"

podera  rece-ber  doag6es,  auxilios,  contribui96es,  heraneas,  legados  e  qualquer
outra modalidade de incentivo de pessoas fisicas e juridicas.  de direito pLiblico ou

pr.ivado,  nacionais  ou estrangeiras,  bern como subveng6es govemamentais,  com
vistas a consecugao de seus objetivos e finalidades a que se destina.

Artigo 3° - Compromissos da Associacao

Associagao de  Protegao Animal Cheirinho de Miau se dedicara as suas atividades
atraves  de  seus  administradores  e  associados,  e  adotara  praticas  de  gestao
administrativa,  suficientes' a  coibir a  obtenga.o,  de forma  individual  ou coletiva,  de
beneficios  ou vantagens,  licitas  ou  ilicitas,  de qualquer forma,  em  decortencia da

participaeao   nos   processos   decis6rios,   e   suas   rendas   serao   integralmente
aplicadas em  territ6rios  nacionais,  na  consecugao e  no desenvolvimento de seus
objetivos sociais.

Nao  have fa  nenhuma  remuneragao  a  qualquer  dos  membros  da  diretoria,  do
conselho  fiscal  e/ou  de  colaboradores  diretos  ou  indiretos  da  "  Associagao  de
Protegao Animal Cheirinho de Miau",  ressalvando quando houver a necessidade e

possibilidade de instituir contratagao e pagamento eventual para profissionais que
a  ela  prestarem  servigos,   respeitados  os  valores  praticados  pelo  mercado  na
regiao correspondente a sua area de atuagao.

Artigo 4° -Da Assembleia Geral

Sr:tsesgea:bAei:in:::a|epr:I::r::V£,:u::r::r°a::#:Ttauf:as:::::ns°e::aAsSsSo°c::ad9oasQ&
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neiro  parapleno  gozo  de  seus  direitos.  Reunir-se-a  na  segunda  quinzena`:`%Sia

tomar  conhecimento  das  a¢6es  da  Diretoria  Executiva  e,  extraordinariamente,
quando  devidamente  convocagao.   Constituifa  em   primeira  convocagao  com  a
maioria absoluta dos  associados e,  em segunda convocagao,   meia  hora ap
primeira,  com  qualquer  numero,  deliberando  pela  maioria  simples  dos  vat
presentes,    salvo    nos    casos    previsto    neste   estatuto,    tendo   as    s
prerrogativas.

I  - Fiscalizar os  membros da Associagao de  Proteeao Animal  Cheirinho de
na consecueao de seus objetivos:

11 -Eleger e destituir os admjnistradores;

Ill i Deliberar sobre a previsao orgamentaria e a prestagao de contas;

lv - Estabelecer o valor das mensalidades dos associados;

V -  Deliberar quanto  a  compra  e venda  de  im6veis  da Associagao  de  Protegao
Animal Cheirinho de Miau;

Vl -Aprovar o regimento  interno,  que disciplinara os varios setores de atividades
da Associaeao de Protegao Animal Cheirinho de Miau

Vll -Alter-nar, no todo ou em parte, o presente estatuto social;

VIIl -Deliberar quanto a dissolucao da Associagao de Protegao Animal Cheirinho
de Miau

lx  -  Decidir,  em  ultima  instancia,  sobre  todo  e  qualquer  assunto  de  interesse
social, bern como sobre os casos omissos no presente estatuto.

Paragrafo    Primeiro   -   As   assembleias   gerais   poderao   ser   ordinarias   ou
extraordinarias,  e serao convocadas,  pelo  Presidente ou  por 1/5 dos associados,
mediante edital fixado na sede social da Associaeao de Protegao Animal Cheirinho
de  Miau,  por  e-mail,  por  grupo  de  whatssap,  com  antecedencia  minima  de  10

(dez)  dias  de  sua   realizaeao,   onde  constafa:   local,   dia,   mss,   anao,   hora  da
primeira e segunda chamada, com  intervalos de no  minimo 30 minutos, ordem do
dia, e o none de quem a convocou;

Paragrafo    Segundo    -    quando   a    assembleia    geral    for   convocada    pelos
associados,  devera o  Presidente convoca-Ia no prazo de 03 (tres) dias,  contados

ao  presid`apt

+J

da  data  entrega  do  requerimento,  que  devera  ser  encaminhado
atraves  de  notificagao  extrajudicial.  Se  o  Presidente  nao  convocar a  assembl
aqueles que deliberam por sua realizagao, farao a convocaeao;
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Paragrafo  Terceiro:  Serao tomadas  por  escrutinio secreto  as  deliberae6es  que
envolvam eleig6es da diretoria e conselho fiscal e julgamento dos atos da d
quanto a aplicagao de penalidades.

Artigo 5o - Dos ASsoclADOS

Os associados serao divididos nas seguintes categorias:

I  - Associados  Fundadores:  os  que  ajudaram  na  fundagao  da  Associagao  de
Protegao Animal Cheirinho de Miau, e que sao reladonadce em folha anexa.

11 -Associados Benem6ritos: os que contribuem com donativos e doag6es;

Ill  - Associaaos  contribuintes:  as pessoas fisicas ou juridicas que contribuem,
mensalmente, com a quantia fixada pela Assembleia Geral;

lv- .Associados   Beneficiados:   os  que  recebem  gratuitamente  os  beneficios
alcangados  pela  entidade,  junta  aos  associados  contribuintes,  6rgaos  pdblicos  e
privados;

Artigo 6° - DA ADMISSAO DO ASSOCIADO

Poderao filiar-se somente'pessoas  maiores  de  18  (dezoito)  anos,  ou  maiores de
16  (dezesseis) e  menores de  18  (dezoito)  legalmente autorizadas,  independentes
de  classe social,  nacionalidade,  sexo,  raga,.cor ou  crenga  religiosa e,  pare  seu
ingresso,  o  interessado  devera  preencher  ficha  de  inscrigao   na  secretaria  da
entidade,  que a  submetera  a  Diretoria  Executiva e,  uma  vez aprovada, tefa  seu
nome,   imediatamente,   langado  no  livro  de  associados,   com   indicagao  de  seu
numero de matricula e categoria a qual perfence, devendo o interessado:

I  -  apresentar  a  celula  de  identidade  e,   no  caso  d   menor  de  dezoito  anos,
autorizagao dos pais ou de seu responsavel legal;

11 -concordar com o presente estatuto e os principios nele definidos;

Ill -Ter idoneidade moral e reputaeao ilibada;                                                                  ,

lv   -   Caso   seja   "associado   contribuinte",   assumir   o   compromisso   de   honp/
pontualmente com as contribuig6es associativas,                                                                ``

Artigo 7° - SA0 DEVERES DOS ASSOCIADOS
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I -Cumprir e fazer oumprir o presente estatuto;

11 -Respeitar e oumprir as decis6es da assembleia Geral;

Ill -Zelar pelo born nome da Associagao;

lv - Defender o patrim6nio e os interesses da Associagao;

V -Cumprir e fazer cumprir o re9me interno;

Vl -Comparecer por ocasiao das elei96es;

Vll -Votar por ocasiao das eleig6es;

t`,,I,.7d

Vlll -Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da Associagao, para que
a Assembleia Geral tome providencias.

Paragrafo  Unico  _  e  clever  de  o  associado  contribuinte  honrar,  pontualmente,
c.om as contribuig6es associativas.

Artigo 8o - sAo DiREiTos Dos AsSociADOS

Sao direitos dos associados, estando quites com suas obrigag6es sociais:

I  -votar e ser votado  para qualquer cargo da diretoria  Executiva ou  do Conselho
Fiscal, na forma prevista heste estatuto;

11   -   Usufruir   os   beneficios   oferecidos   pela   Associaeao   de   Protegao   Animal
Cheirinho de Miau, na forma prevista neste estatuto;

Ill  -Recorrer a  Assembleia  Geral  contra  qualquer ato  da  Diretoria  ou  Conselho
Fiscal;

Artigo 9° - DA DEIvllsA0 DO ASSOCIAD0

E  direito  de  o  associado  demitir-se  do  quadro  social,  quando julgar  necessa

protocolando seu pedido junto a Secretaria da associa?ao,  desde que nao
em debito com suas obrigag6es associativas.

Artigo 10° -  DA EXCLUSAO DO ASSOCIADO

_=+
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quando ficar comprovada a ocorrencia de :

I -Viola9ao do estatuto social;

11 -Difamaeao da Associagao, de seus membros ou de seus associados;

Ill -Atividades  contrarias as decis6es das assembleias gerais;

lv - Desvio dos bons costumes;

V -Conduta duvidosa, mediante a pratica de atos ilicitos ou imorais;

Vl   -  Falta   d-e   pagamento,   por  parte  dos   "Associados   contribuintes",   de  tres

parcelas consecutivas das contribuig6es associativas.

P;ragrafo  Primeiro  -  Definida  a  justa  causa,  o  associado  sera  devidamente
notificado dos fatos e ele imputados,  atraves de notificaeao extrajudicial, para que
apresente sua defesa previa no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento
da comunicagao;

Paragrafo.Segundo -Ap6s  o  decurso do  prazo  descrito  no  paragrafo anterior,
independentemente da  apresentaeao  da  defesa,  a  representagao  sera  decidida
em  reuniao extraordinaria da diretoria Executiva, par maioria simples de votos dos
diretores presentes;

Paragrafo  Terceiro -   aplicada a  pena de exclusao,  cabefa  recuso,  par parte do
associado   da   decisao   de   sua   exclusao,   atrav6s   de   notificagao   extrajudicial,
manifestar  a  intengao  de  ver  a  decisao  de  a  Diretoria  Executiva  ser  objeto  de
deliberagao, e,  ultima instancia,  por parte da Assembleia Geral;

Paragrafo  Quarto -  uma vez excluido,  qualquer que seja  o  motivo,  nao tefa  o
associado o direito de pleitear indenizagao ou compensapao de qualquer natureza,
seja a que titulo for;

Paragrafo  Quinto  -  0  associado  excluido  por falta  de  pagamento  podefa  ser
readmitido, mediante o pagamento de seu debito junto a tesouraria da Associagao
de Prote?ao Animal Cheirinho de Miau.

Artigo 1 1 - DA APLicACAo DAs PENAS

As penas serao aplicadas pela Diretoria Executiva e poderao constituir-se` 'iRE
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I -Advertencia por escrito;

11 -suspensao de 30 (trinta) dias ate 01  (urn) ano;

Ill -eliminagao do quadro social.

1  i,„`I  ,-;, `. -±

Artigo 12 -Dos oRGAoS ADMINISTRATIVoS DA INSTITUICAo

Sao 6rgaos da Associagao de Prote9ao Animal Cheirinho de Miau;

I - Diretoria Executiva

11 -Conselho Fiscal

Arfi9O i3O DA DIRETORIA EXEcuTivA

A Diretoria  Executiva da Associagao de Protegao Animal  Cheirinho  de  Miau;  sera
constituida   por   04   (quatros)    membros,    os   quais   ocuparao   os   cargos   de:
Presidente,    Vice-Presidente,    Diretor   Administrativo    Financeiro,    Secretaria    e
Conselho  Fiscal.   A  diretoria  reunir-se-a,  ordinariamente,   uma  vez  por  mss  e,
extraordina.riamente,  quando convocada pelo  presidente  ou  pela  maioria  de seus
membros.

Artigo 14 -COMPETE A DIRETORiA EXECuTIVA

I  -  Dirigir a Associaeao de  Protegao Animal Cheirinho de  Miau,  de  acordo  com  o

presente estatuto, e administrar o patrim6nio social.

11  -  Cumprir  e  fazer  cumprir  o  presente  estatuto  e  as  decis6es  de  Assembleia
Geral;

Ill - Promover e incentivar a criagao de comiss6es,  com  a fungao de desenvolver
curses profissionalizantes e atividades culturais;

lv - Representar e defender os interesses de seus associados;

;::=:;:;:n:tr:;ar:er:9e¥:ete::°ba::i;::cr,acl[,onaan::::::oanual,Orelatorlodesuag`es&e
VII -Admitir pedido inscrigao de associados;



a.I.. d- I.g.fro Chr] the €o- Afi-
R-tl9.578

VIll -Acatar pedido de demissao voluntaria de associados,

lx - Criar novos departamentos;

X -Elaborar 0 Regimento lntemo da Asscoiagao

XI -Aprovar novos s6cios contribuintes
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XIl-Estabelecer contratos,  convenios  e  intercambios  com  outros  6rgaos pdblicos
ou privados.

Paragrafo dnico - As decis6es da diretoria deverao ser tomadas por maioria de
votes, devendo estar presentes, na reuniao, a maioria absoluta de seus membros,
cabendo ao Presidente, em caso de empate, o vote de qualidade.

Artigo 15 -COMPETE AO PRSIDENTE

I - Representar a Associaeao ativa e passivamente,  perante os 6rgaos ptlblicos,
judiciais e extrajudiciais,  inclusive em juizo ou fora dele,  podendo delegar poderes
e constituir prcouradores e advogados para o fin que julgar necessario;

11 -Convocar e presidir as reuni6es da Diretoria Executiva;

Ill -Convocar e presidir as Assembleias Ordinarias e Extraordinarias;

lv -  Juntamente  com  o  Diretor Administrative  Financeiro,  abrir  e  manter  contas
bancarias,   assinar cheques e documentos bancarios e contabeis;

V - Organizar relat6rio contendo o balango do exercicio financeiro e  os principais
eventos do ano anterior, apresentando-o a Assembleia Geral Ordinaria;

Vl    -    Contratar    funcionarios    ou     auxiliares    especializados,     fixando    seus
vencimentos,  podendo licencia-los, suspende-Ios ou demiti-los;

Vll  -Criar departamentos  patrimoniais,  culturais,  sociais,  de sadde e  outros  que

julgar    necessarios    ao    cumprimento    das    finalidades    sociais,    nomeando   e
destituindo os respectivos responsaveis.
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Artigo 16 -COMPETE Ao sECRETARio
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I - Redigir e manter,  em  dia, transcrigao das atas das Assembleias Gerais
reuni6es da Diretoria Executiva;

11  -Redigir  a  correspondencia  da  Associagao  de  Proteeao  Animal  Cheirinh
Miau;

Ill  -Manter e  ter  sob  sua  guarda  o  arquivo  da  Assoctagao  de  Protegao  Animal
Cheirinho de Miau;

lv -Organizar o arquivo Associagao de Protegao Animal Cheirinho de Miau;

V  -   Representar   a   associaeao   nos   casos   de   impedimentos   simultaneo   do
Presidente e Vice-Presidente;

VI  i Expedir-convites para s6cios  ou terceiros,  por solicita?6es da  Diretoria  ou  do
Presidente,  para participar de Assembleia Geral,  reuniao da  Diretoria ou qualquer
evento.

Artigo 17 -COMPETE AO DIRETOR ADMINISTRAT.VO  FINANCEIRO

I  -  Mante,   em   estabelecimentos  bancarios,  juntamente  com   o   presidente,  os
valores da Associagao de Protegao Animal Cheirinho de Miau,  podendo aplica-los,
ouvida a Diretoria Executiva.;

11  -Assinar,  em  conjunto  com  o  Presidents,  os  cheques  e  demais  documentos
bancarios e contabeis;

Ill -Efetuar os pagamentos autorizados e recebimentos devidos a Associagao de
Protegao Animal Cheirinho de Miau;

lv -supervisionar o trabalho da tesouraria e da contabilidade;

V -Apresentar ao Conselho Fiscal, os balancetes semestrais e o balance anual;

Vl -Elaborar, anualmente, a relagao dos bens da Associaeao de Protegao Animal
Cheirinho de Miau; apresentando-a, quando solicitado, a Assembleia Geral.

Vll   -  Fazer  todas   as   operag6es   de   recebimentos,   cobrangas,   pagamentos,
dep6sitos e  retiradas de dinheiro,  devendo os  cheques,  ordens  de
dep6sitos bancarios serem assinados em conjunto com o Presidente.

pagamefoe
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Artigo 18 -Do CONSELHO FiscAL
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0  Conselho  Fiscal,  que  sera  composto  por  dois  membros,  e  tern  por  obj
indelegavel, fiscalizar e dar parecer sobre todos os atos da diretoria Executiv
Associagao de Proteeao Animal Cheirinho de Miau, com as seguintes atribuig6

I   -   Examinar   os   livros   de   escrituragao   da   Associaeao   de   Proteeao   Animal
Cheirinho de Miau;

11  -  Opinar e  dar pareceres  sobre  balanaps  e  relat6rios  financeiros e  contabeis,
submetendo-os  a  Assembleia  Geral  Ordinaria  ou  Extraordinaria  da  Associagao,
como as seguintes atribuig6es;

Ill   -   Requisitar   ao   Diretor   Administrativo   Finar]oeiro,    a   qualquer   tempo,   a
documentaga`o   comprobatoria  das  operae6es  econ6mico-financeiras  realizadas
pela Associaeao de Prote9ao Animal Cheirinho de Miau;

lv i Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;

V -Convocar Extraordinariamente a Assembleia Geral.

Paragrafo tJnico - 0 conselho fiscal  reunir-se ordinariamente,  uma vez por ano,
na segunda quinzena de janeiro,  em  sua maioria absoluta,  e extraordinariamente,
sempre  que  convocado  pelo  Presidente  da  Associagao.  ou  pela  maioria  simples
de seus membros.

Artigo 1 9 - DO MANDATO

As   eleig6es   para   a   Diretoria   Executiva   e   Conselheiro   Fiscal   realizar-se-ao,
conjuntamente, de 02 (dois) em 02 (dois) anos,  par chapa completa de candidatos
apresentada a Assembleia Geral, podendo seus  membros se reeleitos.

Artigo 2o -DA PEDA Do MANDATo

A  perda da  qualidade de  membros da  Diretoria  Executiva  ou  do Conselho  Fiscal
sera  determinada  pela  Assembleia  Geral,   sendo  admissivel  somente  havendo

quandoTh&r
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justa   causa,    assim    reconhecida   em    procedimento   disciplinar,
comprovado:

I -Malversaeao ou dilapidagao do patrim6nio social;

11 -Grave violagao deste estatuto;
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Ill  -Abandono  do  cargo,  assim  considerada  a  ausencia  nao  jus{ifi`6dadard

(tres)  reuni6es  ordinarias  consecutivas,  sem  expressa  comunicaeao dos
da ausencia, a secretaria da Associagao de Proteeao Animal Cheirinho de M iM  mseE    I

lv - Aceitagao  de  cargo  ou  funeao  incompativel  com  o  exercicio  do  cargo  que
exerce na Associagao de Protegao Animal Cheirinho de Miau;

V-Conduta duvidosa.

Paragrafo   Primeiro  -   Definida  a  justa  causa,   o  diretor  ou  conselheiro  sera
comunicado,  atraves  de  notificagao 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 comunica9ao;

Paragrafo  Sagundo  - Ap6s  o  decurso do  prazo  descrito  no  paragrafo anterior,
independente  da  apresentagao  de  defesa,  a  representagao  sera  submetida  a
Assembleia geral Extraordinaria, devidamente convocada para esse fim, composta
de 'associados contribuintes em dia com sua obrigag6es sociais,  nao  podendo ela
deliberar  sem   voto   concorde   de  2/3   (dois  tengos)   dos   presentes,   sendo  em
primeira   chamada,   com   a   maioria   absoluta   dos   associados   e   em   segunda
chamada, uma hora ap6s a primeira, com qualquer numero de asscoiados, aonde
sera garantido o amplo direito de defesa.

Artigo 21 -DA RENuclA

Em  caso de  renuncia de qualquer membro qa diretoria  Executiva ou do Conselho
Fiscal,  convocada  uma  Assembleia  Extraordinaria  para  promover  a  eleigao    do
cargo vacante.

Paragrafo  Primeiro  -  0  pedido  de  renuncia  se  da fa  par  escrito,  devendo  ser
protocolado   na   secretaria   da   Associaeao,   a   qual,   no   prazo   maximo   de   60
(sessenta)  dias,  contado  da  data  do  protocolo,  a  submetera  a  deliberacao  da
assembleia Geral;

Paragrafo Segundo - Ocorrendo renuncia coletiva da diretoria e Conselho Fiscal,
o  Presidente  renunciante.  qualquer  membro da  diretoria  Executiva  out,  em  ultimo
caso,     qualquer    dos    associados.     podefa    convocar    a    Assembleia    Geral
Extraordinaria,  que  elegera  uma  comissao  provis6ria  composta  por  05  (cinco)
membros,  que  administrara  a  entidade  e  fara  realizar  novas  eleie6es,  no  praLzo
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maximo  de  60  (sessenta)  dias,   constados  da  data  de  realizagao  da
assembleia.      Os     diretores      e      conselheiros     eleitos,      nestas      condig
complementarao o mandato dos renunciantes.
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Artigo 22 -DA REMUNERACAO
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Os membros da diretoria Executiva e do Conselho Fiscal  nao perceberao nenhu
tipo de remuneragao, de qualquer especie ou natureza, pelas atividades exercidas
na Associagao de Proteeao Animal Cheirinho de Miau.

Artigo 23 -DA RESPONSSABILIDADE DOS MEMBROS

Os  associados,   mesmo  que  investidos  na  condigao  de  membros  da  diretoria
executiva e conselho fiscal,  nao  respondem,  nem  mesmo subsidiariamente,  pelos
encargos  e  obrigag6es  s6cias  da  Associagao  de  Protegao  Animal  Cheirinho  de
NIau.

Artigo 24 -Do pATRIIvloNIO SociAL

0   patrim6nio   da   Associaeao   de   Protegao   Animal   Cheirinho   de   Miau   sera
constituido e mantido por:

I -Contribuie6es mensais dos associados contribuintes;

11 -Doag6es,  legados,  bens, direitos e valores adquiridos, e suas possiveis rendas
e ainda,  pela arrecadagao ,dos valores obtidos atraves da  realizagao de festas e
outros eventos, desde que  revertidos totalmente em beneficio da Associa€ao;

Ill -Alugueis de im6veis e juros de titulos ou 9epdsitos;

lv -produtos de venda de artigos alusivos a finalidades da Associagao.

Artigo 25 - DA VENDA

Os bens m6veis e im6veis poderao ser alienados,  mediante previa autorizagao de
Assembleia    Geral    Extraordinaria,    especialmente    convocada    para    este   fim,
devendo  o  valor  apurado  ser  integralmente  aplicado  no  desenvolvime
atividades sociais ou no aumento do patrim6nio social da Associagao de P
Animal Cheirinho de Miau.

Artigo 26 - DA REFORMA ESTATUTARiA

odas
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0  presente estatuto social  podefa ser reformado  no tocante a  administragao
todo  ou   em   parte,   a   qualquer  tempo,   por  deliberagao  da   Assembleia   G
Extraordinaria,  especialmente convocada para este fim,  composta de associa
contribuintes em dia com  suas obrigap6es sociais,  nao podendo ela deliberar sem
voto  concorde  de  2/3  (dois tereos)  dos  presentes,  sendo em  primeira  chamada.
com a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada, uma hora`ap6s a
primeira, com qualquer numero de associados.

Artigo 27 -DA DISSoLUCAO

A  Associagao  podefa  ser  dissolvida,  a  qualquer  tempo,  uma  vez  constatada  a
imp.ossibilidade  de  sua  sobrevivencia,  fase  a  impossibilidade  da  manuteneao  de
seus  objetiv6s  sociais,  ou  desvirtuamento  de  suas  finalidades  estatufarias  ou,
ainda,  por carencia de recursos financeiros e humanos,  mediante deliberagao de
Assembleia    Geral    Extraordinaria,    especialmente   convocada    para    este   fim,
composta de associados contribuintes  em  dia  com  suas  obrigag6es  sociais,  nao
podendo  ela  deliberar  sem  voto  concorde  de  2/3  (dois  tergos)  dos  presentes,
sendo  em  primeira  chamada,  com  a  totalidade  dos  associados  e  em  segunda
chamada,  uma  hora  ap6s  a  primeira,  com  a  presenga  de,  no  minimo,  1/3  (urn
tergo) dosL associados. .

Paragrafo  Onico  -  Em  caso  de  dissolugao  social  da  Associagao,   liquidado  o

passivo,    os    bens    remanescentes,    serao    destinados    para    outra    entidade
assistencial  congenere,  com  personalidade jtlridica comprovada,  sede e atividade

preponderante   nesta   capital   e   devidamepte   registrada   nos   6rgaos   pdblicos
competentes,

Artigo 28 -DO EXERCICIO SOCIAL

0  exercicio  social  terminara  em  31  de  dezembro  de  cada  anao,  quando  serao
elaboradas  as  demonstrag6es financeiras da  entidade,  de  conformidade  com  as
disposi96es legais.

Artigo 29 -DAs Dlsposle6s GERAis

A   Associaeao   de   Protegao   Animal   Cheirinho   de   Miau,   nao   distribui   lu`§ros,
bonificae6es   ou   vantagens   a   qualquer  titulo,   para   dirigentes,   associados:*i.`fl.`
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mantenedores,   sob   nenhuma   forma   ou   pretexto,
aplicadas, exclusivamente,  no territ6rio nacional.

Artigo 30 - DAS OMISS6ES

Os casos omissos no presente Estatuto serao resolvidos pela  Diretoria  Executiva,
"ad referendum" da Assembleia Geral.

Art  31  -  Fica  eleito  o  Foro  de  Jacarei  -  SP  para  a  discussao  e  solugao  de
qualquer agao fundada neste Estado.

Art 32 - Este estatuto entrara em vigor na data do seu registro.

Jacarei, 20 de marap 2020.

.:-
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CPF 064.108.898-10

RG 18.848.424-3
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Aos vinte  de  mango  de  2020,  as  20:00  horas,  nesta  cidade  de  Jacarei  -  SP,    reuniram-se  na

qualidade de fundadores a Senhora  Fatima Aparecida de Moraes Ramos,  Brasileira, desquitada,

corretora  de  im6veis,  residente  a  Av:  Getdlio  Dorneles  Vargas,  2268,  apto  32  blcreo  A,  Bairro

Jardim  California,   CEP:   12305-010,   RG   18.848.424-3.  CPF  064.108.898-10,   Senhora  Sandra

Mare  Bueno,   Brasileira,   soft.eira,   quimica,   residente  a  Rua   Presidente   Humberto  de  Alencar

Castelo  Branco:  379,   Condomi.nio   Parque  das  Flores,   apto  41   bloco  I,   Jardim   Florida,   CEP

12.321-150,  RG  n°  29.528.558-8,  CPF    n°282.308.428-25,    relacionados  em  lista  anexa  e  os

deni.ais,  que  assinam  a  lista  de  presenea,  como  convidados,  tendo  por finalidade  fundar  uma

associacao de direito privado,  sem fins econ6micos,  sem cunho politico ou partidario .

Para  presidir os  trabalhos,  foi  indicado,  por aclamagao,  a  Fatima Aparecida  de  Moraes

Ramos,   que  escolheu   a   mim   Claudia   Monteiro   Dias  de  Oliveira,   para  secretaria-la.   Com   a

palavra,  a  senhora  presidente  enfatizou  a  necessidade de  se constituir uma Associagao  capaz

de  aglutinar`forcas  e  representar  as  aspiracdes  dos  presentes  jilnto  ao  Poder  Publico  e  a

inciativa privada.

Em seguida,  submeteu  a votagao,  proposta de denominaeao social e de enderego para

a instalaeao da  sede da Assocjagao de  Prote9ao Animal  Cheirinho de  lvliau, ja  previamente

discutido, que foi imediatamente aprovado por unanirtydade,  da seguinte forma:  Associaeao de

Protogao  Animal  Cheirinho  do  Miau,  a  Rua  Mabito  shoji.  31,  Bairro:  Cidade  Saivador,  CEP

12.312.300,  Jacarei -SP,

Alnda  com  apalavra,  a  senhora  Presidente distribuiu  aos  presentes,  copias do estatuto

social a ser discutido, ja de conhecimento geral,  o qual.  ap6s ser integralmente lido e debatido,

restou aprovado,  par unanimidade.  e segue em anexo, como parte insepafavel da presente ata,

para todos os fins de direito, ficando,  portanto,  definitivamente constituido a Associagao.

Em  contjnuo,  a  senhora  Presidente  deu  inicio  ao  processo  eletivo,  visando  compor os

cargos da  Dii.etoria  Executiva  e  Conselho  Fiscal,  apresentando  a  assembleia  os  carididatos

anterioi.mente inscritos,  submetendoos a vota9ao. Ap6s contagem dos votes,  presenciando por

todos, ficou a Diretoria Executiva composta da seguinte forma:
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Di retoriai Exocutiva

Presidente:   Fatima  Aparecida  de  Moraes  Ramos,  brasileira,  desquitada,  filiaeao:   Nair  Ida iiiiiEi=
Moraes,  Jairo  de  Moraes,  corretora  de  lm6veis,  residente a Avenida  Geti]lio  Dorneles  Vargas,

2268. apto 32,  bloco A,  RG n°18.848.424-3,  CPF n° 064.108.898-10;

Emall: fatimac.ramos@vahoo.com.br   .

Vice-Presidonte:  Sandra  Mara  Bueno,  brasileira,  solteira,  filiaeao:  Vlcentina  de  Lourdes  Franco

Bueno,   quimica,   residente   a   Ftua   Presidente   Humberto   de   Alencar   Castelo   Branco,   379,

C'ondominio  Parque  das  Flares,  apto 41  bloco  I,  Jardim  F16rida,  CEP  12 321-150,  Jacarel/  SP,

RG n° 29.528.558-8,  CPF   n°282.308.428-25;

Emajl:  smb.smb2502®.amail.com   '

Diretor  Administrativo   Financeiro:   Thallyta  Arin'ne   Orlandelli   Martins   de   Mello.   brasilejra,

solteira,   filiagao:   Eunice   Orlandeli   Claudinei   Martins   de   Mello,   supervisora   de   atendimento,

residente a Rua Gilberto Moreira, 296, ap  103, VIla Fomosa,   CEP 12`307-750, Jacarei/ SP,  RG

n°44.629.088-9,  CPF n° 377.320,858-84:

Email:  thallvtamelloo1 @amail.'com

Secrotaria:  Claudia  Monteiro  Dias  de  Oliveira,  brasileira.  casada  com  Marco Antonjo Tadeu  da

Costa, filiacao:  Maria Alice  Goncalves de Oliveira,  Luis  Rodrigues de Oliveira,  do  lar,  resjdente a

Rua  Professora  Maria  Hamkens,88,   Jardim  do  Vale,   CEP   12.319450,   Jacarei/  SP,   RG  n°

23.134.8964. CPF n°  199.175.058-73.      ®

Email:   claudiasoudejesus®_hotmail.cg±E

Conselho Fiscal:

Membro Efetivo; \.-..

ii=E=

Nathalia  Borges da  Sjlva,  brasileira,  solteira,  filiagao:  Regina  Barges Silva,  Marcio Rodrigues da

Silva,  aut6noma,  residente  a  Rua  Anteinio  Tomaz  Sales,  287,  Veraneio  ljal,  CEP  12.326-815,

Jacarei/ SP,  RG  n° 55.403.683€,  CPF n°445.511.068-28.

Email:  nathalia.boraes2011@amail.co_in      `
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Mombro Efetivo:

Rosana  Ferreira da. Silva,  brasileira,  solteira, filiapao:  Maria Aparecida da Sjlva,  Accacio

da  Silva,  aut6noma,  residente  a  Avenida  Costa  Rica,  65,  Jardin  Marcondes,  CEP  12.305-20,

RG  n°20.205.636-3,  CPF n°264.226.622-864.

EEmail:  rferreirasouzal205®amail.com       I

E,  por tim, a senhora Presidente da posse aos eleitos, para a gestao de  inicio vinte de marpe de

2020  a  termlno  de  mandato  em  vinte  de  mango  de  2022,   passando  a  palavra  pare  quem

quisesse  se  manifestar e,  na  ausencia  de  manifesto,  como  nada  mais  liavja  para  ser tratado,

agradeceu a presenea de todos e deu por encerrada a presente assembleia geral, determinando

a mim,  que se'rvi coma secretaria,  que  lavrasse a presente ata e a  levasse a  registro junto aos

6rgaos   publicos  competentes  para  surtir  os  efeitos  jun'dicos  necessarios.  Apresente  segue

assinada por mim e pelo Presidente e por todos os eleitos, coma sinal de sua aprovagao.

iG rt-
Diretor Adminjstrativo Financeiro

Thallyta Arin'ne Orlandelli

CPF n° 377.320.858-84

r`.
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Secrctario:

Claudia Monteiro  Dias de Oliveira

CPF:  199.175.058-73

Membro efetivo

'Nathalia  Borges da Silva

CPF n°445.511.068-28

F`osana Ferreira da Silva

CPF n°264.226.622-864

+

Rngmffi!±N¥=#.E==:+E¥=
Emol.                                          RS 172.18
Estado                                     R$49,02
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Mm. utbhoo                               R$ 833
Imp.  Munlapal                            R$ 8,66

Tool                                 R$292,66                        Jacaci/S
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LISTA DE PRESENCA

ASSEMBLEIA GHRAL 0RDINARIA DA ASSOCIACAO DE
PROTECAO CHEIRINHO DE MIAU

JACAREI, 28 DE MARC0 DE 2020

NONE RG rfssINA;xp
Fatima Aparecida Moraes 188484243

L7      1Qi##:
Sandra Mara Bueno 295285588 -'+
Claudia  Monteiro  Dias  de 231348964

^JOliveira Costa

Thalytta Arin'ne Orlandelli 446290889

jrt>|tw€Martins de Mello

Nathalia Borges da Silva 554036836 -`ngd-5-,\ug

Rosana Ferreira da Silva 202056363 \
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cOMPROvANTE DE  iNscRi¢AO  E OE sITUAeAO  CAOASTRAL

Comprovante de lnscri?5o e de Situaeao Cadastral

Cidadao,

Confira  os dados de ldentifica?ao da Pessoa Juridica  e,  se houver qualquer divergencia, providencie junto a RFB  a sua

atualizacaocadastral.

A informa?ao sobre a porte qiie consta  neste comprovante €  a  declarada  pelo contribuinte.

r\  A  diapensa  de  alvor66  e  lieBngas  6  dlrBIto  do ampre®nctoclc)r qua  alende  aas  r8qrfuilos  correfahias  ria  Rasoluq6o  C.GS"  if  51.  dB  1\  de
Jwhreap°onds®ob%%k #;n%o ds%rs#;£§e8?#§:pe8nee8;§§sm7wh8de   cO   CX3SIM   pel0S   errlds   federatlvos.   rieo   torrdo   8   Recuede   Federfei  qualquor

Aprovado pela lnstrugao Normativa  F`FB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Ernitido  no dia Zlro5/Z021  as  18:46:23  (data e hora  de Brasi.lia).

=  COND IC6ES  OE  0lspENSA  DE LICENCIAM ENTO 9VOLTAR a IMPR!Mlf,

A RFB  agradece a sua  vislta.  PaTa  informs?6es  sabre politica de privacidade e  liso, slug; REn.

Pagina.1/1

Passo  a  qa§§g]]ara  o  CNPJ               Consultas CNPJ               Estatisdeas               Parceiros              S£B[ig,os  CNF}j



PREFEITUF}A MUNICIPAL DE JACAREi

SECFIETAF3IA DE FINANCAS

CADASTHO FISCAL MUNICIPAL -PESSOA JUF}iDICA -CLl

FIAZAo soc|AL:  ASSOCIACAO  DE  PPIOTECAO ANIMAL  CHEIF}lNHO  DE  MIAu

NONE FANTASIA: ASSOCIACAO CHEIPllNHO  DE MIAU

c.N.p.I.:       37900383Oooi64                                     INscRieAO ESTADUAL-            isENTO

LOGRADOURO:   33   MABITO SHOJl N9:                              31

COMPLEMENTO:                                                                                                     BA|RRo:            CIDADE  SALVADOP

CIDADE:                    JACAPIEl                                                                                                                             uF:    SP           C.E.P.:  12312300

CADASTRO FISCAL N9:                71 392            EXPEDIENTE            1 1 6548/2020             DATA DE CBIACAO:          27/08/2020

PFloTOCOLO N9 :        SPF.2030709744

ATiviDADE pplNcipAL:   943o8OO -ATiviDADEs DE AssoclAe6Es DE DEFESA DE DiPIEiTOs sociAls

CNAE's Secundarios:

Cla§ssificaeao do contribuilite            JURIDICO

Cadastro   fisca.   emitido   com   base   nas   informag6es   contidas   no   CERTIFICADO   DE
LICENCIAMENTO INTEGF]ADO,

Jacarei, 27 de agosto de 2020

Bela`6rio  emltido em 27/a/2020  as  13  07:46 par BPIUNOFAF`lA.  nci computadei  SF-68 Pigina 1
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Oficial de Registro de Titulos e Documentos
il das Pessoas ]uridicas da Comarc

=J==.TTT¥i;.'t.J-2"--t#.'Z
Con§dho Nacional de Justice - Cod.  I 1449-6

H&HEDffi© EBREVH HBHEErfe

ERs®ENfiELDfiRE 8urRIG
ALEXANDREj2E OI.IVEIRA, Escreverife Autoriz

eglstro
adod

u,   interess
+`£      negta   s

MAT

saverfe s
03/20?

os e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas da Comfica de
ulo, na  forma de Lei,  etc...

asTRTIFICO,   atendendo  pedido   verbal
rotocolado sob n.0 1.240 CELKB, que revendo os

constatc>u  o  seguife,  referents  a  ASSOCIA.Cfio j± PROTngAO
IRINHQ DE NIAU, com sede e foro nesta ddade de Jacarel - SP,
31, Cidade Salvador, CEP: 12.312-300:

A}  -  No  dia  10 de Julho de  2020,  foi  registrado/digitalizado
drctcx=cho n.° 9.878), a Ata de Fundag@o da Assodaptio

aprovou o seu Esfafuto Social e elegeu a primeira Diretoria Exec
te ae!aaariadr foi a Sra. FATIMA APARECIDA DE MORAES R

-10  £  RG:  18.848.424-3)  que  cumpre  o  mandeto 'de  20/03

gfamffae
filantr6pico,   assistencial,   prcunocional,   ¥.eereativo,   educaci

tea

CERTIFICO  MAIs que  trata-se  de  trfua,'Associa€ao  de  direito
i€ao  par  tempo  indeterminadb  e  sem  fro  econ8mico_s,  de' qs;!§RE§ife

isenta  de  cunho  politico/parddirio  e  di8tin€ao  de
nacionalidade, sexo, raga, cor ou crenga religiosa.

`-¥:.

i¥="-:

CERTIFIC0 FINALMENTE,A que o drnemafo
inico       registrado       nesfa       serverfua

:+=ij
3 Novemho, 269 - Centre ~ ]acarei - SP - GEE 12337i)6© -
site : www. car[oriojacarei.com.br - E-mafl: tdpj©cartoriojac



R$  0,31


