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SEGUNDO TRASLADO DA Ata da Assembléia Geral de Constituição, Fundação, Eleição e
PncçA Ha Accnriaçar» Ho ^yIn^s^Hr^roc Ha Rairm RaaA Aac Ho7 Hiac Ha môc Ho ahrti Ho mil

novecentos e noventa e sete, no colégio Antonio Joaquim de Souza foi realizado uma
Assembléia Geral com os fundadores da Associação de Moradores do Bairro Boné, cidade
de Mirador, Estado do Maranhão, com objetivo de discutir uma Associação de moradores. O
vice-prefeito - Marcos Fábio Moreira dos Reis explicou para os moradores qual a finalidade
e como eles poderão lutar pela recuperação e situação econômica e social, melhoria da
qualidade de vida da população dando continuidade a reunião foi explicada qual os direitos
e deveres dos associados e como os moradores poderão lutar coletivamente pelos seus
problemas e buscar solução. Em seguida foi declarado o Estatuto a Assembléia Geral,
explicando detalhadamente sua finalidade e fez a leitura do Estatuto anteriormente
elaborado, após o esclarecimento aos presentes e todos ficaram cientes das dúvidas
• ... 1 » - ••• .1 I . .. !• « . • - .1 . I . , .1 . • . . .
ic;vcinic»uad iio louiiiav a oiGiycau paia a uiioiuno yaio v iiieinuaiu uo uvi» aiiwo

tendo sido eleito por aclamação os seguintes associados: presidente: Francisco Lopes de
Morais, Vice-presidente: José Luiz Bispo de Barros; Secretário: Marcos Fábio Moreira dos
Reis; Tesoureiro: Maria das Dores Pereira da Silva; Suplente: Valter da Silva Gomes.
Conselho fiscal: AdonÜdo Souza Costa, Manoel Pereira da Silva, José Domingos Pereira
Har Rantnft AnnR a ar.lamarAA Has aiaitAR n nraRÍHpntp Hpii-lhpR mpHiata aarrp par PÍPÍtAR

nos respectivos cargos para suas funções e atribuições que se íníciararn nesta data,
franqueada a atribuições que iniciam nesta data, franqueada a palavra após a manifestação
dos oradores a ata foi lida e aprovada por todos os presentes que passaram a dominar os
sócios fundadores. A presente reunião teve coo objetivo principal a fundação da Associação
sendo que depois que foram empossados a nova diretoria foi explicado pelos sócios Marcos
Fábio Moreira dos Reis, como presidente, Vice-presidente, secretário, tesoureiro, suplentes,
ficando todos os sócios e membros da Dirfeforia ciente dos seus respectivos poderes.
Depois de encerrado os trabalhos lavrei a presente ata que vai assinada por todos
asslnados.3tí-£//Van Viana Pereira, Oficial subscrevi. Está conforme o original. Era só o que
continh^ Qi referido é verdade e dou fé. Mirador/MA, 21/12/2020. Para constar eu

/ y^Vll/ rt A I- X_ _..l • }.. _
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Mirador/MA, 21 de Dezembro de 2020
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Segundo traslado da Ata da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Boné,
realizada no dia 02 de fevereiro do ano de 2002, às 20 horas, na sede da Associação, para a
escolha da nova diretoria. Estando presente vários sócios, foi aberta a reunião pelo presidente
que explicou que o objetivo desta seria para escolha da nova diretoria, na forma Estatutária e
de acordo com o edital publicado. Primeiro foi discutido sobre a da terra do Salobro do José
Bonfim, que precisa desapropriar para os sócios, pois a maioria dos sócios já botaram roça
no terreno e os sócios como os moradores do bairro não tem terras para plantarem, estão
trabalhando em terras particulares arrendadas, passando renda e todas as vezes tem que
plantar capim e não podem mais colocar roça no mesmo locai, precisam melhorar o trabalho,
pois desde quando começaram a botar roça que é no toco, ou seja sem ajuda do trator,
precisando o seu encarregado, o que ficou decidido que tem-se que trabalhar na terra com
assistência técnica para melhorar a vida dos trabalhadores. Depois verificou-se que foi
registrado em tempo hábil somente na chapa e que os seus componentes são os seguintes:
Presidente: Damião Pereira da Silva; Vicè-Presidente: Juscelino Alves Barroso; Tesoureiro:
Marcos Fábio Moreira dos Reis; Suplente: Antonia Mesquita Soares da Silva. Conselho fiscal:
Raimundo Amancio dos Reis, Milton Araújo da Silva e Manoel Pereira da Silva. Depois da
votação pelo voto secreto foi escolhida a nova diretoria composta pelos membros acima
mencionados. Não havendo nenhuma impugnação ficou decidido que voltaremos às reuniões
todas as sextas-feiras. A nova diretoria foi logo empossada, ficando hábil para receber todas
as atas do andamento regular da associação. Está conforme o originai a mim exibido. E, para
constar, eu Mana Alice de Sá Feitosa Gomes, oficialdos registros, subscrevi e assino. Era só
o que cçntfí^T^^Testa data. O referido é verdade e dou fé. Para constar eu

, Arinete Ferreira Rêgo, subscrevi e assino.
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Mirador/MA 22 de Dezembro de 2020

Arinete Ferreira Rêgo

Escrevente Autorizada

Comarca de Mirador
ervenllaExlraludlclal de Mirador

CNS: 03.080-9

CONFERE COM OORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADO

Poder- Judiciário TJMA. Selo;
CERTID030809R48Ja7B38e868E98,

10:37:52, Ato:
15.10.1, Parte<«): INSTITUTO DE
DESENUOLUIMENTQ DO
MÉDIO SERTÃO, Total Rí 37,82
Emol R$ 34,10 FERC R* 1,00
FADEP R$ 1,36 FEMP R# 1,36
ConsuI te em
https: /'/seio. tjma.jus.br

VÁLIDO SOMENÍTE COM SaO DEAUTENTTCICADE

/}



EM BRANCO
/"



-LIVRO B-03 ATO 649 FOLHA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
CNPJ/MF 37626826000170

Mirador - MA - OFÍCIO ÚNICO
BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO

Tabelião e Registrador

WALISONDA SILVA CARNEIRO
Substituto

Reconhecimenio de Firma. Escrituras. Procurações. Protestos. Registros de Títulos e Documentos...

Avenida Francisco Luís da Fonseca, 42, Centro - Mrador^Maranhão - Fone: 98 8428-6478 / Fax: 9935561443 E-MAL

175

Segundo traslado da Ata da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Boné,
realizada no dia 29 de dezembro do ano de 2002, às 20 horas, na sede própria da entidade.
Estando vários sócios presentes de acordo com o que foi convocado, foi aberta a reunião que
tinha como pauta principal, o substituto do atual tesoureiro por outro sócio sendo que o atual
presidente tesoureiro é o Sr Marcos Fábio Moreira dos Reis pediu a sua renuncia nesta
reunião justificando os motivos de sua decisão o que foi aceito por todos os presentes,
colocado em discussão quem será o novo tesoureiro, abrindo o espaço para quem quisesse
sair candidato a tesoureiro, sendo que os sócios que se apresentarem como candidato foram
Nilmar, Valdeni Santana Oliveira e Jarbas. Não havendo nenhum voto nulo nem branco, o novo
tesoureiro da Associação é o sócio Jarbas Alves da Silva. Esteve presente nesta data também
o Sr Cabral. Como nada mais foi dito nem perguntado vai a presente ata aprovada e assinada
por todos os presentes. Está conforme o original a mim exibido. E, para constar, eu Maria
Alice de Sá Feitosa Gomes, oficial dos registros, subscrevi e assino. Era só o que continha
nesta data^lO>í referido é verdade e dou fé. Para constar eu

, Arinete Ferreira Rêgo, subscrevi e assino.
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Segundo traslado da Ata da eleição e posse da nova diretoria da Associação de
Desenvolvimento Comunitário do Bairro Boné

Aos 10/01/2005 procedi com o seguinte registro: Ata da eleição e posse da nova diretoria da
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Boné, realizada no dia 16 de abril do
ano de 2005, às 20:00hs (vinte horas) na sede provisória da Associação, capela São
Francisco, estando todos os sócios presentes, na sua maioria. Foi aberto os trabalhos pelo
senhor presidente Damião Pereira da Silva, que agradeceu a presença de todos e disse que
na conformidade do edital de convocação o objetivo da presente assembléia gerai
extraordinária é para o objetivo de eleger a nova diretoria. Em seguida foram escolhidos os
sócios Marcos Fábio Moreira dos Reis; Aiuizio Rocha Roma, Antonio Guimarães e Wanderli
de Santana Oliveira. Verificado que havia número de sócios suficientes e que havia tão
somente uma chapa registrada oportunamente encabeçada pelo sócio Damião Pereira da
Silva, deu-se início aos trabalhos de eleição que ao final foi eleita a chapa que tem a seguinte
composição: Presidente: Damião Pereira da Silva; Vice-presidente: Nilmar Femandes Lima;
Secretário: Cosmo Pereira da Silva; Tesoureiro: Walter da Silva Gomes, Suplentes: Antonia
Maria Alves de Oliveira Roma. Conselho fiscal: Maria da Consolação Pereira Guimarães,
Janete Bispo da Silva e Manoel Pereira da Silva. Não houve votos em branco nem nulos,
obtendo vinte votos válidos. Não havendo nada mais a tratar, eu Marcos Fábio Moreira dos
Reis, secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos. A presente cópia da
referida ata fica arquivada em cartório. Para constar eu Ari de Jesus Rodrigues Neves, Oficial
subscrevi. .Efã^o^que continha nesta data. Oreferido é verdade e dou fé. Para constar eu

, Arinete Ferreira Rêgo, subscrevi e assino

Mirador/MA 22 de Dezembro de 2020

Arinete Ferreira Rêgo

Escrevente Autorizada
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Segundo traslado do Estatuto da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Boné

Aos 29/11/1999 procedi o seguinte registro: Estatuto da Associação de Desenvolvimento
Comunitário do Bairro Boné (resenha). Denominação: Associação de Desenvolvimento. Sede
social: Bairro Boné, nesta cidade. Objetivo: Promover o desenvolvimento comunitário, através
de realizações de obras e melhoramentos, com recursos próprios ou obtidos em empréstimos;
proporcionar a melhoria do convívio entre os habitantes do lugar através da integração de seus
moradores; proporcionar aos deus dependentes atividades econômicas culturais e esportivos;
proporcionar atividades assistenclais direta mentes ou através de instituições filantrópicas.
Órgão dirigentes: Assembléia geral, Diretoria executiva. Conselho fiscal. Modo de
administração: será administrada nos tennos e condições deste estatuto que ficará uma via
arquivada em cartório. Tempo de duração: será por tempo indeterminado. Da extinção: em
caso de extinção seu patrimônio se reverterá em benefício de uma instituição congênere
legalmente registrada no conselho monetário de serviços sociais. Presidente; Marcos Fábio M
Reis. Estar conforme. O referido é verdade de dou fé. Eu Maria Alice de Sá Feitosa Gomes,
Oficial sub^WB^ Era só o que continha nesta desta. Para constar eu
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Segundo traslado da Ata da Assembléia Geral Extraordinária para reativação e reorganização
da ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNTÀRIO DO BAIRRO BONÉ.
Procedo nesta data de 23/02/2015, o Registro da Ata da Assembléia Geral Extraordinária
para reativação e reorganização da ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNHÁRIO
DO BAIRRO BONÉ, realizada dia vinte e oito de dezembro de dois mil e quatorze. Aos vinte e
oito de dezembro de dois mil e quatorze, às nove horas da manhã em Mirador, Estado do
Maranhão, no Colégio Antonio Joaquim de Sousa, s/n, Bairro Boné, nesta cidade, reuniu-se
em Assembléia Geral Extraordinária, os sócios da ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
COMUNÍTÁRIO DO BAIRRO BONÉ. Assumiu a presidência da mesa o Sr. Edilson Pereira
Costa, sendo sócio da entidade, que convidou a mim, Renan Borba Sá, brasileiro, solteiro,
maior, autônomo, sob o RG 014346742000-4-SSP-MA e CPF 027.536.983-84, residente e
domiciliado na Avenida Francisco Luis da Fonseca, número 22, Bairro Centro, Mirador/MA,
para secretariar os trabalhos. Constituída assim a mesa, a pedido do presidente procedi à
leitura da ordem do dia, cujo teor é o seguinte; a) Reativação e Reorganização da
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNÍTARIO DO BAIRRO BONÉ, b) Eleição de
uma Diretoria Provisória. A seguir feita a verificação dos presentes, constatou-se o
comparecimento de 10 (dez) associados. O presidente dando início aos trabalhos, no período
de 1999 a 2014, a Entidade neste período ficou sem fazer qualquer eleição de Assembléia
tanto geral como extraordinária, assim como, as reuniões periódicas da sua diretoria, a
mesma por esta razão encontrava-se desativada por tais motivos - por alguns de seus
membros terem se mudado para outro estado, assim como outros desistiram de fazer parte da
entidade. A entidade assim ficou sem poder funcionar. A seguir o Presidente submeteu aos
presentes o voto de desejarem reativar a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
COMUNÍTÁRIO DO BAIRRO BONÉ será necessário elegermos uma diretoria provisória por
um prazo de 60 dias para que se faça o recadastramento dos sócios, a inscrição da mesma
nos órgãos competentes e em seguida elegermos a diretoria que levará adiante o destino de
lossa entidade conforme nosso estatuto. O presidente determinou aos presentes que

apresentassem os candidatos a Presidente, secretário e tesoureiro, onde se apresentaram os
Srs. Paulo Herberth Neves Cabral, brasileiro, solteiro, maior, contador, sob o RG: 97765698-5-
SSP-MA, e CPF: 966.937.203-82, residente e domiciliado a Rua Aristides Lobão, s/n. Bairro
Centro, Mirador/MA, Rennan Borba Sá, brasileiro, solteiro, maior, autônomo, sob o RG:
014346742000-4-SSP-MA e CPF; 027.536.983-84, residente e domiciliado na Avenida
Francisco Luis da Fonseca, número 22, Bairro Centro, Mirador/MA e Sidiene Rosa da Silva,
brasileira, solteira, autônoma, sob o RG: 101942698-2-SSP-MA, e CPF; 915.773.303-15,
residente e domiciliado a Rua Fran Teixeira, s/n. Bairro Centro, Mirador/MA. Sendo eleitos por
unanimidade para: Presidente; Paulo Herberth Neves Cabral, Secretário: Rennan Borba Sá,
Tesoureira: Sidiene Rosa da Silva. Os eleitos foram logo empossados em seus cargos. Nada
mais havendo o presidente agradeceu a presença e participação de todas, deu por encerrado
os trabalhos às 12:00, do qual para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada
conforme, foi por todos os presentes assinada. Eu Paulo Herberth Neves Cabral, secretário da
mesa, assino. Esta ata foi digitada de acordo a original lavrada em livro próprio, Mirador/MA,
28 de dezembro de dois mil e quatorze. Segue as assinaturas dos presentes: Paulo Herbeth
Neves Cabral - Presidente; Rennan Borba Sá - Secretário; Sidiene Rosa da Silva - Tesoureira.
Está conforme o original. Selo de fiscalização: 020626647. Para constar eu Arínete Ferreira
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só o que continha nesta data. Oreferido é verdade e dou fé.
Escrevente Autorizada, subscrevi e assino.

irador/MA, 22 de Dezembro de

Comarca de Mirador
•fventia ExtTa|u(Jlclfll de Miradoi

CN8: 03.080-9

k (4
Arinete Ferreira Rêgo
Escrevente Autorizda

Poder Judieíario TJMA, Selo;
CERTID030a09JYJE7T2DDSItílNO01,
22/12/2020 10:37:09, Ato:
15.10.1, Parte<s>: INSTITUTO DE
DESENUOLUIMENTO DO
tIEDIO SERTÃO, Total Rí 37,82
Emol R* 34,10 FERO RS 1,00
FADEP RS 1,36 FEMP RS 1,36
ConsuI te em
https://se Io.tjma.Jus.br

. . SERVENTIA EXTR/^JUpiCIALD^E MIRADOR, , •
Av. Frjncnco Luís á Fonseca, ti° í?•Cernid -l-íiradbr -HA CEP 6S;fi5O-D0OfEonel (99) 98S$S-19ès | carwi»enr9Íiidicialclemirad6t@|rnaIlconi

Oficlal/TItularrBenito Pereira da Silva Filho * •

Poder Judiciário TJMA
5^ ftUTENT030809M7N4GJBZTZL

lQ/02/2021 16:58:50,
Emol RS 4,63 FERC RS

5^ FEMP RS 0,18 Cônsul t'
https://-seIo t.ima.ju'

, SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR ^
A«,Ffa«is»üf5daFonseca:nn2.-Ceni«)-Mifjdor-fiA(EP65Í50-«»|fone(99)988254985[nítDncienr^«KeniW(íflf®ginaitoro

I Oficiai/Titular: Benito Pereira da Silva Filho -

Poder Judiciário TJMA.
AUTENT030809HZ3NPBTUJBP
18/02/2021 16:58:50, A '
Emol RS 4,63 FERC Rí
^EMP RÍ 0,18 Consulte
https://se Io tjma..iu

I RS 5,12

CONFERE COM O ORIGINAL

QUE ME FOI APRESENTADO

i:

VÁLIDO SOMBíTECOM SaO DEAUTEhíTlCíDADE



'i-. ^ '̂ sMienr

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
37.626.826/0001-70

"iMmi- UOFÍCIO Mirador MA
BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO

> Oficial do Registro Civil de Pessoas Jurídicas

WALISONDA SILVA CARNEIRO
Substituto

Reconhecimento de Firma, Escrituras, Procurações. Protestos. Registrosde Títulos e Documentos...

CERTIDÃO

CERTIFICO que recebi de PAULO HERBERTH NEVES CABRAL, a

solicitação de REGISTRO DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE e procedi o competente
registro de Pessoas Jurídicas, no livro A-III, às folhas 68, sob
o N° 669, em 24/03/2015. Fica assim certificado para todos os
efeitos legais. Cópia segue em anexo a esta.

O REFERIDO É VERDADE,. DOU FÉ. Eu, ARINETE FERREIRA
RÊGO, Escrevente Autorizado(a).
Mirador, 21 de dezembro de 202(1

Poder Judiciário TJMA. Selo:
CERT1D030809OR6LMSB4THZLSIH7,
21/12/2020 15:35:30. Ato:
15.10.1, Parte<ô>: INSTITUTO DE
DESENUOLUIMENTO DO
riEDIO SERTÃO, Total R$ 37,82
Emo! R$ 34,10 FERC RS-1,00
FADEP RS 1,36 FEMP RS 1,36
Consulte
ht tps://se Io.tj ma.J us.br

ARIN

m
Ofici^lan Benito

I&
km-

m

Poder Judiciário TJflA
AUTEMT030809L2U22I32GG2M18/02/2021 17:00:05,
tÍmÍ SÍ R$FEIIP RS 0,18 Consulte,
nttps;//selo tjma.jus;

' PS 5,12 0

RÉGO

Poder Judiciário TJMA. Seio:
CERTIDO30809O59t1UFK3UUHUI0O2,
21/12/2020 15:36:17. Ato:
15.10.2, Parte<s): INSTITUTO DE
DESENUOLUIMENTO DO
MÉDIO SERTÃO, Total RS 135,72
Emol RS 122,40 FERC RS 3,60
FADEP RS 4,86 FEMP RS 4,86
ConsuI te em
https://«elo.tjma.ju5.br

CONFERE COMOOKIijlNAL
QUE ME FOI APRESENTADO

Comarca de Mirador
Serventia Extrajudicial de Miradoi

CNS: 03.080-9

Avenida Francisco Luís da Fonseca. 42, Centro - rvlírador - Fone 98 8428-6478=one 98 8428-6478 //
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTEJ^ICIDADE

K





SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
OROAL

Avenida Francisco Luís da Fonseca. 42. Centro - Mirador - Fone 98 8428-6478

REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

LIVROA III

PROTOCOLO

FOLHA

Certifico para os devícíos fins que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte;

EU;._

COMUJV/TÃR/Ó DO SA/RW SOAE^S^oCNPJ^oÍ-ÍètÇr'̂ OESmf/'ÔLv/lÍÍí^:Í '̂
Raimundo Borba Galvâo aw r

Art. 2" . A
aplicáveis. >

alteração ESTATUTÁRIA

« CAPITULO ída denominação, sede. duração ÊOBJETIVOS*

pefo E3,aM0 . pete Lefe que Í,e;S^^

.organizações pübffcas e privadas. ' melhona de qualidade da g^éô'dfts.- *•

• """" '

'• P™ciP'os'da IeSdide!'impesSade^^^ "'DEMESE é 'universalidade dos serviços e 'não fari n, r ' ^°'®''dade, economícidade e-eficiênoa 'á a'- •'
9.790/99, inciso f. Art n discrinvnação de raça gênèro

• -sertão- IDEMESE-pWÍv V.''

Boma Sceu,™ Sp'''' Wo7oÍS-';/^V :•

Escrevente Autorízadó(a)',- EM 24/03/2015 D.(
FÉ.-
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Certifico

EU.- •

•NTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
, ^ OFICIAL

RFno•ír®"^ • 98 B42&«478.REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICASDATA 24/03/2015

N® ' 669
PROTOCOLO

LIVROAIII FOLHA 068V
— ' —.w w wi I y-\ AH/UO/^U IOpara os davrdos flns que atendento arequenmenTo, que revendo oarquivo desta serventia veriflQuei

exjstir odocumento do teor seguinte: 5»erveniia ventiquer
1

• . • 03.667 683/0001.2^ '̂̂ 8Ms.o-Çaff-;-y^*V-:'. -' '•

-go-iisw auviaaa93;

^^=*"-Ínp., sss™ co™ •

'"-Promover a defesa rte K« •'• ' V*'̂ -'.." n "• . *-™ioaeu,en.e,-P»^^«^3os re,a«.ds.
•IVrProrrrçrrsrodéseádoR,- - •• 'V™™s edos povos); ., •[•í:;/:,:;:- ,

•• ;V^^PiÍíPafé,aiiÍáÍoe '̂3'̂ '™^ '^ '
AssisB,,a;aSteiãa-0Áà |̂̂ s?2^ '̂;'°=°sbé,;sficiâ^^^ ,: ;•. r':.; , .

iJl -Deseniolvsr '' J'' ' **"•'?*•«« /iO-vV •.
^-P^oâoo.everSf^ ^ a.n.nc, ao.a,ero.ade
^•--Pa-oasc^oçaseadoresoenr^oerenres: ' ' " '

«^Alnregraçaoaonrerosdodeaabalrro; • ' ; •

•...•• -í V 0^'

,.E|crevente Au|ori2ado(a). EM 24/O3)2OÍ5'00p.:!?';;-;i

< o
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mírador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
ORCIAL

Avenida Francisco Luís da Fonseca. 42. Centro - MIradcr - Fone 98 8428-6476

REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

LIVROA III

Certifico para os devidos fins que afendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

....... ••

• I Instituto oe desenvolvimento do médiò sertão V-'.'*- "'
•%.f . v' ^"*'̂ '̂ '̂̂ '̂ '̂ ®®*'®^GALVAO.S^.8AlRROCeNTRO.MlrtÁOOR.MA,CeF'S5e5íMJOÒ ;'•• •• ^ '•

^ •. CNPJ: 03.667.683/D001-23 . •• ' • : í.'"

,X-Aa^ist^peducacíóiiaJ.Oucfesaúde: . •
. Ptfrpesênvoiylmeçito-ííà Cultura',•' .* '

• atividades de assistência social,
' r dainfància eadolescência, através do desenvolvimento de*-projetçs de caráter social. reCTealivo. cultural, cívico, educacional eesportivo;'*.! ^

ÍL'f desenvolviorento da igualdade de oportunidade entre "a '̂
®elaboração e participação em programas e projetos*

SSSof a. comunidades carentes, déstinados.pnoritanamente às camadas.menosfevorecídas da popula^o;. • ••. •

can?ipanh'às.'concursos. progVamas.'!pojetos e ^ôes destinados a promovêr e difundir os otóetos do Iristitulo dê
Desenvolvimento doMédio Sertão - lOEjVTESE;

®cidadania, ovoluntariado, os direitis huríanbs," •.>derroçraoa e.de^íç valores sociais relativos ao desenvolvimehto dos
objetosdoInstltulõ;de.p^hvólvlmentodQjMédioSertão-!iDgM^E: y^.
^VI rDefeijder ps 1n%essK cote&ros aos.moradores contra todas as* formàs"

condições devida e garantia dos. •*V " *
dás r^wlas- *="3nça. do adolescente, do jovem, dp multier. do idpso-e'.. --rj •.

° 3®3úde. amaternidade; ainfânóiá"
L assistência médica, odontolôgica e'de aquisição de medicamentos para os tiabitames da sua área de abrangêndaL •

íy construção de moradias para apbpulkçâo-!dç baoca enda e aliviar os reflexos da fome e pobre2a através de distribuía-"
de alimentos ou cestas básicas, mediante critérios específicos;

f ® necessárias para a súà ária de-abrangência, fiscalizando as suas rfiaiiyarftac cniifítenHA

'Sj

/, •' •• •

•• ..V i'.V

r *'> *•
'i i , I,.

" h'l

't

•'•!•••• ^T' •

Ha pronwver programas de ensino e educação de formação geral cpnWuái» '̂da população promovendo atrvldades--espec*ializadas de Íislno profissLa? aos S^^•
quairficaçâq.,habilitaçâo eespedaRzaçãò profissional-- ^ ^"ssionai. aos ;.

N® 669"

PROTOCOLO

FOLHA 069

££ g
o CO
er> ^<= Q-

O

^ O
LU LL.
Q£ LU

O 9

t

..nwri atividades" de ensino de graduação e F^te-graduação das dh/érs^*"- •'
° ^"sino tiObltód e privado .do Estado do Maranhâffi

9^. proporcionando intercâmbio entre o'Brasil e ofe' pãfsM*'e
nira acofdos. contfatos OU pjjlr.ç^ ajustes e€iuívalenles çdm tais'uni(fadè*-"í -cursos..de graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento, atualização e-exlertçTo^podendo, para-estes fins. estabelecer simultaneamente parcérias com qualsquer^outrãi''- 5-1oK

EU,. J , EsCTevente Autorizado(a), EM 24/03/2(W5D< Itü.--*' •|
FÉ. • * ' ' •*' ^



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
OFICIAL

_REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015
LIVROA III

N° 669

PROTOCOLO

FOLHA 069V
^ ' * WWI »n «H/UO/^eU lOCertifico para os devidos fins que atendento arequerimento, que revendo oarquivo desta servenfía verifiquei

ôxisttr Odocumento do teor seguinte:

'EU, •:

5 •,
•••1

-H-

í»-' _ .••• ,r ; .• i .

in5tituiçõ4. ou'aínda criàr instalar e ^V'"
.vs^do atender às demandas obse'fvad^í»<f9"^ l^óSo§:-ní^:'.V:;'.
assim opermitam seiis recursos; • da sede do instituto. desdd%íe."**-' .'*-

ni • Promover e- esUmuíar
conhecimentos .através da rearizàçâo^de^^^Sos"';!!!^^^ tjfvuya0ó-''ije'''.\;'
eventos. eda.^Íçâ(^dajiubl(caçpes:-- cengressdste oüttçíí;':.^:

• btóiòtecas,'videotà:as, di^f^í-^V
•' deatossQíidâtto '̂ '"benfivar pronssioriais, empresas einstituições apa^Ut^íèíÒiV.',

execução deSl^promovw oeS STitoír? d? S'"®' "'̂ boiár-párá a-',;',',
semianalfabetos, de forma gratuita; escnta aos indivíduos analfabeto? -.q-:

instituições asseTO]f|a°dTrn'rBra2f?no eSm: bora universidade oü'd)j%5;:;-;A

Còlãttorar para incentiva?aspectS"da' Sucáçâo ^cíiltura' l"® venliasi.a-'• "•
preservação do-patrimõnio artIsSco ecultral; ^Ponsabrl.dade soòial/ecoiçlia;,; -)--

existeiilér'°'';°r'̂ '"'.''̂ í^ bpprríete direcionados òü de apoio aoutò'̂ - '..
. eexibir, prograrS^SS." cuturS toSrS^fíto ° ísVodiiiVbt'

aformaçSoTe" tóórtcós gS^Sentof^fo cti^oPàÇaí ''
bJ°cTS: da Educaçâr? '

aK,iJncia'í® de«™ivS 'íoc?a?f°urtaTO' Ifetí' f=°®''®'-«lucacteè;V'' ;reflotestamento. agricultura sustentàvej eav, ' lunsmo, e afins, bem còmo--' ••
hidrologia, ecologia, antropologia araueoloaia bioSíivi 9^°'°9'8, .pedoÍt)^"í .V'-''* "•de energ^. .latpratúrrB" de-:; ^ertso^apitTVeTOto -
m^icinais.e outros afins qecrélatos com ousasusfenfari^H P'®cicullura. íl' ••••.«pacitaçào. serie ISSO 9.0^^^ 14-000

^islentia e Desenvolvimento Soc}aí''unidades dP^nn ®Musica. Uniàadeísl/fiè?
Unidades de Segurança Publica e Cidartenít i• f ?. ®Criança, ao Wòso. -.áramiíía"V.\'portadoras de deficiência edemais ações constanIS do Sífof°® as "cria^V ••

i'fecreyente Autorizadp(a),- EM 24/03/^ )i5Dôt/:-
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
ORGIAL

AvenidaFrancisco Luís da Fonseca. 42. Centrp - Mirador- Fone S8 8428^76
REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

LIVROA III

Certifico para os devidos fins que atendénfó a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verífiquei
existir o documento do teor seguinte:

CNPJ-*03.667.683A)0p1-23 . - ?'" kV-
'tmplanlação de projetos-em todas as.âre^i cijÍfiirâ:'-"X

programas de educação ambiental, culturâl eartistica es^ãl."';)'de cidadania 6 iosbça, sepurança. publica 6 proteção desSes direitos fundamèntasi-e-'' ''

SSfede e?bSsT'(r'f ®'® PPIPiPalnnele nos ecosslstefes:-.eStólSEe i'® ^ças-das- de, extinção, bém oorap com proSrart '̂.eaucaCKjnais.cüftutÊiff.âssi^tlnciaseoBtfosque sâoobietfvosdalnstltuIção:- . V%'%:
. XVI - Promover e pârtícipande eventos-relacionadGs â cultura arte musica'-orAmiÀÕ' "

gmcanas. educação, especial e normal, cultural e ambieS aíistSf

EU. . •

jornais sobre CS temas, em sua abrangência, Iricluslvê moda:
cónsultoria; ãssessoria-técnica, cientifica è jurídica e dé Draie{Qk*-á^:=, instituições ^bticas eprivadas consideradas retetivamente aacüJtüra arte musica ofémíte'i "• *'

gincan^. educação especial, e normat, Cütfürâí e ambiental
fcffT' social, turismo,'ecologia a corisen/açao*'do' Anibiente .aléfn' dé>uftià'
assessoro de comunicação (marketing, jornalismo e publicidade): '

. XVlll • Realizar e manter cursos de educação ambiental, especial e jiormal rêiath/A'-á'-'-'

^Pldniaçãc; de pr^ètos
• )ü( -f^ornoção de eduCã^ãd, treinamento eêspecialização com distribuição de bolsas'̂ /''••

atem ®nnanutençâo de unidades educacionais em todôsw"iiíí;^v •-V-alem de intermediação junto a instituição pública epiwadas: • ' " * 'i---'-

P ® ®^"^3çâo profissional e tecnológica, em todos os seúà niveis-^-'"e modalidades..formando e qualificando cidadãos com víslá à atuação"profiSoLíTI^v-..
' enSSnal-^ • desenvolvimento socioeconômico locaI.7eifeí '̂'--

L '̂. •
®e^caçâo profissiohal e-tecnológica, como processo edücáft-V^Í

» '

rin« 9"®"Çr sua of^-fomiativa em .benefício da consolidação e do fortalbcimemó:--. '̂-
DoteSifríS^ T' ® '̂ "«ficados com base rfd mápeamímto ,

^ w n ®«ífsenvolvimentü socioeconômico e cultural no âmbito <le atust^-^ao'"» ••••Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão - IDEMESE; ' y"' •

7 --Esg-evente Autorizado(a)» EM 24/03/2015D
FÉ.
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FOLHA 070
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
OFICÍAL

Avenida Francisco Luís da Fonseca. 42. Centrp - Mirador- Fona 98 8428-6478
REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

LIVROA ill

N® , 669
PROTOCOLO

FOLHA 070V

Certifico para os devidosfins que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

• • . XXy •• Desenvolver •programas de- extensão e de -divulgação cultural- cientifica-' e/"';"-
'*•_ tecnoIó*gica; c

XXVI - Realfear e estimular a pesquisa, a produção cultural, o empreendedbrtefrtK^Í'-''-''
cooperaltviçmo e o desenvolvimento cientifico e tecnológico: " r

XXVII • Realizar e estimular'a pesquisa, a produção cultural, o empreendedorisrnq. A:
cooperativlsfno e o desenvolvimento científico e tecnológico; . . -

XXVIII - Ministrar educação pcortssíonal tècnica-de niyel médio, prioritariãmenCe lia foí^;.' i
de cursos integradost.para os concluintes do* ensino ãjndamental e parao publico da.'Edu(âi(âb.,T/\'

. de Jover» e Adultos: ' . ''r.'

XXIX • Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores,
como objetivo 'a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização s .a'atualizaçãà -y''

, • . -profissionais,-em todoe'os bíyets cie .é^olarídade^ nas áreas da.educação profissiohaí..^;'.'• •;
• , 'tecoològfeá; i• • •"•••. . ."í

; / • • . X^ -'Realizar pesquisas-,"estijjlUiando p desenvolvimento de soluíSés tècni(^.'e'?""I'j
tecnológicas. éster*dendo.seus,b'eneficlos àcomunidade: j-.'C.

XXXI - Desenvolver atividades de extensão de adordo com, os princípios, e finaiíjad^/,-,'-,.'.
da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabaRtO
segmentos sociais, e com êrifase na produção, desenvolvimento e dífuçâò-'de .
conhecimentos cientiflcóse tecnológicos; . • V "

XXXÍI - Estimular e apoia; processos educativos que levem 'à geraçào"..de'vtrã^bp'
renda è à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento' sccidecori^m}^:.'̂ .-.-
local eregional; •- • •':

. XXXlll • Cursos superiores de tecnologia visando à formação de protissiGnajs pãr '̂06.;.:
diferentes setores da economia: •*

XXXiy ••l'CüfSos''dç^«ncencl9tura. bem. oomo programas •çspeclais de fomjâ^^ó-"
. • pedagr^iqã^ vistas ã.!f^rrhaçãQ de..professores-'pára a educação^básica; sobretúdo^jn^.

• ; áreas aé.Ciêntías'e Matemática, e pãra^a educação profiasiehal; • •* "-s

XXXV--CúrSos de'Ijachaíelado e engenharia, visando á'forrrâção de pfotissidbéiâ".;'-'
para osdrferentes setores da economiae áreas dc C(xihectmento;- /V?'.'*.'

XX^VI • Organizar e promover atividades lat>orativ%, socla'is, assistenclais, pducãâv '̂;
preventivas e formadoras de mâp de obra especiarizada. através de promoção de curècs,
campanhas de arrecadação, mutirões,'palestras, organizaçãode escolas, creches. biblíoteòa^;...-.„ .
centros^çiais e outros: . ' • • . v' '.Í.Içt.''-'" '

XXXVII - Incentivar, pdr todds os meios, o cultive e a divulgação de.pes5(uis.aS'S'óbrâ'.^..---'
histori( '̂rafia da sua'ârea de abrangência: • .
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
MIrador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
OFICIAL

Avenida Francisco Luís da Fonseca. 4Z. Centro - Mirador - Fone 98 6428^78

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICASDATA 24/03/2015

LIVROAIII

Certifico para os devidos fins que atendenfo a requerimento, que revendo o arquivo desfa serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

EÜ,-

•• .í

i INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃÒ ; ''•. 'A :"
'"JAÇ^^UNOOBORBAGALVÁO.SW.SAIRRGCENTRO MpA£>0R»MA CEP 65fi5<W00 ' • 'W'

-• CNPJ: 03.667.683/0001-23 • •

XXXVIII - Manter entrosan^tp e intercâmbio com entídad^, escoIáS.*i)ls®üíç^s>/-"'-'
públicas, privadas e congêneres'.-apoiando, aperfeiçoàndò.'estimulando .e coiaBorandò'".-'̂ '
mutuamente com elaS;

• Seção III - No campo da assistência á saúde, pronrover a defçsa. preserva^ô!*^"-
consenr.açao dp meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, inclusívè atr3vés••áê•'̂
programas de eduça^oáde^foleçâo ambiental: . .

. i-.Preslw Ujyiçõe^^^ ijaSjàreás-de gestão ambiental, gestão urbana e-geétâo/•.;
. social, com-ênrase para as^JiWdqdês db.pfenejafpenlo. monitoramento e avaíiaçâo deD0litfcãs'•'••••'•••

planos.•pro}elosáirtstituiçô.e8; .• ••• • °v H v

II - Promover a capacitação ©• p treinamento- de gestores ambientais. de 'reèi^fÍQS^;-:' -
produtores, pescadores artesanais, população tradicionais e ribeirinhas. a"b]eti^and<) "o*:
desenvolvimento social, educacional ecullural destes seguimentos da população; • V-V-

- III • Promover a realização de projetos ecampanhas de educação e proteção ambienlãí;-\.'̂ -v!*-..

ly." Promover odesenvolvimeplo econômico e social susteplável;
Seção IV -.Nocampo do incentivo á cultura, de-acordo com.o que dispõe aJegísra^ô'ern.V-V •

vigor, promover atividades nas áreas de artes cênicas (teatro, dança, circo, ópera e mlintcaV •• • •
produção audiovisual (produção cinemaiográfica-, vídèográfica, fotográfica; discográficâMe'"'-!
râdios e televisões educativas e de multimídia), música (incluindo música
.mstrumenlal)„ arles, vl^uaisrCad^-pláslicas. artes gráficas, fílatelia,. gravúra carta^'s-' V^
•folo9rafia):-palrmi6nio Cültui;aJ (segmentos histórico, arquitetônico, arqueológico,, de mpseúè; '̂'- »•'
biblioteca/ieltilf '̂. de afbuiVos/aceíyps,,íiç cultura- afró-brasübira. de cullufa" indígena e"dé' "- '
artesanSo/fórcfQre),.humpri&í^es-(pfaraS'de reféfênaa, história, filosofia e literatura; ínciltíh,«v''''v
de p^uçâo dé IhíTOs de valor cípnfíficb, artístícô, literário ou humantstico) e artes itílegr3da§-"-HV
(atividadés relacionadas aos segmentos previstos nessa área pela .legislação vigente);..'.

I- Pfçteger asexpressões culturais dos grupos formadores da sociedade, responsâv^,' *
pelo pluralismo e diversidade dacultura local, regional e nacional; '

II • Salvaguardar a sobrevivência e o flôrescimerrto dos modos de criar! fazer e vivéf •dai'*"-*"-
sociepade local qnacional; •

m-. Preservar..© bem malerlâl e imáteriaí e digital do patrimônio cultural ê hisfóí&r--"-/-
brasileiro; • • . • ' ' •

: •' iv -
dé pútfos

iníbrn^ôi '̂4e'ponhecírTiêh(os..culfijr.áé'ômemória; : : .j-r'-";'.;*'

, . .yi -.Apoiãrepriorizaró-pcódiitocullural.origipáTio local e regional assim cortioo^fiactoriâl;/ /'!-
V,-í .Vi!'-,: 'Vll í- Executar diretamente de prpietos. programas è/ou planos de ações: viabllÍ23dVs-^p!- V.;.."

nripip de doações de recursos material e financeiros,-e/ou parcerias com organizações-pCfiücâ^-
ou privadas, nacionais ou estrangeiras* • / • \

Escrevente Autorizado(a), EM24/05/201
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mírador

BENITO PEREIRA DASILVA FILHO
A OFICIAL

' Mirador- Fone 98 8428^78.REGISTRO DE PESSOAS JÜRÍDICASDATA 24/03/2015
LiVROA III

N®

PROTOCOLO

FOLHA

Certifico pera os devidos fins que atendenfo arequerimento, que revendo oarquivo desta serventia verifiquei
existir Odocumento do teor seguinte:

:o;.
IX - Desenvolvimento da Cultura;

artistí; « T' "intercâmbio dé mformaçdes eexperiências cont ^;

relacionados com a.àrea'̂ audiovSr^eS^rentíd^ enfrenter os-'problemâí-'X'/
; consultivo: ' • aluar como órgão técntò^fe-.-.;"-•

XII-Buscar eapoiar projetos na área de audiovisual: V '

. dívulgaç^^ppy^r^Se^^ tem
. . os seus aspectó? btscarid^pn^^^ audiovisual ern tòji>s';L ".• exibição edistribuição: ^ "ss suas condições de f)n;^u^Oi'̂ -.y- •'

cineclabes, como acereo^d^bSSuégtonal 'áyi«^s;-'

. ••;• partici^mmr^Sid '̂'"^ e.insbluiça^^^: •'
: oufras . •

correlatas. 9S. desde que voltadas a (iiialIdade"sficiàL.

.;• •••°alfoíseS"™ntí,L"Sío°fs '̂l'biS°e^nSÍdf^^^ '

•, ^. • modelossosientâvefededesenvo^lnemosocibe^^^

pfi^i>,^S^íSr,eS^/SS^^ •:
•nst(^ições publicas e privadas, estimular e execSar SítonVí ,'̂ '••..<="1=. '̂''™'-. «óiiírs --.
ambientais, no apoio a divulaaàa do turiArS Poi^aíTâ? «•.hõté.^.> V'- •
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
MIrador

BENÍTO PEREIRA DA SILVA FILHO
OROAL

Avenida Frandsco Luís da Fonseca, 42. Centro - MIrador - Fone 98 8428-6478

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICASDATA 24/03/2015

W
LIVROAIII

PROTOCOLO

FOLHA 072

Certifico para os devidos fins que afendenfo a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

EU,

costumes
setores

es,Junto-a .empres^v'socledadé;civil Óotno"um todo; primeiro, segundo e têrcel/oi,-'"'-
^ |odo'o territi^.pâçiclnaf è ífilêtnacionpi: ' .•

• XXIII - pl&nejar. organiárí cóordenar, produzfr e apoiar programas, projetos atí^dad^e*. *• '"
eventos culturais: -J-S'

• • • ."V.'-vn-ív.;.:
XXIV - Atuar como enlWadô proponente de projetos para enquadramento Vn lefe-'

federais, estaduais e .municipaíS' de incentivo, podendo captar recursos a-título ,.de.
patrocínios, doações ouapoio aos referidos projetos; ' "-O"v.-'--

^V - Exercer outras .funçõfs.correlatas inerentes à área de educaóâol/èem-fcófeójv-iV'-
atribuições que venham a lhe ser designadas pelos órgãos competentes do ínstltutd!-{ie
Desenvolvimento do Médio Sertão-IDEMESE; . • '

JWVI - Atuar incisívameríte na preservação do patrimônio ambiental,• histérica, cultufaí *
material e Imaterial ainda existente no bairro, trabalhando no sentido depossibilftàr oTetõmb.iíé*'.-"K" •
.patrimôniosqyeforqpispbtratoosoudemolidosno Bairro; * . •

• frátfiçãodas festas religiosas do bairro;!
^VIII - Manter contah^^que xfeem hístori^^p^memória e a origem do bairro, •cftarrfêr£fcí:HV

íplercambio com cidades, entidades e autoridades que tenham condições de colabOfafèn}-.tV
neste sentido; . • •' 3-.;'..

• •

XXVHI - Trabalhar como agente captadcr de recursos públicos disponíveis em^quaisqueV. •"
instâncias admnistrativas oude pessoas físicas ou jurídicas, recebendo e bem administrando b- ''
que arrecadar em conformidadecom a lei; •

Seção V-Realizar a experimentação, não lycrativa, de rwycs modelos sódío^*lt>diilri/íi '̂''V •.
desistemas alle.mativfOS de produção, coméfcio, emprego e crédito; " • • •

^ I - Apoiar .e promover a articulação com as políticas de désenvoívimento urbâi^"e.^- *V-- .
regional, de habitação, dè combate à pobreza ede sua erradicação, de protéçãO'am&ient '̂'4è',!"-.."?"' '
promoçãoda saúde e outras; . . • ' . •

. 11 -.-/^jar è promoyef "6 eficiência e q ^ustentabitídade econômca dentro, de Vèud •
objetivos é'fIhg!idades-paraíd^ritac-o,íton1bate. apobreza lacaie-regionaí; • ' ; - ,

il[ - Proífwver dCTtrp'é.fpré,dã entkJade-â tt;ansparència das suas ações, assim cciún. q*'"^ '- controle social para que cada indivíduo possa alcançar a sua cidadania e a suadepóíd^?ci '̂'̂ s
finánceira através .de'suasações Batividades: • ^" •.

, .IV - Promover, auxBlar, apoiar-é'divulgar novos modelos sócios produtivos èsistierhais
9llçrna^vcs de produção comérdo.' entrego oucréditos, consoante aoArt, 3", Inciso IX daíLêf- -
9-790/39: • • . . '

g.

.s^r Ptomover e apoiar programâs. projetos eatividades'que v'Bem à.rêsponSâbVW3'ij^*é;.'""i...-
ààsááência sócia! eà promoção da cidadania; ' " • .'. .

.... VI - Desenvolver e fomentar atividades de produção, comércio e seryiço'? pqrtir ctô-iur?;.; •
ambiente de melhoria para acomunidade, parapermítir ageração de rendà^laeiirsos asenern':. ';''*'

•• •

, Escrevente Au1orízado(a), EM 24/03/2
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
OFIOAL

Avenida Francisco Luís daFof»eca. 42. Centrç. - Mirador-F^ 98842^78
REGISTRO DE PESSOAS JUR1DICASDATA 24/03/2015

LIVROA III

Certifico para os devidos fins que atendento a requerimento, que revendo oarquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

z Instituto de desenvolvimênto DOJWÉDio*SERTAÒ'-'>"-r '
•= RUARAIMUNpOBOR8AGALVAO.SiTJ.BAIRROCENTRO MIRADOR-MA.CER'e6e5<M)0& V- •

• í.;

;ais tiH'". '•••X"

,.{ . CNPJ:.03.667.683/300t-23 .
aplicados na disseminação deste anribiente gratuitamente nos seguimentos mais carentes'
sociedade. elevapdo,os-pívels edíjcacionalse culturais. '

; Vlf> Atuar.como porta^vo?'d3.ppPslaçâb*ern'relação ao.s problemas "de trânsito'.;di-"l"
Veículos ;nas ruas do baitro» "í^ugerindó às autoridades competentes as ações "de 'meindiriaç-'''
necessárias; •• •'•' •' . •'v;

v;-'Xf!
VIII - Zelar pelo cumprimento de todas as leis, defendendo os cidadãos qüé vwerft-sqtKáJÍ^

sua áreaide atuação do nãocumprimento das mesmas; " ' >/.'

Seção VI - Realizar estudos "e pesquisas, desenvolvimento Kle tecnologias altematívasV.-
produção e divulgação de Informações e de conhecimentos técnicos e científicos que* digarn f*
respeito ás atividadesmencionadas neste arfigo: '• '

! -• íoimuiar, Coordenar e executar "estudos, pesquisas e dlagnóstícós' ecbnôrríiçtísi, .,T,
deserwolver modelos teóricos, métodos de ensino e outras formas de .produçâò^-de"";'
conhecimento;

• í;r-

II - Prestar serviços de assistência técnica na elaboração de planos diretores,*.planoS'J^; '- iv"
manejo e planos setoriais aígoverni^s ^ynicipais,.estaduais e federais, a oiganizaçõesltóbr :•
governathéntaisv como dol .tercaro* sétpr e instituições privadas; bem como mslan^as'. -'^'

. cQraurritãr1as*vçlfedaspárffaâeslão.dep®lilicas,púbIícas;. • ' Vv-

111- >uí.--.SK. «."-íi.cecoriâjsi..

••••rjo-vs • irm

IV - Promover atividades que. resultem no levanlamerito de fundos pára-ptendèr-^M
necessidades da.entidade.

V - Manter em circulação um jornal impresso", de circulação-mensal,* instrun:entó*qòe"- •
• funcionará como órgão informativo da ^tidada e porta-voz dos interesses do bairro, aléi^,'de"f-.*

outros assuntos; . '' •'vr.-':/**

Vil - Buscgr úriiâo^d.e toíJ'as-.'as Associações de Bairro qontidas nas diver^Xs/!
. comuniqádès güe integr^m^o-Grande.Bairro. IrabalhaHdo em parêeria'com'elas; visandô' ojbéfft".
• estarcornum dostídádàQ&qg®nelasviVern; . •

VIU - Atuar'de todâs -as «formas legais e cabíveis na busca dos melhoTamerifcs. v".
necessários ao bem estar dos habitantes do bairro,, com ações e répfesentações'jüritflí*i3ps?«":
poderes Executivo. Legislativo. Judiciário, e. tafiá)ém. junto aos diversos Conséihos Münicçàís""; V-.'
ou entidades afins; . *•"

HX-Promover a proteção doconsumidora a defesade seus d*ireltos; ' ".0

Seção VII -
segmentos sociais
comurts: •'

I - Estimular a parceria, o diálogo locâl e a solidarí^ade entre-os;diíe'rénhc&.v.-'
iais, participando, juhtó a outras entidades."de atividades que yis.em intèr^

10
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENrrO PEREIRA DA SILVA FILHO
OFICIAL

Avenida Francisco Lufs da Fonseca. 42. Centro - Mirador - Fona 98 8428-6478

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICASDATA 24/03/2015

LIVROAIII

PROTOCOLO

FOLHA 073

Certifico para os devidos fins que atendenfo a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

EU.

h instituto DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTAO ' •
. • ''̂ *«*'MUNOOBOR8AGALVAOSW.aAJRROCENTRO.MRADOR.MA CEP 65850-000

CNPJ.-03.667.683/0007-23-

I- Prestar Consultoria e asstsiêrtcta àsentidades públicas e privadas ém píaiiejarnáâtf:'
estratégicos e operacional, elaboração, analise e avaRaçâo de projetos. àdrrtnistrkè^Q
finariceifa. auditoria, planejamento e administração de recursos humanos; organizâçâb V
adrnlnistrativa, sistema dç informação e marketing:

II - Pro^ver e incentivar ações que visem odesenvolvimento em geral." dlrecionandià-";
•promoção .e integrêção "dè pesâpas. o^anlzações sociais e comunidadçs.através de realraçáo'-

açõesadministfatíyas.gerertóaisMnétltucionájs, técnicas e operacíoriateéní.•;
ati\ndad^ programas. •jjrtíjetos e'.aÍMemeihadbs de •interesse social realizôdosí"!o'ôr-:

Particulafes. e outros. reiWionàdãs.-ifom"''PoliHC^ Publicas'de Desenvolvimento Econômico e Social. Erisino, Pesquisa "Exíensão-'"'
desenvolvimento Institucional Científico e Tecnológico: •

- Promover a Integração ap mercado de trabalho, implementando oroará^R^Í de"-'•
de renda: ' •. •

IV -Auxiliar eincentivar todas as ações naè áreas abrangidas-pelo estatuto; "* •J"!]''.'*: "
V: Colaborar com InstítuiçõeS.Públicas e Privadas, no sèrttido de proteger os'bbíetívoíe'--' ->

ações constantes no-referido estatuto, em .todas asáreas de autuação;-
• VI - Fortalecer, promover c Integrar os associados, despertando-nqs. m-e.smoS

coletiva. bem.côrVfo prestar serviços nas áreas que. a comunidade achar néosseâria:* '• '

. VII.Elaborar iJma*polítícâ ampla, para as comunidades no sentido de obter solüçe«4os"" ' •
diverso? 131:01)160135 e ènc^m^hárido-.asas.autori(Jades competentes senecessário; "• '' •*' '

geração

yiir - Defender óá interesses -coletivos .dos moradores centra todas as formas/tÍeÍ
discriminações, priorizando a"rfielhQria das condições de vida e garantia dos direitos ds.fam'Wa{"
da criança, doadolescente, doiovem..da rTCi!her. do idoso e dasminofias; •'*

- i-

•' v'.

• ••

,, IX - Cadastrar-se junto a entidades governamentais ou não governamentais. nack)naIs.'iSji- V
estrangeiras, visando á.captura e canalização de recursos necessários para' a sua atuaçâ.ó èm ••
empreendimentos sociais oude interesse comunitário: • " -r;'"'...-.

X- Manter-organizado um cadastro de prioridades na área social, de.obra5:pôb)(Câè.B?é-'
sapparaenlo;básíco, de comunidades e pessoas carentes, oferecendo aos poderes
qu.áhdo necessário, dados para um eficaz atendimento das necessidades observada?;' '-v •

.XI - Prestar assistência abs portadores de necessidades especiais residentes no bairro;^.

^áção yiil -.EstiiTMlarí-p aperfgiçpamento eocumprimenta de dtspbsifivos íégaíS''fiÍJé*.'
•pmp'ÍÍjBm-acdr^ecuçãodasflnalidaaès''cDnslanles'(^teafligo;.

^rrièntaç, .appiar:.ê7pgtrcí:}n'à'.pesqulsás estudos, exposições, feiras, sèrnlniáíiivi-'.; -,
pàlestC^s, conferências, concursos, èndontros, fôfuns, campanhas e atividades congèneres-due--** '
fgfihajT) por òbjelo divulgar conhecimentos.'prôdutos. •lecnoltígias. programas e! soluáees/-;" •
inerentesà sua área de atuação;

- Produzir material publicitário e de propaganda necessários à sua •divulgâíàb"
•iona.I; • , *•-/'" •

i-i .y*. / ..-••V-'.'::"".""-'

II -
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
OFICIAL

Avenida Francisco Luís da Fmseca. 42. Centro - Mirador - Fona 98 8428-8478

REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

N® 669

PROTOCOLO

LIVROAIII FOLHA 073V

Certifico para os devidosfins que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

EU.

artísticos e culturais destinados a promover pódesenvolvimento de temasinstitucionais ná

• . ''-J •• '

O MÉDIOSERTAO • • •-".V ••
.M1RAQ0R-MA CEP.656504)00.
1-23 .

III —Realizar congressos, cursos, simpósio, seminários, workshops e outros ev6ntos,de'
curta òu média duração, para debater problemas e solução dentro dasua área deatuação;.**

III - Na realização de cada item dessa "seção.poderá .ser'produzida a.publica '̂6';ddÍ?V'-"^
revistas, livros, vídeo documentário. cd's, a fins de divulgação e promoção de'suas;atívídaáes..v'. •"
nas áreas de atuação; ' ' • ' ' "

IV - Realizar cursos, encontros, seminários, simpósio, congcess<», feiras e evemtoà~'.
tislícos e C'llr>"9Í^ 9 nr/\mn»ap nA * ; in. _ 1 'h * '

de atuação;

V-Realíza_revlnto*sespqrtívos.-dejazer,decúlíuraeturisnjo;

yí- Criafè rnaritef^eççôjínhas (í6*fbnnaçâQ"de atletas'direcionadas as Gamadés sèr^ls.''''--
lies', em espeçlài para, Cfiãnças.']ovens e idoSos em siluaçâo derisco; . • •*.
• * ** ^ . ' *• ' ^ \ \
VII - Vincular-se. a entidades oficiais e órgãos dos setores público ou privado, àerhcfiíQ/á''?

atingirseus ol^etlvos, sempre que necessário; • '

VI

carentes

VHI - Planejar, organizar, coordenar, produar e apoiar programas, projetos, atividades &•
eventos culturais; , v.-.-'*-

IX. - Promo'ver debates, atugr .em conjunto
organizar mutirões ou para adquirir recursos-

onjunto çom o_s"órqâos públicos-è^pifiiad.oí
s-de forma a realizar obras de Interesse sodãl; *;C*}V

X- Compromisso com a justiça social, a equidade, a cidadania, a ética,, a préseiv^ó.:^-
do meioambiente, a transparência e a gestão democrática; ,

Seçãoly- Pajafipanciflc qs atividades previstas noart. 4® desteestatuto"poderá: , "••iS .

l-.-' Céleb/^ convê.nlõS;^acordps, jsbfitratos' ou outros-ajuçles e contrâfos equivaléijte?'.',;-^
instituições" públicas,,. tai$'doífio:- Federal,* estaduais e municipais, e privadas,•naclo"riáiá-.o.u''-" V
estrangeiras, parsiO desenvçlvjmçntò dè atividades atinentes com seus objetivos estalútáriqs'.* .^"'.^"*

• II - Executar,diretamente de projetos, programas e/ou planos de açõ^,-viábilca,dá'&!pbL'''-'\'
meio de doações de recursos material e flnanceiros,.e/ou parcerias'com crgan'izaçâés.pú.B^cá9; '• /'
ou privadas, nacionais ou estrangeiras; *.

III - Contratar empresas ou {Hofissionats especializados .em temas especif^-.-dò^:"-*''''•
projetos a serem.desenvcividos parq si ou para terceiros*

IV -. Celebrar convênio, contratos, termos, de parcerias e toda espécie válida"e le^l-ôã"-:* */•
ajuste,coma administração pública ou privada ou aindado terceiro setor; ' , '

•V - Receber patrocínios e doações de pessoasfísicas e jurídicas OB*decorrentes de'\efe"-'' V*
específicas; • • • • .. *,V

. VI y çontràtar serviços d© entidades e ouprofissionais especializados nas dh/ecsas àféaá'..*,'
de-atuaçàò;*•" • '• ' • •• ^

12

• -V.-.
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SERVENTIA.EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
MIràdor

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
OFICIAL

Avenida Francisco Luís da Fonseca, 4Z Centip - Mirador >Fone 98 6428-6476
REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

LIVROA 111

Certifico para os cfevidos fins que afendenio a requerimento, que revendo o arquivo desfa serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

.•-.^>1. ' V, INSTifuVd DE DESÊNVÓLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO •'i -V''-
^ RUARAIMUN0O8ORaAGALVAO..SJN. BARROCENTRO.M«AOOft-MA CEP-6S6SÔ-«ÍÒ-**'".> '; -

««"••• CNPJ:03.667.683/0001-23 •* ' ^"1

; . VII -• Contratar e executar senriços de radiodifusão e de transmissão por tefevèâo -i. -
mclusive de programas educativos ê culturais, bem como ouiros'meios de comuriicacãfféai"'̂ '
circuitosabertos ou fechados: * .• . • ..•) V" •

VIII-Participar de certames licfrtatórios..de qualquer modáliflade: . •

• IX - Realizar outras atividades éticas e legais que contribuam para seus obielivóà^ ib : i**
finalidades, manutenção e patrimônio; . • ;

• . •,co'n ONG"s Nacionais e Internacionais a fim de .prorríoifêV-.ri.mtercârnbio dè técnicos e aç3es' conjuntas em projetos de acordo com o direito e
intomscionsts^ %*cv o.

XII .- Firmar convênios na prestação dé serviços ambientais, culturais, •artfstó:'
educacionais, sociais, assistências, segurança publica e cidadania, tecnologia e'ãflns'è
projetos junto a entidades de assistência mundial ONU. Cruz Vormet)» UNESCO e jdeftóis'' ••••- •
orgâos afins; . ' • •j.-'.*!'

XIII - Firmar convênios e párcwias. contratos em "geral, com todos os. M[ni5tóriosi*é *-'l~>
Secretariais Estaduais e Municipais, Prefeituras, e Poder Legislativos Federais. Estãdüàs-ê/'-V

•, Municipais emtodp território Nacional:

XIV - Criar Suj^rintendências Estaduais e Inspeloras Municipais.- nos .proietdõ'/-';,'. •
• desenvolvidos peto ^s^tuto. parperias publicas e privadas, juiilo aos órgãos dòtnpebnteè"4te'-V i

•estadoseMunidploseórg^tTederal; ' ' . ' ••• .

' ' F/rníar cqnvêfiíds-èprri Palfbnatos. associações ê sindicatos em geral, PreféiíoiW-*''"
Estados União; , , •' .•

xyí - Criar, administrar e manter, parques e reservas ecológicas, centros edu"ca^(áe^!f
espeqas, de musica, arte, âSSIstencíais, e demais permitidos porlei; colaborar com insthuteões''
publicas e privadas, estiiwlar e executar implantação de pousadas e hotéis ambie.nta^*ntí'
apoio a dívul^eçSo do turismo ecológico, além de elaborar e executar programas.de eàucacâb- '

, ambiepiais, culturais, artísticos e assistências é afins, nos mesmos; '

Xyil - Administrar"e executar,, por expressa .conce^ãq do Ministério "da''-Àgaàiitáíi'-'̂ V
• Pecuária.e Abasteçjmento, o Registro G^enealógicas de animais observadas às flárnás

estabelecidas pelos órgãos competentes; ' • " 'V,,.;--.:"''.

^Vlll -Defesa do "direito à moradia, nos lermos do art. 6® da Constituição'da.RepúálçáV'.:"*'
em çó^sonâricie coma lei 10.257/2001 - Estatuto das Cidades eda nova ordem'urt)aníSfca'*'̂ v'

. .brâ|i!êi|a;- . V / . . ' . ;;.N
•ii- ^ .. vi- ^ ' • " •• •• •' '.T

-organizar-^ apoiar.jànHlias.no•desenyotvimento e execução dos tirojqtbi
• habitacionais e.de-regularização-fu^rídiâria em ãfeas urbanas e rurais, além" dê atuar
'-sfübstituta temporária da$.fàfrül}as.qu8serão berieBciadas- . " "

EU,-:

€o
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mírador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
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REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

N<=' 669

PROTOCOLO
LIVROAIII FOLHA 074V

Certifico para os devidos fins que atendento a requerimento, que revendo oarquivo desta serventia verifíauel
existir o documento do teor seguinte:

EU.

^ ^ .... * '

substituta temporária das famílias que serão benaficiadi?^"^ ^ '-..X •

Instituto de DesenvoMlíentídoSiriê^ audito'riá:éíecí>íor$qí;"-V;.
e práticas adminisiratívas, em: ' . projetoseducacjòngís

a) Desenvolvimento institucional;
b) Avaliação institucional; ' • ' ' ; v .\.'='

dl-SS -aterial_did«i«.pedag6gteo: . '! V ; /
. e) Ge§tâo fecónômico-firtanceira; . '•••

OTechdlôgiáeínfomiaçSo; .••• J-:í • " ' . • •
9).Suprimentos;- •/•-• t' •• "
1^ Gestão de pessoas;
i) Contabilidade; ' ' \

para

I- Renda de serviços e corivénios firmados;

cornJUa sua ativid^í];\-;;
•padonáis ou íMêmS?onliS'. pfovenienles de entidades públicas &

Sta?" * >1, • V • • ' % .• V I

I - O

gestão

U- Orespeito aos díreitcs humanos;

econpmicídadd

. ••••/•

»"«'̂ nvdlvin^ntb sustentável ea pfeserveçjÍ^;íí
de JS;. í.-dese^o!vlmentd sustentável Iacensen-açâo de cavalo 1'

nátt^ezá. dÓn^Y' •'
.*•.•< •!'% V,,

• • .
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
ORCJAL

Avenida Francisco Luís da Fonseca. 42, Centro - Mirador - Fone 98 8428-6478

REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2016

LIVROA III

PROTOCOLO

FOLHA 075

Certifico para os devidos fins que atendenio a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte;

E.ú,

i INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO
.í. ' f RUARAIMUNDOeO«eAGALVAO;SW.8AIRROCENTRO.MlRAOOR-MA CeP 66850^0

. . : St'-"" CNPJ:03.667-683«)001-2f3 . "

VIU ,- A tegaHdede. IrTtpessoalidade; moralidade," pubfcidacfé, efCffliomicrdàdè i^.^ía
eficiência:e. .

IX-O respeito à Constituição Federal Brasileira, unidade esobeYanIa do Br^ll. '

Parágrafo primeiro: No cumprimento de suas fínaüdaóes a Entidade,' Quvkla':,'̂ ':-'-''; •
Assembléia, pode/^ cfiar uüidades de prestação de serviços, assessorías 'espeçiâia..'
^omissõe$.-cons0lhoseoutips-õrgãcSnecessârtosaó.seuplenofunc^namento; . ,•

10® -..Coro a.fioalidade exclusiva de'alcançar'os saus objetivos e fihaltda.ías*-''-
institucionais declaramos ne^le ailigo, 'O Instituto de Desenvolvimento do Médio Sert^ -.'-".V *'
IDEMEãE poderá produzir distribuir, comercialízár e veicular pifelicação. pesquisas,<d'LS^S{-f
videos, carrtselas, adesivos, programas de radio e de televisão, shows. concursos,!
exposições, serviços, consuilorlas, e assessorías, processarTtento* de dadós, programàsr de!-•
informática, e outros meios afins, inclusive efetuando oregistro demarcas e.patentes ]unÈ"aõà'
órgãos públicos e privados e do terceiro setor.

Ari 11® -.Para a consecução dos seus objetivos e finalidades,
Desenvolvimento do Médio Sértão - fOEMESE, pode exercer todas as ativídádes ql{é.ítíáaf-""-V •
conventenle, diretarjiente ou acordos da" cooperação, contratos, convênios, mediarítê')"?,'--!!!-.
execução direta de projetos, programas, pianos de ações correlatas, por melo.da dóaçã4.'dè-i
recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda-pela fxestaçâo de serviços.intermediário^,.!;
bem-como o termo de parceria com ONG's. empresas, pessoa jurídica de-dtrçito púMctf-dü;' -V"
privado, entre outras, dentre as quais, previsto na Lei 9.790/99., Parágrafo único doaij! 3®;.Vt'/'!'}v

.identififcaf demandas e«Dlúçftes'para a-soqt^ade civil. administrsç"ãa pública e infcjátwã/'..! !''
prwadâ:*'-it-í •" • -.'.'C ' • ••
Fonnar^rede ârticuladalde •agentes*voitados.para a promoção socÍaI''dé péssõai '̂.0,
dpmunidaàes,'com prióridácto as que aluérp na melhoria das condições de.'vidá'?áej-''.';!''
crianças, adolescentes e mulhe'res e idosos de baixa renda: •.,.•< -U '' -:
Atuar ria defesa e garantía de acesso aos direitos sòciais, justiça. Irabal.ho e!em'pfeg.ò!!àê
populações carentes; " ••..•!'•
Estabelecer ligações entre pesscàs e/ou instituições dispostas a contribuir com' recúrsbs*
humanos, tecnológicos, materiais ou financeiros, voltados para seusobjeliyos: " ^
Estimular a Iniciativa privada e valorizar a participação voluntária de pessoas•efóú; T'
iostifulções para a realização dê Investimentos sociais que destaque a saú!dê'»: '̂uca^r^.?
justiça e a integração ao-mercado de trabalho: • •

.Promover o intercâmbio de informações,, experiências e colabcMaçâô ènve !QNG^^iè v.;-'"
;Atoresgc\/ernamentáis.empresariaiseamidía: . ' * • ."VC-1.
.incentivar, criar e manter unidádes de ^sino, pesquisas e' serviços,- cooperatré^,»'*:* ...'
;entoresas e outras entidade, printípalmente doterceiro setor; ' •' .* .' • *
'̂ ocofãjar ò financiamento sus^láyel de organizações sociais através d'e ínid3tivas-'tí.&^: ••
-^çêodeteòQrsósedôinvesliimehtoseslrialégiros:

a)

bí

c)

d)

e)

f)

9)'

h)í

'V-
e^trarigeiras. podendc',"!átndá! firmaVccnlratò de sen/íçd, convênios, parcerias é.acQÃÍos ''̂ , v
de ^peraçãb técnica com essas entidades^ sempre com vistas á promoção húmanác- e-.'".-..-
difus.âouniversitária: .
Realizar cgrsos, seminários, simpósio, palestras, treinamentos, capacitação; atuãli2agã4
especialização e eventos assemelhados: . ; J..':

.
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENÍTO PEREIRA DA SILVA FILHO
ORCIAL

Avenida Francisco Luís da Fonseca. 4Z Centro - Mirador - For« 98 8428-6478

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICASDATA 24/03/2015

LIVROAIII

Certifico para os devidos fins que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

EU,

!^)

i).

m)

n)

0)

P)

q)

r)

s).

1)

U)

V)

w)

X)

y).

Z)"

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DOMÉDIOSERTAO •'
'.5 '• • í'RUAR«IMUND0B0R6AG4LVÂ0.S/N.eAlRR0CENTR0 MIRAOOR.ÍM CSP-ÊSeSÇ-OOO"• .

• -í CNPJ; 03.667.683/0001-23

Realizar oqtras' atWidadÈ^- e '.programas, altruísticos. beneficentes, científicos, i"e) "í "
edLfCâ,cíbn^i3^e técnclógjcos que visem o bem estar comunitário, a preservação òO"'meio^"-' /
ambienteeiOforfaleciriierílçdoTemelro-Setor;. • •* : •
Captação, gerdnciamerrfd.-fprheciméKlo, opferacionalização. repasse e reembolso ííêv-''''
recursos a.at}vitíades..entida'des, programas, projetose assemelhados:
Acompanhaijiento, avaliação, condução, concessão, divulgação, edição, ejçecuçâif, .V?
gerencian^nto. Incentivo, integração, organização, pártlcípação,, patrocínio; planqjamebté- ^
e promoção de bolsas, programas de voluntariado, concursos, consultorias,, Cürsos.L;
estágios, eventos, pareceres, relatórios, prêmios e assemelhados; .
Associações, parcerias, acordos e participações, com pessoás físicas ou jurídicas, fefn /
empreendimentos e entidades públicas oU privadas, com o.-objettvo de cumprir-sujás'-:5
finalidades, reforçar seu patrimônio e custear sua'manutenção, nós limites.è nàfortüã da'."
legislação; * •*. " • -
Capacitação e formação de recursos humanos para gestões- comprôrfietidas-cir^^ ••
processos democráticos éticos públicos: ' . ' - .
.Criado, promoção e divulgação de novas metodofogias de avaliação do impacto,
políticas públicas, por rtielo deestudos comparativos em nível nacionareintemacional;,'..;"-v.''
Promoção do acesso, universal ó,informação, ao Conhecimento acumulado e à iiberdadê - •
plena, .de exprâsãb e. parfícípação,- atendendo em especial os grupos soclalmerife' '•
exclufdog:,. l .
Difúsâc e'âpolp á jmprCTsa alt^riètWa, con*jnicaçâo-ètetrõnica, dig'rtâlj TVS^e ráíJíó*''
çpmünilâriasl •' '" ' .wV'.'
Pfomover-e estimular-programas pedagógicos e cursos referentes à educação populafé
especial: ••.'vvV'--'?
Manutenção e enriquecimento permanente do acervo de dados, documentos, já'rnáS^"^.' ;
revistas, nacionais e estrangeiros.,bibliografia e outros registros relacionados a hráória' è-:-"
a memória dos movimentos e lulas sociais e gestãopública: ' * ••
Promoção.de estudos, intercâmbio e analise deexperiências administrativas brasileirãsf ê''\..
estrangeiras, como subsídios para a elaboração de propostas de políticas.públlcàsüC
municipais, estaduais efederais; '
Prcm,over assistência jurídica gratuita aos movimentos sociais, bem como, pfombvèr^á. '- •
difundir estudos jurídicos; * ,
Promoção e difusão dos direitos humanos e sociais, defesa dos.direitos dd consumidÔrV*:
daçfjança e doadolescente e preservação domeio ambiente: -v:.:
Pfon^vei' .atividades sociais, ambientalistas, culturais e esportivás be caráter.
abrangência comunitária^ ptenejancto, organizando e executando projétcs e prógrarnaV"."-
esp^ialmente ciirigidos;à'pppula(fãó brasileira, eín espacial ade b8'ixa renda; . '-'.y ;
'Ofw|cet essisjéncia •--'•q^om ger^cjar^nld e acompanhamento dos projétcs. èfeluaóésV

profissionais ,recon.h.dcidgmemè''QÚállíicadDs - à soóiedade. e especíalmenté parà-às *.\-.
oSariças e adoIéscerite.çaffinteg: nas seguintes áreas; Saúde. Educação, Comunica'̂ !/^

^al, esportes. Cultura, Lazer. Formacãò ds Mãn hp nhra Moir> ...ç^al. esportes. Cultural Cazér, Formação de Mão de Obra,
F^gejarnento familiar;
Flrrfiâr^ convênios com entidades públicas, nacionais e
p"ar<»ría. p dialogo local e solidariedade entre os diferentes segmentos àoôiàts '̂'

.participando junto com outras entidades deatividades que tenham interesses comuns: •

Melo Amólénte-jeV,--

internacionais; Estimulai; á '

% ,•

•^^rág^fo primeiro: Toüos- os objelh/os e. fímitíades'do hslituto se-'èpfâfn'h'--.'
integià^entedentro da Lei$.790/^9,,art.3'*. • .

16
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Certifico para os devidos fins que atendenfo a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

eú;i

• INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 00 MÉDIO SERTÀbV-'̂ -^^^ V•
?RUARAlMUNOOBOf?8AGALVAp,SM.BAlRROCGNTRO.M!RADOR«MA.CEP-6585ô-Cí»"-).- • i

• vív'" . CNPJ; 03.667.683/0001-23

Pat^grafo segundo: O resultado fínanceiro de quaisquer das' iniciatrvas contidas no •
4* será apfícados exclusivamente no desenvoV/menfo dos programas e projetos pertínen^. Cl.'-.!'
aos objetivos e finalidades institucionais doInstituto de Desenvolvimento dq-lisédlo
- IDEMÊSE, sendo estes recursos ópíicadosprioritariamente nòlenitóríonacional.'

Parágrafo (erceiro: Todas as atividades do Instituto deverão teccomo escopo, além''àe ': '
seus objetivos e finalidades precípuas, seus objetivos de assistência e promoçêoisoc^ij.o."-'. •••'
cpmprotnisso com a vivência daigualdade e o combate aospreconceitos e as dçcnmíõâçõêa -V^- !

Art. 12' -No.cfeeíivcltflrriehtD de-suas atividades, o instituto observará cs princrpios,*dá/:
legafidade\.iirpebo,aÍidadqi:iTiôfalldade.•publicidade,•économjcidade è da eftçlôncla é náo.fêiíí.

; qua!quérdisçrirrtriaçâo*c!è'ia^.cpr,"gênerçíourélJgiSo. • *. * '
Aft' 13®.-"A firfj tJè àmpfiar suas finalidades a instituição,.se organi^râ, em !arita'ô..L:.-."-r

disciplinará os seuS funcionamentos.

Parágrafo primeiro: Os objetos dóInstituto 'de Desenvolvl/nentó do Módio Sertájò.--. ' •
/DEA7ESE poderSo ser reaízados através de convênios ou auxílios-ri/iarKeiips''j'à'\.v\ •
entidades públicas ou prívadas, sendd expressamente vedadó o'exercício deativiisdes'àé-''À ' '--
natureza polHica 'partidáriè. direta ou indiretamente. '.-íh/j ••••

Parágrafo .segundo: Para cumprír seu propósito, oInstituto.aluarà por meio da' exe'«í^ô!- "•?
direta de projetos, programas ou planos de ações correlatas, da doaçáo de r^ursos fíçbw) ••
tiumanos e financeiros, ouainda pe/a prestação de serviços intermediárias de apoió a
organizações sem fins fucrafivos e ó/gãos do setor púWfco e privado e ainda dó le/ceih ^óir':-' ••
que atuem em áreas afms. - • . • ••

Art." 14? »-6 Instituto.-dfr Desetxy.ol)f ímentò 'do "lilédlo Sertâ.o - "iDEMESÊ; não remuá^a' iV;
e nern concede.yantagens'.p'tjêrieficids pôr qualquer tílufo, a seusconselheiros; mantédoiW/' "-'."'-
instiluidores. teof^tóres ou equivalêhtes, em razão das competências ou funções que*!h« sãá-'.^ *' .
atribuídas por este Estatuto, podendo, no entanto, contar conv bolsista.' empregadèsl^ v.'. '
estagiários e voluntários, bem como acolaboraçâo de servidores púbCiCGs eoulrosV-aléW^dè '̂
atuar, por meio de serviços de terceiros, pessoas físicas ou'jurídicas, conlrátgdaS,'qu-.'* N
conveniadas. na forma da legislação especifica. .

, *

, 15' • AInstituição disciplinará seu funcionamento por rpajo de Ordens Narmatíjiâfe/:' '"",'' •'
pela Assembléia,Geral e Ordens Executivas, enrútidas pela Diretoria. ." • •' ' •

• • • • ••A^.16'-A fim.de cumprir suas finalidades a Instituição se organizará ém"tantas unidadès.";'̂ -
de pt'a^lação de serviços, quantas se fizerem necessárias, as quis se r^efÍo'.'ffefàs-r'
dispr^ões•estatutárias. "• ... '• i'-'i.:: '
• ^tl-17'- Fica insfituído oTermo de Parceria, assim considerado o instromento^pasfe^ '̂;

deíiser firmadp-entfe «•Poder-Púb.íicq e as entidades qualificadas como Òrganizaçâd-da;. V" -
'Soí|iedadé". Civil de •lnleress.e'-Público je a•qujs. quer'outra enfid3dé'"que queiram celd&a/
quá^uer;'fidoV,de •'ccnvénid-itorn 0 •.lestituto. de Desenvolvimento do •Médio Sér^q^,.--''
ÍQEMEi^, aSsim destinarldcf^ fornpaçâcde vínculo de cooperação entre as partes, paVàto"' " v-'
fomento e a rlAS-^rin/tl^CaHe^ria inianaeca Ha anUHaHa nroM>et/^ na t al O TOnfao' HríCaW'
y.

Art 15'
emitidas

execução das-dlívicfedes de inter^e,da entidade previstona Lei 9.790/89
A ' / • . .'roíl'-,:
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-cSSfiS^^s devidos fins que aten^ent^ , ]

» , * - f V •; *"•

•\-- ; •,;;>•-^ív iNSTft^Dé^^

' Art. 18» -Na consecução dos seus p ;••••" '
Sertão -

roEMElE^elaborarâ mantendo Órçámenló;.:,....
srj?.s=ssJK=,-.-.—• -^^my ^

Art 19° -Para cumprir seu propósito dà^ter^a^^em'̂ ™»^
• projetos, eprograntas ^^^,'„^=d11pSio

• 9 790/99- . '••'i'"';- ".•.••

. Parfsrafo- dnico; ."r^So"Sunt awlfS .
• -de a/güm membro' oü essoóistfo. o. • desdeque omesmo fífo tenha-• f!^-' ' ''>

. • • • '•• •'• .' i- • aK.ow.iinii : 'i )..V" •capitulou .
DAADPWNISTRAÇAO

Ad. 20° .oinstituto de Cesdnvoivimanto do Médio Sertéo - iDEMESE sê^
administrado por: • ' • '

EU.

I- Assembléia Geral;
11-Conselho Diretor;
III - Conselho Fiscale;
IV - Diretoresde Departamentos;

•1

18

iV-Diretoresdeuepanantcmu!,. - . . * • \?v\; ; '• •.•••

, Parágra/o Lnitóíto ergúdBârie°r: •.
.. . '. :-• • .yiffX'-

': • • • •
. ,,

•̂ . • Parágrafo terceiro: As °PP^?f fsom^es Presidente;:eA} :•.•/ "I
podendo ser reeleito. ' . ... • •• w' •

••Parágrafo <'̂ =;J°-4áâfS°ôr^õ telZ^e^s '̂l^sànies. ou/as aW3{^;áái.',1.•
SS^,fgS::^"»-- '̂=FV.doar..4°. . •••,^::V^.;

' Ar. 21° -AAssembléia Gerai, O^áo soberano da Insfituiçâa. se oonstiuirà dos séd^v^:erit pleno gozri de seus direitos estatutários em partrcular. . • •• ,
•1-Beg'e(édestiluirDiretoriaeqCoriselhoFiscal; _ ; ... ;

0^™ .'.-. • I
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Certifico para os devidos fins que atendenfo a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

: ^ INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉD/Ó SERTÃO- "
• . • • • f RUARAIMUNOOB£»BAGALVAO.S/N.BAlRROCENTRO.MWAt>OR-MA l^p eSeSO-ÒOO / '

• V ••ÇNPJ;03.667.683A)001-23

- "-I'.-P^ópôr Baprovàf^_admiss3dí derràâsâo de novos sócios efetivos* e l)enemêrítõ5,'
. em como referendàpos-sôcTQse/etiypse tiéneméirítos indicàdos peladiretoria; V-

I" ~ Propor e aprovar a exclusão de sócios de qualquer categoria, cuja coViduíâ
revele-se indigna de pertencimento aosquadros associativos da instituição: ' ." V. .' •

\y •

IV - Examinar e aprovar or^alòrio, balanço e contas anuais dadiretoria: '*'•! i-..---

V- Autorizar e deliberar sobre matérias de interesse da instituição; _•• V •

VI-Autorizar e alienar oú instituição de ônus sobre imóvel pertencentés àínstitúi^á;- '̂!:
. VII - Deliberar sobre relatório, demonstrações finánceiras e*contas an.o"às^l'V'' .' ' '

apresentadas pelo Conselho Fiscal: :

VIII-Manifestar-se sobre o programa e orçamentos anuais; '.V-. i':vjv' .

' IX.^ Aprovar,, por rrajoria absoluta deyotos.jas alterações ao pfsRentfi.Fgtatut^ •
extinoãn f1n*n IhQtitlltn i4o'naeQnuÁt>i7hiantn iripaur^oi»' 'Ji..

Desenvolvimento dò Médio Sertão - IDElVfESE, ou que lhe.sejam subm0tidáí.'4)êláÍ'''V'''.*.
Conselho Diretor e pelo Conselho Fisçal ou o Diretor Presidente; . "

XI - Emitir Ordens Normativas para funcionamento interno dá InsWuiçáo-e/du outras-qgs^./l
julgar necessárias, assim comoa reforma do Esfatuio; : *• V'

II -. Pelo Conselho Fiscal;

•• • •; • •• ^ V' a
ArL 22® -AAssembléia Geral se^reatiza.rà. ordinariamente."uma vezpor.ano para;"

' ~ Aprovar a proposta de programação anual da Instituição, submetida pelo Conselhó**. • •
Diretor: . . • • * '.V"

Ilj^ apreciar o relatório anual dqConselho Diretor;

. III -'Ojscutff è homologar as eontas e-balanço aprovado pelo Conselho Fiscal e/ou " '"
auejurgârnécéssárias; "... .

Aü 23® ÀAssembléia ôerál€8 realizará, extraordinariamente, quando convocadar <;

I - Pelo Conselho Diretor. • ' • .

Ill-r Pór requerimento de t/5denúmerod&sóciosqultescom.as obrigações soda^.-

Art 24® - Aconvocação dá Assembléia Geral será feita por meio de edttal\áTixãdé*na
•sede da; Instituição, e/ou publicado na ímprènsa local, por drculares ou'outros. rr;eròi.';.vi'-''

; ; conveniOTtes.com antecedência mínima de 15dias.'

EU,'

19

Escrevente Autorízado(a), EM
FÉ.

15 DOÜ-l

JS

C ri-o

> I
Qí J
UI «

(/} J

^ o

çg S
gs

o =:

O a
o

/

O l/l a
(J O C £

Q UJ O

®cg0

t N úí Cü ..



IA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
onciAL

Avenida Frandsco Lufs da Fonseca. 42.Cenbp - Mirador - Fone 988428^78
REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

LIVROA

N° . 669

PROTOCOLO

FOLHA 077V

Certifico para os devidos fins que alendento a requerimento, que revendo oarquivo desta serventia verífiquel
existiro documento do teor seguinte:

- 'é• INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PO MÉDÍO.SERTÃO' --. R«JARAIMUN00B0RBAGAIVÂ0.S/N SAIRROCENTRO MIRAOOR.MA CEPSSÔStKIOO-
CNPJ: 03.667.683/0001-23

. _^f.'̂ 9r3fo-prímelm: Qualquer assembléia se instalará em prímeimconvòcaçào-comk^^^^^^^^^^^
• . ' •'"3nna0ossócK>sè.ehs^nàaconvòoação.cornqualquernumero.... •

•' ; v"!-'f'™ ^ "S'" tfos se.i mempfos^à V,
ArL 25" - Ainstituição adotara" práticas de geslâo administrativa. hecessã[iàs'-'è^"^ír.V;

^Cientes, a wibir aobtenção, de forma individual ou coletiva, de beneficio evaKtagíis'-:':'

h^IsriTdnrt^ participação nos processos decisórios. sob aLei 9.790/99.-V

^ disposto no presente Estatuto ató •cóãstóof^íá*'̂ --'reformavelno tocante àadministração, tíe modo que pode/áo ser a/feradas-a deoom/Vjacãô-;»'"

Art 26". o Conselho Diretor será constituido por:' '' V.'.'

I-'DiretorPresidente;'.. • ' ' • .•.í'*
-.11-Diretor Vlce-Presiclente'; ; - '• ''

• • IN-DIrêt.brAdmjnlstratjvd • t - • •'
*IV-Diretoç f^inanceiío • '

ELI,-.

On,ando,o da Consolho DMor oerà de quatro m.aóoa^^ip^U^
concorrer á reeleiçSo.

Ãrt 27" -Compete 80 Conselho Diretor: . * '•
orar e submeter à Assembléia Geral, a proposta de programação-

' * . • • ' ' '

II-Executara programação anual de aâvidades da Instituição; • '-v •
m-Elaborar eapresentará Assembléia Geral orelatório anual;

püblicas e privadas para mutua colaboràçâo'éà''-7''-7'
atividades de interesse coipum; * . * : . . -

*.• '• ' ,• , ' i * ' * ' * . . . • »

y- Cón^atar e demWr^fuõcionãnos:

I - Elaborar

Instituição;

• VI Regulamentar àá Ordens Normativas da Assembléia Geral e emitir'Ordere '' '-'̂ '-

néSs"sâriasr'' ° «to «"stiluiçâo a outras
estratégia para captar recursos necessários à•|nvlénlaçác'dM''''

t^iwogramas e projetos do Instituto de Desenvolvimento do Médio .planos

lOÉMESE;
J.

20

\íã

E^revente Autorizado(a)\ EM 24/03/20Í5.

«c o
C3

l£C9

oe UJ

o c/3
1 • 1

o
UInJ

s

C9 5
LU u-

QC Ul
LU
t •

S

O
CJ

LU

O

<L UJ
O

"DtvJ
. in
MO
w

oa®
-to®
i.Tr
D-crr>-

—

u®
-ffi
75 o M

-30W

Oi LJ ®
751- V
o=>®
H.®

(_i ui C

U O—:

i->ro o
vO —

^ ® «1

«H *» N
1^05 -



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
OFICIAL

A\«nida Francisco Luís da Fonseca. 4Z Centro - Miiador - Fone 98 8428-6476

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICASDATA 24/03/2015

LIVROAIII
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Certifico para os devidos fins que afendenfo a requerímenfo, que revendo o arquivodesfa serventia verífiqueí
existir o documento do teor seguinte:

I

EU,^

*/ • % ^ y'

INSTLtUTODÉ DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO
'• ;• •^"RUARAIMUfÍDOBORéAQÀLVAO SíN BAIfiROCSNTRO.«IRAOC»-MA.C6P-6S85(W»0 ••-V-' ;

•> ••• • . ^GNPJ:0á.667.683fl5ooi-23 • 'O*
•• Vil! _ cAkeí. jjg .Descnvolvíminto ip K--^ .

' . * • V* **

\ VIII - Manifestar-se sóbrè normas básicas do Instituto
Médio Sertão - IPEMESE;

IX - Manifestar-se sobre filiação e desligamento de sócios:

X- Manifestar-se sobre o programa e orçamentos anuais propostos pelo Fresídentôf. •' ív.-'--

Parágrafò primeiro: O- Conselho Diretor do Instituto de Dssfíni/riix/imiifíf '̂'
/tféd/o-Sertáo -'/OE/WESe se reúne por convocação da ÁssemliJéia Geral, do Consetò:"'"-:':^
Fiscal, do Presidente ou qualquer deseus membros. Em caso de empate nas váàçÓeK'̂
deliberações, o Presiderite proferirá voto de Minerva. ... C:

Parágrafo segundo: Neste Esfaíuto. é vedado aos membros do Conselho\DJie1õtUT'j
do Conselho [Fiscal 'perceber quaisquer reçiunerações, direta .ou indiretamènte.''peF
presta^qe^^os oü^fie}ò'exerclck>:<ie cargo nòConselho "Diretore no Conselho
-nâotêspond&^do.,sub(Jiariamente.'pBlésèbrígaçS9s sociais^ • .

. . Art.28«-O Conselho" Diretpr se reunira no-mírilmo uma vez por mâs. i.-cVv.'

Alt. 29° - Compete ao Dlretcf-Presidente: • •••"! '

i - Representar e fazer cumprir a legislação, o presenie Estatuto; demais nprmaV"'
decisões dos órgãos de administração do Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão*-^ V'
-IDEMESE; • •

......

.11 - Representar O InstitiAo de DesenvoNlmento'do Médio Sectão - X...
aUvae passivamentejudicial eextrajudicialmente. . "

IDEMESE,

Operações

..-IV--r.^qecidic "sobrê próc^dimenlos' é normas operacionais do'" Instituto .;"á^v
Pes.envolvímento,'dO'̂ Mêdtb Sertão -*'IDEM£SEt omissões, exceções e-interpfetaçiSss;
inclüsive 30í»resente Estatuto', podendo designar Diretores: X'

V -- Contratar, •estabelecer ^azos e condições de trabalho, definir e -déle^",'̂ »."'.'-
atribuições aos empregados, voluntários, estagiários, bolsistas, colaboradores e pféstedôtW'- ' •'
de serviços do instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão - IDEMSE, noméaf
diretorestécnicos,de acordo com a fegislaçâo e normas internas; .

VI - Abrir e encerrar.Contas Bancárias, ássinar chequeis", fazer nwviniepíai^^j''.;'!"
banràTias e .financeiras, émilir fecibos, quitações, firmar "dbnvênios. contra.tòs!'acoW;^."*X-'--"'
ajustes, corresponcíências è outros documentos inerentes ao In.stitufo de Desenvolvimqnfo-': ".'X
dotWedio Sertão-IDEMESE; X'i'v

• Vil -.Tomar decisões não atribuídas a outros dirigentes do'lnstítütó*"àÈPr
DesenvolvimentodckMédio Sertão-IDEMESE:. . -
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PROTOCOLO

LIVROAIII FOLHA 078V

Certifico para os devidos fins que atendento a requerimento, querevendo o arquivo destaserventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

' '•?. INSTITUTO D.E DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO'*-vi'-.'.:
-r eOARAIMUNOO.BORBAGALVAO.S4iJ.BAlRftOCeNTRÒ.MlRAOOR.MA CÊP-SMSO-aOp

• CNPJ: 03.667.683/0001-23

VIII - Convocar a Assembléia Geral, ao Conselho Diretor; o Coràeího Fiscal do-.
Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão-IDEMESE;

IX - Relaclonar-se com pessoas físicas e jurídicas de interesse-do" Instítuto .'dê;
Desenvolvimento do Méd|c>-Sertão.'-IDEMESE,' • •

•X-Cuoprii'prôMs.e exigências-da'legislaçâo. do presente Estatuto e"d.emais;norm^.
Internas. co'nvênios;acòrdôs é.ajustes;-

XI - Realizarçutras atividadesdefinidas pelos órgSos de Administração ou atHlwí<faç.vv
por normas, acordos, convênios,conlràtos.e ajustes; • ' •

XII-Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno; ' •

XIII-Presidir a Assembléia Geral; .. •

XIV - Convocar e presidit^.as reuniões do Conselho JDirelor-e/ou òulras*julgada^.
necessárias; . * ' ' . .

IX-Assinar documentos relativos à alienação deimóveis; '.V'

•X - Assinarcontratos de empréstimos, dividase obrigações; • '

Xi.-AssinardocumenlbsdanàoÉ)ensimóveb'.^garantia; '''-j",.:'-
; •XIII ; Assíqar cHeques. movintóritáções .bancarias-e financeiras, récibos, quitaÇ^s."

conv^ios, corifralos, ácorcíos,.ajustes, correspondências e outros documentos innrnnti^yvft
Instituto de Desènvolvimenta do Médio Sertão--IDEMESE";

IX - Assinar documentos relativos á alienação de imóveis;

X- Assinarcontratos de emprtetimos, dividase obrigações;

XI - Assinar documentos dando bens Imóveis em garanba;.

Parágrafo único: Toda^ fs .atribuições do Presidenie são
assinatura de cheques e outros documentos. • " -•iv-

Art. 30° - Compete ao Diretor Vice-Presidente:

/ I- Substituiro Presidente em suas faltas ou impedimentos: •' •

I!-.Assumir o mandat'Q.;emdasõ de vacância, até o seu lérmiho; •

líi - Pfèèlqr,. cie"tT^.do geral". 'sílâ.colabo.raçâo ao Presidente e/ou outras qúêjuT^çVi--^
hecéss'ána; •* ' ..

Art. 31° - Compete ao Diretor Administrativo: . '•'*

t." Pfopor a contratação e admissão de funcionários no Interesse da geètâo dà-*
institutó:
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
MIrador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
pnCiAL

Avenida Francisco Luís da Fonseca. 42. Centro - MIrador - Fone 98 8428-6478

^REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASOATA 24/03/2015

PROTOCOLO

LIVROAIII FOLHA

Certifico para os devidos fins que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

= INSTITUTO DEDESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO" ;"';"
• ^ RUARA1MUNOOBORBAGALVAO.§W.BAIRROCêNTRO.MIRAOOR-MA CeP-6S85lMJ0o'"--'-*

CNPJ: 03.667.683/0001-23 " ' '

II - Elaborar

de trabalho e projetos
rar em conjunto com osdemais membros da diretoria a prograrnação aritoL l-V'* '
ijetos do Instituto; " " '

' ' ' ' , . ' -•••N*III - coordenar com o Diretor Presidente em todos os atos de gestão do- InsHlytiS-":";''"":
sempre que necessário;

.iV - Coordenar a elaboração de projetos e supervisionar as áreas'de freinámeritôiê^-* '
divulgação;

._.V.-.R^jcar todos.qs atbs.de-.-geslãd que'Ihe forem detèrminádo5"peio"diret6f '̂í'''-"'.'
. Presidente; e' ' , •

VI - Cumprir e fazer turtiprír os estafutds e demais normas, que regem o Instrlu^..^ •
sempre na buscado alcance de seus objetivos sociais; •

ArL 32® - Conste ao Diretor Financeiro:

I - Movimentar juntamente com o Dirçtor - Presidente, conta bancaria', bem
criação eencerramento de contas em bancos, emitir, endossar edescontar cheques èí*;»' "• •
de crédito do Instituto, contrafr c^gô^tó e assumir compromissos de r^[wns•k>ílaádè• '̂••H• .
em ndme do Instituto; ' • • . • '"oV;"

II -Acompanhar esupervisionar contas edocumentos junto àcontabllldadei planejar '̂••
supervisionar a execução do Orçamento e asatividades de captação de récursGâ; •

• l<l-Na-c^de-vacãndaoUjrTipedirnentodoDiretorPresídenle.emconiunto-K)M-;.''?:''-
diretor adrrtnlstràtjvo mov:iiWntar cpnt^ bancarias;, enítir. endossair edwçontar chequê^e'''
lilulòs.de créditos ,dò. lfistÍUjlo;*cfcn'traÍr. obrigações* e assumir côrripromissôs"?-.de"
responsabilidadesdm"doIbstituto;'- .' ' ' .

. *• • * ♦ í •*.'* «iV - Colaborar com o Diretor Presidente em todos os atos de gestâo do".ír^ttta}\v/ '̂.
sempre que necessário e apresentar bimestralmente o balanço das contas da Enlidátfç;^"'í
Diretor Presidente: •

V - Executar a prestação de contas .do Insfituto de acordo com ás regras déstê •
Estatuto: •

•yi - Praticar todos os atos de gestão que forem délerrrànados peto Diretor PrBsidènÒíi
e: . ' . -. * • »••••*«

VII - cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais normas' queiS.èguem o-.irislÍtotó/\,"' V'.
senpre na buscado alcance deseus objetivos e finalidades:. 1 V.vr*'v..;-

Ãrt 3àV0"Cqnseltiò*Fiscal:*

S2 &
os LU
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LU ^
as LU

S ã

079

- u uunaeino Píscai:* . ••• ".v •

• *••

*• . OófySü-fssfionsáve/peia-f^cafízsç^^ií&
cuiúpríniento das decísfcs'dp-.^ssfeVnbfé/a Geri/j, fanto sobre as operações rinslisticds ço?bo •-''lí'•

. adminis(ralhfas e financeira^s, cofislUuitto por 03 (três) membros efeiivos. e seus respec^bs^^ ^ »
supfenfes, eleitos 'para mandatos de quabo (04) anos. sendo.que podefn partàii^r;^^ '̂--]''.''.
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Certifico

EU.

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
OFICIAL

Avenida Francisco Luís da Fonseca. 42. Centro - Mirador - Fona 98 8428-6478
REGISTRO DE PESSOAS JURIDIGASDATA 24/03/2015

para os devidos fins queatendento a requerimento, que revendo o arquivo destaserventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

.."í'..!;' I INSTITUTO De.DESENVOLViMENTO DO MÉDIO
•T BORBA GALVAO.SíN. BAIRRO CENTRO MIRADOR-MA CEP 85830-(lCld'r •' "•

^ . • CNPJ:03.667.683/0001-23ree/e/çso por maioria absofuía, pela Assembfêia Geral, com atribuições e poüeras -que lhe-
são conferidos por lei. afémdos seguintes: '

Parágrafo segundo: Em caso de vacância, omandalo será assumii/a peto-respècíií^o^í ••
sup/eo/e, ató o seu féonino. • .

Art 34'-Compete ao Conselho Fiscal: ' •

.1 - Manifestar-se sobre o programa e os orçamentos anua*is profXJsfos tcÍòV.'-'
Presidente e ao Conseltio Diretor: . • • V • • :*íV

. . • • •

. .IIV JWanifestaf.se.€qbré relatórrp, .demènstràções financeiras e prestação dé contás^
•anuais da Diretoria:- * " •'

^ • III -• Manifestasse-'sdbre. outras-matérias de interesse do fnstíVuto
Desenvolvimento do Médio Sertão - IDEMESE. ou que lhe sejam submetidas pèíòsi-s&rv/;.;
membros^ pelo Conselho Diretor oupelo presidente;

IV-Examinar os livros de escrituração da Instituição: , .".'•--V
V- Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho,financeira exorit^é:^-

sobreas operações patrimoriaís econõmico-financeíras reaíiz^as pela Instituiçàb?- • •-•''••ívf-"'-V
VI - Requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempd: d.ocuTOntà '̂̂ :-:*''

comprobalona das operações econômico-financeiras realizadas peíd Instituição: •
•Vil-Acompanhar otrabalho de eventuais auditores externos indep^dentes; •. K''!';-:

VH! - .Convocar exbgbrdírrariaríiente.a Assembléia-Gergí •e/ou outras julqaabs/-
necessánas;;,.', •• . ^

>, /• pnme/ror-.Ò-CpnSs/Ao Fiscáiwúnir-se-á ordinariamente uma vezDòranoeôxtraordinanamente. pordeliberação própria ou quando convocado pelo Conselho DJréío^J i-y-' '.:
Parágrafo segundo: as deliberações do Conselho Fiscal dèverSo serregist^ès-flaS

atas de suas reuniões. . ..

Qw- terceiro: OConselho Fiscal- do Instituto de Desenvolvimento dq /líW//>'• ••-•serteo - ÍDEMESE se reúne^pot convocação da Assembléia Geral, do Rrèèfdérite-exíó- ''y-
Conselho Diretor oupormetade de seus rriembros.- . • . * '

I •o prerrogativas do Conselho Fiscal sãodes^nadas ôeà'̂ ?- .
Lpi 9.790/99. inciso lll.doart. 4" . . A'-.'

• Art: 35'- Dos Departamentos:

, ^ dissolução ou.fusâõ.dos Departamentos.é daccmpeiènciã'dõ"-
iintS

Ias
\ • -5/1 • .•••• , • '•

' Ü/r 3^^^.

E:^reventeAütorizadoCa),pM 24/03/2015"l^Ò:.-;

N° 669,
PROTOCOLO

LIVROAIII FOLHA 079V
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mírador

BENtTO PEREIRA DA SILVA FILHO
OFICIAL

Avenida Francisco Luis da Fonseca. 42. Centro - Mirador - Fone 98 8428-6478

REGISTRO DE PESSOAS JÜRÍDICASDATA 24/03/2015

LIVROA III

PROTOCOLO

FOLHA 080

Certifico para os devidos fins que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

• .. L 'INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO •
r RUARAlMUN606QRBAGALVÂ0.SM."BAIRRCCeNTR0.MlRAD0R.MA CEP S585CM500 -r"

;»•' CNPJ; 03.667.^83/0001-23 • <
Sertão-IDEMESE", com aprovação prévia do Conselho Diretor. . ' • . "

Art. 38® - Cada Oepartamepto deverá elaborar seu plano de trabalho e submetê^lõ'aó. c/
Conselho Diretor anualmente, e sendo homolo^do pelo Diretor PVesidente. • "

Parágrafo único - Quando da profíosiçêo de alteraçSo do plano da trabalho^ apròi/fii^>.v\ •'
o mesmo déverà ser comünicadò hiediatamente'ao Conselho Diretor, para. v^tdeçêo'..'̂ à'-,-' •
atteraçab do rnesm^. • •

Art. 39® - Cada Departamento deverá indicar dois (02) metnbrós. sèndó^úrrt'*-',-.
coordenador _e outro secretário, para condução dos trabalhos, ^ndo' os- 'mesm^isí-^ *''.
representantes do Departamento perante o Conselho Diretdr, os mesmos serão esbolhidc^.'..-"
pelo próprio Conselho Diretor ^ndoescolhidosehqmologados.pelo Diretor Presidente. '-L"*' y

Art. 40® - ÕDeRârtamenlo plbd^à .remunerar seus dirigentes e particípantes/cenforirné.' ••• ••
definldó antepi^damehte óop.lanoxle-trabalho.apfovado pelo Con.selho Diretor e homo!ogd<fò-.V•
peloDIretcrPresidente.•

l'V

Art 41® - Os Departamentos te'r5o seusregimentos internos ou regras de Irataíhoi.^os':
quais deverão ser aprovados pelo Conselho Diretor e homologados pelo Diretor Presi&iité» V-"

Art. 42® - Cada Departamento terá autonomia administrativa e financeira^ obedecçhdp!-.-.
ao presente estatuto, às normas do departamento, aos limites oj^njentários aprowaík» fretósS";' ••
Conselho Direto'r e as demais atividades definidas no regimento interno. •' • '•* •

Árt. 43® - Os Departamentos deverão se-reunir periodicamente-com o' Cohs^ffio!: '
Diretor, para avaliaçãodos trabalhos, projetose programas. -• '. • • •' •'

.Art 44? • Casoa administração do Departamento não atenda a contento os obJetKçõ?';-. ?.; •
do "instituto-.de. D^envoJvímento. do Médio Sertão - IDEMESE" e as' prpí^áks*;'V-^

• formuladas'para sua. constituição.'ao*; Consel.ho' Diretor poderá nomear urrt intervealof;^/'?
períoródéterminado. *. •'• " j •' \

•Parágr^o, p/íme/ro.; ^Os departamentos e seus diretores serSo nomeados" p'ófa-"'.V""
Conselho Diretor, e homologada'pelo Diretor Presidente. . A .Vv -

Parágrafo segundo: Os membros dos órgãos do Instituto' de Desenvolvimentá do}'S '
A?écf/o Se^áo - IDEIVIESB não receberão qualquer remuneração, vantagens ou ier^éfictóé',' •'
sob nenhuma fárma, .pélo exercício de suas furíçóes, bemi como as atividades-.pps:
'associados do Instituto de Oesenvofwmerrto.do Médio Sertão - IDEMESE, cujw ^açôbs-
fsão hteiramente gratuitas. • ' •.

•'•j

• Al

' jiirlc '̂!
í aprov-

1-

EU.l

CAPITULO III
DOS SOCIOS

Lj 45® •Ó Instituto é constituído por número ilimitado de associados, pencasfísíoèfô^
L^nacional ou estrangeira que compartilham os objetivos e princípios do.Institiitçx'
^^pelgConselho Dirétor. São cüstríbuidcs nas seguintes categorias; -[''J

•Ásbgí^àofundâdoy:-''
-.Associadceíétivo:-•• 1 " ;
I• /^ssQtlsdc contribuinte:' ^ *
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mirador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
oncwL

Avenida Francisco Luís da Fmseca. 42. Centro - Mirador - Fone 98 8428-6478

REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

LIVROA 111

N° • ,669
PROTOCOLO

FOLHA 080V

Certifico para os devidos fins que atender^to a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

• .. • *'«

\ INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO • •. " '
RUARAlMUNDOBOR0AGALVAO.SW.8AIRROCENTRO.MiaADOR-MA CEP 6SS50-000 *

CNPJ: 03.667.683/0001-23 ... '

IV-Associado voluntário;
V • Associado benemérito:
VI- Associado patrocinador;

ArL 46" - - Associado fundador: pessoa física que estweram-presentes.ria AàèfT^bléi '̂̂ •'••=' •
Geral deconsütuiçâoefupdação.e quevenha a pagar anuidades. ' •

• ' Assocíàdo.éf^tívorpessba/ísicá. asilado contribuinte, quedêhha pàrtíciMda'
; das aiividad^ tJd Insdtitto-de-O^envo^ntnento.do Médfq Sertão - IDEMESE, por prazó^p-'.-- ••

inferior, ã um.(Oi:j Snd cpnsêcuüvo: sem feitas ou sanções administrativas, o qual
convidado a compor a categoüâ. á convite do conêelho deadministração e que venha a padarí'-';" - *
anuidades. ... '-. X"'

Art. 48® • - Associado contribuinte: pessoa física, que venha a soiiçitar a saa"ádésaV"
após Assembléia Geral deconstituição e que venha a pagar anuidades. ' •'' '• . 'h'' •

Parágrafo único: A categoria de assoc/ado .coníribu/nfe*poderá ter atíbcaiègoi^s- h'/ --
conforme atividades a serem desenvolvidas que deverão ser regulamenladàs íià.reaiméríi&^ '̂ -'
tntemoespecifícam. • ' • * • . , . ^ '•

ArL 49® • Associado voluntário: pessoa física que venhâ- a compor os seivíçps ••
voluntários do InslHuto de Desenvolvimento do Médio Sertão - IDEMESE désenvDWrflÃtG^ "^
de suas atividades, estando Isento de pagamentos das anuidades. ' jV .

ArL 50® -Associado bénemérilo; pessoa -física que tenha prestado serviços relêvâbtes''- •* r" •
ao lnstAulb.cte-Desqnyolvimento..dO;!Vl^dlo*Sertóo - IDEMESE. que séjà por.ativijteídQ'!:-'/

. voluntária, quer seja pcr^db.açpeso cdntribuíçfíes'. cuja titulação é concedida-em ASsèmWSia-' *": '
Oerale-estando .isçnto de pagamenlò dè anuidades. .-

ArL 51® - Associado patrocinador: pessoa Jurídica que patrocina as ãliviàad^•'Éíc^,''•^•• "
Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão - IDEMESE; de forma constante''ok; • ^
periódica, que venha a pagar anuidades ou não. • • ' '

. .. • '•'•i" '
Parágrafo primeiro: Mediante proposta fundamentada da diretoria e com aaprovaçãáda'̂ '''' '- •'

Assembléia Geral, poderão sercriadas outras categorias deassociados. .-. "í'"" -

Parágrafo segundo: Os assehiados. independentemente da categoria, não respoácl^?''-'̂ ^
subsidiana ou solidariamente pelas obrigações do Insliluto. não podendo falar em seu riam"'- '
salvo se expressamente autorizados peloConselho Diretor. •J.':"'".i

Parágrafo- terceiro: Aqualidade de associado é intransferível, salvo-aos herdeiros •
associados fundadores.^- . ; • • . -iV'-.

• ,^3nf9^quarto:'hfèhhum_associàtíb poderá ser impedido de exercefdireito oa'fuh<}So 'que íhd tenha sido i3gnirqameD(&conferido, a nãç sernos-casos e pela forma''pfBvisíds •
ount^tatuío: • .• •••.•

•yv y • ' : ' . •.
«Tufofo: Poderá fUtar-sé aoInstituto de Desenvolvimento doMédio V.'"...

InS^iüo físicas ejurídicas que exerçam atividades compatíveis com os oft/efivós cfo.";

EU. •
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
Mírador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
ORCIW.

Avenida Frandsco Luís da Fonseca. 4Z Centrp - Mírador - Fone 98 8428-6478
REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

LIVROA 111

Certifico para os devidos finsque atendento a requerimento, que revendoo arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO aERTÂòV^V"'̂ ?.-
RUARAJMUNDOBOPSAGAtvAO.aN. BAIRROCSNTRO MlRAOOR.MA.CEP'65850-OQa -r • 'f ' *

CNPJ: 03.667.683/0001-23 -

Parágrafo sexto:
, fornecida pelo Instituto.

Parágrafo sétimo: No ato dé-admissão, o associado firmará documento manrfdsiàPf '̂", '̂-''
concordância com as dispostas estatutárias e .com as normas internas da Ins&^tOr •

• compreendendo^e a não praticar atos Que pode/n colidir com as'fínalidades', interessei d ' :
objetivos do Instituto deDesenvoMmento do Médio Sertão-IDEMESE.^.- V''":-.:'

Parágrafo.séfimo; .Quando o Associado não mais qu&er ser sócio do /nsWúfo,-p8p
poderásernega^edBr-$e^'aseuffedtío. • ; . . ' '.-.r- /;

. èAPÍTjjilo IV • /'.•••v-'.-
. '.tíA-Âbfeil.SiSÀO. SUSPENSÃO,-EXCLUSÃO EDEMISSÃO

Art 52®. -Para admissão do assodado, omesmo deverá preencher uma ficha radaàt4,t;"'-?;
a qual seráanafisada pelo Conselho Diretor, e uma vez aprovado será informado seu-nâiiíeró'' '

^ de matrícuià e a categoria a que perterjce.

Para assocfar-se. o candkJalo preencherá proposta' de

Art 53® - O convite para efetivaro associado contribuinte, será em forma de
sendo encaminhado pelo Conselho -Diretor e homologado pelo présidente. ao ter cuiihpr^ -d ' •-
prazo de um (01) "anos deass.octadç, conforme o presente estatuto. •

Art 54® -Aex^içâo da categoria de aásociado benemérito e honotàrio será'decícjitó •
•. pelo Diretor Presidente e homologado pelaAssembléia Geral. .

Art. 55® ^ Quando um associado infringir o presente, estatuto ou venha "a. êxércér." ".'v"
. atividades que. copiprpmeta. a ética, moral ou aspecto financeiro dd lns'titÍ4ò--iÍè.;. V''-

Oesenvqlyjméntò-do iVlèdIo Sertão - IDEMESÇ, setó passível de sanções da següinle-fbnrr^/- ,•

•• • • • I.-ádvertêficia.pprtócrjtó: .
• • • íi • j-..-_L..- .L.: V,--II - susp^sâQ dos seus direitos'pcfl- tempo, dèlerminado:

fli • exclusão doquadro déassociada; ^
••A

Art. 56® - Aadvertência por escrito será elaborado pelo Consfelho Diretor, coni avfeõ de..''
recebimento, informando o motivo. . * •'

Art. 57® •Ocorrendo â repetição do fato, oassociado será suspenso dos seus dÍreitQSc.Í^rV-7.'"
um prazo não sgperior a cento e cinqüenta (150) dias corridos,'pelo Conselho'DifeÍòr,-.§m •
exposição demofivos. • ' •'

j .Art 56® • Perdurando o fato, ou que venha a acarretar em mafe transtornos, no praiõ.de-l .
: qoze (12) meses corridos, o associado será conduzido peto Conselhb Diretor a pautar juiijb'é--' •' ' •

/^sembléia Geral extraoriJinária, sugerindoa sua exclusão.

• , I ' 59®.T-Quandado epcamlnttoi^nlc do associado pare sua exclusão, o rnesmò:tq>á;. V.*
-. , 'dirãitóIãa€fasa'náAssembfe|a Geral! i 4*. ' ' •'* • . .'7-/•-.• 1•

' A_r£ GO® - Oassociado excloido poderá retornar ao quadro de associado, após trés.'(í)3)'-' i •- ••
ancs de afastamento, obedecendo às recomen'dações determinadas no estatuto e'r^ÍiTtóntQ"'.V.." ;

• • interno. ' ^ '«v •

1 . .27 ^ '
• • '•
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LIVROA

Certifico para os devidos fins que atendentoa requerimento, que revendo o arquivo desta serventiaverifiquei
existir o documento do teor seguinte:

EU,

• Art. 61° Para demissão Espontânea ôo Associado, basta o mesmo encafninhaR •
solicitação do seu afastamento temporário ou definitivo, através de uma corresponílôteai;- '̂V-
dirigida ao Diretor administrativo do Instituto de Desenvolvimento do WÍédb 6drtão -"f •
IDEMESE. • .

Art. 82° - Oassociado quevenha a solicitar sua demissão espontânea, poderá retofnáfáó'!-.-/--.
quadro de associado a qualquer momento, exceto quando *houver unra •prèCedéif^içíi ' "-.
adminlslrativa, quando do seu afastamento.

Art. 63°• Quando ocorrerfalta grave, por parte do associado, que venha a comprometerão '
Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão r IDEMESE, ao "Gonselho Diretor, poderá •. -'•'
excluí-lo. sem a necessidade de advertônciaou suspensão. , •*. •' •

Art. 64°; Tpdo^as^ociadQ encaminbado para exclusão, será encaminhado para' còml^Sp.' V:'
paraanalipeforriscerparecer.* .

. ..CAPITULOV

DOSpiREiroSE DEVORES DO ASSOCIADO

Art. 65° • São direitos do associado:

28.

• *V,•

I- freqüentarem a sede do Instituto de Desenvolvimentodo Médio Sertão ~ IDéMES£;''
II • usufruir os serviços ofereados pelo Instituto de Desenvolvimento do Médio' Sertão.- ''

-IDEMESE. .

iíl--participar das Assembléia Geral; • '•
IV- aos associados efethròs^ bndadores de se cand'fdatar a cargos'életivòs ]ú*ribí'ércí*'-V ;.

.Conselho.Diretora Conselho Fiscal,* ' • • •.
V•ao associado patrocinador poderá pleitéara cargo do conselho fiscar. . .'V.-.-.",'•••''
VI- votar e ser votado para 05 cargos eletivos;

Art. 66° • São deveres do associado: . • ' •

. I-acatarás decisõ^dgAssemWiaGerat;'. '.-"c

li -.atendecos'òbjetivòs ©finalidad.esdo Insfttuto de Desenvolvimento "do Médio'SEifeò"^" -'J
-IDEMSE: *• .'

íll fzelar pelo nome do Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão - IDEMás^^f
IV • participar das atividades do Iristítuto de Desenvolvimento do Médio S'effâ^^' * "

IDEMESE;: •' V'
V fornecer ao instituto, quando solicitados, informações de interesse decada meta! a$ã'õ

ou'aliyídade; • . * '
'.Yl - comparecer as sessões da Assembléia Geral, a elaçâo do Conselho- Diretor.*eí"

agregárem-seas.alividadesesqtenFdadesprogramadas peloInstítütd;' . .C'
yit - zelar pela conservação e,defesa do patrimônio do'Instituto, indenizando^, a críténo!.

do Cdtiselho Diretor,.pelos prejuízos que causar e. da mesma forma quanto áoS ínléressW;fe.:
AssocíáÇão. ' , ' .

. VIII - - comunicar.a mudança e alteração de endereço da residência ou do.-donTibj^io;:
satisfazer tempestivamente a pagamento de contribuição, de acordo fcstn a* categoriâ.-d '̂*
associado: " • ' .

/"**^85
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Mírador

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO
onciAL

Avenida Francisco Luís da Fonseca. 42. Cenbp - Mirador- Fone 98 8428-6478
REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

LIVROA III

Certifico para os devidos finsque atendento a requerimento, que revendoo arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

eu;

rfeV:.- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO.MÉDIO'SERTÃÒ VV--^.Í"v.
! ^ RyARAiMUNDOBORBAG«J.vAO.S«.BAIRROC6NTRO.MlRAÕOR-MA CEP.6855(W)C0-* '

-V-* " CNPJ: 03.667.6B3/0001-23 >v .

e/ou

que estejam em pleno gozo dossçus'<fifeitos.

ArL 68® - Atodos 05 associados,.IndeperxJentemente da categoria, são assegúraddV.cè ""'».'''"
seguintes direitos: • v--'"

I - assistirem e participarem, ainda que sem direito a voto, a toda e qualqder ' .
Assembléia e reunião do .instituto, ressalvados os casos em que os assuntos' *'•'* '
forem reservados e, ou. estiverem em apreciação ou julgamento sobre a - V'*"-'" •
permanência ou eliminação de associados: •
tl - serem eleitos ou convidados a ocuparem cargos-em Comíssõesfécní^'.' *.-^*-;'̂ -- V •
"ou Coordenadoriasde ações e projetos;. '
(11 - freqüentarem as sedes do Instituto e utilizarem os respectivos sèrviçcs de *
forma regulamentar; k'*.-
iV - participar dè apresentações, festivais, cursos e congre5sos'promovidõs. í •''• •."i-
pelo Instituto; . . • • .
V- recorrer por eãcrilo*. dasdeosõeç do Conselho diretor ou dequalquer outro ó^o. -
do Instituto.' j-

. Paiégrafo.primelrór.&.exenifcíQ tío Conselho Diretor depende da Teguíadd3d4^-d^\''':[
situação a que pertençam, oá Apàociados. inclusive, do pagamento das contribuições dévkfas^;' '•

• V;í
Parágrafo segundo: Nenhum associado poderá'ser impedido de exercer dire'i^.i6uí'.\''

função que lhe tenha sido legitlmamenle conferido, a não sernos casos e formas préjrlslóf^.'
e no estatuto. '

ArL 69® - Os associados poderão fòrmar grupos de trabalhp independente da estnátúra5''V'̂ * •
administrativa, para desenvolver.atividades como: ' '

I - serviços de voluntariado; . .
II-realização de eventos de confralemizaçâo; " ..

. III -grupos de estudos e pesquisas. ' "V' -'»-" - '

Parágrafo único: Para realização das atividades, basta comuntcarem^á secmíaihiâo:'• '.y
Jnstítuio deDé&ehvo/vimenfò do À^dío Sertãp - IDEMESB indicando um responsávelfjeiàs-' ' -•
atividades}^. L -

ArL 70® - Os associados nâòtcspondem,.riem mesmo'subsidiaríamente' p^s.ençaigòs"'̂ , '-.- •
da Insütuiçâo; ' ' .

CAPITULO Vi
DAS ELEIÇÕES

Art. 71.® • As eleições serão convocadas ab^avés de edital a serem fixadas em topaiã .. f .
ri-jb .> ntou dwulgadas paios m.eios de coiriunicaçâo 30 jlrlntal dias antes dq .terjnirljj-:^;,.. '̂.-."."
!:iar:.IV

• • -VV'-
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LIVROA III

N® .669
PROTOCOLO

FOLHA 082V

Certifico para os devidos fins que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

EU.

• i.i •"V JNSTITtJTO De QGSENVOLVIMENTÒ DO MÉDIO SERTÃO '-'ÍV.'•
; v^CEP-65850J300

'̂ ÇNpjitia.eev.eôs/oooi-ga ' / " ;
elèiçõés pata o Cbnselho Diretor e o Conselho Fiscal serSo realizadas'

votação direta e secreta para uni mandato de'(04 anos com direito a reeleição) podendo 'ieàí--
nomeacío comissão eleitoral para organizar o processo cfe eleíçào. •*. % .y^*;

, */#•

Art. - o edital de convocação contará obrígatoiiamenle: • '• -•
\ I-a data da eleição e horàrk) de votação; ' ' •. •

ll-opra20de r^islro dachapa;
Ml - o prazode Impugnação da chapa: • ' *, st
iv-elaitaachapaqueobthfer.amatorquanüdadedevotos. •*

Art. 74" - Para exercer o direrto de votar é necessário que o associado esteja "qúitê dom -i -^
as su;;.< uoagações sociais e insaito como sócio 01 (um) ano daconvocação daeleição.'.

ArL 75" -.As chapas que concorrerão às eleições serão compostas de todos'os cafá^'.*' ••
. „.^vistos no. seguinte, estatuto e se jegistrarâc até 72 horas da data' dàs elèicõ^-ria.--'-'•
•Seaetari&dâEriHdade. \ . ' ' • . . ' /; ••

Art.- 76 -Pm ^4 hçras dá data dá'éleíçâo.* deverá ser tqrnando público A.cornpõsiçâo^jdp.' *.
^naoas. sò6 pe'na".dé nuli.iadedo pleito' .

Parágrafo únrco; Caso sejo rfíqisirada apenas uma chapa (chapo únha) aè''ehiÓ6^>:-í
.'cnlizadas por aclamaçãodos sóciospresentes. . ' • . " W• V..

Art 77"-Será eleita a chapa çommaiornümero de veto. • • "

Art. 78" • Logo a pôs a proclamaçâo do resultado de novo Conselho Dfretor e Con^lli?V"''í''-
Fiscal, os membros eleitos serâp empossados em seguida oú postériorrrtenfe/em"àat&a '
marcada.

CAPITULO VII • .

00 PATRIMÔNIO -V-'!••••*

Art. 79" - O patrimônio do Instituto de Desenvolvimento do Wlêdio Sertâo -V' ;
. 'OEMESE;, será constttLildo<ie'beng móveis, irtióveis, veicules, semcyentes. ações e-tltuío^ "

da dryidá.-Rúbl*^,e valcç^disponiveis quancJo-da"''sua criação e podern serapncad;9s
doaçõ^. dofações,. subv.erfçõeis, irados. Bens. direito?;.valores, receitas-e. outros \de>:-•••
venhdm a receber. prodozir--ou adquirir dp-'pessoas físicas ou jurídicas ou privadas,^
liaciónais. estrangeiras e/ou interrfaclonais. • ! i . "'i'

*• ' *•

Art. 80° -Areceita do Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão - IDEME^;*
pode ser proveniente de fontes de natureza patrimonial, mobiliária financeira, opèrâciònàí;
administraliva, de transferenciai recolhimento, valores. contriWiições. doações, dotaçõèç
orçamentárias e subvenções, que lhe destinarem pessoas físicas .ou jurídicas., inçlujndiiq;
podefpúblicò, doutras, dentre asquis rendas eresultados oriundos de convôniosr-contfátõs,
ajustes..accfdcs, serviços, produ^. investimentos, aplicações*, juros è usufrutos. " '.í.v- •.

Art. 81" - O orçamento do Instituto de. Desenvolvimento do Médio Sertâo'",L-.':
IDEMESE; é anual, oexercício financeiro corresponde ao ano civil, a Cqntabliidade adóè-,0*'-."-:/ '
regime de competência e a execução financeira observa no.que couber, a norma'de'dirêfe'';'\y-;.-
apllciàveis àsinst't0içõtó seímfins lucrativos e fijantrópicos. ' . '

1 •. '•
VI '•

• n •:

•-/
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LIVROAIII

PROTOCOLO

FOLHA

Certifico para os devidos fins que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

\ ^ t.J'

Art 82® - Os títulos de dividas e atos de oneração ou alienação do patrimônio'deyém'?
ser previamente autorizados pelo ConselhoFiscal.

Art 83® -Areceita do"Inst^tb de Desenvolvimento do Médio Sertão - IDBBIESÈ*" •• •
sera constituída por jóia de admissão, anuidade, doações, auxlllós. subvenções, convêhiôs':'
donativos, legados, rendas de exposições e feiras, e qualquer outro valor lhe forem dqstínado à"

presta*? ®eventual renda de seu patrimônio du dos seus serv^;yenhá:n-^i'̂

o - lucrativos, o "Instituto de Desenvolvimento do Médltx'̂ ".-
Sertão-IDEMESE;" aplicará sua receita especificamente: • V-.»-.--

I- Em c'ust©o e manqtençâo.dos seus objetivos desportivos e sociais: . •II Em ifístafeções necessárias ao-desenvolvimento desuas atividades; • V'
• 111'-r^^tudos 6 pesquisas;

•- " ^ t3éneficência,--ojivida a Assembléia Geral e medránte prdpbsta-dV
Conselho Diretpr; •• * ... : • -r r j.'..

Art. 85® -As sob/as verificadas do balanço anual serão incorporadas ao patrimônio' sôilaK?
ou leraó a destinaçâo que a Assembléia Geral determinar, sendo vedado.' porém'Siíà
dístnbuiçâo'aos associados, a qualquer titulo. .

CAPÍTULO Vlll '
DOS DOCUMENTOS REGIMENTARES ~"'

Ãrt. 86®- Os órgãos ádmintètrativos do instituto poderâVulilizar os docurnentbs'a^itò!*v''- V
para regularesprojetôs. atividades, meias e procedimentos administrativos: . '

I - resoluções; •. •
II - instruçõesnormativas; .* v:-:

•, Jll-pareceres; ' • •* . * *
..IV - relatórios;
V-.cartqscirculàres;.. • ' •

; ..Vi-nrernofandosintémos: •• . ' * '•
. yil-.réqüisiçOes.derrfercador'iaà'esefviços;
.•Víii-^ctafiãs. " '• •• •

Parágrafo primeiro: Os assuntos a serem tratados nos docum'enl'ós-•.^fãò'̂ ''••^•
feguIamentados no regimènlo interno.

Parágrafo segundo: Esses documentos são de uso exclusivo do instituto', sendo.- ' ' •
vedada suatíiyuigação externa, exceio se autorizado peto Conseltio Diretor. ' .•

Parágmfo terce/n>;. Todgs .os documentos tíeverãq ser numeractós* «m"~<jn^rè-^*W
crond/óg/ça deprotocoto. registrados em//vro ptoprfo. • • . -'̂ V

Art .87® - O instituto de Desenvolvimento do Médio Sé'rtão - IDEMESE tèrã'.tó *Art .87®
I seguintes livros
I • •I- livro de atas das reuniões das Assembléias Gera'B;,

•11 - livrpdegresenças.das reuniões das Asswnbleias gerais;
I|»^;livro'contábl!efisçâi; . * ; ' . • !

^1V-livJP;de•reg^8tro•dB assoéíadôsj ' *
• •. • 3i:

"BJ.i

/
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LIVROAIII

Certifico para os devidos fins que atendento a requerímento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
ewstir o documento do teor seguinte:

•A ' - •

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO K'"
?=RUARAWUNDOBOHBAGAI.VAO,S/N.BAIRROCENTRO.M1RADOR-MA CEP-658S<WOO. • •

• , CMPJ:03.667.683/0001-23

V - demais livros exigidos pelas legislações pertinentes;

•Parágrafo <ifj/co.' Os livros estarão à disposição pública, podendo acessados poJr;'
qualquer cidadão, associados ou não, junto ao Conselho Fiscale a Procuràdorià jurídica, Pãàr
sendo permitida suaçetirade, maspodendo obtercópias ouacesso as informações, à partíi.^.-'
apresentação de,tequerímentõ especifícò, contendo dados dorequerènte; objetivo e para'quã/.f
fim desl/na-seaç'fefáríddsdÕpias,ácçmpanpada'de rófocópia de identidade. ;

CAPITULO IX

DOS RECUROS FINANCBROS
*'..

Art 88^ • Os recursos financeiros necessários â manutenção da instiluiçâo poderâó.sér' -
obtidos por. ." . • ' Y

I - Termos de Parceria, Convênios, e Contratos firmados com o poder Pút^o jsVff '
financiamento de projetos na sua área de atuação. ,

II —Contratos e acordos firmados corn parceirc^, empresas e agências nacloriálsya -
internacionais.- _ * .

III-Doações, legados e heranças; ' . . •-V-'
IV - Rendimentos de aplicação de seus financiamentos e outros pertínêntes>'-'ab"J'.<.:

patrimônio sob a sua adminisü-ação; . V -j
•V - Contribuição-dos âsscciatíos:
Vl'4 Recebimentos dosdireitos autorais,iéto—'- "

capítulo X

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

.•V "t

ArL-89" - Aprestação decontas da instituição obsen/ará no mínimo a Lei 9.790/5?;!.-;:
incíso VIl do art4^

I - Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras-'dê; Cü xV
Contabilidade: * .

ir-A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerranrento do exercício fiscal;"
relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, inciuindo" as certidõèé •• '•.'
negativas de débitosjunto ao INSS e ao FGTS. colocando-os à disposiç^oparao examB;àe' .
quaiquef cidadão: ' ' . •

íll--r Arealização de áuditoriá, írfclusíve por'dyditores externos independentes se fôr-õ /'• y
caso;.da aplíç^çâo doê, eVentuais recu/sos objélo deTermo de, parceria, cdnfarme!pfeyisto,'-
em regulamento: '. " ; •

(V - Âprestaçâp de contas de todos os recumos ebens de origem pública" recetídpSjSèrêíV. '
feita, coníormé detenrtna o parágrafo único doArt. 70da Constituição Federai..
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LIVROA111

PROTOCOLO

FOLHA

Certifico para os devidos fins que atendento a requerimento, que revendo oarquivo desta serventia venfiquei
existiro documento do teor seguinte: . .. h.

CAPITULO XJ

DA EXTINÇÃO

• * • ^

v:-

Art^. 90^ - No casode dissolução da Instituição, o respectivo patrimônio liquido serã )
transferido à outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9T90/99, preferendalmen '̂;' 'i...
que tenha o mesmo objetivo e finalidade soda) (Lei9.790/99, Inciso IV do art. 4"),..

Árt 91® - Na hipótese da fnstituiçâo obter é. postefÍórtr)ente. perder a qualifkaçâòv;"^
instituída pela .Lei 9.790/99, os acenros patrimoniais disponível, adquiridos com reálrs^.- V.:
públicos durante o período em que perdurou aquela qualificado, será contabHmérite ;
apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos, da.7neSma.'léf,r
preferencialmente que tenha o mesmo (Ajetivo social (Lei9.790/99 Inciso Vdô arL.4?j.

Aeí.; 92®i- A-instituía eotrârá.ém liquidado nos casos previstos e.m lei,ou
.deliberação'da'AsSemblé^"]t3eraí.-éspèdalmqnte" convo.cada, ffiediante vótq favoçá^í/eIjc(e--.',;i
pelo menos dois terços"(2/3).dos"sócios quites cdmsuasobrigações sociais. ' i.

Art. 93® - O Presidente é ò liquidante nato da instítuição. Em caso dé.ímpedírr^tqiV';.;
declarado pelo mesmo, a Assembléia Geral poderá norhear outro membro .do quadró.-s^lv'.-,"-
participante. -

CAPITULO XII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS;

Art. 94®

"O Instituto — , .
' Conselho Rscàl e que convocará Assembléia Geral para eleiçSo dq Novo conselho Dir^r-
no prazo de 30 dias.

»- No caso de demissão Coletiva do Conselho' Diretor assurrirá.a direçÍõ,!^,'.':.^ X,
de Desenvolvimento do Médio Sertão - IDEWIESE", q Presidentei-dâ.':.';-;.»

LU
O CO

o S

o, ^
<L3 o

OS LU

Sã
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Art. 95®-Qualquer um dos cargos que vagarem por qualquer tempo será provido.pór'; .;J.:
nomeação db Còndelhbbiretôr; referendados pela-Assembléia GeraK... *, *',

'Art.'96®--'b" in^itiíto •de'De"âehvolvÍmento do Médlo Sertão".- IDEMÉSE.vé"-,/.;:.'
représéntado. jüdiclai óV éxjrá judicialinente aUvâ e passivárnenle por seu Diretor Presideij '̂
ou substituto"legal •."4 ;

Art 97® - Nenhum membro dò Instituto de Desenvolvimento do Médio Sèttâq:-t
IDEMESE ou Associado, responderá por qualquer divida da Entidade, nerti .•
subdiaTiamente. exceto o Diretor Presidente ou Diretor Financeiro, na forma-da lei. restritó,.. .
lal responsabüidade às disposições do presente Estatuto. ^ i •

Ari 98®*- O instituto 46 Desenvolvimento do Mlédío Sertão -.IDEMESE^.oâqj.v'.^^-'.
remunera por qualquer titulo ou'fc^ de cargos do Consélho Diretor e não disfrlb^;
lucros, bonificações'ou vanlagais a dirigentes, mantenedores pu associados, sob-nenhUirâ^.^.? .
forma oupretexto. • '• •V'- ,^"-.* •

.Art. 99? -Os nomes dos Associados fundadores são constantes no livro de a^s". .• 'j ••
. i
\ . A .••• • • •

•••• • •• •

• i. •. ••••• . - *" 33;
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Certifico para os devidos fins que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

EU.

• INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO ••VV''- '.-:.*
•• • . 'RiJARAIMUt^OeORÇAqALVÂO.Sfl^í.aWRROCENTRO MIRAqoa.MA Cef>-658SCLOOO

' . . ;-»V' ' * .CNPJ:.01647.683/0001-23 .•••. , VíVv'!.
. A'rt 100®. •Para qüé.O Instituto'de-DesènvoIvímentb do Médio Sertão'- IDEMESÉ,

seja dissolvido, énecessário gue votem a matórig absoluta dos associados, em pleDo. gb^ó•-hV .
dè seus direitos sociais, por A^emblèia Gerai, convocada especificamente para este-fjhi.vV"'-:

ArL, 101® - Em caso de dissolução O Instituto de Desenvolvimento do -lylèdio» •
Sertão.- IDEWIESE, o voto do presidente è levado em consideração com os' dériiate
associados. . ' ''

Art. 102°.- Em caso de dissolução, o acervo, social será destinado a urna'mstituiç '̂" '
de fins-assislenclais, registrado ne Conselho IWunicjpal de Assistência Soçiài á '̂ o'!ha .
Assemtiléia Geral, desde queseja registrad'a legalmente e de utilidades publicà faentrípirafí^

Art. 103® - O Apoio em questão ou discussões de cunfió político partidário içu
religioso, em nome do Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão'.- IDEIVIÊSE,' ébV,".'''
poderá ocorrer por parte do Conselho Diretor e com o apoio exclusivamente db-.DIrétqV': '-='•
Presidente, 'represenlante'.ou- associados, desde que previamente autorizada- pèla--

' Assembléia Geralconvocada para este.fim. • * • " -. •• ' ''

•_Ãft 104® -'Duránte-*ò-teimo .de posse para a passagem de poderèè. devèráo.sèrv'»''. •
apresentada oS demonstrativos gerais doDiretoc.FInanceiro e um relatório da gestão'findá;-'

V.'"Art. 105° - Poderá O Instituto-de Desenvolvimento do M.édlo Sertão - ipEMESê-r-V."',.'
promover sessões festivas, sem beneficiar à qualquerdirigente.

Art. 106° - Qualquer membro do Conselho Diretor ou Conselho Fiscal que deixande'í.? |
comparecerpor três reuniões consecutivasou fcinco alternadas, sem justificar por escritosba*-' '
ausência será substituído em s€u'cargo de acordo'com este estatuto, e com òrâ'bçDd 'dòV
Diretor Presidente. '. . . ' •

Art 107® - AAssociação criará carteira, medalha de horira-ao mérito, para pessóaè-r-
físicas, entidades associativas do terceiro setor, pessoa jurídica, ou a qualquer pessoa .bpêv;.; •.
tenha prestado bons serviços a Entidade, sendo que fica a critério da éntídadê escolher .b>:.V* "
nome da medalha ou cartera. •

.Aít-. JpsS-ÈvedadD-.p voto por procuração. •• ' •

•Art 109° - Todo ó'.sóçiò tem-o dever.àe pagar "regularmente suas mensalidades.-'.'•
Atraso superior a 06 (seis) riieses.será interpretado como solicitação de exclusão doquadrô >"
social, salvorazão de força maior. '-. 'yx. '

. ' . ' 'I.-y""'-'.
Art 110° -Os sócios não quites com as mensalidades não tem direito a .vbto;'nM--- •'

Assembléias-Gerais.

Art. 111® - A Associação poderá dèl^ar ou receber delegação .dg entidades.;-IV-.V
congêneres, sediada no pais-ou fora dele, mediante assinatura de convênios a. íç'çéh)'V'.^-•*
aprovados em Assembléia Geral.'- •

•'A^ f12°-Não haverá limitaçãodo número de sócios. -. •

. .Art. fl3® Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor e-referendadôsi.r.V'!
pela Assembléia .Gerai.. . • •-.- 'J': •

34
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LIVROA 111

PROTOCOLO

FOLHA

Certifíco para os devidos fins que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
e)dstir o documento do teor seguinte:

EU,

instituto DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO
• ? RUARAIMUNObSbRBAGALVAO.âN.BAIRROCeNTRO.MlRAOOR*MA CeP-6585<ÍOOO "r

.••• . ÇNPJ: 03.667.693/0001-23

CAPITULO XIII ' j.Y-.l- '
DA5 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

• t ^ ^ •

Art. 114® - As medidas transitórias que se fizerem necessárias serão tomadas peif>"' l •"''
Conse^o Diretor, conforme o caso. devendo o Diretor Presidente sancionar ou r>âó..awl|f{ • "
como os a visos serem fixados ncquadro respectivos emlocal visível, até novas dísBroi^r—%•
as revogarem. •• . ' • . . ••"•/s.T.-v.

Art. 116® - O presente estatuto entra em vigor na data de sua-aprovação
Assembléia Geral, revogando-se as disposições em contrario. ' . • • • •

Art, t16^ -"A "Éntídadé aplica integralmente suas rendas..jecursos e eventu '̂"V*
resultado .*Qp€ráci.Qnal na! manutenção e désenvolvímento dos bbjeBvos-e firiairdad&'-\
rnslituclonaIrtífÉBrçitórIçrtaçlonal.

• Art. 117® • O instituto de DesenvoK^Imento do Médio Sertão - IDEMÉSE nâó
remunera osmembros dos corpos dirigentes da Instituição pelo desempenho das alíibiii^a-? '
decorrent^ doscargos e das funções para as quais foram eleitos.. ' V.

Parágrafo primeiro: OInstituto de Desenvolvimento do,Médio Sertão - IDÉMESE. •:/•.
pode remunerar seus sócbs. Incluindo aqueles em cargo dedireção em fijnção'de servi^s•
espec/fícos por ele prestedos, assoc/ados a um projeto ou.cohlfatp e, em puajquef
casos., resperfados os velores'praticados pelo mamado na região em que' '0xefçe'à''sva.')
atividade. • . • ' *

Parágrafosegundo; é vedado ao Instituto de Desenvolvimento do B^dio Seríâb- :
- 7DEMESÉ conceder emprésí/mos ou fínançiamento obrígar-se cambiariarnentei pré^ér''''"'
garantias reais ou pessoais, bem como assumir obrigações deterceiros. *' ' V.!

A/L H^-A Entidade .é sert» fins econômicos e não distribui resultados, dividènd^,'.":
bbnificações*.;particrpa^és ôu pa'rc.elas:de seü'p'atrimônio. sob nenhuma forma ou pretejrtô?- .'.- ".V

•'Art. 119® r Ém caso,de dissoruçâo ou-èxtinção da entidade, o eventual patrimõófo'
femânescente será d^tinado a uma entidade congênere devidamente regisbe^ •
^...onselho Münícípal De Assistência Socíaí - CMAS e Conselho Nacional .de As5Ístê?ç?5íf'-'f--*,L
Social - ÇNAS, oua uma entidade pública, a critério daInsirtuiçâo: Presta serviços gFàtuitoS; '• '•
permanentes e sem qualquer discriminação de clientela.

Art. 120® - O presente estatuto foi aprovado em Assembléia Gerál Bctraordíriáiia t-v;-'
convocada especialmente para este fim em 01 de janeiro de 2015. Er^tra em vigor na -dg^W "
sua inscrição no registro chril das pessoas juridicas, e só po^e ser modificàdbi BicBisiv€?.â"i-'̂ V
admin^raçâo. pelp voto da maioriâ absoluta deoutra Assembléia Geral Extraordinária. Ú-y/"':'.

^Art 121® - O exercíciofinanceiro e fiscal do Instituto de Desenvolvimento do
^-IDEMESE coincidirá com o ano civil.Sért^

f Art i22® -gEnvcasos- constatados de problemas de conduta ética db assbcíadd-ito.vv',.
rnaú-usc^do nome da ínstitütçâo, ao-ConseltiQ Diretor poderá propbY a formação de iüíiã'
comiSs& de-^ndiçâncíâ, formado* peTos'associados, comò mínimo de trfe (03) membros-,'
•paràai^se.cfá situação e,fornécer-pareceresp«ra decisão administrativa. .•'Í '-*'-' i v

,E*^revente Autorizado(â|/EM*24/b3/2p15l^^:.;•
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LIVROAIII

N° .669

PROTOCOLO

FOLHA 085V

Certifico para os devidos fins que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verifiquei
existir o documento do teor seguinte:

ilífe" t- 'NSTITUTO-DE DESENVOLVIMENTO DÓ MÉDIO SERTÃO ' í')
•;' B-;-" ^ RABwuNDO sooBA galvAo. s*<i. bairro centro. MiRAOOR>MA CEP- esaso-oocr •

CNPJ: 03.667.683/0001-23 '

Parágrafo úo/co: A comissão le^ ç prazo de trinta (30) dias 'corridos
apresentaçãodos pareceres. após a sua consfiíü^âò. .. * .

Art 123®«Atendido o dispositivo do artigo 3®. da let federal n® 9.790/99, de 23/03/^-.':
para Qualificar copio organização da sociedade civil de interesse publica,- fica regido peib -
presente estatuto a"'segulnte'norma:". -

•; 'I;-obsef\/âriclád.õB-pnncipios"darfegalidade,'ímpessoãlid^^ moralidã.de, publicíctedei'
éconpmicidade.e dá eficiência;. .•'••"-•"'v \-

II - adoção de práticas de gestão administrativa., necessárias e suficientes a-'cdtb»4-- í^'./
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefictos ou vantagens péssoais,*'6rh"-''í
decorr^cia da participação no respectivo processodedsòrlo; • *' • VV-*

III - a constituição do Coiiselho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de competênáá, *!
para opinar sobfe os relatórios de desempenho financeiro econtábil, e sobre es- operq^^-'
patrimoniais realizadas, emitindo., parecéres para o.organismo superior dó
Desenvolvimento do Médio Sertão-IDEÜ/IESE. -. .

iV - em caso de dissolução o patrimônio liquido será transferido à-outra, pessoa Í.-J .' "
jurídica qualificada nos termos da lei federal, preferencialmente que tenha mesrno-cbjê,tlyo-V> '-5''
socialdo Instituto de DesenvoMroento do MédioSertão-IDEMESE- V':'

». * :
• ; • , • . . . .• ••y •

. y r na hipótese dct instituto dç Desenvolvimento dd Médio Sertão - IDEME^fe
. . perdér-a qualificação Jnstitolda nã íei i^deral, ^o respectivo adervc patrirríonial dlsponiíve!|''-'.v'..

adquiridos com rpcursds públicos dur'anle o peViodo em que perdurou aquela qualificação,'-I-'
Será transferido à outra pessoajurídica qualificada nos(ermos da lei federal. . ' .

VI • possiblildade de instituir remuneração para os dirigentes dô InstitiÀo -idé•
Desenvolvimento do Médio Sertão - IDEMESE que atuem efetivamente nb. ges^- '
executiva e para aqueles que aela prestam serviços específicos; respeitadc®. em ambos ps'% 'f

. ^ casos os valores praticados no mercado, na região correspondente asua área de aluaçSoj' •

^ VII - como normas de preçtaçâo de contas a serem observadas pêlo Íítstitutb''tfé-"'V -.
' Desenvolvimento-do Médio Sertão - IDEMESE. ficam determinadas no" mlnimoi:'b>;i:

observância dos princlf^os fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras ••dè- - '--•
Contabilidade:

- a) . Publicação daba[ançofiriance'iro. na imprensa local. juntamehte corrroTesd.rnó';-:v'
- das atividades;• certídâoinegatiya-dè débitos do. INSS e FGTS,-bem como çoíocaF-;â/:

dísposiçâcrdçibublicoèm-gèra!. *• " •

• b) •Quando d"a fkmaçâo da lermos de' parceria, serão obedecidas as ínstruçOes^dò
decreto federal n® 3.100/99 de 30/08/99. ' • = "'i ='••• • -

.Art 124® • Oinstituto de Desenvolvimento do Médio SerUo - IDEMESE.apfitórá'- • •
sua^ndas, recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacionãre''
na n^utençâoe no desenvoivínrlento deseus objetivos. ' *

H !/.-•

EU,

36

Escrevente Autorizado(a);*EM 24/03/
FÉ.

.i'
•yf.

»• '

11
1%

Si ^

OUOU

•OOOJ
3 Kl o

aiLiGi

O3C0

I_> U-I

U O

MCO O

- H
® u>

S
\

CLiiit; .



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DÉ mIRABÜR
Mirador

BENSTO PEREIRA DA SILVA FILHO
OFICIAL

Avenda Francisco Luís da Fonseca. 42. Cenbp - Mirador - Fone 98 8428>6478
REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASDATA 24/03/2015

LIVROA III

PROTOCOLO
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Certifico para os devidos fíns que atendento a requerimento, que revendo o arquivo desta serventia verífíquel
existir o documento do teor seguinte:

i '

eu;

INSTITUTO DEDESENVOLVIMENTO DO-MÉDIO SERTÃO •
ÃRUARAIMUNDOBOfteAGALVAO.SJN.BAtRROCENTRC.M«AOOR-MAPÊP!6585<WOO-

CNPJ: 03.667.683/0001-23 ' .•

•'•••At* A-spesAo de uma assembléia, «ma vez Instalada, poderá ser prorrogada;, -p

Fiscal, deverá sercomptemenlada a norrieaçâo naAsse^léiaGeral subsequente. ..:3

Art-127' -Ogrupo gestor é composto de qualro (04) membros, os quais poderâlo áei. *;
candidatar à reeleição nas ôtelçôes seguintes. ' •

Art. 128® - O grupo gestor é compostodos seguintes cargos: ;

I - O Conselho Dlreloç: (Diretor Presidenie: Diretor Vice-Presíderitè;. Olrefòf: ;;'-'
Administrativo: Diretor Financeiro).* *

II - ConselhoFiscal: (Serâo três membros efetivos e irêssuplentes). v\ .- ••

•III - montagem do regimento Interno; . * .

Art, 12âf-'Cbm^teaDg'njpogestor: . ' . ; .

T-ínstfurhehtar ^instituição: •• ^
•.II-capitalizàrassodâdos; s. • *' .' •
; III-ownÉagem do rêgimérrto interno; • • ' ; \ \

IV - consolidar as atividades do tnstituto de Desenvolv*imento do Médio Ser^-;J.
IDEMESE. * •.'•••/r";;*

Art. 130®- Os membros do gnjpo gestor, após o prazo vigente para a admíhistráçaío* .
deverão realizar Assembléia Geraide eleição conforme detenrtnádono presenteestatuto.-1-.

Aft 131^ Os íTwmbros do* grupo gestor poderão formar chapa parq
cargos doConsêlho.Diretcr ou doConselhoRscal. -

Art 132" • Opresente estatuto entrará em vigor após a npcessárià aprovação'e- á.-V
partir Oa data de seu regisbo e arquivamento no Cartório competente, nostprmos d&lel.-

•Art 133" - Este Estatuto somente poderá ser alterado, total ou parcialmente,
deliberação. de-rjpis. terços .dos-• votos dos membros da Assembléia'Extraordin^S?

- espec'iglmente:ConvocadajDaraestáfirn.'
- ' Àii. iSi® O' liisVituto de DeSé(ívolvlrnento do Médio Sertão - JDÊMESÉ P<^"V-
triar/agenclase èácritàriòsde-repfesentãçâo em todo território nacional eestrangeiro, bépí
como transfêrir sua sede pária dutra cidade, fudó mediante resolução da Assentoléia. Ge|?l..;.,*
daqualê lavrada em ata pararegistro nocartório competente.

Mirador - MA 01 dé rrarço de zojs. --W *

iMi.
fP^u/ü //érftcrril Nevcí Cubra!-.
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f INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO -IDEMESE
RUA RAIMUNDO BORBA GALVÃO, OI, CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65,850-000

CNPJt 03.667.683/0001-Z3

Capítulo I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS

Art. 1° - O Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão - IDEMESE,
doravante designado por entidade, registrado em 28/02/2000, é uma
pessoa jurídica de direito privado, sem fíns lucrativos. Organização
Social tem duração por tempo indeterminado, com sede e foro na Rua
Raimundo Borba Galvão, S/N, Bairro Centro - Mirador - MA, CEP:
65850-000.

Art. 2® - A entidade tem por finalidade I - promoção de saúde e
educação; II - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência
química e grupos similares não especificadas anteriormente, III-
Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a
paciente no domicílio, IV - Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de exames complementares V- Atividades de
atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para
atendimento a urgências VI - Serviços de assistência social sem
alojamento VII- Ensino de música.

Parágrafo único: A entidade não distribui entre os seus associados,
conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes
operacionais, brutos ou líquido, dividendos, bonificações, participações
ou parcélas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo
social;

Art. 3® - No desenvolvimento de suas atividades, a entidade observará
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de
raça, cor, gênero ou religião;

Parágrafo único: Para cumprir seu propósito a entidade atuará por meio
de execução direta de projetos, programas ou planos de ações, da
doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de
serviços intermediários de apoio a outras organizações sem ^fins
lucrativos e a órgãos do setor publico que atuam em áreas;

Art. 4° - A entidade terá um Regimento Interno que, aprovado pela'
diretoria, disciplinará o seu funcionamento;





I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO -IDEMESE
RUARAIMUNDO BORBAGALVÃO,OL CENTRO,MIRADOR-MA, CEP 6S.850-000

CNPJ: 03.667.683/0001-23

Art. 5° - A fim de cumprir sua(s) fmalidade(s), a entidade se organizará
em tantas unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem
necessárias, as quais se regeram pelas disposições estatutárias.

Capítulo II - DOS ASSOCIADOS

Art. 6° - A entidade é constituída (o) por número ilimitado de
associados, distribuídos nas seguintes categorias; Benfeitor, honorário
e contribuintes. Parágrafo Único: A admissão, demissão e exclusão dos
associados é atribuição da assembléia geral.

Art. 7°- São direitos dos associados quites com suas obrigações
sociais:

I - votar e ser votado para os cargos eletivos;
II - tomar parte nas Assembléias Gerais;

Art. 8° - São deveres dos associados:

I - cumprir as disposições estatutárias e regimental;
II - acatar as decisões da Diretoria;

Art. 9° - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente,
pelos encargos da entidade.

Capitulo III - DOS CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO, DEMISSÃO E
EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS

Art. 10° - Poderão se associar a entidade quaisquerpessoas, desde que
preencham os seguintes requisitos:
a) para admissão o proponente a associado deverápreencher fí
cadastral que será analisada pela diretoria e uma vez aprovad
homologada pela assembléia geral.
b) O proponente deverá receber o apoio de dois associados por escrito.

Parágrafo único - Na forma do artigo 55 do Código Civil, poderão ser
instituídas categorias de membros desta entidade inclusive com
vantagens especiais, no entanto todos os associados deverão ter dj
iguais.
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Art. ir - Além dos casos naturais, como morte e ou outras
impossibilidades afms, o associado poderá perder esta condição através
das seguintes formas: demissão ou exclusão.

Parágrafo F: Em atendimento ao item II do artigo 54 do Código Civil
pela demissão, o associado perde sua condição de membro dirigindo
requerimento neste sentido a diretoria que por sua vez homologará sua
saída.

Parágrafo 2°: Ainda em atendimento ao mesmo dispositivo legal do
Código Civil pela exclusão o membro poderá ser destituído desta
qualidade desde que estejam presentes as seguintes condições:
a) justa causa;
b) assegurar o pleno direito de defesa e de recurso, que deve ser
encaminhado a assembléia da entidade;
c) convocação especialmente para o íim de exclusão;
d) deliberação fundamentada em assembléia geral
e) aprovação da maioria absoluta dos presentes.

Parágrafo 3® - Genericamente, consideram-se motivos justos para
exclusão do associado toda e qualquer desobediência aos dispositivos
deste estatuto. Outros motivos somente serão assim considerados se

decididos por assembléia geral convocada na forma deste estatuto.

Capítulo IV - DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 12° - A entidade será administrada pela: Assembléia geral;
Diretoria; Conselho Fiscal;

Art. 13° - A Assembléia Geral, órgão soberano da entidade, se
constituirá dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Art. 14°- Compete a Assembléia Geral: eleger e destituir a Diretoria e
o Conselho Fiscal; decidir sobre reformas do Estatuto; decidir sobre a
extinção da entidade; decidir sobre a conveniência de alien^ tmfisigir,
hipotecar ou permutar bens patrimoniais; /

Art. 15°- A Assembléia geral se realizará, ordinariamente, uma vez por
ano para: aprovar a proposta de programação anual àa. entidade
submetida pela Diretoria; apreciar o relatório anuaf da Diretpria;
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discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho
Fiscal;

Art. 16° - A Assembléia Geral se realizará, extraordinariamente,
quando convocada: pela Diretoria; pelo Conselho Fiscal ou por 1/5 dos
associados e em segunda convocação com qualquer numero de
associados conforme determina o artigo 60 do código civil;

Art. 17° - A convocação da Assembléia geral será feita por meio de
, edital afixado na sede da entidade e/ou publicado na imprensa local, por

circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de
15 dias. Parágrafo Único —Qualquer Assembléia se instalará em
primeira convocação com a maioria dos associados e, em segunda

V convocação, com qualquer número.

Art. 18° - A entidade adotará práticas de gestão administrativa,
necessárias e suficientes, a coibir a obtenção, de forma individual ou
coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da
participação nos processos decisórios;

Art. 19° - A Diretoria será constituída por no mínimo duas ou mais
pessoas físicas sendo uma designada Presidente e as outras
simplesmente diretores.

Parágrafo 1° —O mandato da Diretoria será de quatro anos com direito
a reeleição. A eventual substituição de membros da diretoria se dará por
Assembléia Extraordinária. Em qualquer um dos casos acima será
necessário, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 59 do Código
Civil, convocação especialmente para este fim, sendo necessária a
presença de metade dos membros da entidade, com aprovação de 2/3
dos presentes.

Parágrafo 2° - Para destituição da diretoria conforme estabelece o item
II do artigo 59 e seu parágrafo único deverá ser convocada assembléia
especialmente para este fim sendo que será exigido o voto con^rde de
dois terços dos presentes á assembléia.

Parágrafo 3° - Conforme determina a lei das Organizações Social N°
9.637, de 15 de maio de 1998 após realizado convênio público a.
formatação da diretoria devera çumprir todas as exigências desi
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Art. 20° - Compete a Diretoria: elaborar e submeter a Assembléia Geral
a proposta de programação anual da entidade; executar a programação
anual de atividades da entidade; elaborar e apresentar a Assembléia
Geral o relatório anual; reunir-se com entidade públicas e privadas para
mútua colaboração em atividades de interesse comum; contratar e
demitir funcionários;

Art. 21° - A Diretoria se reunirá no mínimo uma vez por mês.

Art. 22° - Compete ao Presidente: administrar e representar, ativa e
passivamente, judicial e extra-judicialmente na forma do item III do
artigo 46 do Código Civil a entidade, podendo para tanto se houver
necessidade nomear procurador através de mandato com poderes
específicos cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno;
presidir a assembléia geral; convocar e presidir as reuniões da diretoria;

Art. 23° - Compete aos demais diretores empossados.
I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos.
II- assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término.

III - prestar, de modo geral, sua colaboração ao Presidente.

Art. 24° - Compete aos demais diretores empossados; secretariar as
reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral e redigir as atas; publicar
todas as notícias das atividades da entidade;

Art. 25° - Compete aos demais diretores empossados; arrecadar e
contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e
donativos, mantendo em dia a escrituração da entidade; pagar as contas
autorizadas pelo Presidente; apresentar relatórios de receitas e despesas,
sempre que forem solicitados; apresentar ao Conselho Fiscal a .
escrituração da entidade, incluindo os relatórios de desempenho f
financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos
à tesouraria; manter todo o numerário em estabelecimento de crédito;

Art. 26° - O Conselho Fiscal será constituído por 03 membros, eleitos
pela Assembléia Geral: 1° - O mandato do Conselho Fiscal serí
coincidente com o mandato da Diretoria;

&
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Art. 2T - Compete ao conselho fiscal: examinar os livros de
escrituração da entidade; opinar sobre os balanços e relatórios do
desempenho financeiro e contábil e sobra as operações patrimoniais
realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da
entidade, requisitar a diretoria, a qualquer tempo, documentação
comprobatória das operações econômico- financeiras realizadas pela
instituição; Contratar e acompanhar o trabalho de eventuais auditores
externos independente; convocar extraordinariamente a assembléia
geral;

Parágrafo único: O conselho fiscal se reunirá ordinariamente a cada três
meses e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Capítulo V - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 28° - Os recursos financeiros necessários a manutenção da entidade
poderão ser obtidos por: Termos de parceria. Convênios e Contratos
firmados com o Poder Público para financiamento de projetos na sua
área de atuação; Contratos e acordos firmados com empresas e agencias
nacionais e internacionais; Doações, legados e heranças; Rendimentos
de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao
patrimônio sob sua administração; Contribuição dos associados;
Recebimento de direitos autorais etc.

Capitulo VI - DO PATRIMÔNIO

Art. 29° - O patrimônio da entidade será constituído de bens móveis,
imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da dívida pública.

Art. 30° - No caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio
líquido será transferido aoutra pessoa jurídica sem fins lucrativos que ^
preferencialmente tenha omesmo objetivo social; ^

Art. 31° - Na hipótese da entidade obter e, posteriormente, perder a
qualificação instituída pela lei N° 9.637, de 15 de maio de 1998, o
acervo patrimonial disponível, adquirido por recursos públicos durante
o período que perdurou aquela qualificação, será contabilmente
apurado e transferido a outra pessoa jurídica sem fins lucrativos
qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente que mnh^ o
mesmo objetivo social. D,., C;

At
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Capítulo VII - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 32° —A prestação de contas da entidade observará no mínimo; os
princípios fiindamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade; a publicidade, por qualquer meio eficaz, no
encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das
demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas
de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposição para o
exame de qualquer cidadão; a realização de auditoria, inclusive por
auditores externos independentes se for o caso, aplicação de eventuais
recursos objeto de termo de parceria, conforme previsto em
regulamento; a prestação de contas de todos os recursos e bens de
origem pública recebidos será feita, conforme determina o parágrafo
único do Art. 70 da Constituição Federal.

Capitulo VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33° - A entidade será dissolvida por decisão da Assembléia Geral
Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se
tomar impossível a continuação de suas atividades.

Art. 34° - O presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo,
por decisão da maioria absoluta dos associados, em Assembléia Geral
especialmente convocada para esse fim, e entrará em vigor na data de
seu registro em Cartório.

Art. 35° - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e
referendados pela Assembléia Geral.

Mirador - MA, 11 de janeiro de 2021

S Co-
erberth Nev

Presidente eleito
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efeitos legais. Cópia segue em anexo a esta.

O REFERIDO É VERDADE, DOU FE. Eu, ARINETE FERREIRA
RÊGO, Escrevente Autorizado(a).

Mirador, 11 de fevereiro de 2021.
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Ata da Assembléia Geral Extraordinária do Instituto de

Desenvolvimento do Médio Sertão - IDEMESE.

Aos onze dias (11) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
e um (2021), na sede da entidade, reuniram-se os associados com a
finalidade de 1) alterar todo o estatuto da entidade com o objetivo
de adaptar para a lei da Organização Social 2) Eleição da nova
diretoria. Para presidir a presente reunião foi indicado o Sr. Paulo
Herberth Neves Cabral, que aceitou e convidou a Sra. Sidlene Rosa
da Silva para secretariar os trabalhos. A seguir o Sr. Presidente
então colocou em discussão aos presentes a necessidade de alterar
todo o estatuto social da entidade para adaptar a lei N® 9.637, de 15
de maio de 1998. O novo estatuto social consolidado com todas as

alterações anteriores e sua adaptação a lei das Organizações Social
conforme a lei N° 9.637, de 15 de maio de 1998 foi aprovado por
todos os presentes e deverá ser registrado em conjunto com esta
ata. Seguindo para o segundo item da pauta eleição da nova
diretoria o Senhor Presidente convidou a se associar a Senhora

lolanda Xavier Silva Souza que aceitou e foi aprovada por
unanimidade dos presentes na assembléia. Dando seqüência aos
trabalhos colocou em votação a eleição da nova diretoria, com
mandato jpor prazo conforme estabelece o estatuto social, tendo em
vista a renúncia coletiva de todos os atuais membros. A diretoria

fica assim composta por: Presidente Paulo Herberth Neves Cabral,
Brasileiro, Contador, solteiro, RG 97765698-5 SSP-MA, CPF
966.937.203-82, Diretora Sidlene Rosa da Silva, Brasileira
Solteira, Funcionaria Publica, CPF: 915.773.303-15 RG:
101942698-2 SSP-MA, Conselho Fiscal:, lolanda Xavier Silva
Souza, Brasileira, Casada, Agricultora, CPF: 004.451.563-41, RG:
000105085298-0 SSP-MA, Edilson Pereira da Costa, Brasileiro, ^
Casado, Funcionário Público, CPF: 137.266.503-00, RG: (\
032093752006-8 SSP-MA e Vilania Viana da Costa, Brasileira,
Autônoma, CASADA CPF: 640.864.883-53, RG: 044291472012- 14
5SSP-MA. Todos os acima qualificados, são eleitos etomam posse \
neste ato por decisão unânime desta Assembléia com início do "
mandato em 11 de janeiro de 2021 e término do mandato em 11 de
janeiro de 2025. Foi aprovado também que a nova diretoria eleita
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deve providenciar os tramites legais obrigatórios, como também
registro em cartório competente desta ata e estatuto consolidado e
realizar demais procedimentos legais pará o normal funcionamento
da entidade. Finalmente, nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura
da presente ata, que vai assinada pelo presidente desta assembléia
e presidente eleito e pela secretária desta assembléia.

Mirador - MA, 11 de janeiro de 2021.

'auJ

Presidente desta Assembléia e Presidente eleito

Sidlene Rosa da Silva

Secretária desta Assembléia e Diretora Eleita

erberthNe
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)ttps: //selo. tj ma"'

CERT1D030809R25XTXKQ
11/02/2021 09:15:2' '
15.10.1, Parte<s>
HERBERTH NEUES C
Total RS 39,80 E
FERO RS 1,0? FAD
FEMP RS 1,43 Con .
https://selo.tjma

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR
i&^AiFrarílKoLürsíUFwtóaaHl-to-í-MIradct-KA «'655KH»0|Forí:(Ç9)?SS?HFrSÍ«rMri«.wpdoaÍíi:t»do«€'»^*"'''̂ '̂ ""»«(a.n«SM«w»-^i,r-WCÊP55i5^

Oficial/Titular: Benito Pereira daSilva Filho ^Oficial/Titular: Bcmto Pereira daSilva Filho
PRENOT030809UEXYSETK
11/02/2021 09:09:0
Parte<s>: PAULO
NEUES CABRAL, Tot
Emol R» 28,51 FEi
FADEP Rí 1,14 FEi
ConsuI te em
https://selo.tjma

Comarca de Mirador
Serventia ExUajudIclal de Mirado-

CN8:03.080-9

Ávenida Francisco Luis da Fonseca. 42, Centro - Mirador - Fone 9S 3428-6478
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO- IDEMESE
RUA RAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01,CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65,S50-000

E-malli idemesefflhoêmalLcom Fone: 99 93420-3176/9842O-5632
CNPJ: 03«667.683/OCOI-23 Inc Municipal: 413-8

CARTA CREDENCIAL
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Pregão n®12 /2021

Aempresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE, inscrita

noCNPJ n°03.667.683/0001-23 com sede naRua Raimundo Borba Galvão n°01. Centro, Mirador-

MA, CEP: 65.850-000 neste ato representado pelo seudiretor Paulo Herberth Neves Cabral, RG n°

977656985 SSP-MA e CPF n® 966.937.203-82, nacionalidade brasileira, solteiro, contador e

residente à Rua Aristides Lobão n°32. Centro, Mirador- MA, CEP: 65850-000, pelo presente

Instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor(es) DOUGLAS

^ARDOSO LADEIRA, brasileiro, solteiro. Advogado, inscrito na OAB-TO sob oNúmero 6202,
.<^o"^^^\\^inscrição suplementar OAB/MA, sob o número 16.716A e no número do CPF 995.498.241-87

residente e domiciliado naAvenida Domingos Sertão, SN, Centro, Cidade dePastos Bons, Estado

'' ^ do MARANHÃO, CEP: 65.870-000; aquem confere(m) amplos poderes para, junto aPrefeitura
Municipal de São João dos Patos praticar os atos necessários à representação dá outorgante na

licitação na modalidade de Pregão n°l2 /2021 usando dos recursos legais e acompanhando- os

conferindo-lhes, ainda, poderes, especiais para apresentar lances verbais, negociar preços e demais

condições/declarará intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos,

transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso neste ato

representado pelo(s) Sr: PAULO HERBERTH NEVES CABRAL
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Mirador, 05 de março de 2021

Instituto de Desenvolvimento do Médio Sertão^ IDEMESE

Paulo Herb.erth Neves Cabral
RG: 97765698-5- SSP-MA

PRESIDENTE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO - IDEMESE

RUARAIMUNDO BORBA GALVÃO, 01,CENTRO, MIRADOR-MA, CEP 65.850-000
CNPJ: 03.667.683/0001-23





Poder Judieiario TJMA. Selo:
RECFIR029884TGTT3ZTK2HZJD283,
02/03/2021 16:47:07, Ato: 13 17 2,
P«rte<s): PAULO HERBERTH MEUES
CABRAL, Rec Firma: Semelhança, Tot
R» 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R* 0,13/
FADEP R* 0,18 FENP R* 0,18 CeVis"
em hltps://%elo

Pça. Nsb

V

PROCURAÇÃO

substitui

ATRAVÉS DO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO,

OUTORGANTE: PAULO HERBERTH NEVES CABRAL, CPF: 966.937.203-82,
endereço Rua Aristides Lobão, Centro, Cidade de Mirador - MA, CEP 65.850-000;
Presidente do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO MÉDIO SERTÃO -
IDEMESE, CNPJ 03.667.683/0001-23.

nomeia e constitui como seu Procurador o Senhor,

OUTORGADO DOUGLAS CARDOSO LADEDRA, Brasileiro, Solteiro,
ADVOGADO, OAB-TO 6202, inscrição Suplementar a OAB-MA 16.716A, CPF:
995.498.241-87, residente e domiciliado com o Escritóriona Avenida Domingos Sertão,
SN, Centro, na Cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000.

.Outorgando-lhe amplos gerais e ilimitados poderes, inerentes ao bom e fiel
cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme estabelecidono
artigo 38 do Código de Processo Civil, paraquepossam assim realizar todos os atosque
forem necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, inclusive: A representar
como representante do IDEMESE, a FAZER a Visita Técnica do Pregão Presencial -
12/2021, Processo 1301001/2021 da Cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado do
MARANHAO. Adquirir e retirar, assinar documentos, juntos ao Órgãos, INSS,
RECEITA FEDERAL, CAIXA (CEF), SEFAZ^MA, SERASA, CAEMA ou Outras
Entidades (EMPRESAS) que trabalhe com Certificados Digitais, PREFEITURA
ou outras entidades governamentais de repartições públicas Federais, Estaduais,
Municipais.

Dando tudo por bom e valioso, cessando os efeitos deste a partir da aquisição
documentos com finalidade de verificar débitos junto ao Ministério da Fazenda -
Secretaria daReceita Federal, e outros ORGÃOS PÚBLICOS.

Mirador - MA 02 de MARÇO de 2021.

PAULO HERBERTH NEVES CABRAL

CPF: 966.937.203-82

PRESIDENTE DO IDEMESE



Empresa Fácil Maranhão

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO: 200265490

DATA DO PROTOCOLO: 14/04/2020

NÚMERO DE REGISTRO: 21200875521
ARQUIVAMENTO: 20200265490
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elQtronlco/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMDAOMTÜxNJAzNTBfQ29udHJhdG9fTUFOM)AwNTOxNDMyMC5wZQY=/down[oad/2/pessoa/17522/co_protocolb/MAP20i

vwvw.empresafacil.ma.gov.br/IÍsta-d8-documentos/?protocolo=MAP2005414320 1/-


