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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LE:I
Declara de utilidade pdblica a ONG CORRENTE DO BEM
- DEFESA ANINIAL DE JACAREI.

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREI, USANDO DAS
ATRIBUIQOES 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

ONG

CORRENTE DO BEN - DEFESA ANllvIAL DE JACAREi, atualmente com sede na Rua
Leopoldo Leite, n° 786, Jardim do Vale, Jacarei, Estado de Sao Paulo, fundada em 06 de
margo de 2015, devidamente constituida em 24 de abril de 2018 e registrada no Cart6rio

de Registro de Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas - Jacarei - SP sob n°
8.415/2018, com seu estatuto de acordo com o C6digo Civil -Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, e Lei n° 11.127, de 29 de junho de 2005, registrado no mesmo Cart6rio

sob n° 8.415, em 24 de abril de 2018, com inscrigao no Cadastro Nacional das Pessoas
Juridicas (CNPJ) sob n°. 30.600.358/0001-16, como Associagao Social, sem fins

econ6micos, tendo como finalidade atividades de associag6es de defesa de diretos

sociais, promovendo o adestramento inteligente de caes problematicos para as ONGs de

Proteeao Animal, protetores e proprietarios de caes de estimagao, atrav6s de tecnicas de
adestramento,

socializagao,

manejo

de

animais

bravos,

guarda

responsavel,

relacionamento homem x animal, transmitindo conceitos de comportamento animal, com

o objetivo de melhorar o convivio entre o cao e as pessoas, visando tornar a vida do cao

mais agradavel, promovendo ainda a integraeao do cao na sociedade atraves de projetos

e programas nos quais os caes sao protagonistas de a?6es em entidades e instituie6es

que atuam junto a populagao nas areas de satlde, educagao e seguranga, obedecendo a
legislagao brasileira pertinente ao adestramento animal, de defesa e proteeao animal, e

as orientac6es t6cnicas da Federaeao Brasileira dos Adestradores de Animals -FBAA.
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Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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db[ica a ONG Corrente do Ben I

JUSTIF.CATIVA

Senhores Vereadores,

Fundada em 6 de margo de 2015, a ONG CORRENTE DO
BEM e uma entidade sem fins lucrativos, com sede neste Municipio, idealizada pelo seu

s6cio fundador Luciano Guedes, com a finalidade de auxiliar e preparar as ONGs de

protegao animal, protetores e proprietarios de caes problematicos com t6cnicas de

adestramento,

socializagao,

manejo

de

animais

bravos,

guarda

responsavel,

relacionamento homem x animal, transmitindo conceitos de comportamento animal, com

o objetivo de melhorar o convivio entre o cao e as pessoas, tornando a vida do cao mais

agradavel, promovendo ainda a integragao do cao na sociedade com seguranea.

Atualmente, a ONG CORRENTE DO BEM tern desenvolvido

relevantes trabalhos junto a sociedade carente, entidades nao governamentais, 6rgaos
municipais e estaduais do Vale do Paraiba e do Litoral Norte, promovendo palestras

educacionais de conscientizagao, adestramento, manejo e tecnicas de recuperaeao de
animais bravios na condigao de abandonados ou em seus pr6prios lares com stress
emocional, atropelados e feridos, prenhas ou crias enjeitadas, ou ainda, no auxilio da lida

de animals recolhidos. Desenvolve trabalhos todos os anos junto ao tiro de guerra de

Jacarei, orientando os atjradores do agrupamento sobre t6cnicas de adestramento,
manejo e captura de animais agressivos em eventuais atendimentos a populagao dos
bairros onde moram, bern como, a policia militar e a guarda civil municipal de Sao Jose

dos Campos.

A CORRENTE DO BEM sempre cumpre com as suas
elevadas finalidades por meio de ag6es voluntarias, prestando servigos de jnteresse
pdblico, gratuitamente e com finalidade educativa a populagao, de acordo com a
legjslagao nacional de protegao dos animais e resolug6es internacionais visando o mesmo
Objetjvo.

PRACA Dos TRfs PoDEREs,

74-CENTRo -JACAREi/SP -CEP

12

327-901-TEL

(012)3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br

A CORRENTE DO BEM acredita que a concessao do titulo
de utilidade pdblica municipal ira proporcionar condig6es mais favofaveis para que possa

promover uma melhoria quantitativa e qualitativa nos servi9os de adestramento, amparo

e protegao aos animais que, frisamos, tao bern vein executando.

A presente propositura, desta forma, tern como finalidade
reconhecer como de fundamental importancia a atividade da ONG CORRENTE DO BEM
no ambito do Municipio de Jacarei. Nesta medida, o projeto tamb6m valoriza a tutela

desses animais, tao importantes na vida do cidadao jacareiense. E pertinente lembrar que
em nosso Municipio existe urn quantitativo muito elevado de caes domiciliados, que muitas

vezes sofrem com a falta de espa?o ou com falta de tempo e abandono de seus donos,
da orientaeao correta de adestramento e lida. Por isso, e muito importante dedicar uma

especial

atengao

as

atividades

de

adestradores,

consultores

comportamentais,

prestadores do servigo e outros, porque nao basta gostar de animals, e necessario que
estes profissionais tenham habilidades especificas no trato com os caes.

Assim

exposto

e

considerando

o

interesse

ptiblico

demonstrado, conto com o apoio dos nobres pares na aprovagao do presente projeto, que
reune todas as condig6es para a entidade ser reconhecida como de utilidade ptlblica par
lei municipal, principalmente considerando a relevancia de seus trabalhos para a

populagao de Jacaref .

Certo da ateneao dos Senhores Vereadores, antecipo
agradecimentos.
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ATA DA AssElvlBLEiA GERAL PARA FUNDACAO, APROvAeAO DO
E®tA|-,
I---I
-,-= -_E__
_ __
ESTATUTO,
ELElcAO
pOssE
DA_DiRETORIA-bri -6N-a. 6`O-ERE
BEN - DEFESA ANIMAL DE JACAREi - REALIZADA DIA 06 D
DE 2015.

Aos seis dias do mss de rna ago de dois mil e quinze, na Rua Leop
n° 786 -Jardim do Vale, Jacarei/SP, CEP, as i7hoomin, i

.

J

LEI

J,®~-II|+,1£
,,,---,
I cor!stituigao da A
ASSEMBLEIA
GERAL
para
ONG CORRENTE DO BEM DEFESA ANIMAL DE JACAREi, na cidade de Jacarei, Sao Paulo, doravante
simplesmente denominada ONG CORRENTE DO BEN.

A Assembleia Geral para constituigao da ONG CORRENTE DO
BEM teve como pauta os seguintes itens: 1-Fundaeao; 2-Aprovaeao do

estatuto; 3- Eleieao e posse da diretoria; 4- deliberar sobre o local da
sede da ONG CORRENTE DO BEIvl. A sessao foi aberta contando com a
presenga das seguintes pessoas, a saber, de acordo com lista de presenga
em anexo. Instalada a reuniao, pediu-se aos presentes que indicassem uma
pessoa para presidir a Assembleia Geral. Por aclamagao Geral foi indicada a
pessoa de Luciano Guedes, que ao assumir a presidencia designou a mim
Leonardo Alves Guedes, para ajuda-lo na coordenagao dos trabalhos,
secretariar e redigir a ata desta assembleia. Na sequencia, falando pela ordem
nominal citada acima, cada membro da mesa, explanou sobre os motivos da
fundagao da ONG CORRENTE DO BEM, seus objetivos e finalidades. A
seguir foi lido alternadamente pelos membros da mesa, o ESTATUTO da ONG
CORRENTE DO BEM -DEFESA ANIMAL DE JACAREi. A principio houve

urn debate sobre a proposta do Estatuto que, depojs de analisada e
modificada, foi aprovada integralmente por todos. De acordo com o Estatuto,
entao aprovado, todos os presentes desta Assembleia passaram a serem
considerados s6cios Fundadores e, portanto, aclamados membros natos na
assembleia geral de s6cjos. Passou-se entao ao pr6ximo ponto da pauta: a
eleigao e posse da la Diretoria quinquenio da ONG CORRENTE DO BEN.
Fjcou definido que a diretoria devefa regularizar e registrar o Estatuto da ONG
CORRENTE DO BEM juntos os 6rgaos competentes. Para a diretoria foram

eleitos, por aclamagao unanime, os seguintes assocjados e seus respectivos
cargos: PRESIDENTE: -LUCIANO GUEDES, RG n° 16.719.459/SSP/SP e
CPF/MF n° 085.319.068-22, TESOUREIRA: ROSELI ALVES, RG n°
20.335.605/SSP-SP
e
CPF/MF
n°
258532028-63,
SECRETARIO:
LEONARDO ALVES GUEDES, RG 39.661.290-8/SSP/SP e CPF/MF n°
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441.038.85840, anexa lista da diretoria eleita para__ o _mesmo
...__..'- periodo
I ,-.. +,+I\, de
\J\mandato, ou seja, para 5 (cinco) anos. Imediataniente, ap6s a eleigao, todos
foram empossados em seus cargos. Ao final dos trabalhos, ficou decidido que
a ONG CORRENTE DO BEIvl inicialmente funcionafa com sede a Rua
Leopoldo Leite, n° 786 - Jardim do Vale, Jacarei/SP, CEP. Nada mais
havendo para ser tratado, foi encerrada as 21h30min a Assembl6ia Geral

Extraordinaria da ONG CORRENTE DO BEN -DEFESA ANIIVIAL DE
_ -__f
JACAREI, sendo pormim LEONARDO ALVES GUEDES lavrada e assinada

a presente ata

especialmente designad
Comissao Coordenadora
e, em seguida, assinada pela
Diretoria Executiva, que, por este ato, tomam posse de seus cargos.

DIRETORIA EXECUTIVA:

Tesoureira -ROSELI ALVES

rfuflu ciELL,e` frtt cfc
Secretario - LEONARDO ALVES GUEDES
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Diretoria Executiva

Presidente - LUCIANO GUEDES, brasileiro, casado, adestrador
portador da Cedula de ldentidade RG n° 16.719.459/SSP/SP e do
sob n° 085.319.068-22, residente e domiciliado a Rua Leopoldo Leite, n° 786

-Jardjm do Vale, Jacarei/SP, CEP.

Tesoureira -ROSELI ALVES, brasileira, casada, do lar, portadora da C6dula
de ldentidade RG n° 20.335.605/SSP-SP e do CPF/MF sob n° 258532028-63,
residente e domiciliada a Rua Leopoldo Leite, n° 786 - Jardim do Vale,
Jacarei/SP, CEP.

Secrefario - LEONARDO ALVES GUEDES, brasileiro, solteiro, estudante,
portador da Cedula de ldentidade RG 39.661.290-8/SSP/SP e do CPF/MF sob
n° 441.038.858-40, residente e domiciliado a Rua Leopoldo Leite, n° 786 Jardim do Vale, Jacarei/SP, CEP.
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``ESTATUTO

"ONG

SOCIAL',

CORRENTE DO BEN - DEFESA ANIMAL DE JACARE°;:+;=

CApiTULO -I
DA DENOIVIINACAO E DURACAO

Art. io -A ONG CORRENTE Do BEM -DEFESA ANIMAL DE
uma ONG sem fins lucrativos, com prazo de duragao e ni]mero de associados
indeterminados, fundada aos 06 de marpe de 2615, com Sede e foro neste
municipio de Jacarei/SP, a Rua Leopoldo Leite, n° 786 - Jardim do Vale,
Jacarei/SP, CEP.

Pafagrafo dnico: A ONG CORRENTE DO BEM sera regida pelo disposto
neste estatuto, e obedecefa a legislagao brasileira pertinente ao adestramento
animal, de defesa e protegao animal, e as orientag6es tecnicas da Federaeao
Brasjleira dos Adestradores de Animais -FBAA,
Art. 2° -A ONG CORRENTE DO BEM tera como finalidade:

Promover o adestramento lnteligente de caes problematicos, para as Ongs de
Protegao animal, protetores e proprietarios de caes de estimaeao, tecnicas de
adestramento, socializaeao, manejo de animais bravos, guarda responsavel,
relacionamento homem x animal, transmitir conceitos de comportamento
animal com o objetivo de melhorar o convivio entre o cao e as pessoas,
visando tornar a vida do cao mais agradavel, promover ainda a integraeao do
cao na sociedade atraves de projetos e programas nos quais os caes sao
protagonistas de ag6es em entidades e instituig6es que atuam junta a
popula?ao nas areas de satlde, educaeao e seguranga.
Paragrafo Onico: A ONG CORRENTE DO BEN podefa desenvolver projetos
de trabalhos educativos nas escolas, visando a conscientizagao dos alunos no
relacionamento, cuidados e prote?ao dos animals domestjcos.
Art. 3° A ONG CORRENTE DO BEM nao possui fins lucrativos tendo como

fontes de recurso as contribuig6es dos associados, doag6es, subveng6es,
prestaeao de servieos, rendas de eventos, aplicae6es e todos demais meios
permitidos por lei para a subsistencia e funcionamento da entidade.
1
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Pafagrafo tinico: A entidade aplicara integralmente suas rendas, recursos e
eventual
resultado operacional exclu-sivamente na manuten

aoe

CApiTULO -11

DOS ASSOCIADOS

Art. 4° Sera admitido como associado toda pessoa fisica ou
conforme o crivo da Diretoria Executiva tiver ligagao com os objetivos da ONG
CORRENTE DO BEM Iistados no artigo 2° de-st6 estatuto.

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

Art. 5° Sao direitos do associado:

I. Participar das Assembleias Gerais, deliberando e votando sobre os assuntos
tratados;
11. Propor diretamente a Diretoria Executiva ou nas Assembleias Gerais as
medidas que julgar do interesse da ONG CORRENTE DO BEN;

Ill. Votar e ser votado para cargos da ONG CORRENTE DO BEN;
lv. Solicitar, por escrito, a Diretoria Executiva, quaisquer informag6es sobre a

gestao da ONG CORRENTE DO BEN;
V. Examinar, na sede social os livros e documentos da ONG CORRENTE DO
BEN;

Vl. Pedjr, a qualquer tempo, sua demissao que sera averbada no livro de
matricula.

Pafagrafo t]nico: Considera-se como intransferivel a qualidade de associado
nos termos do artigo 57 do C6digo Civil Brasileiro.

Art. 6° Sao deveres do associado:
I. Manter-se informado, pelos meios dispostos pela Diretoria Executiva sobre
o funcionamento se eventos promovidos pela ONG CORRENTE DO BEM;
1
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11. Pagar pontualmente a contribuieao associativa, no valor e freq uenc,'a,
quando estabelecidos e previamente comunicados pela Diretoria Executiva;
Ill. Zelar pelos interesses da ONG CORRENTE DO BEN;

lv. Cumprir as disposig6es deste Estatuto Social e, normas e decis6e

;:invau,li:I:a'::.p:I,:pau%¥rio:scagRIREfitfEutDoob:CEawhe;on:Taasseen:e:I::#terfya,s
Art. 7° A demissao do associado, por ser ato unilateral do mesmo, d
lavrada no livro de matricula na mesma data da entrega de seu
membro da Diretoria Executiva.
Art. 8° A exclusao do associado ocorrefa por decisao da maioria da Diretoria
Executiva, sendo considerada justa causa para tanto:
I. 0 associado infringir qualquer dispositivo deste Estatuto ou as decis6es
internas formalizadas e comunicadas pela ONG CORRENTE DO BEN;
11. 0 assocjado perder seus direitos civis;
Ill. 0 associado praticar atos que o desabonem perante o pdblico ou na ONG
CORRENTE DO BEN;
lv. 0 associado deixar de pagar regularmente a contribuieao associativa, nos
termos estabelecidos pela Diretoria Executiva.

Pafagrafo tinico: Constatada a justa causa de exclusao do associado, a
Diretoria Executiva devefa abrir processo interno de apuragao, garantindo o
direito de defesa ao mesmo e bern como, o direito de recurso da sua decisao
final, a ser apreciado em Assembleia Geral Extraordinaria convocada para
este exclusivo fim.

Art. 9° 0 assocjado excluido por falta de pagamento, podefa ser readmitido,
mediante o pagamento de seu debito junto a ONG CORRENTE DO BEM.

Pafagrafo ilnico: Uma vez excluido, qualquer que seja a motivo, nao tefa o
associado o direito de pleitear indenizacao ou compensagao de qualquer
natureza.

Art.10 -Os associados, mesmo que investidos na condieao de membros da
Diretorja Executiva, nao respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos
encargos e obrigae6es sociais da ONG CORRENTE DO BEIvl.
1
/

\\_-

.'

ONG CORRENTE DO BEM

A#¥+

DEFESA ANIMAL DE JACAREf
SOCIALIZAfio ANIMAL . ADESTRAMENTO. MANEJ0 DE CABS BRAVOS.
GUARDA RESPONSAVEL . REIACA0 HOMEM X ANIMAL . DEFESA ANIMAL.

"proieto social nas Escolas" +s~®9& t:EZ(
\+
®

in

`. .:`
:: ` .........cG3`S`
J^CARE|`sp

CApiTULO -111

DOS 6RGAOS DELIBERATIVOS
Art. 11 -A Assembl6ia Geral e o 6rgao maximo e soberano da
CORRENTE DO BEN, e sera constituida pela reuniao dos seus as
em pleno gozo de seus direitos, competindo a mesma:
I. Eleger ou destituir os administradores;

2'drrm

11. Alterar, no todo ou em parte, o presente Estatuto Social;
Ill. Fiscalizar a Diretoria Executiva no trabalho de execucao dos objetivos da
ONG CORRENTE DO BEIvl;

lv. Deliberar sobre a previsao ongamentaria e a prestagao de contas da
Diretoria Executiva que devera ser apresentado em Assembl6ia Geral, na 2a
quinzena de cada ano;
V. Deliberar quanto a compra e venda de im6veis da ONG CORRENTE DO
BEN e aplicagao de fundos sociais e disponiveis;
VI. Apreciar e decidir sobre recursos interpostos pelos associados em face de
atos praticados pela Diretoria Executiva;
Vll. Deliberar quanto a dissolugao da ONG CORRENTE DO BEN;
VIII. Decidir, em ultima instancia, 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 ag6es da Diretoria Executiva e, extraordinariamente,
quando devidamente convocada. Constituifa em primeira convocaeao com a
maioria absoluta dos associados e, em segunda convocagao, meia hora ap6s
a primeira, com qualquer ndmero, deliberando pela maioria simples dos votos
dos presentes, salvo nos casos previsto neste estatuto, tendo as seguintes
prerrogativas.
§ 10. As assemblejas gerais poderao ser ordinarias ou extraordinarias, e serao
convocadas, pelo presidente ou por 1/5 dos associados, mediante edital fixado
na sede social da ONG CORRENTE DO BEIvl, com antecedencia minima de
15 dias de sua realizagao, onde constafa: local, dia, mss, ano, hora da prjmeira
e segunda chamada, ordem do dja e o nome de quem a convocou.

§ 2°. Quando a assembleia geral for convocada pelos assocjados, devera o
Presidente convoca-Ia no prazo de 3 dias, contados da data entrega do
requerimento,
e devera ser encaminhado ao presjdente. Se o Presidente
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nao convocar a assembl6ia, aqueles que deliberam por sua realizagao, frao
a convocaeao.

§3°. Serao tomadas por voto secreto as deliberag6es que envolvam
da Diretoria Executiva e o julgamento dos atos da diretoria quanto a
de penalidades.
§ 4°. As deliberae6es em Assembl6ia serao tomadas por maioria
exceto para os casos que houver previsao diferenciada neste Estatuto.

Art. 13 - 0 presente Estatuto somente podera ser alterado por 2/3 dos
associados quites com suas obrigag6es, em vota?ao em Assembl6ia Geral de
presenea obrigat6ria, nao permitindo procuradores, desde que a proposta de
alteraeao seja apresentada, pela totalidade dos membros da Diretoria
Executiva ou por 2/3 dos associados em pleno gozo de seus direitos
estatutarios, com a devida justifica?ao.
Art. 14 -Aprovada a proposta pela Assembl6ia Geral, devefa o Secretario
encaminhar e averbar a mesma junto ao Cart6rio competente.

CAPITULO -VI

DOS 6RGAOS ADMINISTRATIVOS
Art.15 -A Diretoria Executiva e o 6rgao administrativo da ONG CORRENTE
DO BEN, composta pelo Presidente, Secretario e Tesoureiro, eleita pelos

membros regulares, em Assembleia Geral convocada exclusivamente para
este fim, para o mandato de 04 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 Unico: 0 exercicio dos cargos pertinentes a Diretoria Executiva e
de natureza nao remunerada, restrito a associados maiores de jdade em pleno
gozo de seus direitos de cidadania.
Art. 16 - E facultada a Diretoria Executiva, criar e dissolver Diretorias
Administrativas, mediante aprovagao da maioria simples de seus membros,

para atender demandas especificas da ONG CORRENTE DO BEN.
Paragrafo Unico: A Diretoria Administrativa criada devefa ser nomeada com
a denominagao da demanda especifica que venha atender, e seus ocupantes
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nomeados par atos simples lavrado em ata e aprovado pela maioria
Diretoria Executiva que estabelecefa suas atribuig6es.
Art.17 -Compete ao Presidente:
I. Representar a ONG CORRENTE DO BEN em juizo ou fora dele;
11. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e Extraordinarias, be
reuni6es de Diretoria;
111. Convocar reuni6es com a Diretoria Executiva e Administrativas sempre que

entender necessario;
lv. Assinar, junto com o Tesoureiro, todos os documentos que importem em
movimenta?ao de financeira, incluindo patrim6nio m6vel ou jm6vel;

V. Elaborar e apresentar em Assembleia Geral anual, relat6rio dos atos da

gestao e contas a serem apreciadas pelos associados;
Vl. Conceder, negar ou cassar o registro de associado, conforme apuragao
ptevia da Diretoria Executiva;

Vll. Fiscalizar e dirigir, pessoalmente ou atrav6s de representante as
atividades promovidas pela ONG CORRENTE DO BEN ou qualquer
associado;
Vlll. Conceder demissao ao associado solicitar;

lx. Presidir as assembleias, deliberar sobre a pauta e proferir seu voto apenas

no caso de desempate.
X. Submeter todos os casos omissos neste estatuto a apreciaeao da maioria
da Diretoria Executiva.

Xl. Convocar Assembl6ia Geral Eleitoral ate 60 dias ap6s data final do
mandato.

Art.18 -Compete ao Secretario:

I. Lavrar as atas de todas as reuni6es da ONG CORRENTE DO BEN;
11. Fazer a guarda do livro ata e registro de todos os documentos da ONG
CORRENTE DO BEN;

Ill.

Receber

correspondencias

CORRENTE DO BEM;

e

notifica?6es

endere?adas

a
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IV. Redigir oficios, comunicados e editais sobre os atos da ONG CORR

DO BEN.
V. Sob pena de apropria?ao indebita, disponibilizar e prestar inform

qualquer associado regular, sobre documentos adininistrativos
CORRENTE DO BEIvl.
cmcl] a. ftooibocnd d-

Art.19 -Compete ao Tesoureiro:
I. Realizar o planejamento financejro da ONG CORRENTE DO
submete-lo a apreciagao da Diretoria Executiva;

11. Fazer a guarda e registro de todos os documentos contabeis e financeiros
da ONG CORRENTE DO BEM;
Ill. Assinar junto com o Presidente todos os documentos que importem em
movimentagao de financeira, incluindo patrim6nio m6vel ou im6vel;

lv. Disponibilizar documentos e prestar informacao a qualquer associado
regular sobre a vida financeira da ONG CORRENTE DO BEN.

V. Redigir a prestaeao de contas e submete-la a apreciaeao da Diretoria
Executiva e leva-la a deliberagao em Assembl6ia geral convocada para este
fim.

§1° 0 exercicio social terminafa em 31 de dezembro de cada ano, quando
serao elaboradas as demonstra?6es financeiras da entidade, de conformidade
com as disposie6es legais.

§2° A ONG CORRENTE DO BEN convocafa Assembleia Geral anualmente,
dentro do primeiro trimestre do ano subsequente ao exercicio em questao,
com a finalidade de prestar contas sobre a gestao dos recursos financeiros e
patrimoniais da ONG CORRENTE DO BEIvl.

Art. 20 - Em caso de impedimento, os membros da Diretoria Executiva
substituir-se-ao na seguinte ordem:

I - 0 Presidente pelo Secretario;
11 -0 Secretario pelo Tesoureiro;

Ill -0 Tesoureiro ou por urn Diretor Administrativo, quando houver, e na falta

deste pelo associado mais antigo.
•`__----..`
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Art. 21 - Nao podera ser concedida a licenea simultanea de dois d iretojFeus
executivos e, a falta de comparecimento de qualquer urn deles em
reuni6es consecutivas, sem justificativas comprovadas, impo
exoneragao do cargo.
Art. 22 - Compete a Diretoria Executiva:

I - Colaborar com o Presidente na administragao da ONG CORRE H=RE .
BEN, na fiscalizaeao das leis e dos atos que regulam o funcionamento
respectivas atividades e na preservaeao dos principios de harmonia entre a
Entidade e as associadas que a comp6em;

I

11 - Reunir-se periodicamente e, no minimo uma vez por bimestre, mediante

convocagao do Presidente;
Ill -Decidir sobre todos os assuntos omissos neste Estatuto;
lv - lntervir em qualquer a atividade da ONG CORRENTE DO BEIVI a fim de
fiscalizar 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;

Vll - Fazer cumprir todas as disposig6es deste Estatuto Social da ONG
CORRENTE DO BEM;
Vlll -Exercer qualquer outra atribuigao que lhe for conferida por este Estatuto
Ou leis;

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

Art. 23 - Vagando-se qualquer cargo da Diretoria Executiva cabefa aos
membros remanescentes da mesma escolher urn associado, que preencha os
requisitos estatutarios, para findar o tempo faltante de mandato.
Art. 24 -Ocorrendo rendncia coletiva da Diretoria Executiva, cabefa a qualquer
dos associados, convocar Assembieia Geral Extraordinaria, para eleger uma
comissao provis6ria composta por tres membros, que administrara a entidade
e realizara novas elei?6es, no maximo de 60 dias, contados da data de
realizaeao da referjda assembleia, os eleitos, nestas condig6es, completarao
o mandato dos renunciantes.
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Art. 25 -ONG CORRENTE DO BEM podefa ser dissolvida, a qualque
uma vez constatada a impossibilidade da manutengao de Seus a
sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatutarias
carencia de recursos financeiros ou humanos, mediante deliberagao de
Assembleia Geral Extraordinaria, especialmente convocada para este fim,
composta de associados em dia com suas obriga?6es sociais, nao podendo
ela deliberar sem voto favoravel de 2/3 dos presentes, em primeira chamada,

com a totalidade dos associados e em segunda chamada, uma hora ap6s a
primeira, com a presenea de, no minimo, 1/3 dos associados.

Art. 26 - A Dissolugao da ONG CORRENTE DO BEN dar-se-a por decisao
em Assembl6ia, na forma prevista neste Estatuto ou por decisao da Diretoria,
caso nao se atinja o quorum necessario, previsto neste Estatuto, para a
realizagao da Assembl6ia, comprovadamente convocada especialmente para
esse fim .

Art. 27 - No caso de dissolu?ao desta ONG CORRENTE DO BEM, o
patrim6nio liquido sera doado a outra Entidade, com sede neste Municipio,
cujo objetivo filantr6pico sejam devidamente reconhecidos pelos poderes
pdblicos.

Art. 28 -0 presente estatuto entrafa em vigor na data da sua aprovaeao pela
Assembl6ia Geral competente e devefa, posteriormente, ser registrado junto
ao servigo cartofario municipal.

Art. 29 - Fica eleito o Foro e Comarca da cidade de Jacarei/SP para dirimir
quaisquer ddvidas em relagao a aplicagao do presente Estatuto.
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DIRETORIADA ONG CORRENTE DO BEN --DEFESA ANIMAL DE
jACAREi A SER REALizADA NO DIA 06 DE iviAReo DE 2015.

A Comissao para Constituigao, Fundagao, Eleieao e Posse da la Diretoria da
ONG CORRENTE DO BEN -DEFESA ANIMAL DE JACAREi convoca todas
as pessoas interessadas, para a realizagao da la Assembleia Geral Ordinaria,
a ser realjzada no dia 06 de marco de 2015, as 17hoomin em primeira
convocagao, e as 17h30min em segunda convocagao com qualquer ntlmero
de presentes. A Assembl6ia ocorrera na Rua Leopoldo Leite, n° 786 -Jardim
do Vale, Jacarei/SP, CEP, a fim de ser deliberada e discutjda a seguinte ordem
do dia:

1-Fundagao da Ong Corrente do Bern;
2-Aprovagao do estatuto;
3-Eleigao e posse da la diretoria;
4- Deliberar sobre o local da sede da Ong

Corrente do Bern.

Jacarei, 10 de fevereiro de 2015.

Comissao de Constituigao e Fundaeao
ONG CORRENTE DO BEN -DEFESA ANIIVIAL DE JACAREi.
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LISTA DE PRESENCA DA |a ASSEMBLE|A GERAL PARA FUNDACAD;
APROvACAO DO ESTATUTO, ELEieAO E pOssE DA DiRETORiA
ONG CORRENTE DO BEM -DEFESA ANIMAL DE JACAREi -REA
DIA 06 DE IVIARCO DE 2015.
NOME:
NOME:

NOME:

NOME:
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NOME:

NOME.
NOME:
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NOME:
NOME:

Assinatura:

NOME:

Assinatura:

NOME:

Assinatura:

NOME.-

Assinatura:

NOME:

Assinatura:

NOME:

Assinatura:

NOME:

Assinatura.`

NOME:

Assinatura:

NOME:

Assinatura:

NOME:

Assinatura:

NOME:

Assinatura:

NOME:

Assinatura:

--B=OwwJgn¥'
CoftREitm

ONG CORRENTE DO 8
8g£IfiDL.izki[¢s.;gDStE£;:?i,:I-:_j[6:i.:s;¥g-!%.O?fr,:OHJ_-.i.`f,isA[5L:_SDI.gi;.:oiSi;,iA;E'
"_P_rojetosociolnasEs€olos"

lLUSTRissIMO SENHOR OFICIAL, DO REGISTRO CIVIL DE P
JURiDICAS DA COMARCA DE JACAREi -SP.

Ref. Registro da Ata de Eleicao e Posse
Diretoria Executiva 2019/2023.
A ONG CORRENTE DO BEIvl - DEFESA
JACAREi, CPJ sob n° 30.600.358/0001-16, fundada em 06 de margo
2015, com sede a Rua Leopoldo Leite, n° 786, Jardim do Vale, Jacar6i/SP,
devidamente constituida em 24 de abril de 2018 e registrada no Cart6rio de

Registro de Titules e Documentos e Pessoas Juridicas -Jacarei -SP sob
n° 8.415/2018, com seu estatuto de acordo com o C6digo Civil -Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002, e Lei n° 11.127, de 29 de junho de 2005,
registrado no mesmo Cart6rio sob n° 8.415, em 24 de abril de 2018, por sou
representante legal, abaixo assinado e qualificado, requer a Vossa
Senhoria, que se digne proceder ao registro da ATA DE ELEICAO E
POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIA
realizada no dia

09 de mareo de 2019, com mandato de 2Q19 a 2023, de 06 de mar§o de
2019 a 06 de mango de 2023, nos termos dos artigos 45, 46, 985, 998,

in: ,i;': ,.:'I.: fi

1.150 e 1.151 do C6dieo Civil Brasileiro, e na forma dos artisos 114 e

segujntes da Lei n° 6.015/73 (Lei dos Registros Ptlblicos), anexando a este
os documentos exigidos pela mencienada lei e demais disposig6es.
P. Deferimento.

Nome: LUCIANO GUEDES
Cargo: Presidente.
CPF/MF: n° 085.319.068-22
RG no: n° 16.719.459/SSP/SP.
Enderego: Rua Leopoldo Leite, n° 786

Jacarei/SP -CEP 12.319441.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA ELEl?AO E
POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
"ONG CORRENTE DO BEM - DEFESA ANIMAL DE JACAREi'', CNPJ n°

30.600.358/0001-16, PARA 2019/2023 -DE 06 DE MARCO DE

DE MARcO DE 2023 REALizADA NO DiA 09 DE MAReo 201

Aos nove dias do mss de mango de dois mil e dezenove, na
Leite, n° 786 - Jardim do Vale, Jacarei/SP -CEP 12.319441, as 17hoomin,
instalou-se a ASSEIVIBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, para Eleieao e
Posse da Diretoria Executiva da ONG CORRENTE DO BEN - DEFESA
ANIMAL DE JACAREi, CNPJ n° 30.600.358/0001-16, convocada conforme
Edital do dia 05 de fevereiro de 2019, afixado na sede da ONG acima
indicado. 0 Presidente em exercfcio LUCIANO GUEDES, iniciou os
trabalhos para eleigao e posse da nova diretoria executiva, designando
LEONARDO ALVES GUEDES para compor e presidir a mesa e ROSELI
ALVES GUEDES para secretariar e ajudaJo na coordenacao dos trabalhos
eletivos da nova diretoria com mandato de 04 (quatro) anos, 2019/2023, de
06 de mareo de 2019 a 06 de mango de 2023. Na sequencia, falando pela
ordem nominal citada acima, cada membro da mesa, explanou sabre a
necessidade da participagao de todos os associados e sobre a importancia
da renovagao do quadro da diretoria executiva da ONG CORRENTE DO
BEN na forma estatutaria. A seguir dando prosseguimento aos trabalhos,
foi iniciada a eleigao, onde se apurou a inexistencia de outra chapa inscrita,
ficando decidida pela tctalidade dos presentes a eleigao e permanencia da
atual diretoria por aclamagao geral dos s6cios com direito a voto presentes.
Por fim, foram eleitos para respectivos cargos: DIRETOR PRESIDENTE:
LUCIANO GUEDES, brasileiro, casado, adestrador de caes, portador da
Cedula de ldentidade RG n° 16.719.459/SSP/SP e do CPF"F Sob n°
085.319.068-22, residente e domiciliado a Rua Leopeldo Leite, 786, Jardim
do Vale, Jacarei/SP, CEP 12.319441; TESOUREIRA: ROSELI ALVES
GUEDES, brasileira, casada, do lar, pertadora da Cedula de ldentidade RG
20.335.605/SSP/SP e do CPF 258.532.028rf53, residente e domiciliada a

§:%RLEe+°+#t|8:Le£:'o7N%k:%rdjmALdv°E¥a'e6J=E;Eresf(SpbracsE:i#3:o##
estudante, portador da Cedula de ldentidade RG n° 39.661.290-8/SSP/SP e
do CPF/MF sob n° 441.038.85840, residente e domiciliado a Rua Leopoldo
Leite, 786, Jardim do Vale, Jacaref/SP, CEP 12.319-441, anexa lista da
diretoria eleita. Imediatamente, ap6s a eleigao, ficou decidido que os
membros eleitos para a Diretoria Executiva 2019#023, oficialmente ja se
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enapntravam devidamente empossados em seus respectivos ca rg(
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mais havendo para ser tratado, foj encerrada as 18h3'Omjn a ASSEIVIB
GERAL EXTRAORDINARIA, para Eleigao e Posse da Diretoria

Executiva da ONG CORRENTE DO BEN, sendo p r mim ROSELI ALVES
GUEDES, lavrada e assinada a presente ata
especialmente desig nada pelo Diretor Presidente em exercicio, e,em
seguida, assinada pela Diretoria Executiva eleita, que, por este ato, tomam
posse de seus respectivos cargos.

TEsOuRE|RA: ROsELI ALVES GUEDEs
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LISTA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA

"ONG CORRENTE DO BEM -DEFESA ANIMAL DE jACAREi" -cNpino
30.600.358/0001 -16 - 2019/2023.

DIRETOR PRESIDENTE:

LUCIANO GUEDES, brasileiro, casado, adestrador de caes, portador da
Cedula de ldentidade RG n° 16.719.459/SSP/SP e do CPF"F sob n°
085.319.068-22, residente e domiciliado a Rua Leopoldo Leite, 786, Jardim
do Vale, Jacarei/SP, CEP 12.319441.

TESOUREIRA:

ROSELI ALVES GUEDES, brasileira, casada, do lar, portadora da C6dula

de ldentidade RG 20.335.605/SSP/SP e do CPF 258.532.028-63, residente
e domiciliada a Rua Leopoldo Leite, 786, Jardim do Vale, Jacaref/SP, CEP
1 2 . 31 91441 .

SECRETARIO:

LEONARD0 ALVES GUEDES, brasileiro, solteiro, estudante, portador da
Ccedula de ldentidade RG n° 39.661.290-8/SSP/SP e do CPF"F sob n°
441.038.85840, residente e domiciliado a Rua Leopoldo Leite, 786, Jardim
do Vale, Jacarei/SP, CEP 12.319-441.
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GERAL

EXTRAORDINA

ELEl9AO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EXECUTIVA DA "ONG CORRENTE DO BEM - DEFESA ANIMAL

JACAREi", CNPJ 30.600.358/0001-16, 2019/2023 -DE 06 DE MAR?O
2019 A 06 DE MARCO DE 2023 REALIZADA NO DIA 09 DE MARCO-2019.

A 0NG CORRENTE DO BEN - DEFESA ANIMAL DE JACAREi, CNPJ n°
30.600.358/0001-16, convoca todos os seus associados e demais pessoas
interessadas, para participar da Assembl6ia Geral Extraordinaria, a ser
realizada no dia 09 de MARC0 de 2019, as 17hoomin em primeira

convocagao, e as 17h30min em segunda convocagao com qualquer
numero de presentes. A Assembl6ia ocorrefa na sede da ASSOCIACAO
Iocalizada na Rua Leopoldo Leite, 786, Jardim do Vale, CEP 12.319441, no

municipio de Jacarei, Sao Paulo, a fim de ser deliberada e discutida a
seguinte ordem do dia:

1

- ELEICAO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA - MANDATO

2019/2023.

LUCIANO GUEDES

Diretor Presidente
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DECLARACAO

:=Tu_rsl
Declaramos como membros da diretona da Entidade da ON6-~
CORRENTE DO BEN - DEFESA ANIMAL DE JACAREi, fundada em 06 de
margo de 2015, devidamente constituida em 24 de abril de 2018 e registrada no

Cart6rio de Registro de Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas -Jacarei -SP
sob n° 8,415/2018, com seu estatuto de acordo com o C6digo Civil -Lei n° 10 406,
de 10 de janeiro de 2002, e Lei n° 11.127, de 29 de junho de 2005, registrado no

mesmo Cart6rio sob n° 8 415, em 24 de abril de 2018, com inscrigao no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurldicas (CNPJ) sob n° 30.600 358/0001-16, para fins de
Declaraeao de Utilidade Pdblica, conforme preceitua a Lei n° 2.274 de 16/09/85
que:

Que e pessoa juridica de direito privado constitulda no pals.

Esta funcionando regularmente e ininterruptamente ha mais de 01
(urn) ano.

Nao remunera qualquer membro de sua Diretoria, direta ou
indiretamente.

Nao distribui qualquer parcela de seu patrim6nio, ou de suas
rendas, a titulo de lucro ou participaeao no seu resultado

Nao atende exclusivamente a seus s6cios

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente declaragao
Jacarei,19 de junho de 2019.

ROSELI ALVES
Tesoureira
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