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CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Declara de utilidade pilbli¢a o lnstituto

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO

DAs  ATRiBuieoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERIDAs  POR

LEI,      FAZ      SABER      QUE      A      CAMARA      MUNICIPAL

APROVOU      E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA     A

SEGulNTE  LEI:

Art.  1°    Fica  declarado  de  utilidade  pt]blica  o  lNSTITUTO

DEDICAR,  constituido  em  20  de  dezembro  de  2000,  registrado  no  Cart6rio  de  Registro

Civil  das   Pessoas  Juridicas   de  Jacarei/SP  sob  o   numero   10.072,   com   inscrieao   no

Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Juridica  (CNPJ)  sob  o  n° 41.773.205/0001-97,  tendo  sede

atual na Avenida das Linhas,  n° 417,  Bairro Villa  Branca,  no Municipio de Jacarei.

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

Camara Municipal de Jacarei,15 de setembro de 2022.

PAULINH

Presidente

Autor: Vereador Paulinho dos Condutores.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Proieto de Lei -Declara de utilidade Dtlbtica o  lnsti(uto Dedicar -Fls, 02

J  U  ST  I  F  I  CAT  I  VA

Senhores Vereadores,

0  lnstituto  Dedicar foi  constituido  em  20  de  dezembro  de

2020,   sendo   uma  entidade  que  merece  todo  o  reconhecimento  da  comunidade  pelo

trabalho que vein desenvolvendo,  realizando  atividades de  interesse  publico e  de  cunho

social  e,  por  isso,  apresentamos  o  presente  projeto  de  lei  para  que  seja  declarado  de

utilidade publica  municipal.

As finalidades da  instituigao estao  previstas  no artigo 2° do

Estatuto   Social,   sendo   uma   sociedade   civil   sem   fins   lucrativos,   nao   remunerando

qualquer  membro  de  sua  diretoria,  direta  ou  indiretamente,  sendo  que  presta  servigos

gratuitos,  permanentes  e  sem  qualquer  discrimina¢ao  de  clientela  (artigo  5°  do  mesmo

estatuto),  ja  estando  inscrita  no  CMDCA  -  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Crianga  e

Adolescente sob o n° 53 e no CMAS -Conselho Municipal de Assistencia Social sob o n°

41, conforme documentos juntados neste processo.

Anexamos   os  documentos   pertinentes  a   declaraeao   de

utilidade  publica  e,  pelo  exposto,  estamos  certos  de  que  esta  propositura  merecera  a

aprovagao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara  Municipal de Jacar.ei,15 d

PAULINHO

Vereador -PL

Presidente

ro de 2022.

Praga  dos  Tres  Poderes,  74  -CEP    12  327-901   -C8lxa  Postal  228  -Tel  :   (12)3955-2200  -Fax    (12)3951-7808
site-www,camarajacarei  sp  gov  br
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Ata da Assembleia Geral de Fundac§o, aprovac5o do estatuto social e eleic5o e posse da primeira
diretoria do INSTn.UTO DEDICAR realizada em 20 de dezembro de 2020.

Aos  vinte  dias  do  mss  de  dezembro  do  ano  de  dois  mil  e vinte,  se  reuniram  atrav€s  de  reuni5o  realizada

sob  a  forma  digital,  por  meio  da  plataforma  Zoom  https://zoom.com.cn/j/87098495134,  os  associados
conforme  constam  no  registro  de  presenca  em  assembleia  para  a  fundaSao  de  uma  associacao  sem  fins
lucrativos e  elei¢ao e posse da diretoria administrativa e coriselho fiscal. As  dezenove  horas foram  iniciaclos
os trabalhos pela senhora  Lucila Aparecida  Nunes  Dias,  que convidou para  ser secretario desta Assembleia
o  senhor  Gabriel   Henrique  Nunes   Dias  de  Oliveira,  que  obedecendo  a  ordem  do  dia,  para  a  qual  fora
convocada  com  o  seguinte  teor   1  -Del.iberac5o  sabre  a  funda¢ao  do  lNSTITUTO  DEDICAR;  2  -Aprova€§o

do  Estatuto  Social;  3 -Elei¢ao  e  posse  da  19  Diretoria Administrativa  e  Conselho  Fiscal  sendo  mandato  por

02  (dois)  anos,  lniciando  em  20/12/2020  ate  20/12/2022.  0  nome  proposto  para  a  associagao  sem  fins
lucrativos foi  lNSTITUTO  DEDICAR.  Sem  nenhuma  obje¢5o o  nome foi  aprovado  por  unanimidade  passando

assim  a  associa¢ao  chamar-se  lNSTITUTO  DEDICAR,  ficou  ainda  aprovado  que  a  sede  social  da  associacao
na  Avenida  das  Linhas,  n9  417,   Bairro  Villa  Branca,  CEP  12.301-150,  na  cidade  de  Jacarei',  estado  de  Sao

Paulo,   em   seguida   foi   proposto   os   nomes   dos   membros   da   Diretoria   Administrativa   como   segue:

presidente   a   senhora   Paula   Fernanda   Goncalves   Pereira   Silva,   brasileira,   casada,   Administradora   de
Empresas,  inscrita  no  CPF  330.802.158-77,  RG  29.959.760-X,  residente  na  Rua  Jose  Candidc)  Cappelli  141,
Altos     de     Sant'anna     I,     CEP     12.306-737,     na     cidade     de     Jacarei,     estado     de     Sao     Paulo,     e-mall

paulal98503@gmail.com,  sendo sua mae Celia Gon§alves  Pereira  e seu  pai  Francisco Jose  Marinho  Pereira,
vice-presidente   a   senhora   Lucila   Aparecicla   Nunes   Dias,   brasileira,   casada,   contadora,   inscrita   no   CPF

267.406.608-32,  RG  27.918.718-X,  residente na  Rua  Fernando Sabino  173, villa  branca,  CEP  12.301-585,  na

cidade  de  Jacarei,  estado  de  S5o  Paulo,  e-mail  lucila.eduardo@gmail.cc)in  ,  sendo  sua  m5e  Carmen  Lucia

dias  e  seu  pai  Nilton  Ant6nio  Dias,  secretario  o  senhor Gabriel  Henrique  Nunes  Dias  de  Olive.Ira,  brasileiro,
solteiro, estudante, inscrito  no CPF  385.064.458-84,  RG 36.969.445-4,  residente na Avenida Sao Joao 2380
-  Bloco  2,  apartamento  232,  Jardim   das  Colinas,  CEP   12.242-000,   na  cidade  de  Sao  Jose  dos  Campos,

estado  de  Sao  Paulo,  e-mail  oliveira.gabrielhnd@outlook com,  sendo  sua  m5e  Camila  Aparecida  Nunes

Dias  de  Oliveira  e  seu  pai  Marcelo  Henrique  Nunes  Dies  de  Oliveira,  primeira tesoureira  a  senhora  Marcia
Elisangela    Neves,    brasileira,    solteira,    contadora,    inscrita    no    CPF    268.321.318-28,    RG    28.408.353-7,

residente  na  Rua  Abare  163  -  casa  1,  Jardim  Vale  do  Sol,  CEP   12.238-230,  na  cidade  de  S5o  Jose  dos

Campos,  estado  Sao  Paulo,  e-mail  marciaelisneves@gmail.com,  sendo  sua  mae  Maria  Aparecida  Efigenia
Neves   e   seu   pai   Juvenil   cle   Paula   Neves,   segunda   tesoureira   a   senhora   Martha   Didgenes   Pinheiro,
brasileira,  casada,  empresaria,  inscrita  no  CPF  296.385.458-79,  RG  33.523.640-6,  residente  na Avenida  das

Lirihas    425,    Villa    Branca,    CEP    12,301-150,    na    cidade    de    Jacarel,    estado    cle    Sao    Paulo,    e-mail

vic.brinc@bol.com, sendo sua  mae Maria Zilda  Pinheiro e seu  pai  Francisco  Di6genes  Pinheiro.  Foram ainda

sugeridos  os  tres  membros  do  Conselho  Fiscal  da  associacao  a  saber:  presidente  o  senhor  Jos€  Eduardo
Sanches   Palmeira,   brasileiro,   casado,   engenheiro,   inscrito   no   CPF   148.844.398-05,   RG   21.976.588-1,
residente na Avenida Tubarao 300  bloco  a-Apartamento  23 -Jardim  Aquarius,  CEP  12.246-140,  na cidade

cle  Sao  Jose  dos  Campos,  estado  de  Sao  Paulo,  e-mail  jpalmeira_br@yahoo.com,  sendo  sua  m5e  Neide
Sanches  Palmeira  e seu  pal Jos€  Palmeira  Filho,  vice-presidente o senhor Jonas  de Arruda Junior,  brasileiro,

casado,  Administrador,  inscrito  no  CPF  114.660.258-83,  F`G  18.127.332-9,  residente  na  Rila  Sao  Bernardo

do Campo,  80,   Jardim  Alvorada,  CEP  12.240-520  na  cidade  de Sao Jose dos  Campos, estado de S5o  Paulo,
e-mail jonas_arruda@hotmail.com  , sendo sua mae  Elza  Femandes de Arruda e seu  pal Jones de   Arruda  e
o secret5rio senhor Bruno  Lemes dos Santos,  brasileiro, casado, mecanico, inscrito no CPF 253.419.128-45,
RG   29.399.951-X,   residente  na  residente   na  Avenida  das   Linhas  425,  Villa   Branca,   CEP   12.301-150,   na

cidade  de  Jacarei,  estado  de  Sao   Paulo,  e-mail   brunodiesellll3@gmail.com,   sendo  sua  mae  Maria  de
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4¢,`Fatima  Lemes  dos  Santos  e  seu  pai  de5conhecido.  Ap6s  apresenta¢ao  e  composi¢io da  diretor.ia  e  do
conselho  fiscal   estes  foram   votados   e   aprovados   por  unanimidade   para   o   mandato  de   02(dois)   anos
lniclando em  20/12/2020 e terminando em  20/12/2022.  Em segulda a senhora  Lucila Aparecida Nunes  Dias

deu  posse  Sos membros.  Passa-se a  leitura  do  Estatuto  da  associa€5o  e  a senhora  Lucila  Aparecida  Nunes
Dias explica que o estatuto  e  necessario ,  e  que ele e baseado nas exigencias do  c6digo  civil  brasileiro que

seu  modelo e padr5o e que futuramente o  presidente podera  elaborar o regimento  intemo da  associac5o,
foi   lido  por  todos  os  membros  e  explicado  seus  principals  pontos,  a  cada  ponto  lido  a  senhora   Lucila
Aparecida  Nunes  Dias que5tionava  a assembleia  sobre  possi'veis  duvidas,  as  quais  jam  sendo  esclarecidas  a

medida  que  surgissem,  nao  houveram  muitos  questionamentos,   mesmo  com  a  insistencia  da  senhora
Lucila   Aparecida   Nunes   Dias   para   que   os   associados   questionassem   caso   houvesse   ddvidas,   assim

confirmando  com  todos  os  membros  se  estavam  de  acordo  a  estatuto  da  associacao  foi  aprovadci  na
integra e por unanimidade.  Nada mais havendo a deliberar, lavrou a presente ata que, em seguida foi  lida e

assinada pelo  Presidente e secretario. A seguir o  presidente da mesa encerrou  os trabalhos, determinando

que  a  presente  ata  de  coristituicao  e  eleicao  da  Sociedade  Civil  e seu  Estatuto Social  sejam  registraclos  no
Cart6rio de  Registro Civil das  Pessoas Juridicas da Comarca  de Jac:arei`.

RG:   29.959.760-X

CPF: 330.802.158-77

\j -':``                       SECRETARlo
'(S`abr'iel Henrique Nunes Dias de Oliveira

RG: 36.969.4454
CPF : 385.064.458-84
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CONsllTUICAO

CApiTULO I -DA DENOMINACAO. SEDE  SOCIAL  E FINS SOCIAIS

Artigo  1  -0 INsllTUTO DEDICAl]  6 uma  instituisao do terceiro selor sem fins econamicos,  de iniciativa e direito  privado,

com  prazo  de  durac;ao  lndetermlnado  e  com  foro  e  sede  social  localizada  na  Avenlda  das  Linhas.  n°  417,  Bairro  do  Villa

Branca,  CEP  12  301-150,  na cldade de Jacarei`,  Estado de Sao  Paulo e  regendo-se par esse  Estatuto Social,  pelo C6digo

Civil  Brasileiro  e  pelas  deliberag6es  de  sells  6rgaos

Artigo  2  -A  As§ociagao  tern por finalidade`

I  -promover a  deser`volvimento  Integral  do  ser humano`  da  ciualquer faixa  a(ana,  visando  a  melhoria de  qualidade  de vida,

a capacitasao para vida plena e inclusao §ocial,  desenvolvendo programas especificos voltaclos para criangas em situa9ao

de vulnerabilidade social e sua§ familias,  mediante educagao complementar e da comunidade em geral,

u -Atuar em cai.ater proven(ivo  e promoclonal em relagao as riecessidades das pessoas all.aves de progranias e  projetos

de§envolvidos  em  sua  sede  e  lambem  em  empresas,  escolas   hospitals  ou  qualquer  outra  in§tltuigao  ptiblica  e  privada,

visando sua  incliisao  social;

111 -Prestar assislencia socio educacional complementar,  treinamenlo  e favoi.ecer a  profissionalizacao de forma  indlvidual

ou em  grupo,

IV -Oferecer oflcina de artes  e de capacitagao  para  a (rabalho a  promover o desenvolvimento de  habilidades e a inclusao

social  cla  populagao em  vulnerabilidade  social  em atendimento.

V -  Estabelecer convenlos  e  parcerlas  com  setores  pliblico  e prlvacla,  em  pro|etos  e  programas  socials  de  promogao  da

cidadania,  inclusao  socia),  atendimento e  on-entagao  social  familiar do  ptiblico atendido,

Vl -Propiciar a valonzagao e integragao social no mercado de (rabalho de  pessoas em situagao de vulnerabilidade  social,

promovendo  o  volLinlanado e  desenvolvimento  atlvidades  expenmentals  nao  lucratlvas  de  comercio,  servlgos,  produgao,

emprego e  renda,

Vll -Organizar e lrtcentivar a forma9ao,  trelnamento,  capacita9ao e atualiza9ao de  eclucadores,  cuidadores,  voluntarios e

familiares inseridos  no  programs  soctal;

VllI  -Partlcipar  e  promover  ou  organizar  curso§,  debates,  publicag6es,  felras,   semlnarlos,  congressos  e  eventos,   que

promovam  integral ou  parcialmente os objetivos do  lNSTITUTO DEDICAR;

IX -De§er`volvmento  de  pesqulsas nos  ramos de sua  atuagao.  Isoladamente ou  em convenio com entldades  partlculares

ou  pdblicas.  nacionais e  internac.ic`nais.

X  -  Estimular  diferentes  formas  de  intercambio.  parcerias,  inlerapeo  e  so!idarieclade.  inclusive  financeira,  promovendo  a

divulgafao  de  informa96es,   apoio  t6cnico,  consolidagao  do  obietlvos  e  o  dialogo  com   institui¢es  similares  nacionais,

privadas  ou governamentais, e  de outros paises

Xl  -  Promover o  exercicio de ag6es  de  integraeao  e  desenvolvimenlo  empresarial   protissional,  familiar,  §ocial  e  cultural,

para aumento de qiialidade de vida e do bern estar social e individual e da comunidade,  mobilizando liderangas. estimulando

ag6es  de comunica9ao  .  educagao  e iustiga em  prol  cia  6lica,  cla  paz,  da cidadania.  dos  direitos  humanos,  da democracia

e  de  outros  valores  universais,  da  defosa  e  conservaGao  do  meio  ambiente,  da  cultura,  do  patrim6nlo  cultilral  hls`6nco  e

artistico e imaterial.  bern como do desenvolvimenlo socioecon6mico e combate a pobreza;

Xll ~ Estimular a culture da  paz,  atraves de pro/etos  proprios ou  em  parceria,  mcluindo a mec]iagao de conflitos,

Xlll -Promover proietos culturais, conforme derinidos em lei,  elaboragao e execugao de projetos na area de livro§ e leitura,
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?ea;a£:a:.;,:`-1popular e  qualquer outraarte§  p!asticas,  aries  visuais.  (documentarios e  ficcionais),  artes centcas,  musica,

i   fomia de arte,
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desenvolvimento de tais proietos;

Artigo  3 -Para  a cumprimento  de seus  objetivos sociais,  c)  lNSTITUTO  DED)CAf`  podera  ac,eifar auxilios,  conlnbiiig6es ou

doag6es, firrnar convenlos, contratos e termos de parcenas com empresas,  ins{itui96es de ensino, entidades afins,  pessoas

fi.sicas.  e setores do govemo,  nac.ional  ou  estrangeiros,  desde que  nao impliqiiem  em  sua  submissao  e compromissos ou

in(eresses conflitantes com sous obietivos.

Artigo  4  -0  INSTITUTO  DEDICAR  podera  atuar  em  todo  territ6rio  nacional,  criando  departamentos,  ndcleos,  filia/s  ou

licenciados,  que  se  regerao  por normas especiflcas,  sendc)  vedaclo o seu  envolvimento com  quest6es  politico-partidaria  e

ideoi6gjcas

Artigo  5 -0  INSTITUTO  DEDICAR  prestara  servigos  gratuitc)s,  permanentes  e  sem  qualquer discriminagao  de  clientela,

conforms a  legis!agao em  vigor

Artigo   6   -   A   entidade   podefa   ter   urn   regimento   in`emo   qiie   aprovado   pela   Assembleia   Geral,   disciplinara   o   seu

funcionamento.

CApiTULO 11  -DOS ASSOCIADOS

Seeao  I - Considera96es Gerais

Artigo  7 -A A8sociacao tera ndmero  ilimitacio  de  associados.  dennidos  por toda  pessoa  capaz  de direitos  e  deveres,  sem

distirigao  de  qualquer natureza  para  ser  membro  assctclado  efetivo.  que  serao  admi!Ido3,  a  jiiizo  da  dire(ona  executiva.

dentre  pessoas  id6neas  clue  solicitarem  sua  inscrigao  medianle  preenchimento  de  ficha  de  inscri¢o   or`de  conste  a

aceitagao des(e estatilto

Artigo  8  -  Podem-se  riliar-se  a  Associagao  as  pessoas  maiores  e  capazes  para  os  atos  civis,  que  residem  na  area  de

atua?ao da entidade.  bern coma aquelas  que exercem atividades prcifissionais junlo a comunidade

§1° -A  condi9ao  de associado  i  intransferivel

§2° -  Ninguem sera compelido a associar-se ou a  permanecer associado

Artigo 9 -Have fa as  seguintes categorias de assoCiados

I  -  Fundadores,  o3 que assinarem a ata de funda§ao  da Associa9ao,

11  -Efetivo,  aque!es  acts  quais  a  Assombleia  Geral  confenr  esta  distingao,  espontaneamente  ou  par  proposta  a  Diretoria

Executiva,  em virtude dos  relevantes servtgos preslados a Associapao

Ill -Honorarios` aqueles que se fizerem credores dessa homenagem por servicos de notoi.iedade prestactos ao  lNSTITUTO

DEDICAR,  par proposta  da  Diretoria  Executiva  a  Assembleia  Geral;

lv -  Patrocinadores,  pessoa juridica  ou  fi'sica  que  patrocme  atividacles  do  lNSTITUTO  DEDICAR  de  forma  constante  ou

peri6dica,  e  que  contnbua  pecunjariamente,  clesde  clue  nao  utilize  de  beneficios  de  rendncia  fiscal

|1th\{.,i
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Artigo   10  -   Os   associados  tom   direitos   iguais   e   a   qualidade   de   associado
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transmissao par alienagao,  doa9ao Du heranEa,  extinguindo-se os dirertos com a rriorte do associac!o ou a

pessoa iuridica da Associacao.

igo   11   -Os  associados  nao  respondem  solidana  nem  mesmo  subsidiariamente,   pelas  obngag6es  e  encargos  do

INSTITUTO  DEDICAR

Seeao  11  -Dos Direitos e Deveres dos As§ociados

Artlgo  12 -Sao  direitos dos associados

I  -usiifruir dos  servieos  oferecidos  pelo  lNSTITUTO  DEDICAR;

11  -participar de Assembleias,  votando  pe9soalmente,  ou par prociiraqao outorgada a outro associado,

lil  -propor a  admissao  de novos associados;

lv -manifestar-se sabre os atos.  decis6es  e atividades  do lNSTITUTO  DEDICAR.

V -aos associados Fundadores e  Efetivos,  pleitear candidatiira a cargos eletivos no  quadro do  lNSTITULO DEDICAf`

lv -apresentar propostas,  projetos e  programas,  para consecugao dos objetivos do  lNSTITUTO  DEDICAR:

Paragrafo  Linico  -  Nenhum  assclciaclo  podefa  ser  impedido  de  exercer direito  ou  fungao  qiie  lhe  tenha  sido  legitimame!ite

conferldo,  a  nao ser nos casos e  pela forma  previstos  na lei ou  no  Estatuto Social

Artigo  13 -Sao deveres dos associados

I  -cooperar para a  desenvolvimento e a realzagao das a`ividades  cla Associagao,

11  -fazer cumpnr esle  Estatuto Social e as deliberap6es decorrentes  da Assembleia Geral e da  Diretona  Executiva,

Ill  -comparecer a Assembleia Geral  e as reu"6es a que for convocado`

lv -aceitar e exercer os cargos e comiss6es para que for eleito ou  designado.

V -zelar pelo  born name da inslitui9ao.

Vl  -zelar pela  preserva9ao do  patrlmonlo da  institilLgao

Paragrafo  dnico -  0  associado  membro  da  Diretona  Executiva  e  Fiscal  que fa!tar par tres  reuni6es  consec,u[ivas  ou  seis

alterrtadas nci ano,  sam juslificativa,  sera  automaticamente destitiiido  do sou cargo

Segao Ill -Da Admissao, Suspensao, Demissao e Exclusao dos Associados

Artigo  14 -Para  admissao  ao  quadro  social,  o  pretendente  devera  preencher  a  ficha  cadastral,  qile sera  analisada  pela

Diretoria Execu`iva.  e uma vez aprovado,  sera  intormaclo do seu r`umero de matricula e categoria a  que pertence conforme

an_9  deste  es{atuto

Artigo  15 -A  exclusao de associados se da fa por delibera9ao da Dire(oria Executiva nos seguintes casc>s:

I  -requenmento por escrito  cle a§soc.iado,

11  -  superveniencia  de  incapacidade civil.

Ill  -falecimento

lv -  demissao,
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direilo  cle  defesa  e de  recursct,  ncis termos  previ§tos  nesse  Estatuto

rafo  u"co   Entende-se porjus`a  causa,  entre outros:

cumprir com as obrigag6es que  lhe forem  atribuidas,

H  -praticar atos  que comprometam  moralmente   etica,  a finalidade,  ou  as finances  do  lNSTITUTO  DEDICAR   denegnndo

sua  Lmagem e reputaEao;

Ill -proceder com  rna administragao de  recursos,

lv -infnngir as demais normas  previstas neste  Estatuto e na lei

Artigo  17 -Caber6  recurso fundamenlado  a A§semblela  Geral.  rto  prazo  de  15  (quinze)  dias  da  comunica9ao da  declsao

ao associado excluido,  par meio de requerimento escrito endere9ado ao  Presidente da  Diretoria  Executiva

Paragrafo dnico -A excliisao considerar-se-a definiliva se a associado nao recorrer no prazo previsto no  neste artigo

Artigo  18 -Para desligar-se do quadro social,  basta o  associado encaminhar a  solicita9ao do  sou  afas{amen(o tempofano

ou  definitivo`  atraves de correspondencia  dmgida  a  Diretona  Executiva  do  lNSTITUTO  DEDICAR.

CAPITULO Ill  -DA  CONSTITulcAO E FUNCIONAMENTO  DOS dRGAO§  DELIBERAllvos

Secao  I -ConsideraB6es Gerals

Artigo  19 -A Associagao a constituida pelos seguintes drgaos

I  -As§embleia  Geral.

11  -D[retoria  Executiva.

Ill  -Conselho  Fiscal:

Seeao  11  -Da Assembleia  Geral

Artigo   20  -  A  Associagao  e  constituida,   organlzacla  e  posta  a  funcionar  pc)r  deliberapao  cia  Assembleia  Geral,   orgao

supremo da associagao.

§1° -A Assembleia Geral constrtuir-se-a dos associados  em pleno gozo  de seus  direitos estatutartos

§2° -A Assembleia Geral  pode ser ordinaria  ou extraordinaria

Artigo  21  -Compete  a  Assemble)a  Geral-

1  -cumpnr e fazer cumpnr este Estatuto Social,

11  -alterar a  Estatuto  Soc!al;

Ill  -eleger e dar posse aos membros da  Diretona  Execu(jva e  Fiscal,

lv -deslituir os membros  da  Diretoria  Executiva  e Fiscal,

V -examjnar e aprovar as conlas anuais:

Vl  -c!ecidir sabre  os  recursos  interpostos pelos associados.

Vll  -decidir sobre a conveniencia  c!e  alienar,  transigir,  hipotecar ou  permutar bens  patrimoniais.

Vlll -decidir sobre a dissolugao do lNS"TUTO DEDICAR,

1`?.``
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lx -aprovar o regimento intemo;

X  -decidir sobre  outros  assuntce  c!e  !nteresge  dc  lNST!TUTO  DEDICAR,

Xl -aprovagao relat6rio 8nual de ativldades:

Xll  -extin¢ao da entidade;

Artigo 22  -A Assembleia  Geral  reunir-se-a ordinariamente uma vez por ano para:

I  -apreciar o  relat6rio  anual  da  Diretoria  Execuliva;

11 -discutir e  homologar as contas e o  balango aprovado polo Conselho Fiscal

Artigo 23 -A Assembleia Geral Extreordinaria sera convocada a qualquer tempo para a soluGao de problemas emergentes

e/ou  ungentes,  para  allerar  a  Estatuto  Social,  dest!tuir  membros  da  Djretori@  Executiva  e  Fiscal  e  decidir  sobre  recurso

contra  exclu§ao d© assoclado.

Artigo 24  -A Assembleia Geral realizar-se-a.  quando convocada:

I  -pelo presiden[e da Diretoria  Execiitiva;

11  -pelo  Conselho  Fiscal;

Ill -per requerimento de  1/5 dos associados que estejam  pleno gQzo de seus clireitos e obrigag6es.

Artlgo 25 -A convocagao da Assembleia  Geral sera ferta  por meio de edltal afixado na  sede da  as§ociaeac>,  i]or circulares

ou  outros  meios convenientes. com antecedencia minirna  de 5(cinco) dias corridDs.

Pafagrafo  Unico -  Se nao  houver numero suficiente  de associado  pare a  instalaeao da Assembleia.  o  inic)o dos  trabalhos

ocorrera trlnta minutos 8p6s o horario,  em  segunda convoca€ao.  com a  ndmero de associados presentes,

Se9ao Ill -Da Diretoria Executiva

Artigo 26 -Da  Diretori.a  Executlva sera constituido por 5 (cinco) membros  sendo:  Presidente,  Vice-Presidente,  Secretario,

Primeiro Tesoureiro  e Segundo Tesoureiro.

§  `1 E -0  mand8to da  Diretoria  Executiva  sera  de 2  (ao!s)  anos,  e  direito  a  reelelgao.

§  2° -Os membros da  Diretoria Executiva permanecerao  no exercicio de seus  cargos ale a posse dos  novas membros

§  3° -Os membros da Direloria  Executiva n5o serao remunerados pelo exercicio do cargo, ou a qiialquer outro titulo,  e nao

de  ciualquer  forma,  direta  ou  indireta,  gratjficaeao,  bonificaeao ou  vantagens;

§ 4° -  Caso o membro da  Diretorla  Execu`iva  pretenda  c;oricorrer a cargos  priblicos  eletivos,  devera  desmcompatjbHizar-se

do cargo em exerci.cio sesser`ta dias  antes de sua ofic)alizagao coma candidato;

§  50  -  No  caso  de  vacancia  de  membro  da  Diretoria  Execiitiva.  devera  ser  marcada  lima  Assemblela  Ex{raordindria  para

eleigao em 30 (`rinta) dias corridos da data da vacancla

Artigo  27  -Compe(e  a  Diretoria  Executiva:

I -estabelecer polltlcas,  normas, diretr/zes e f)rocec]imentos para  roger mlemamer`to o  lNSTITUTO DEDICAR;

I  -cumprir e fazer cumprir este estatuto e deliberae6es da§ diversas instancias do  lNSTITUTO DEDICAR,

11  -deliberar sobre  a admiss5o  e  demissao  de funclonarios;

Ill -analisar e aprovar os balancetes contabeis  mensais apresentadcts  pela Tesouraria;

lv -elaborar e executar programa  anual de atividades;

V -elaborar,  dar parecer e aprovar o Planejamento Anual  e Alividades  e as Previsao de Gastos Anuais;

oLtwde`     i
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I  -elaborar a  Planeiamento  Estrategico  do  lNSTITUTO  DEDICAR.

~,.J
J|,.,'

' .nb c.ld`

__::-:=-:,:-
contratagao e demjssao de funcionarlos,

a interagao com a comunidade, visando a capiagao de recursos e o desenvoMmento de parcenas e projetos,

projeto§   e   ativiclades   que   visem   gerar   recursos   financeiros.   matenas   e   humanos   que   garanlam   a

do  lNSTITUTO  DEDICAR;

X -viabilizar o  reconhecimento  do  lNSTITUTO  DEDICAf`  por instituig6es  pdblicas  e  privadas,  nacionais  e  internacionais:

Xl  -  prestar contas da administra9ao.  anualmente,

Xll  -convocar  a  Assemble!a  Geral,

Artigo  28  -A   Dlreloria   Executiva  se   reunifa,   ordinariamenle.   uma   vez  por  mss.   para  tratar  de  assuntos   diversos  do

lNSTITUTO   DEDICAR   e   aprovar  os  balancetes  contabeis  mensais.   e.   exlraordinanamente.   mediante  convoca9ao  do

F'residente,  ou|as decis6es serao tomadas por maioria  de votes

Arligo 29 -Compete ao  Presidents

I  -representar o  lNSTITUTO  DEDICAR,  ativa  e  passivamente,  judicial  e  extrajudicialmente;

11 -cumpnr e fazer cumpnr este Estatiito e  a Regimento  lntemo,

Ill -convocar e pre§idir a Assembleia Geral,

lv -convocar e presidir as reuni6es da  Diretoria  E)(ecutiva,

V -representar o lNSTITUTO DEDICAFi em confratemiza?6es,  inaugura96es,  comemorag6es e  oulros  eventos:

Vl  -promover e  estimular contatos,  visitas a  patroc!nadc)res,  parceiros  e  6rgaos  oficiais  ligados aos  objetivos  sociais  do

lNSTITUTO  DEDICAR,

Vl I  -abrir contas   assinar cheques e documentos constitutivos de obnga96e§ ou  aquis[tivos de direitos.  bern como ctrdeos

de pagamento e titulos que representem obrigag6es financeiras do lNSTITUTO  DEDICAR, iuntament© como tesc)iireiro ou

vice-presidente,

Vl 11  -assistir e monitorar a  secrctana  execiitiva  e  suas  atividades  operac.ionais;

Artigo  30 -Compete ao Vice  Presidente:

I -assessorar e §ubstituir o  Presidente ern suas evenluais ausencias  e impedimentos

11  -assumir  a  fun9ao  de  Presidente\  em  caso  cle  vacancia,  ate  que  nova  Presidente  seja  eleito  conforme  Artigo  26  §  5°

des(e  estatuto

Ill -assinar com  o Presidente ou  o tesoureiro,  documentos administrativos  e  bancarios do lNSTITUTO  DEDICAR,

Ill -organizar e promover e\Jentos,  projetos e atividades sociais e culturais,

Ill -atender e c!esempenhar fun96es especiais que lhe forem atribuidas  pelo  Presidente.

Artlgo 31-Compete ao Secretano:

I -dlnglr e organlzar os servi9os de  Secr©taria e  de aclmlnl§tragao de pessoal,

11  -secretarlar e  lavrar as  alas  de  reunl6es  da  Dlretoria  e  da  Assemblela  Geral;

111  -elaborar os  editals  e  as  pautas  dos  reu"6es da  Diretoria e  da Assemblela  geral`

lv -organzar e manter os arquivos de documentos dc)  lNSTITUTO DEDICAR.

V -atencler e desempenhar fung6es especiais que  lhe harem  alribuidas  pe!o Presiclente.

Artigo 32 -Compete ao Tesoureiro

I  -onentar.  analisar e fiscalizar a  con(abilidade do  lNSTITUTO  DEDICAR,

11  -arrecadar e  contabilizar,  rendas.  auxilios e  donat`vos,  man(endo  em  dia  a  escnturagao,

lrm\```\`"al..``+ ill:L`,{7\
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Ill -pagar as con(as aiitorizaclas pelo  Presidente;

.:..                  '`..;

)V -apresenter relat6ric) finsnceiro  pare  8er silbmetldo a Assembleia  Gera!,

V -assinar, juntamente com  a  Presidente,  os documentos necessarios  para pagamentos e  remessas de valores,

Vl -abrir e movimentar contas bancanas,  executar operag6es finariceiras de praxe, sempre em conjunto com o Presidenle

ou Vice-Presidente;

Vll ~ coordenar a elaboragao do  Plano Anual  de Gastos, supervisionando sua execucao.

Vl 11 -Apre§entar relatorio de  receita e aespesas sempre que forem solicltados:

lx -apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;

X -coriservar.  scib sua gllarda e responsab`lidede,  os  documerltos relativos a tesouraria do lNSTITUTO DEDICAR,

Xl  -atender e desempenhar fune6es especiai§ que lhe forem  atribuidas  pelo Presjdenle

Secao lv -Do Conselho Fiscal

Artigo 33 -0 Conselho Fiscal sera constituido por 3 (tres) membros e!eitos pela Assembleia Geral. com manda(o de 2(dois)

anos,  com  dLreito  a  reelelgao`

§  10 -0 mandato do Conselho  Fiscal sera coinctdente com o mandato da Diretoria  Executiva:

§ 2° -Os Conselheiros titulares  permanecerao no exerci'cio de seus cargos ate a  posse do novo Con§elho  Fiscal.

§  3° -Os  membros do  Conselho  Fiscal  nao ser5o remunerado§  pelo exercicio do cargo,  ou  a  qualquer outro titulo,  e  nao

de  qualqiier forma,  clireta ou  indire[a,  gratificagao,  bonificagao ou  van!agens;

§ 4° -Caso o membro clo Conselho Fiscal pretenda  concorrer a cargos  ptlbllcos eletivos,  devera des!ncompatlbilEar-se do

cargo em exercicio sessenta dies antes cle sue oficializaq;ao como candidate;

Artigo 34 -Compete ao Conselho  Fisc,al opinar sobre rE)al6rios de desempenho rinance!rc> e contabil e sobre as operag6es

patrirrioniais  realizadas,  emjtindo pareceres  pare os organlsmos  superlores da entidade,  e especialmente:

I  -fiscalizar a  geslao financeira  e  administrativa do  lNSTITUTO  DEDICAR,  exarrHnando toda  a  dooumer`tagao  contabil:

11  -examinar a balancete apresentado pelo Tesoureiro,  opinando sila opiniao

Ill -apresentar relat6rios de recejlas e despesas,  sempre que forern  soljcitados.

IV -opinar §obre a  aqiiisi?ao e alienagao de bens.

V -convocar reunj5es e Assembleias.

Vl -manifestar-se sobre os  pianos de trabalho

Paragrato  jlnico.  0  Conselho  Fiscal  reunir-se-a ordinariameme a  cada  6  (seis)  meses  e.  extraordinariamente,  qiiando for

decisao do Presidente  da  Diretona  Executiva

Se§ao  V -Considera§aes  Finais

Artigo  35  -  No  exercicio  da  gestao.  deverao  ser  observadas  as  regras  e  os  principios  da  legislacao  cMl  acerca  das

a`ribuig6es  e   respon§abilidades   dos   seus   administradores,   considerando   aprovac!as   as  contas  em   Assembleia   Geral

Ordmaria.  na forma estabeleclda  neste  Es`atuto.

Artigo 36 -A A§socia?ao mantefa a escrituragao de suas receitas,  despesas, em livros revestidos de todas as formas legais

que  assegurem sue exatjdao e de acordo com as exigencias legais.

`'`..`.````.```
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Arligo  37 -As  aLividades  dc)s  diretores  e conselh©iros.  serao  inteirarriente  gratuitas,

qualquer lucro.  gratificagao,  bonific8?i:o ou  `tantagem.

sendo-lhes vedado o recebimento de

Artigo  38  -A  Associaeao  nao  distribuifa  lucros,   resul{ados,  dividendos.   boniricap6es.  partlcipag5es  ou  parcela  de  seu

patrim6"o,  sob nenhuma forma de pretexto.

CApiTULO IV -DAS  ELEIC6ES

Artigo 39 -Para cargos da  Diretoria  Executiva e  Fiscal, somenle poderao concorrer os A§sociados  Fundadores e Efettvos

sem  pleno gozo dos sells  direitos estatutario§.

Artjgo 40 -0 mandato de todos os cargos eletivos sera  de 2 (dots) anos,  sendo permiticla a reelei?ao

Artigo 41  -Os candidates dever6o se in§crever-se at6 30 (trinta) dias antes da Assembleia. protocolando junto a secretan.a

Artigo 42 -Quanto a Assemb!eia de eleigao e condugao dos lrabalhos, sera realizada por 2(dols) membros que nao estejam

concorrendo ao pleito,  escolhidos na me§ma As§embleia,  entre os  presenles,  sendo urn Presiderite e  outro  Secretario  da

A§sembleia

Artigo 43 -A elei¢ao pare membros da  Diretoria Exec,utiva e do Conse!ho Fiscal dar-se-a par vcta?ao direta e secrete,  com

a voto depositado em uma uma  lacrada  instalada  na  mess da  Presidencia da Assembleia e  sendo  possivel  a volagao por

procuragao

§1°  -  As  eleig6es  serao  realizadas   par  escrutinio  secre{o,   porem,   no  caso  de  candidatura   dnica,   estas  poderao  ser

realizadas por aclama9Eo

§2°  -  a  contagem  dos  votos  sera  realizada  ap6s  a  termlno  da  votagao   sendo  anunciado  a  sew  resultado  na  mesma

Assembleia,  havendo empate  nas eleie6es,  havera urn segundo escrutinjo en(re os dois  mais votados.

Arllgo 44 -Considerar-se-a eleita a chaps que obtrver maioria simples dos votantes  presentes a el©igao.

Artigo  45  -  Os   eleitos   deverao  aprosentar  sua  documenfaqao  completa,   clen(ro  do   prazo  de   2(doi§)   clias   uteis  para

procedimento de registro

§1° -os  dcoumemos referenciedos  nests artigo sao as segulntes copias autentjcadas

I  -carteira  de  ldentldade  (RG  ou  similar):

11  -CPF/  MF.

Ill  -   comprovan[e  de  residencia;

lv -Comprovante de entrega da  dltima declaragao do imposto de renda  pessoa fisica;

§2°  -  no  caso  urn  dos  membros  deixe  de  apresentar  a  documenta?ao,  a  eleieao  sera  anulada,  sendo  convocada  nova

elei9ao  no  pra2o de  15  (quinge)  clias  comdos.

Artigo 46 -Case tenha impugna?ao do membro eleito, o grupo gestor dos atividades tei'a o seu manc!ato prc.rrogado ate a

posse  do nova D!retoria Executiva.

Artigci 47 -ap6s a Assembleia de eleieao,  o prazo para impugnagac> e de 2 (dojs) dias corridos,  o que devera ser realizado

com  exposigao de motivos,  por escmo,  por qualquer associado em  plenc> gozo dos seus direitos,
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48  -Ocorrendo  a  sollcltapao  de  impugnagao,   a   Diretoria  Ex8cutiva  e  Fiscal,'5ode?;;I cor`s(ituir  uma  com|ssao

slofj

especial  para analise da solicitasao,  a  qual tefa a  prazo de maximo  3 (tres)  dias  u(eis para  se manifestar

Paragrafo  lJnico -Caso a  solicltagao de lmpugnagao seja acolhtda,  sera convocada outra  eleisao  no prazo  maximo de  15

(quinze) dias comdos

CApiTULC) V -DO PATRIM6NIO E FONTES DE RECURSOS

Artigo 49 -As fontes de  recursos e recertas para a desenvolvmento e manutengao cJo lNsllTUTO  DEDICAR,  provem de

I-receitas decorrentes de seu patnm6nio,  mobiliano e imobiliario que venha  a possuir;

11-  resultado  de  prestagao  de  seMgo,   parcenas,  convenios  com  6rgaos  e  entidades  govemarnenlais,   ou  lnsti[uig6es  e

empresas  privadas;

Ill-de doag6es de  qualquer natureza,

lv-resultados de cursos,  palestras,1reinamentos. formagao de recursos humanos. Iransmissao de tecnicas e metodologtas

aesenvolviclas  pelo  lNSTITUTO  DEDICAR`

V -resultado de eventos,  feiras e concursos:

Vl  -resultado de comerc!aliza9ao  de publicag6es.

VII   -   resultados   de   contratos   de   produgao   e   comerciallzagao   de   artigos   desenvolvldos   em   oficlnas   de   trabalho   do

lNSTITUTO  DEDICAR;

Vlll -juros  e rendas bancanas;

lx -capitagao  de recursos nacionais e intemacionais,

X ~ resultados de sorteios.

Xl -patrocinios,

Xll  -taxa de licenciamento

Xlll  -dirertos  aulorais,  royalties  e franquias,

XIV-auxilios e contnbuig6es de seus associados e benfeitores ou qualquer outra forma legal de recel{a,  cuia soma cor`stitui

o  patrim6nio  social

Arligo   50  -  as   rendas  e  recursos  e  eventiial  resultado  operacional  serao  aplicados   integralmente  na  manutengao  e

desenvolvlmento   dos   objetivos   lr`stitucionais,    no   temt6rio   nacional,    portanto   nao   dlstnbulra   resultados,    dividendos.

bonificag6es,  panicipag6es  ou parcels de seu patrim6nio,  sob  nenhuma  forma

Artigo 51  -0 Patrim6nio do INSTITUTO DEDICAR sera constituido de bens moveis   lm6vels, veiculos, semoventes.  ag6es

e  ap6Itces  de  cllvida  ptiblica   serao  ldentificados  em  escntura  pdbltca,  recebidos  por doagao,  legados  e  aquisig6es,  llvres

de desembaracadas de Onus

Paragrafo  Unico -  a  vends  de  qualquer  hem  de  propneclade  do  lNSTITUTO  DEDICAR  dependera  da  aprovagao  de  no

minimo  2/3  dc)is  tergos  de  seus   membros    em  Assemb!eia  Geral  Extrac)rdinana   convocada  para  este  tim,   atrav6s  de

publicagao de edilal  na imprensa   com prazo minimo  de  30  (tmta)  djas de antecedencia,

Artigo 52 -emprestimo financeiro contraido com bancos ou atraves de  particulares. que onere o patrim6nio do lNSTITUTO

DEDICAR,  ctependera  da  aprovagao  da  Diretoria  Executiva  e  Fiscal

Artigo   53   -   o   lNSTITUTO   DEDICAR   podefa   constituir   Fundo   de   Apoio    Educaclonal   -   FAE,    ou   outros   fundos,

regulamentados conforme legislagao pertinenle
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PiTULO VI --DOS  LIVF`OS

I.i
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Artigo  54 -o  INSTITUTO  DEDICAR  possul  os  seguintes  livros

I-  Livro Alas das  reuni6es e Assembleias,

11-Uvro  Presen9a das reuni6es e Assembleias;

Ill-Livros contabeis  e fiscais:

lv-  Dem8is  livro§  exigidos  pela  legislaEao  pertinente,

Artigo  55 -os livros poderao ser em folhas solta   numeradas  e arquivadas

Artigo 56 -todos  os  livros §erao vistados  periodicamente  pelo Conselho Fiscal.

Artigo  57 -os  livros estafao a disposi9ao publica, podenc]o ser verrficados par qualquer cidadao  associado ou  nao, iunto a

secretaria,  nao serido pemitida a  sua  retirada,  mas  podendo  obter copias ou aces§o  as infoma¢6es.

CApillJLO Vll -DA REFORMA,  DISSOLUCAO  E EXTINCA0 DA ASSOCIACAO

Artigo  58 -0  Estatuto Social entrara em vigor na data  de seu  registro em Cart6rio de Registro Civil das  Pessoas Juridicas

Artigo  59 -0 presente estatuto  podera ssr reformado,  eni ciualquer tempo,  por decisao de 2/3 (dois tengos) dos  presentes

a Assembleia  Geral especialmente  convocada  para  esse tim.  nao  podendo  ela  deliberar.  em  primei.ra  corivocagao,  sem  a

maioria  absoluta dos associados   ou com  menos cle  1/3  (urn terse) nas convocag6es seguintes

Artlgo 60 -Para clissolu9ao do  INSTITUTO  DEDICAR,  serao obedecidos os segulntes procedlmeritos

§1a  -convocagao  de  Assemblela  Geral  Extraordlnana  especialmente  para  o  assunto,  com  antecedencla  minima  de  30

(trin[a)  dias corridos`  e  convocada  atraves da  imprensa  local.

§2° -a  lNSTITUTO DEDICAR  podera  ser dissolvido ou  extinto pela voritade expressa de 2/3 (dois tergos) dc)s associados.

que  estejam  em  pleno  gozo  de  sous  direitos  e  obngag6es.  presentes  em  Assembleia  Geral  Extraordinaria  convocada

especialmente  para a assiinto.

§3° -Dissolvicla a associagao, a remariescente do seu patnm6nio li'quido, sera destinado a entidade de firis nao econ6micos

designada  no  eslatuto,  ou.  omisso  este,  par deliberagao  dos  associados,  a  instituigao  municipal,  estadual  ou federal,  de

fins ldenticos ou semelhantes

Paragrafo  dnico  -Nao  existindo  no  Mun!cipio,  no  Estaclo,  no  Distrito  Federal  ou  no  Territorio,  em  que  a  associaeao  tiver

sede,  instituigao  nas  conclig6es  indicadas  neste  artigo.  o  que  remanescer  do  seu  patrim6nio  se  devolvera  a  Fazencla  do

Estado,  do  Distrito Federal ou da  Uniao

Artigo 61  -o presente  Estatuto podefa ser reformado  no todo ou em parte.  em qualquer tempo,  par decisao da Assembleia

Geral.  em reu"ao  especlficamente convocada para  este tim.

CApiTULO VIll -DAS DISPosl¢6ES GERAIS

Artigo 62 -Os casos omissos serao resolvidos  pela da  Diretoria  Executiva e referendados pela Assembteia  Geral
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Artigo.63 -Fica eleito o  fora  da  Comarca  de Jacarei,  Estado de  Sao  Paulo,  para

s,a;           fandada  neste  Estatutosociai

i\.`.;,````

solugact  de  qua!quer a9ao

`         a:     Artigo64 -Pare ftns contabeis,  fisca!s e decontrole do  lNSTITUTO  DEDICAR,  ci exercic!o social  se encerra  no dia  31  (trinta

a  urn)  de  cada  anc)  civil.

Artigo  65  -  a  presente  Estatutcj  Social  foi  aprovado  pela  Assembleia  Geral  realizada  no  dia  20  de  dezembro  de  2020

devenclo entrar em  vigor nesta  data.

``--   i?\J_ ,---, 1  -
Marcia  Elisangela Neves -1° Tesoureira

0\¢\yL\
Gabriel  Hennque Nunes Dias de Ollveira -Secretano

lci\uit`   `lJ ,vL,T{L:\   `r|

Danila  Renata Meranho Marson -OAB/SP 314.982

Conselho  Fiscal:

•A}o  LL-I
Bruno  Lemes dos Santos -Secretario

_.-I _J
Jonas de Arruda Junior -Vice-Presidente
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REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NONE  EMPRESARIAl.

I NSTITUTO DEDICAR

TITUIO  DO ESTABELECIMENTO  (NONE  DE  FANTASIA)

IDEDICAR

C6DIGO  E  DESciilc;AO  DA ATIVIDADE  ECONOMJCA PRINCIPAL

94.SOB-OO -Atlvidades de associac6®s do dofo§a d® diroitos soclal§

CdDIGO E DES85.13-9DO-88.00€J)0-94.93J3J)0.94.99+00- RroAO DAs ATiviDADEsEn8lnofi[ndamanta CONOMICA§ SECUNDARIA§ciasoclalsemalojamonto

Servl€os de assists
Ativldades de organlzac6e8 as§oclatlva8 llgadas a cultLira e a arteAtlvldadesassoclativaanaoespecmcadaBanteriormente

C6DIGO E 0ESCRICAO DA NATUREZA JUR

399e -Aseociacao Pi'ivada

LOGFcOOURO

AV DAS LINHAS

BAIRRon)isTBiTO

LOTEAWIENTO VILLA BRANCA

ENDERECO ELEIRONIC0

lDEDICAR@GMAIL.COM

COMPLEMENTO

MUNIC'PIO

JACAREl

TELEFONE

(1 2) 9708.1 1 63

ENrTE  FEDERATIVo  RESPoNSAVEL  (EFF!)

DATA DA SITUACAO CADASTRAL

15/04/2021

MOTIV0  DE SITUACAO CADA§TRAL

SITUACAO  ESPECIAL DATA DA SITUACAO  ESPECIAL

Aprovado pela lnstrucao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitldo no dia  13/09/2022 as  16:15:55  (data e hora de Brasflia). Pagina:  1/1





CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
LEI  MUNICIPAL N.. 3884/96

Comprovante do lnscri¢ao no Con§®Iho Municlpal

Con8olho Munlclpal do Assist6ncla Socl@l

INSCRI¢^O N®:  041

A Onganizacao  Social "lDEDICAR -lNSTITUTO  DEDICAR",  CNpj  nD.  41.773.205/0001 -

97,  com 8®do a Avenlda  das  unha8,  n°:  417 -VIIla  Branca,  n®ste  Munjclpio de  Jacare/ /

SP,  conformo  Rounlao  Ordin4ria  do  CMAS,  realizada ®m  23  do junho  de  2022,  recobe  a

lnscri¢ao  desto  Cor`s®lho  Munjclpal  do Asslstencia  Soclal  (CMAS),  sob  n°.  041.  desd®  23

de Junho d® 2022.

A  ®nlidade   execu(a  a  soguinlo   sorviap   §ocloasslstoncial.   S®rvlco  d®  Convlv6ncla  ®

Fortal®clm®nlo d® Vlnculo. na. falxas ®15rlas d® 07 a 14 arlos,

A presento in8chcao 6 par tempo lndetermlnado.

JacarB`, 23 d® junho do 2022.



DECLARAcao

Declaramos  como  membros  da  diretoria  do  lnstituto  Dedicar,  fundada  em  20  de
dezembro de 2020, com inscri¢io CNPJ sob o n°41.773.205/0001-97, com sede a Avenida das
Linhas,  n°417 -Villa  Branca -Jacarei/SP -CEP  12.301-150, que 6 uma  institui¢ao do terceiro

setor sem fins econ6micos,  de iniciativa e direito privado,  registrada no Cart6rio do Oficial de
Registro  de  lm6veis,  TI'tulos  e  Documentos,  Civil  da  Pessoas Juridica  e Tabeliao  Protesto  de
Letras e Tl'tulos da Comarca de Jacarei-SP, sob o n° 10.072, inscrita no CMDCA sobre o ndmero
53  e  no  CMAS  sobre  o  ndmero  41,  para  fins  de  Declara5ao  de  Utilidade  Ptlblica,  conforme

preceitua a Lei n° 2.274 de 16/09/1985 que:

E  pessoa juridica de direito privado constitul'da  no pai's.
Estf funcionando regular e inir`terruptamente h5 mais de  1 (urn) ano.
N5o remunera qualquer membro de sua Diretoria, direta ou indiretamente.
Nao distribui qualquer parcela de seu  patrim6nio, ou de suas rendas,  a ti'tulo de lucro

ou participa¢ao no seu resultado.
Nao atende exclusivamente a seus s6cios.
Par ser a expressao da verdade, fjrmamos a presente declara¢ao.

|frR
-:  ,,I. i,

PauLa  fe`rnanda `G` P.  Silva

PRESIDEfuTE   -     --

\
I

Gabriel  H.  N.  Dias de  Oliveira

SECRETARIO

Marcia  Elisangela  Neves

PftlMEIRA  TESOUREIRA

o Sanches  Palmeira

Pl`ESIDENTE  DO CONSELHO  FISCAL

Bruno Leme dos Santos
SECRETARIO CONSELHO  FISCAL

Jacarei,10 de agosto  2022.

Lucila Aparecida Nunes Dia5

VICE-PRESIDENTE

6genes Pinheiro
SEGUNDA TESOUREIRA

Jonas Arruda Jdnior

VICE-PRESIDENTE  CONSELHO  FISCAL

lns[ituto  Dedicar
Av.  Dag  Linhas, 417 -villa  Branca  -Jacarei -Sao Paulo -CEP  12 301-150

Telefone:  (12)  99708-1163 www.idedlcar.org,br
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RELACAO  DE  FUNDADORES INSTITUTO  DEDICAR

Name Completo:  LUCILA APARECIDA  NUNES  DIAS

CPF:   267.406.608-32
Nacionalidade:   BRASILEIRA

RG.:  27.918.718-X

Profissao: CONTADORA
Nome do Pal:  NILTON  ANTONIO  DIAS

Name da Mae: CARMEN  LUCIA  DIAS

Estado Civil:  CASADA -REGIME  COMUNHAO  PARCIAL  DE  BENS

Endereco:  RUA  FERNANDO SABINO 173 -VILLA BRANCA -CEP  12.301-585, JACAREl, SAO PAULO.

E-mail: Iucila,eduardo@gma.il.com

Nome Completo:  PAULA  FERNANDA GONCALVES  PEREIRA SILVA

CPF:   330.802.158-77                                                                                                 RG.:  29.959.760-X
Nacionalidade:   BRASILEIRA                                                                                       Profissao: ADMINISTRADORA DE  EMPRESA

Nome do  Pai:  FRANCISCO JOSE  MARINHO  PEREIRA

Name da Mac: CELIA GON¢ALVES  PEREIRA

Estado Civil:  CASADA -REGIME  COMUNHAO  PARCIAL  DE  BENS

Endere€o:  RUA  JOSE  CANDIDO  CAPPELLl   141  -BAIRRO  ALTOS  DE  SANT'ANNA  I  -CEP  12.306-737,  JACAREl,

SAO  PAULo.

E-mail:  paulal98503@gma`il.com

Name Completo:  MARCIA  ELISANGELA NEVES

CPF:   268.321.318-28

Nacionalidade:   BRASILEIRA

None do Pal: JUVENIL DE  PAULA NEVES

Nome da  Mae:  MARIA APARECIDA  EFIGENIA  NEVES

RG.: 28.408.353-7

Profissao: CONTADORA

Estado Civil:  SOLTEIRA

Endereco:  RUA  ABARE  163  CASA  1  -JARDIM  VALE  DO  SOL,  CEP  12.238-230,  SAO  JOSE  DOS  CAMPOS,  SAO

PAULO.

E-mail:  marciaelisneves@gmail.com

Nome Completo:  MARTHA D16GENES PINHEmo

CPF:   296,385.458-79
Nacionalidade:   BRASILEIRA

Nome  do  Pai:  FRANCISCO  D16GENES  PINHEIRO

I:`._

RG.:  33.523.640-6

PI.ofiss5o:  EMPRESARIA

Nome da Mae: MARIA ZILDA  PINHEIRO

Estado Civil:  CASADA -REGIME  COMUNHAo  PARCIAL  DE  BENS

Endereco:  AVENIDA  DAS  LINHAS 425 -VILLA  BRANCA -CEP  12.301-150,  JACAREl,  SAO  PAULO.

E-mail: v.Ic.brlnc@bol.com
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Nome Completo:  GABRIEL  HENRIQUE  NUNES  DIAS  DE  OllvEIRA

CPF:   385.064.458-84

Nacionalidade:   BRASILEIRO

Name do  Pal:  MARCELO  HENRIQUE  DE  OLIVEIRA

Name da  Mae:  CAMILA APARECIDA  NUNES  DIAS  DE  OLIVEIRA

Estado Civil: SOLTERIO

-'':,i;:`' J*

RG.:  36.969.445-4

Profissao:  ESTUDANTE

C„

Endereto:  AVENIDA  SAO  JOAO  2380  -BLOCO  2  -APARTAMENTO  232,  JARDIM  DAS  COLINAS,  CEP  12.242-

000, SAO JOSE  DOS  CAMPOS,  SAO  PAULO.

E-mail: ol.iveira.gabrielhnd @outlook.com

Name Completo: JOSE  EDUARDO SANCHES  PALMEIRA

CPF:   148.844.398-05
Nacionalidade:   BRASILEIRO

RG.: 21.976.588-1

Proflss5o:  E NG E N H E I RO
Name do Pai: JOSE  PALMEIRA  FILHO

Name da Mae:  NEIDE SANCHES  PALMEIRA

Estado Civil:  CASADO  -REGIME  COMUNHAO  PARCIAL DE  BENS

Endere¢o:   AVENIDA   TUBARAO   300   -   BLOCO   a   -   APARTAMENTO   23,   CEP   12.246-140,   SAO   JOSE   DOS

CAMPOS,  SAO  PAULO.

E-mail:jpalmeira_br@yahoo.cc)in

Nome Completo: JONAS  DE ARRUDA JUNIOR

CPF:   114.660.258-83

Nacionalidade:   BRASILEIRO
RG.:  18.127.332-9

Profiss5o: ADMINISTRADOR
Name do Pai: JONAS  DE ARRUDA

Nome da Mae:  ELZA  FERNANDES  DE ARRUDA

Estado Civil:  CASADO  -REGIME  COMUNHAO  PARCIAL  DE  BENS

Endere¢o:   RUA   SAO   BERNARDO   DO   CAMPO   80,   JARDIM   ALVORADA,   CEP   12.240-520,   SAO   JOSE   DOS

CAMPOS,  SAO  PAULO.

E-mail:jonas_arruda@hotmail.com

Nome Completo:  BRUNO  LEMES  DOS SANTOS

CPF:  253.419.128-45

Nacionalidade:   BRASILEIRO
RG.:  29.399.951-X

profissao: MECANlco
Nome do Pai: ----
Name da Mae: MARIA DE  FATIMA  LEMES  DOS SANTOS

Estado Civil:  CASADO  -REGIME  COMUNHAO  PARCIAL DE  BENS

Enderego: AVENIDA  DAS  LINHAS 425 -VILLA  BRANCA -CEP  12.301-150, JACAREl,  SAO PAULO.

E-mail: brunod'iesellll3@gmail.com

JACAREi,  20  DE  DEZEMBRO  DE  2020

RG:   29.959.760-X

CPF:  330.802.158-77
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