
( x ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:14335
Em: 17/03/2016.15:34:46

EMENTA: Declara Utilidade Püblica a Aliança. Associação Beneficente
Cultural.

( X ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

EMENTA: Declara Ulilidade Pública a Aliança - Associação Beneficente Cullural.

Autoria: Vereador Estevão De Loreno

Art. 1° - É declarada de Utilidade Pública Municipal de Carazinho, nos termos da Lei Municipal de
nO4095/90 e 6449/06 Aliança- Associação Beneficente Cullural.
Ar!. 2° - Esta lei enlra em vigor na data de sua publicação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/03/2016.

Estevão De Loreno - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:---- ------



-
,-,

>..,

ESTATUTO DA ALIANÇA ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE E CULTURAL

CAPiTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, ÁREA DE AÇÃO, PRAZO DE DURAÇÃO, ANO SOCIAL,

fORO E fiNS

Art. 12, A ALIANÇA Associaç50 Beneficente e Cultural, fundada em 15 de Outubro de

2014, com sede na Rua Alexandre da Motta, 1080 Sala 01 Bairro Centro, no Município de

Carazinho Estado do Rio Grande do Sul, neste Estatuto designada por Associação é uma

sociedade civil, organização não governamental, sem fins lucrativos e econômicos ou
político partidário, de caráter social, educacional, cultural, esportivo e assistencial, nos
termos da Lei Civil em vigor Art. 44 I; 45 e 53 do CC, com personalidade jurídica distinta,
sua área de ação para efeito de administração de associados, está circunscrita em todos
os munidpios do Rio Grande do Sul e em todo o território nacional, terá duração por
tempo indeterminado e ano social compreendido no período de 12 de janeiro a 31 de
dezembro de cada ano, tendo com foro jurídico na Comarca de Carazinho, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 21!. Os fins da ALIANÇA Associação Beneficente e Cultural compreende em:

I. Promover ações de trabalho na formação integral do individuo e em especial as
crianças e adolescentes;

11. Promover ações de forma gratuita, dentro das possibilidades da entidade, voltado à
assistência às famnias carentes e criando instrumentos que viabilizem a melhoria e
qualidade de vida das pessoas;

111. Promover cursos profissionalizantes, aula de musica, dança, escolinhas desportivas,
computação, teatro, palestras e atos que contribuam para o desenvolvimento harmônico
da comunidade carente, bem como da comunidade em geral;

IV. Elaborar, promover e apoiar estratégias e ações inovadoras, comprometidas com o

a.tendimento à,s necessidades de toda a comunidade a que se propõe a Associação,
Visando sua aplIcação prática em larga escala;

V. p~omover atividades culturais, educacionais que buscam a formação de individuos
em SOCiedade;

VI. Promover campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos;

VII. Promover gratuitamente a defesa dos interesses da comunidade;
VIII. Promover eventos, shows e espetáculos,

dJ
/



--------------------
,

.•..'

Parágrafo Primeiro: A Associação poderá celebrar convênios e/ou contratos com
entidades privadas e órg:los públicos com objetivo de promoção e arrecadação .de
produtos com a finalidade de angariar fundos para atender as atividades sociais da

entidade.
Parágrafo Segundo: Serão adotas pela Associação praticas administrativas, necessârlas e
suficientes a coibir a obtenção de forma indivIduai ou coletiva de benefícios ou vantagens

pessoais em decorrência de participação no processo decisôrio.

Art. 32, A ALIANÇA Associação Beneficente e Cultural poderá manter por sua própria

responsabilidade: Asilos, Orfanatos, Creches. Centro de Recuperação de Dependentes
Químicos, Cursos Proflssionalizantes.

Art. 42. A Associação poderá ter um Regimento Interno, que aprovado pela Assembleia

Geral, disciplinará o seu funcionamento.

Art, 52. A fim de cumprir suas finalidades, a ALIANÇA Associação Beneficente e Cultura
pOderá organizar-se em tantas unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem
necessárias, as quais se regerão pelo Regimento Interno.

CAPITULO 11

DOS ASSOCIADOS

Art. 62, A Associação é constituída por numero ilimitado de associados, que serão
admitidos, a juízo da diretoria, bem como pessoas Idôneas que atuem em movimento
comunitário ou não, quando estes, deverão ser indicados pela diretoria.

Art. 72. Haverá as seguintes categorias de associados:

I. Fundad~~es: os que assinarem a ata de fundaç~o da Associação;

11. Benementos: aqueles aos quais a Assembleia Geral conferir esta distinção
espontaneamente ou por proposta da diretoria, em virtude dos relevantes serviço~
prestados à Associação;

111. Honorários: aqueles que se fizerem credores dessa homenagem p "
notoriedade t d ~ or servIços de
IV . p~es a os Associação, por proposta da diretoria à AssembJeia Geral'

. ContnbUlntes' os que paga '
. rem a mensalidade estabelecida pela Diretoria.

Art. 82. São direit~s ~os associados quites com suas obrigações sociais:
l. Receber asststencia;

11. .Vota~ e ser votado para os cargos eletivos, desde que o mesmo esteJ".e d"
contnbulçoes: m la Com as

111, Tomar parte nas Assembleias Gerais',



IV. Participar das atividades recreativas e assistenciais promovidas pela entidade.

Parágrafo Único: Os associados beneméritos e honorários não terão direito a voto e nem
poderão ser votados.

Art. 9'1. São deveres dos associados:
I. Cumprir as dispOSições estatutárias e regimentais;
11. Acatar as determinações da Diretoria;
111. Contribuir voluntariamente com ofertas e doações, zelando pelo patr"imônio
material;
IV. Procurar manter o nível moral da entidade.

fí/1./

Parágrafo Único: Havendo justa causa, o associado poderá ser demitido ou excluído da
Associação por decisão da diretoria, após o exercício do direito de defesa. Da decisão
caberá recurso à Assembleia Geral.

Art. 10'1. Os associados da entidade não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas
obrigações e encargos sociais da instituição.

CAPfTULO 111
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 112• A Associação será administrada por:
I. Assembleia Geral;
11. Diretoria;
111. Conselho Fiscal.

Art. 122. A Assembleia Geral, órgão soberano da instituição, constituir-se-á dos associados
em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Art. 132. Compete à Assembleia Geral;
I. Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;
11. Destituir os administradores;

111. Apreciar recursos contra decisões da diretoria;
IV. Decidir sobre reformas do Estatuto' ,
V. Conceder o título de associado ben '. , .
VI. Decidir sobre a conveniência d e;erlto e hon~r.arlo :or proposta da diretoria;
patrImoniais; e a lenar, transIgIr, hIpotecar ou permutar bens

VII. Decidir sobre a extinção da entidade nos te d .
VIII. Aprovar as contas' ,rmos o artigo 33;,



alcançar mútua

Parágrafo único: Qualquer Assembleia instaiar-se-á em primeira convocação com a

maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, não exigindo a
lei quórum especial.

d' . mente quando convocada:Art. 152, A Assembleia Geral realizar-se-á, extraor Inana I

I. PelaDiretoria;

11. Pelo Conselho Fiscal; b _ ..
111. Por requerimento de 2/3 dos associados quites com as o rigaçoes SOCiaiS.

Art. 172. A Diretoria será constitufda por um Presidente, um Vice-Presidente, Primeiro e
Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros.

VX. Aprovar o Regimento Interno.

. r se a ordinariamente, uma vez por ano para:
Art. 14

2
. A Assembleia Geral realiza - -'. ~ m anhada do parecer do Conselho

- de contas dos órgãos da dlreçao, aco Pl. Prestaçao

:li,scal'APreCiaçãodo relatórioanualtda~ir;t;~la'~Ç:o:::~~:n~:ltr;;r:~i:~o pelo Conselho
111. Discutir e homologar as con as

Fiscal; . . do Conselho Fiscal e de outros, aoIV. Eleição e posse dos componentes da DIretOria,

término do mandato.

Art. 162, A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede

da Instituição, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias.

Parágrafo Único: O Presidente Fundador terá mandato vitalício na Presidência, e o

mandato dos demais membros da diretoria será de 04 (quatro) anos, podendo Serem
reeleitos se assim desejarem os associados.

Art. 182• Compete à Diretoria:

I. Elaborar e executar programa anual de atividades;

11. Elaborar e apresentar, à Assembleia Geral o Balanço Patrimonial;

111. Estabelecer o valor da mensalidade para os sócios contribuintes'
,

IV. Entrosar-se com instituições públicas e privadas, a fim de

colaboração na realização de atividades de interesse Comum'
,V. Contratar e demitir funcionários;

VI. Convocar a Assembleia Geral.

.'
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•. o uma vez por mês.' , e-á no mlnlmArt, 192, A diretoTla reunlr-s

202, Compete ao Presidente: , ' dicial e extrajudicialmente;Art. . ~o ativa e passivamente, JU
I. Representar a AssoCla~a t Estatuto e o Regimento Interno;

Cumprir e fazer cumpnr es e
11. Convocar e p,esidi' a Assembleia Geral; '.

111. idir as reuniões da Dlretona, o'dens de pagamento eIV Convocar e pres d os cheques, '. PrImeiro Tesoureiro, to os
V. AssInar, com o brigações financeiras da Associação,títulos que representem o

Art. 212. Compete ao Vice-Presidente: "
Substituir O Presidente em suas faltas ou imp,edlment,os,. .

I. Assumir o mandato, em caso de vacáncia, ate o se.u termino,
11. Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente,111.

Art. 22~.Compete o Primeiro Secretário: , .
I. Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembleia Geral e redigir as atas;

Publicar todas as notícias das.atividades da entidade.11.

Art. 232, Compete ao Segundo Secretário:

L Substituir o Primeiro Secretário em suas faltas ou impedimentos;
11. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
111. Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário.

Art. 242, Compete ao Primeiro Tesoureiro:

I. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxilios e
donativos, mantendo em dia a escrituração;
11. Pagar as contas autorizadas pelo Presidente:

JU. Apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados:
IV. Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembleia Geral;
V. Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;

VI. Conservar, sob sua guarda e responsabilidade. os dOcumentos relativos à tesouraria;
VII. Manter todo o numerârlo em estabt!lecimenw de crédito;

VItI. Assinar, com o Presidente, todos os cheques, ordens de pagamento e líluios que
representem obrigações financeiras da ASsociação,

Art. 250. Compete ao Segundo Tesoureiro:

I. Substituir O Primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos;
11. Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
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Art. 29g. A instituiçilo nilo distribuirá lucros, resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcela de seu património, sob nenhuma forma ou pretexto.

Art. 28
2
. AS atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos associados, serão

inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem.

a cada 06 (seIs) meses e,. • . O Conselho reunir-se-á ordinariamenteParágrafo Prlmelro.

extraordinariamente, sempre que necessário.

I.

11.

111.
IV.

Art. 279, Compete ao Conselho Fiscal: '.
't ração da entidade, .

Examinar os livros de estrl U I T soureiro opinando a respeIto;
t I apresentado pe o e ,

Examinar o balancete semes ~a d sempre que forem solicitados;
Apresentar relatórios de receitas e espesas,
Opinar sobre a aquisição e alienação de bens.

Parágrafo Segundo: Em qualq~er hipótese, enquanto não empossados os nov~s

. t t s do Conselho Fiscal e Diretoria, os antigos titulares desses cargos deveraoIn egran e ~ .. .
permanecer no exercício de suas funções, praticando apenas atos de gestao ordrnana
indispensáveis a o prosseguimento das atividades da Associação.

Primeiro Tesoureiro.I a sua colaboraçllio aod modo gera,
111. Prestar, e b s e seus respectivos

lho Fiscal será constituído por 03 (três) mem ro ,
Art. 26;, O Canse . I .

eleitos pela Assemblela Gera. o mandato da Diretoria.
:ul~l~n~e~andato do Conselho Fiscal será COiánCiden:~::eIO respectivo suplente .. até seu
> . o mandato ser assu L
~2' - Em caso de vacâncIa, '. r~~
término. ,/_'

Parágrafo Único: A Associação manter-se.á através de Contribuições dos associados e de

outras atividades, sendo que essas rendas, recursos e eventual resultado operacional
serão aplicados integralmente na manutençao e desenvolvimento dos objetivos
institucionais, conforme a finalidades da ASSociação.

CAPITULO IV

DO PATRIMÔNIO, DAS RECEITAS

Art. 302. O patrimônio da ALIANÇA Associação Beneficente e Cultural será constituido:

I. De bens móveis, imóveis, semoventes, veículos, ações e apólices de dívida pública.

6 /I
I
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CAPíTULO V
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

j
"P

33
2 A ALIANÇA Associação Beneficente e Cultural será dissolvida somente por

Art. .

deliberação de 2 (duas) Assembleias Extraordinárias Suce;sivas especialmente convocadas
para este fim, realizadas Com intervalo de 90 (noventa) dias, que Só se instalarão COm a

presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos sócios em dia Com as obrigações sociais,

entidades publicas ef' ocas e jurídicas,- s de pessoas 151 .
11 Subvenções. auxílios, d~anÇa~;multilaterais e estrangeiros.. . ais e internaclo

privadas, na"on , tradas em nome da
o de doações legados reglS

Art. 312. As receitas serão con~tltuídas contribuições voluntárias de quaisquer pessoas
entidade, contribuições de assoc,adO~ e ue tais receitas, recursos e eventual resultado
u órgãos públicos e privados, send q utenção e desenvolvimento dos

o . nal serão aplicados integralmente na manoperaClo

objetivos estatutários da entidade,

d" I ão da entidade os bens remanescentes serão destinados à
Art, 32', No caso de ISSOuç . , , de c~razinho definido em Assembleia Geral.uma Instituição congênere ao Munlclplo I

Art, 34', O presente estatuto poderá ser reformado, em qualquer tempo, por decisão de
2/3 (dois terços) dos presentes na Assembleia Geral especialmente convocada para esse

fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos

associados, ou COm menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes, e entrará em
vigor na data de seu registro em cartório.

Art, 3S', Os casos omissos Serão resolVidos pela Diretoria e referendados pela AssembleiaGeral.

li! Secretária

o presente estatuto foi aprovado pela Assembleia Geral realizada no dia quinze de
Outubro de dois21e,

/.
/1G.,.:/ /~

Cristiano~a .i.h, de Oliveira
Presidente \,!

"
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-o DADE CONSTITUIÇA

ATA DE ASSEMBLEI~~E:':~EFICENTE E CULTURAL

L1ANÇA ASSOCIAÇ e trinta minutos na Rua
A . nil e calorze. às dezenove h~~a: do Sul. reuniram-,e com
, mês de Outubro de dOIs I . ho Estado do RIO Gra . la ão em vigor. as

Aos quinze dr~ ~;a 1080 Bairro Centro em Car~Z1~lucrativos nos termos da leg~~o\m 11/0111979.
Alexang;~:ade ~on;tituirem uma enti~~~t: D~ OLIVEIRA. brasileJfg;s~~s~:llginSH. residente c

~e~~l~~tespcsso,as:CdRls~Tp~~~à~~rigatÓria d~ bcns3'7mloni~:~rr~cN~~~I)l:lI1allo em cparuzU.lIL,hOOI~i
d m regime e S t La\lOne 11 I SSP/RS' A

~~~r~rli:do na Rua Jorge L6u~z7~0Is5:nd~s RG n~ 2058086881 expedida ~eu~hãOparcial de bens. do )/1
orlador do CPF n"961.29: - 19/0311973, casado em regime de co azinho/RS. portador do /
0LlVEIRA, brasilerro, nas~~d~oe;. Rua Rio Branco. 1044 Barrro GIOn~~~ ~alBlO FRAGOSO DA
comercio. residente e domlcldla RG nO 7057557766 expedida pelo 55P h~ cial de bens. auxiliarCPF "644375900-15 e o d gime de comun ao par IRS

n ',,' nascido em 31/01/1984, casa o em re "'rro Conceição em Carazlnho .

~~~~1~'tr~~~~~I.e~~e~'i~;11Le3
e
9~09~~~~~a~od~acl~~~~I~~U~l~ll~~:~:~'d~

1
i~la!~~I\ta~ã~nO 0302

d
5\58631~/~~j~~~dl~

ortador do CPF n 007. . ~IRIAS RITTER brasileiro, nascI O em
p I DETRAN/RS; CASSIANO ROMEU LE R T' de Maio. 58 Bairro Centro em
pe o . I' ,dente e domrCliJado na lia reze H bT ão n"solteiro, assessor legls atIvo. re I o 023979620-98 c da Carteira Nacional de a I ltaç'. .

--- Carazinho/RS, port~dor do CPF n '. NTONIO ADONIR VIEIRA PEREIRA, brasrlelro,
04936162606 expedida pelo DETRA~/RSl A I d bens do comercio, residente e domiciliado na Rua
nascidoem28/07/1961,casadoemreglmeparCla e R' . d d CPF n" 360420560-34 e da
Si uelra Cam os, 558 Bairro Vila Rica em Carazlnho/ S, pOlta ar _ ~ ." "IS
C~eira N"i~nal de Habilitação n" 00448676398 expedida pelo DEl RAN/RS. ALICE MAR IIN

'1 . 'd 08107/1986 casél(h em reoime de comunhão parcial de bens.PEDROSO. hraSl ma. nascI a em . " , . . _ .. . RS
enprcsária residente c domiciliada na Rua Tupiniquins, 81J Bairro Concelçao em Carazltlho/ ~,
p~rtadora do CPF n" 834.597.400-78 c da Carteira NaCional de lIabilitação n" 05377784889 expedida
pelo DETRAN/RS; MARIA FLORACI GOULART DILL. brasileira. nascida em 11/12/1907.
divorciada. costureira, residente e domiciliada na Rua Charrua, 390 Bairro Princesa em CarazlIlho/RS,
portadora do CPf n" 603.504.820-04 do RG n" 6008350792 expedida pela SSI'/RS; MIRlAM
TERESINHA WEBER, brasileira. nascida em 22/1 011962. casada em regime de comunhão parcial de
bens. do comercio, residente e domiciliada na Rua David Cana barro. 764 Bairro Prinçesa em
Carazinho/RS. portadora do CPF n" 685.755.210-04 e do RG ,,' 3024098075 expedida pela SSI'/RS;
NATALINA PRIGOL CASSOL PEREIRA, orasileir., nascida em 23/12/1961. casada em regime de
comunhão parcial de bens, empresaria, residente e domiciliada na Rua Siqueira Campos, 558 Bairro Vila

--- Rica em Carazinho/RS, portadora do CPF n" 347.342.520-68 e do RG n" 5053540951 expedida pela
SSP/RS; LUCIANO QUEIROZ, brasileiro, nascido em 12/01/1975, união estável, operador de
maquinas, residente e domiciliado na Rua Valcriano dos Santos. 450 Bairro Ouro Preto em
Carazinho/RS, portador do CPF n° 758.355.500-06 e da Carteira Nacional de Habilitação n"
03665102588 expedida pelo DETRAN/RS; ROSANE LUJSA KEMPF. brasifeim, nascida em
09/11/1966, solteira, servidora publica, residente c domicilinda na Rua Tamoios, 465 no Bairro
Conceição em Carazinho/RS, portadora do CPF n" 453.514.490~72 e da Carteira Nacional de
Habilitação n" 02149741240 expedida pelo DETRAN/RS; ANA ISABEL VIEIRA MAZUIM.
braSileira, nascida em 31/08/1982, casada em regime de separação obrigatória de bens, do lar', residente
e domiciliada na Rua Jorge Luiz dos Santos Lavignc, 37 Bairro Novo Planalto em Carazinho/RS.
portadora do CPF n' 981.192.570-49 e da Carteira Nacional de Habilitação n' 02192599105 expedida
pelo DETRAN/RS; SINARA CA VALINI, brasileira. nascida em 14104/1980, casada em regime de
comunhão parcial de bens, do lar, residente e domiciliada na Rua Charrua, 390 Bairro Princesa em
Carazinho /RS, portadora do CPF n° 947.839.340_53 e da Carteira Nacional de Habilitação nO
05513282882 expedida pelo DETRAN/RS; DEBORA RODRIGUES BUGS, brasileira. nascida em
20/09/1980, casada em regime de comunhão parcial de bens. assessora legislativa. residente c
d~_'.,,,.d••• R~.~u••••.,~, --"_0 ~_._.- -- ~----'''''-~...c''l:''' •.-.;P"~::;}t'P-

--=.-::: l/ ury.



do RG nO 1078912753 expedida pela SSP/RS. Foi escolhido para coordenar os trabalhos, o Sr. Cristiano
Mazuim de Oliveira, o qual convidou é\ mim, Alice Martin~ Pedroso paru secretariar a reunião, quando
deu-se inicio os trabalhos, o Senhor Coordenador solicitou que fosse lido o projeto do Estatu,to dn
ALIANÇA Associação Beneficente e Cultural. Tendo sido explicado detalhadamente todos 05 artigos e
esclarecidas todos os itens aos presentes pelos componentes da comiss~o que elaborou o projeto e após
longo debate foi colocado em votação. o Estatuto foi aprovado por ull<lllimiJadc pl.:lús associados
fundadores acima consignados. A seguir, o Senhor Coordenador determinou que se procedesse à cleiç-ào
dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal conforme disposto no Estatuto Social aprovado, tendo sido
eleitos aos seguintes associados: PRESIDENTE - Cristiano Mazuim de Oliveira, VICE-
PRESIDENTE _ Paulo de Oliveira, r SECRETÁRIA - Alice Martins Pedroso, 2"SECRETÁRIA-
Sinara Cavalini, ]O TESOUREIRA - Rosanc Luisa Kempf 2° TESOUREIRO - Antonio Adonir
Vieira Pereira, CONSELHO FISCAL MEMBROS TITULARES - Fabio Fragoso da Silva, Ana
Isabel Vieira Mazuim e Debora Rodrigues Bugs, MEMBROS SUPLENTES - Maria Floraci
Goulart DiII,. Mirja~ Teresillha Weber e Natalina t>rigol Cassol Pereira. todos já qualificados nesta
ata. Os assocmdos aCima declara.m, sob as penas da lei de que não estão impedidos por lei especiaL ou
~o~denados a pena ~ue ~ede" ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falll:nentar, de prev,8nCaça?, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra
o sl.stema fin~ncelr~ nacIOnal, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
~~e~:~~n~,daecélepUb

d
llc:.?~propriedade. ,Dando continuidade, o Senhor Coordenador deu posse aos

, arou eJlmUvamente constituída' ALIA -rvç:4 A ,-
sede na Rua Alexandre da Motta 1080 S I OIas' ~ SSOClOçao Beneficente e Cultural, com
Sul, que visa, promover ações de ~rabalh a a r, flJ~rO, entro em Carazinho Estado do Rio Grande do, o na 101 rnaçao II1tcgral e em c ,'I .promover ações de forma gratuita d d ' '" specl:J_ as crianças ~ adoks<.;t;ntcs
" 'I' ' entro as pOSSibilidades da e 'd di'1aml las carentes e criando instrumentos q , bT ' ntl a e, vo tado à assistência as
promover cursos profissionalizantes aula deue VI~ I Izlem a melhoria e qualidade de vida das pessoas
paJestr' s t " mtlSlca (ança escolinhas d' ' ,a : a os que contribuam para o desenvolv" '. ~ ' esportivas, computação, teatro,
da comumdade em geral, elaborar e promov Ime~to hmmorllco da comunidade carente bem como
co~ o ~tendin;ento as necessidades de toda e: c~;~OJ,~ ~s,tratégias e açõc: inovadoras, co~prometidns
ap lcaçao pratica em larga escala romove' 111 a e a que se propoe a Associação visando s
~~~r~overgratuitamentea defesa do's ~lleresse; dc::anha de arrecedacõo de .Iimenlos 'e agasalh~:
pedro~~,tr~~:~;v~:;:~~,eent.eda entidade deu por en:Ur;;~:d:;~;~ã~~ver eventos. shows e espetáculos:
anseio~ ,dos associados fun~~~~ lavrei a presente Ata que após lida e a~~:rabalhos. e Eu ~lice Manins
Seeretana e pelo Presidente r~s e observados os pressupostos da I . 13

~e c?nformrdade com os
Assembleias Gerais da entidad:~slnada, ~ presente Ata é çopia fiel degrs aç,ao vJgent,e, vai por mim

Ç{
a contIda no Livro P' , dropno e

I
/1

/~ .., ,~,

Cristiano ~azLIm de Oliveira - ,/ d@'.'t</. ~!':;,/.PreSIde te / A J' --:< -"-e'4r«.9.£;)"
Ice Martins' Pedroso -
I~Secretária
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