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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE  LEI  DO LEGISLATIVO DE  N.0

R£

Declara   de   utilidade   ptlblica   a   Associaeao   Cultural,
Educacional,  Paradesportiva,  Esportiva "Paulo Graga"
-PSPG -PROJETO SOCIAL PAULO GRACA.

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  JACAREl  faz  saber
que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  eu  sanciono  a
seguinte  Lei:

Art.    1°   -   E   declarada   de   utilidade   pdblica   municipal   a   Associagao
Cultural,   Educacional,   Paradesportiva,   Esportiva   "Paulo  Graga"  -  PSPG  -  Projeto  Social
Paulo   Gra?a,   inscrita   no   Cadastro   Nacional   de   Pessoa   Juridica   -   CNPJ,   sob   ntlmero
26.777.720/0001-51,  com  sede no  municipio de Jacarei.

Art.  2°  -  Cessarao  os  efeitos  da  declara?ao  de  utilidade  pLiblica  caso  a
Associa9aoL

I  -  substituir  os  fins  constantes  do  estatuto  ou  deixar  de  cumprir  as
disposi?6es esta{utarias;

1!  -alterar a  sua  denominagao  e,  dentro  do  prazo  de  90  (noventa)  dias,
contados  da  averbagao  no  Registro  Pi]blico,  nao  comunicar  a  ocorrencia  ao  departamento
competente cia  administra?ao  pdblica  municipal  local.

Art. 30 -   Esta  Lei entra em vigor na data de sua publica?ao.

Art. 4° -Revogam-se as disposi?6es em contrario,

Camara Municipal,  02 de mal`p de 2018.

;..-;.LUCIMAR PONG

Vereadora -PSDB
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JUSTIFICATIVA

Paulo  Gra€a €  urn  jacareiense  que  desde  muito  cedo  come€ou  a  se  destacar  no

jud6.  Ja aos  19  anos  ji  integrava a Sele€ao  Brasileira desta categoria esportiva,  e
aos 22  anos deu  infcio ao Centro de treinamento da Polfcia Rodoviaria,  iniciando,

assim, seu primeiro trabalho profissional com o jud6.

lgualmente, de forma in6dita, em urn reconhecimento de seu imenso trabalho em

prol do esporte, foi convidado a integrar a Comissao de Etica da Federa€ao
Paulista de Jud6, fato primeiro na cidade de Jacarei'.

A  par  de  sua  vida  pessoal  de  total  entrega  ao  esporte,  o  Sensei  de  Jud6  Paulo

Gra€a,  a o  precursor do jud6 em Jacarei'.  Hi 50 anos  nesta modalidade esportiva,
ele  6  o  fundador  do  Clube  Rodoviirio  de  Jud6  e  idealizador  do  Projeto  Paulo

Gra€a  Jud6  nos  Bairros,  que,  juntos,  atendem  urn  total  de  260  crian€as  em  urn

crescente ntimero de ades6es.

Apesar do meio s6culo de dedicacao ao esporte na cidade, e contar com  102 anos

de  idade,  posto  nascido  em  10/04/1916,  Paulo  Gra€a  parece  ainda  ter  muitos

sonhos a serem realizados em rela€ao ao jud6.

E  urn  desses  sonhos  6  a cria€ao  de  urn  Centro  de  Treinamento  adequado  para o

jud6,  que  Paulo  Gra€a treina seus  alunos  do  Clube  Rodoviirio  em  uma academia
localizada  na  Rua  Chaquib  Ahmed,   no  Centro  de  Jacaref,  sempre   procurando

melhorar as condi€6es de seus alunos.

Urn entusiasta  na forma€ao  de jovens  atrav6s do esporte,  urn dos objetivos deste
em6rito  lutador jacareiense, 6 o aproveitamento e o desenvolvimento de judocas

em nossa cidade com enorme qualidade de
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pessoal, o que vein sendo provado atrav6s de indmeras vit6rias em campeonatos e
competi€6es a qual  participaram seus alunos

E   impossi'vel   se   falar  Associa€ao   Paulo   Gra¢a   sem   se   falar   do   homem   e   do

profissional  que  a  criou,  e  que  traz  a  nossa  sociedade  urn  tremendo  orgulho  e
enormes  beneffcios  sociais  com  a  rela€ao  e  o  convi'vio  de  jovens  com  esta  luta

milenar,  oferecendo-Ihes  uma  maneira  de  refrigio  a  ociosidade  e  o  perigo  das

drogas.

Assim, apoiar este  projeto 6 apoiar a pr6pria cidade de Jacarel', que se espelha na

satide  fi'sica  e  mental  de  sua  juventude,  para  se  ver  engrandecida  no  cenario

nacional e internacional.

Por  tudo  isso,  requeiro  a  compreensao  de  meus  pares  nesta  pura  e  merecida
empreitada.

LUCIM

Vereadora -PSDB

Autoria: Vereadora Lucimar Ponciano -PSDB
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ESTATUTO sOc!AL AssociAefio CULTURAL EDucAclQNAL, pARADEspORT[+VA,      t
ESPORTIVA PAULQ GRA?A.

CAPITULO - I
DA DENOMINACAO E DURAeAO

Art.  1° -A ASSOCIACA0  CULTURAL EDIJCACI0NAL,  PARADESPORTIVA,  ESPORTIVA  PAULo
GRA?A, tambem designada coma associaeao PSPG - PROJETO SOCIAL PAULO GRACA,  e  uma
associacao sem fins lucrativosrcom prazo de dura?ao  indeterminado,`de  carater desportivo, fundada
aos  22 de janeiro de 2013,  com  sede e foro  nests municipio de Jacarei/SP,  a Rua Chaquib Sleiman
Ahmed, n° 117 -a, Jardim Pereira do Amparo, CEP 12.327-700.

Art 2° -A associa?ao tefa como fir]a!jclade.-

Ensinar e fortalecer os  principios do Jude:  Disciplina,  Respeito,  Educaeao,  Aperfei?oamen{o T6cnico,
Fisico e Competitivo.  Promover habitos saudaveis atrav6s da pratica esportiva,  afastando as criangas
clog  males  cia  sociedade  atual,   coma  as  drogas  e  a  viol6ncia,  encaminhar  cada  aluno  para  urn
comportamento  de  cidadao  intagro  e  produtivo,  implantar  o  jude  como  conterido  programatico  da
Educaeao Fisica das escolas municipais da regi5o.

Paragrafo   tinico:  .A   associagao   prestara   seus   services   de   forma   permanente   e   sem   qualquer
discriminagao a pessoas,

Art.  3° A  associacao  nao  possui fins  lucrativos tendo  coma fonte§ de  recurso  a§  contribujg6es  dos
associados,  doag6es,  subveng6es,  prestagao  de  servieos,  rendas  de  eventos,  aplica?§es  e  todos
demais meios permitidos por lei para a subsistencia e funcionamento cia entidade.

Pafagrafo  i]nico:  A  entidade  aplicara  integralmente  suas  rendis,   recursos  e  eventual  resultado
operacional exclusivamente na manuteneao e desenvolvimento dos objetivos institucionais no territ6rio
nacional.

CApf'TULO - 11

DOS ASsOCIADOS

Art. 4° Sera aclmitido coma associado toda pes§oa fisica ou juridica que, conforme o crivo da Diretoria
Executiva tiyer ligagao com os objetivos da associagao listados no artiso 2° deste estatuto.

Paragrafo  IInico:  A  qualidade  de  associado  s6  sera  reconhecida  ap6s  o  abono  lavrado  por  urn
membro da Diretoria Executiva no livro de matricula pr6prio.

Ath 5° Sao direitos do associado:

I ` Participar das Assemb!eias

REGisTRoDETrruLoS:DoounavmsEcmu
oE,apssoASrJR!D!usDEIACAREl-Sp

PROTor   i!zAco E r`i!cROFiiMADa ` sos h'.

C 7 ri 5 8
---- i ------ I_--         .

_ng3RE£

Gerais, deiiberando e votando sobre os assuntos

li.  Propor  diretamente  a  Diretoria  Executiva  ou  nas  Assembleias  Gerais  as  medidas  que  julgar  c!o
jnteresse da assocjacao,.
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111. Votar e ser votado para cargos da associagao;

lv. Soli6itar, par escrito, a Diretoria Executiva, quaisquer informa?6es sobre a gestao da

V.  Examinar, na sede social os livros e documentos da associagao;

VI. Pedir, a qualquer tempo, sua demissao que sera averbada rio livro de matricula.

cg6v°°CU;€fy,`o¢

Pafagrafo tinico: Considera-se como jntransferivel a qualidade de associado nos termos do ar{igo 57
do C6digo Civil Brasileiro.

Art. 60 Sac deveres do associado:

I.  Manter-se informado, pelos  meios dispostos pela  Diretorja  Executiva sobre o funcionamento,  atos e
eventos promovidos pela associa?ao;

11.   Pagar  pontualmente  a  contribuigao  associativa,   no  valor  e  frequencia,  quando  estabelecidos  e

previamente comunicados pela Djretoria Executjva;

Ill. Zelar pelos interesses da as§ociacaQ:

lv.  Cumprir as disposig6es deste  Estatuto  Social  e,  normas  e decjsdes  intemas formalizadas  pela  a
associaeao com base no mesmo.

Art.  7° A  demissao do  associado,  por ser ato  unilateral  do  mesmo,  devefa  ser  lavrada  no  !ivro  de
matricula na mesma data da entrega de seu pedido ao membro da Djretoria Execu{jva.

Art  8°  A  exclusao  do  as§ociado  ocorrera  por  decisao  da  maioria  da  Diretoria  Executiva,  sendo
considera.da justa causa para tanto:

I.  0  associado  infringir  qualquer  dispositivo  deste  Estatuto  ou  as  decis6es  internas  formalizadas  e
comunicadas pela associa?ao;
11. 0 associado perder seus direitos civis;
111. 0 a5sociado praticar atos que o desabonem perante a publico ou na associagao;
lv.  a  associado  deixar de  pagar  regularmente a  contribuie5o  associativa,  nos termos estabelecidos
pela Diretoria Executiva.

t

Pafagrafo  tinico:  Constatada  a justa  causa de exclusao do  associado,  a  Diretoria  Executiva  devera
abrir processo intemo de apuraGao, garan{indo o direito de defesa ao mesmo e bern como, o direito de
recurso da sua decjs5o final, a §er apreciado em Assembl6ia Geral Extraordinaria convocada para este
exclusivo fim.

Art 9° 0 associado excluido por falta de pagamento, podera ser readmitido, mediante a pagamento de
sew d6bito junto a Assocjagao.

Paragrafo  dnico:  Uma vez excluido,  qualquer que  seja  o  motivo,  nao tera  o associado  o  direito de
pleitear indenizag§o ou compensagao de qualquer natureza.

REGisrF{o DE iiTuus E oocuMENios E avIL
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respondem, nem mesmo subsidiariamente,'pelos encargos e obrigae6es sociais da Asso

o9¢°OCu#

Art  10 -Os associados, mesmo que investidos na condieao de membros da Diretoria Executiva,  nao

0.   -      ``   '

CAPITULO -Ill
DOS 6RGAOS DELIBERATIVOS

Art.  11  -A Assembl5ja Geral 6 a  6ngao  m5ximo  e soberano  da  associaeao,  e  sera  constituida  pela
reuniao dos seus associados em p!eno gozo de seus direitos, competindo a mesma:

I.  Eleger ou destituir os administradores;

!1. Alterar,  no todo ou em parte, o presente Estatuto Social;

Ill. Fiscalizar a Diretoria Executiva no trabalho de execucao dos objetivos da associagao;
lv. Deliberar sobre a previsao ongamentaria e a prestaeao de contas da Diretoria Execu{jva;

V.  Deliberar  quanto  a  compra  e  venda  de  im6veis  da  Associag5o  e  aplica?ao  de  fundos  sociais  e
disponiveis;

Vl.  Apreciar e  decidir  sobre  recursos  interpostos  pelos  associados  em  face  de  atos  praticados  pela
Diretoria Executiva:

VII.  Deliberar ciuan{o a dissolugao da As§ocia?ao;

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

Art.12  -A Assembl6ia  Geral  reunir-se-a ordinariamente a  cada  semestre,  para tomar conhecimento
das ae6es da Diretoria Executiva e, extraordinariamente, quando devidamente convocada.  Constituira
em  primeira  convocae5o  com  a  maioria  absoluta  dos  associados  e,  em  segunda  convocagao,  meia
hora   ap6s   a   prl.meira,   com   qualquer  nt]mero,   deliberando   pela   maioria   simples   dos   votos   dos

presentes, salvo nos casos previsto nests estatuto, tendo as seguintes prerrogativas.

§  1°.  As  assembleias  gerais  poderao  ser  ordinarias  ou  extraordinan.as,  e  serao  convocadas,  pelo
presidente  ou  par  1/5  dos  associados,  mediante  edital  fixado  na  sede  social  da  Associagao,  com
antecedencia  minima  de  15  dias  de  sua  realizacao,  onde  constara:  local,  dia,  mss,  ano,  hora  da
primeira e §egunda chamada, ordem do dia e a nome de quem a convocou.

§ 2°. Quando a assembl6ia geral for convocada pelos associados, devera o Presidente convoca-la no
prazo  de  3  dias,   contados  da  data  entrega  do  requerimento,  que  devera  ser  encaminhado  ao

fparreas;dae:toenv:eca:apores!dentena°C°nv°caraassemblela,aquelesquedeliberamporsuarea|,za?ao,,¢

§3°. Serao tomadas por voto secreto as deliberag6es que envolvam eleig6es da Diretoria Executiva e o
julgamento dos atos da diretoria quanta a aplicaeao de penalidades.
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§ 4°.  As de!iberag6es em Assembl6ia ser5o tomadas  por maioria  simples,  exceto pare-.®;
:oTuje?°prue:'j's¥;adi;e5r°enc:::d^aD::':::'C::t:tcjtdo?`U"'-duasp°"']a'°r`aslmples,excetopa:f?,:G®S8Aos
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Art.13 -a presente Estatuto somente podefa ser alterado por 2/3 dos associados quites Coni^-Snas
obrigag6es,  em  votaeao  em Assembl6ia  Gera[  de  presenea  obrigat6ria,  na  permitindo  procu`radore.5,
desde  que  a  proposta  de  alteragao  seja  apresentada,  pela  totalidade  dos  membros  da  Diretoria
Executiva  ou  por 2/3  dos  assocjados  em  pleno  gozo  de  sews  djreitos  estatufarios,  com  a  devjda
justificaeao.

Art.  14 - Aprovada  a  proposta  pela Assembleia  Geral,  devera  a  Secretario encamiwhar e  averbar  a
me§ma junta ao Cart6rio competente.

Capitulo - VI
Dos 6rgaos administrativos

Art.  15  -A  Diretoria  Executiva  e  o  6rgao  administrativo  da  associa?5o,  composta  pelo` Presidente,
Vice-Pre§idente,   Secretario  e  Tesoureiro,  .eleita  pelos  membros  regulares,   em  Assembl6ia   Ge.ral
convocada  exclusivamente  para  este  fim,  para  a  mandato  de  05  anos  contados  da  posse,  sendo
permitida  a  reeleieao,   que  sera  automatica  se,   ao  final  de  cada   mandato  outra  chapa  nao  se
candidatar, no ato da respectiva assembleia eleitoral.

Pafagrafo  Onico:  0  exercicio  dos  cargos  pertinentes  a  Diretoria  Executiva  sao  de  natureza  nao
remunerada, restrito.a associados maiores de idade em pleno gozo de seus direitos de cidadania.

Art.  16  -  E  facultada  a  Diretoria  Executiva,  criar  e  dissolver  Diretorias  Administrativas,  mediante
aprovaeao da maioria simples de seus membros, para atender demandas especfficas da Assotiaeao.

Pafagrafo  Onico:  A  Diretoria  Ac]ministrativa  criada  devefa  ser  nom.eada  com  a  denominacao  da
demanda especifica que venha atender, e seus oclJpantes nomeados por atos simples lavrado em ata
e aprovado pela maioria da Diretoria Executiva que estabelecera suas atribui?6es.

Art.17 -Compete ao Presidente:

I. Representar a Associacao em juizo ou fora dele;

11. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e Extraordinarias, bern como as reuni6es de Diretoria;

Ill. Convocar re.uni6e§ com a Diretoria Executiva e Administrativas sempre qLie entender necessario;

lv.  A§sinar,  junta  com  o  Tesoureiro,  todos  os  documentos  qLie  importem  em  movimentagao  de
financeira, incluindo patrim6nio m6vel ou im6vel;

V.  Elaborar e apresentar em Assembleia Geral anual,  relat6rio dos atos da gestao e contas  a serem
apreciadas pelos associados;

VI.  Conceder,  negar  ou  casear  o  registro  de  associado,   conforme  apuraeao  pr6via  da  Diretoria
Executiva:

RE iEE
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Vn    Fiscalizar  e  dirigir,  pessoalmente  ou  atrav6s  de  representante  as  atividades  Pr;49:?o¥(ig_as
Associa£5o ou qualquer associado;As§ocia?5o ou qualquer associado;                                                                                                       ,i

VllI, Concedfr demissao ao assocjado sol;cjfar;

pe!±

!X. Presidir as assembleias, deliberar sobre a pauta e proferir seu voto apenas no caso de desempate

X. Submeter todos os casos ornjssos neste estatuto a aprecja?ao da maioria da Di.retoria Executjv.a.

Xl. Convocar Assembleia Geral Eleitoral ate 60 dias apes data final do mandate.

Art.18 -Compete ao Secretario:

I. Lavrar as atas de todas as reuni5es da associacao:

11.  Fazer a guarda do ljvro ata e regi's{ro de todos os c!ocumentos da associaGao,.

in. Receber correspondencjas e notifica§6es endere?adas a associa?ao;

IV.  Redjgjr oficios, comunicados e edjtajs sobre os atos da asso€iagao.

V.  Sob pena de apropria?ao indebita, disponibilizar e prestar informaeao, a qualquer associado regular,
sobre documentos administrativos .da associag5o.

Art.19 -Compete ao Tesoureiro:

I. Realizar o planejamento financeiro da-associaGao e submete-Io a apreciacao da Diretoria Executiva;

11. Fazer a guarda e registro de todos os documentos contabeis e financeiros da associagao;

111.   Assinar  junto   com   o   Presidente  todos   os   documentos   que   importem   em   movimenta€ao   de
financeira,  incluindo patrim6nio m6vel ou im6vel;

IV.   Disponibilizar  documentos   e   prestar  informagao   a   qualquer   associado   regular  sobre   a   vida
financeira da associa?ao.

V.   Redigir  a  presta?ao  de  contas  e  submcte-la  a  aprecia?ao  da  Diretoria  Executiva  e  leva-la  a
deliberagao em assembieia geral convocada para este fim.

§1°  0  exercicio  social  terminara  em  31  de  dezembro  de  cada  ano,  quando  ser5o  elaboradas  as
demonstra?6es financeiras da entidade, de conformidade com as disposi?6es legais.

§2°  A  Associacao  convocafa  Assembleia  Geral  anualmente,  dentro  do  primeiro  tn-mestre  do  ano
subsequente ao exercicio em qLlestao, com a finalidade de`prestar contas sabre a gestao dos recursos
financeiros e patrimoniais da Associa?ao.

Art.  20  -  Em  caso  de  impedimenta,  os membros  da  Djreforia  Executjva  sub§tjtuir-se-ao na  segujnte
ordem:

I -0 Presidents pelo Secretario;

F..Ei`sis`i-i:.i..) 3E Trruios E DOcuREEwius E cIvu

c-E£`!..:.€..3,asjup`ii2icAsDEjACAREl-sp

r::art..:i-uL!aecso^¥if!rgcBqu*8m~REH8
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mais antigo.

Art.  21  -  Nao  podera  ssr concedida  a licenga  siniultanea  de  dais dirietolies executivos  e,  a  falta  de
comparecimento de qualquer urn deles a cinco reuni6es consecutivas, sem justificativas comprovadas,
importara na exonera?ao do cargo.

ArL 22 - Compete a Diretoria Executiva:

I  -  Colaborar com  a  Presidente  na  administra?5o  da Associa?5o,  na fiscaliza?5o  das  leis  e  dos  atos

que regulam o funcionamento das respectivas ativiclades e na preservagac> dos principios de harmo.rtja
entre a Entidade e as associadas que a comp6em;

11   -   Reunir-se   periodicamente   e,   no   minimo   uma   vez   por   bimestre,   mediante   convoca?ao   do
Presidente;

Ill -Decidir sabre todos os assuntos omissos neste Estatuto;

lv - lntervir em qualquer a atjvidade da associaedo a tim de fjscalizar os seus funcionarios ou reparar
irregularidades;

V -Apreciar os balancetes trimestrais, a ser apresentados pelo Tesoureiro;

Vl -Aprovar a aquisigao compra ou venda de im6veis ou titulos de renda;

VII -Fazer cumprir todas as dispgsie6es deste Estatuto Social da Associa?ao;

VIII -Exercer qualquer outra atribuie5o que lhe for conferida por este Estatuto ou leis:

lx -Dar posse a nova Diretciria Executiva, ap6s  15 dias de sua eleieao.

Art.  23  - Vagando-se qualquer cargo da  Diretoria  Executiva  cabers aos  membros  remanescentes da
mesma escolher ilm associado,  que preencha  os  requisitos estatutarios,  para findar o tempo faltante
de mandato.

Art.  24  -  Ocorrenc!o  rent]ncia  coletiva  d'a  Diretoria  Executiva,  cabefa  a  qualquer  dos  associados,
convocar Assembleia  Geral  Extraordinaria,  para eleger  uma  comissao  provis6ria  composta  por tres
membros,  que  administrafa  a  entidade  e  realizara.  novas  elei?6es,  no  prazo  maximo  de  60  dias,
contado§ da data de  realizaeao da referl.da  assembl6ia,  os eleitos,   nestas condig6es,  completarao o

I. o secretarjo pelo Tesourejro;                                                                                                                  I,,`,I , `fb„
•.r            -'R    ..,. l`x`

Ill  -  0  Tesoureiro  ou  par  urn  Diretor Administrativo]  quando  houver,  e  na  falta  deste  pelo  assoc:iado

mandato dos renunciantes.

CApiTULO -V

DISPosl€6ES GERAIS

REGrmo DE TITULoS E DoOuMENius i cmu
D€pEssaesjuRiDlcAsDEjAcaREr-sp

pROTacouzj±ac. E fu!icnofiunro . 508 N.

soBNg ® I  8 5

Art.  25 - Associaeao podefa ser dissolvida,  a qualquer tempo,  uma vez constatada a  impossibilidade
da  manutene5o  de  seus  objetivos  sociais,  ou  desvirtuamento  de  suas  finalidades  estatutarias  ou,
ainda,  por carencia  de  recursos financeiros  ou  humanos,  mediante deliberagao d; Assembleia Geral
Extraordinaria,  especialmente  convocada  para  este  tim,  composta  de  associados  em  dla  com  suas

Ir  OfRE  ife  #`
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obrigag66s  soGiE:3,  nao  pedendo  e!a  cieiiberar sem  vcito fa\joravel  dE,  2/3  clc>s  pi-eser;tea, .e`m  Drmunga
`    .       '^      I

chamada: com a tc>talidade dos associados e err: segunda chamada,  uma hora  ap6s a t,?;`¥froeire,

presenga c!6,  no minimc>,1;'3 dos associac!oS.                                                                                             ".`,    \ra

Art.  26  -A`  Disso!i!?ao  da  A§s.3cia?ao  dat--se-a  par deci§§o  em,  As§§mbi€ifi,  n3,  I-c>mir± .pretrj€tvalArH6id`Disso!i!?aodaA§s.3cia?aodat-se.±pordeci§§oem,As§§mbi€!"i=,I-c„T{ia.pr;tr-;\;£drie`€D[;
Estatuto ou por decisao cia I)iretoi'ia]  caso n§o se  atinja  o quorum  necessa.rie,  ;.`3re\.J!stci neste  EstgtiJ{8.

para a rea!izag`ac`-da Assembleia] comprovadamente corivocacla especitijrr:ente pars ease fin,

Art.  27  -No  case  de  clis§o}'.icao  c!esta  Asiociag`a..i,  a  patrim6r!b  iic:uid¢i  se7'a  fjoacio  a  L-,utr£  Fr:tlc!Sde,
com  secie  nee.te  fuiui`-iic.ipio,  cLijo  obje{ivo  fi;:``r`{r£.pie.a  sejam  are.`/ic}ameri`ie  ;-eccrjhecic!.c±s  pete.s  i.=`c;ere,s
pt&biicos.

Air.   28   -  0   p.rese!i€e  e§tatijto   entrara   em   `vigc`r   ri,a  data   c!.a   s!ja   aprov-=`s`9.`3   rjei;  j£_.`ss.erriiT.,i±ia.   GrT:-r{*§
cc-.mpetente e  `.ie[,, 3r5,  pc`;s:e.ric>fiT:er;i:e`,  Ssr re.gis{fad.5 j'ij,{it8  atJ Ser¥'irj3  t?art£`ii~€.!io  :`i"r!ic';-..£L

Art.  29  -  Fica  e!€!tci  a  Foro  a  Comarca  cia  cidacje  c!e  Jacarei/SP  para  dirilTI..r  q!jaisquer  ci*.tJi.das  errt
re!agao a aplicrar;ac) dc3 presente EstatutcL

Jacar-=i:`  22 de janeiro c!e 2'315.

Paulo Graga

Presic!ente

•Julit it
Weslei Henriqu§

Secretario

RthL8
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ASSOCIA?AO PROJETO SOCIAL CULTURAL EDUCACIONAL, PARADESPORTIVO, ESPORTIVO
PAUL0 GRAGA -PSPG PROJET0 PAUL0 GRA?A.

S6CIOS FUNDADORES

Diretoria Executiva

Presidente, -Paulo   Graga,   brasileiro,   casado,   Funcionario   Ptlblico   Federal   aposentado,   Mestre

Sensei,   portador  da   C6dula   de   ldentidade   RG   n°   2.677.852-X  /SSP-SP   e   do   CPF/MF   sob   r:a

246.342.20849,  residente  e  domiciliado  a  Rua  Dr  Luiz  Pereira  Barreto,  n°  62,  Jardim  Sao  Jos6,  na

cidade de Jacarei, estadc] de Sao Paulo.

Vice-Presidents  -  Flavia  Mirian  Ribeiro,   brasileira,`   casada,   professora,   pc)rtadora  da  C6dula  de

ldentidade RG n° 33.942.613-5 /SSP-SP e do CPF/MF sob n° 284.786.438-50,  residents e domiciljada

a Rua Pedro Paulo Moreira, n° 183-A, Jardim Pitoresco, na cidade de Jacarei, estado de S5o Paulo.

Tesoureiro - Edilaine Aparecida A. Rezende, brasileira,  casada, professora, portadora da Cedula de

ldentidade  RG n° 28.162.906-7/SSP-SP e do CPF/MF sob  n°  183.804.078-14,  residente e domici!iadc>

a Rua Santa Cecilia, n° 292, Jardim Guarani, na cidade de Jacarei, estado de S5o Paulo.

Secretario  -  Weslei   Henrique   Ribeiro,   brasileiro,   casado,   aut6nomo,   portador   da   Cedula   de

ldentidade RG n° 4`066.933-04/SSP-SP e do CPF/MF sob n° 312.976.238-86,  residente e domiciliado

a Rua Expedicionario Pedro Paulo,  n°  183-a,  Jardim Pitoresco,  na cidade de Jacarei,  estado de Sao

Paulo.
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LISTA   DE   PRESENCA   DA   la   ASSEMBLEIA   GERAL   PARA   FUNDAeAO,   APROVACAO   DO

ESTATUTO,    ELEI¢AO    E    POSSE    DA    DIRETORIADA    ASSOCIACAO    PROJETO    SOCIAL,

CULTURAL    EDUCAC,ONAL,    PARADESPoRT,Vo,    ESPoRT,Vo    PAULo    GRAF,A:, `  psp6 `,inap

pROJEToPAULOGRACA,REALIZADAAOSVINTEEDOISDIASDOMESDEJAN\3EFO,BEDOI¥.

MIL E TREZE.
^in-zrft~`    -^~K      `

NOME:&a^^a 5, a_ fatfa-
NOME:

NOME..im©zri„F+jOjin-_fty_anSddeie

NOME:

NONE:

NOME:

NONE:
i                          I`,   ;;
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RG3€.cai.331- 1   Assinatura: C-Je^-.|ha~S -

05-i  Assinatura:

FtlG-. if ? 08+. |fis+1

RG:    SoScELSJ5Q.

Assinatura:~gfatry`
ASsinatura:   }Rt"am]L {tosrT&pJ



DECLARACAO

_'_1

A,LL r
'`           ng`noto,froh

j             ,      \P       `

Declaramos   como   membros   da   diretoria   da   entidade   "ASSOCIACAO
PROJETO  SOCIAL,  CULTURAL,  EDuCACIONAL,  PARADESPORETIVO,
ESPORTIVO  PAULO  GRACA",  fundada  em  22  de  janeiro  de  2013,  com
sede  e  fora   neste  municipio  de   Jacarei/SP.,   na   Rua   Chaquib   Sleimam
Ahmed,117 -a,  Jardim  Pereira  do Amparo,  que somos  uma entidade sem
fins lucrativos, com a finalidade de ensinar e fortalecer os princjpios do Jud6,
coma   disciplina,   respeito,   educagao,   aperfeipeamento   tecnico,   fisico   e
competitive,  registrada  em  Cartorio  de  Titulos  e  Documentos  e  Pessoas
Juridicas da Comarca de Jacarei sob n,°07558, e para fins de Declaragao de
utilidade  Ptlblica,  conforme  preceitua  a  Lei  n.02.274,  de  16 de  setembro  de
1985, informamos que a associaeao:

1.         e peesoa juridica de direito privado constituida no pais:
2.          esta funcionando regular e ininterruptamente ha mais de o1  (urn) ano;
3.          nao remiinera qualquer membro de sua Diretoria, direta ou indiretamente:
4.         nao  distribui  qualquer  parcela  de  sou  patrim6nio  ou  de  suas  rendas  a

titulo de lucro ou participagao no resulfado:
5,        nao atende, exclusivamente, a seus s6cice.

Por ser a expressao da verdade,  firmamos a  presente declaragao para que
surta seus devidos fins de direito.

Jacarei, 02 de maio de 2018.

RAGA
Presidente

#4'rfu rtyfuu~ `24£L€us
FLAVIA MIRIAN  RIBEIRO
Vice-Presidente

^

w*IAL^Epr£EHN#QffE:+±#O
Secrefario



DECLARACAO
;,i      ,fry

Declaramos   coma   membros   da   diretoria   da   entidade   "ASSOCIACAO
PROJETO  SOCIAL,  CULTURAL,  EDuCACIONAL,  PARADESPORETIVO,
ESPORTfvo  PALJLO  GRA§A",  fundada  em  22  de janeird  de  2013,  com
sede   e  foro   neste   munioipio   de  Jacarei/SP.,   na   Rua   Chaquib   Sleimam
Ahmed,117 -a,  Jardim  Pereira do Amparo,  que,  com  fulcro  no art.15,  do
respectivo  Estatuto  Social  da  entidade.  foi  prorrogado,  automaticamente,  o
exerclcio da diretoria executiva eleita e empossada em 2013.

Por ser a expressao da verdade,  firmamos a  presente declaragao  para que
surta seus devidos fins de direito.

Jacarei, 02 de maio de 2018.

cZS=l

Presidente

Tesouteiro

`£_ferfu_rfu_94qu
FLAVIA MIRIAN RIBEIRO
Vice-Presidente

'ulrfu_tw=fi±
WESLEI HENRI
Secretario

uE RIBEIRO
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