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PROJETO DE LEI N° 90/2021

DATA 12/04/21

SÚMULA: Declara de Utilidade Pública o Instituto Plural
e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Comélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI:

Art. V - Fica declarado de Utilidade Pública o Instituto

Plural, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o n®

12.671.638/0001-33, com sede na Av. Paraiso, 994, Bairro Vitória Régia, nesta cidade.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Comélio Procópio, 12 de abril de 2021.

Angélica de Mello

ClClO

ClaudioKTmmMpj B^nardo
Procurador Ge^I do Município

Av. Minas Gerais, 301, Comélio Procópio - PR, 86300-000
Fone: (43) 3520-8000

Site: http://www.corneiioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracorneIioprocopio
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PROJETO DE LEI N° 90/2021

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

O INSTITUTO PLURAL, constituído como uma organização-cidadã sob

a forma de associação, duração por tempo indeterminado, é uma pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, tem sua sede localizada à Avenida Paraíso, 994, Bairro Vitória

Régia, Coméiio Procópio, Estado do Paraná, foro nesta mesma cidade de Comélio Procópio é
uma instituição com as seguintes finalidades:

• promoção da saúde, da segurança alimentar e nutricional, com ênfase nas ações desportivo-
recreativas e/ou competitivas direcionadas à prevenção de doenças crônico-degenerativas
{agravos não-transmissíveis como doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, câncer e
doenças respiratórias), priorizada a nossa população infanto-juvenil, mas dando especial
atenção também à chamada "terceira idade";
• promoção do nível de conhecimento da população sobre os benefícios da atividade física para
a saúde;

• promoção do nível de atividade física da população;
• promoção do nível de conhecimento da população sobre os malefícios do consumo de drogas
para a saúde, especialmente das lícitas, como o álcool e o tabaco;
• promoção da defesa, preservação e conservação do meio ambiente, com ênfase nas
ações/meios para tal, ao alcance de nossa comunidade; realizar atividades de educação,
proteção, preservação e recuperação do patrimônio ambiental visando um desenvolvimento
local equilibrado e sustentável;
• promoção da assistência social visando à proteção social básica essencial, profissionalização
e geração de renda de famílias em situação em vulnerabilidade social; atividades culturais,
esportivas e de lazer terão por foco a constituição de espaços de convivência, formação para a
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia de crianças,
adolescentes e seus familiares a partir de levantamento de seus interesses, demandas e
potencialidades; as intervenções serão realizadas objetivando interação, aprendizagem,
sociabilidade e proteção social de uma população em situação de vulnerabilidade;
• promoção à conscientização sobre o TEA - Transtorno do Espectro Autista e atendimento à
família de pessoas assim diagnosticadas, auxiliando na busca por seus direitos de uma vida
digna: trabalho, saúde e lazer e integração à sociedade; orientação à população sobre a
importância de um diagnóstico precoce;
. promover a inclusão escolar e social de pessoas diagnosticadas com TEA; oferecer à família
de pessoa diagnosticada com TEA instrumentos para convivência no lar e na sociedade;
• promoção cultural e democratização do acesso a bens culturais, atuando para oferecer
atividades de fruição, experimentação e capacitação;
• promoção de ações que visem educar, conscientizar, estimular o amor e o respeito aos animais;
• promoção de um convívio equilibrado entre o poder público, a sociedade humana e os animais,
visando à qualidade de saúdes pública, ambiental, urbana e rural; apoiar associações
legalmente organizadas, clínicas veterinárias e os profissionais desta área que prestem

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio ■ PR, 86300-000
Fone: (43) 3520-8000

Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio
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• promoção de um convívio equilibrado entre o poder público, a sociedade humana e os
animais, visando à qualidade de saúdes pública, ambiental, urbana e rural; apoiar associações
legalmente organizadas, clínicas veterinárias e os profissionais desta área que prestem
assistência geral e veterinária a animais abandonados, doentes, feridos e/ou vítimas de
crueldade, abuso e/ou maus tratos, objetivando a melhor qualidade de atendimento e menores
custos para hospedagem, tratamento e procedimentos cirúrgicos;
• promoção de ações junto aos poderes públicos visando o aperfeiçoamento de legislação e
demais instrumentos de proteção aos animais; colaborar na criação e atualização de leis de
proteção animal; fiscalizar o cumprimento de leis, decretos, portarias, regulamentos federais,
estaduais e municipais

existentes (e que venham existir) e que tratem sobre a proteção animal;
. promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, democracia e de outros
valores universais;

• promoção de estudos e pesquisas, divulgação de informações e conhecimentos técnico-
científicos que contribuam para a melhora da qualidade de vida de nossa população,
propiciando a necessária inclusão social;
• promoção de intercâmbio com entidades científicas, de ensino e de desenvolvimento social,
nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de estudos e pesquisas, produção e
divulgação de informações e conhecimentos técnico-científicos sobre aspectos do saúde e bem-
estar da população e de sua interação com o meio em que vive.

As exigências legais para tanto encontram-se plenamente
satisfeitas, conforme legislação de regência. A referida instituição está regularmente registrada
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o n°0001628, às fls. 96, do livro A-18,
desde 14.12.18.

Tratando-se de entidade voltada para programas de significativo
alcance social, e diante da necessidade de obter o referido título para poder firmar convênios e
receber benefícios de outras instituições públicas e privadas, entendemos justo o seu
reconhecimento como de UTILIDADE PÚBLICA. Por essa razão, estamos contando com o
irrestrito apoio de Vossas Excelências no sentido de transformar em lei o presente projeto.

Atenciosamente,
r

ANGÉLICA GAR yÁLHOlm^CHÂNESKI DE MELLO
Teieita'rai Exercício

Av. Minas Gerais. 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000
Fone: (43) 3520-8000

Site: http://www.cornelioprocopio.pr,gov.br
Facebook: ©prefeituracornelioprocopio
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Fundação de Esdortes
de Cornéiio Procóplo

ATESTADO DE IDONEIDADE

Atestamos, para todos os fins, que o
INSTITUTO PLURAL, CNPJ 12,671.638/0001-33, entidade social

com matriz em Cornéiio Procópio — PR, goza de bom conceito

social e moral, nada sabendo que desabone a sua conduta e a de

seus dirigentes.

Cornéiio Procópio - PR, 08 de abril de 2021

VALDIR DA (ZOSTA BUENO - PRESIDENTE



DIÁRIO OFICLVL DA UJNIÂO • Seção i ISSN 1677-7042 Nfi 188, quarta-feira, 30 de setembro de 2020

Manifestação Desportiva: Desixirto Educacional
CNPJ: 14,197.586/0001-30
Cidade: iacobina UF: BA
Valor autorltado para captaçlo: RS 213.139,60
Dados Bancários: Banco do Brasil Agincia 013$ OV: X Conta Corrente (Captaçio)
vinculada n« 58290-5
Periodo de Captaçlo até: 16/09/2023
29 - Processo: 71000.044595/2020-13
Proponente: Uberlândia Esporte Clube ■ UEC
Título: Craques do Futuro VIII
SLI: 2000419
Manifestação Desportiva; Desporto de Rendimento
CNPJ: 25.651.936/0001-03
adade; Uberlândia UF: MG

Valor autorliado para captaçlo: R$ 810.770,85
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência n^ 4165 DV: 3 Conta Corrente (Captação)
vinculada n« 29102-1
Período de Captaçlo até: 16/09/2023

RETIRCAÇ&O

Processo N» 71000.045773/2020-15
No Diário Oficial da Unilo n< 181. de 21 de setembro de 2020, na Seçáo 1,

página 35 que publicou a DELIBERAÇÃO N> 1390/2020, ANEXO I, onde se lê: Valor
autorizado para captaçlo: R5 797.694.50, leia-se: Valor autorizado para captaçlo: RS
807.303,94

Processo N> 71000.042856/2020-52
No Diário Oficial da União na 162, de 24 de agosto de 2020, na Seçlo 1, página

4 que publicou a DEUBERAÇÃO N» 1384/2020, ANEXO I, onde se lê: Dados Bancárias:
Banco do Brasil Agência n* 0034 DV: 5 Conta Corrente (Captaçlo) vinculada n* 98571-7,
leia-se: Dados Bancários: Banco do Brasil Agencia nz 0034 OV: 5 Conta Corrente (Captaçlo)
vinculada n» 89571-7.

SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA N» 125, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e
com fundamento na Portaria n' 710, de 30 de setembro de 2010, considerando os
fundamentos constantes no Parecer de Recurso n* 102/2O20/MC/SE0S/SNAS/DRSP/CCCEB,
evarado nos autos do Processo na 71000.082090/2017-43, resolve:

Art. 1« Admitir o recurso Interposto nos autos do processo n» 71000.
082090/2017-43.

Art. 2a Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria SNAS n* 32/2020,
art. V, item Sa, de 27/02/2020, publicada no D.O.U. de 28/02/2020, que Indeferiu o
pedido de renovaçlo da Certificaçlo das Entidades Beneficentes de Assistência Social.

Art. 3a Deferir a RENOVAÇÃO de certificação de entidade beneficente de
assistèrtcia social requerida pcia entidade LAR E CRECHE SÃO FRANCISCO, CNPJ
02.120.947/0001-61. IPAMERI-GO. com validade de 05 (cinco) anos, de 30/01/2018 a
23/01/2023, nos lermos do artigo 5' do Decreto 6.242/2014,

Art. 4a Novo pedido de renovaçáo de certiricação de entidade beneficente de
assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias
que antecedem o termo Rnal de sua validade, cm conformidade com o art 24, § la, da Lei
na 12.101/09.

Art. Sa A entidade deverá observar a área de atuação preponderante para que
O requerimento seja feito no Ministério correspondente a sua prevalência, conforme
dispoÀo no art. 21 da Lei na 12.101/09.

Art. Sa Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 7a Pica revogada a Portaria n' 32/2020, art. 2a, item Sa, de 27/02/2020,

D.O.U. de 28/02/2020.

MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS

PORTARIA Na 126, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOOAL, no uso de suas atribuições e
com fundamento na Portaria na 710, de 30 de setembro de 2010, considerando os
fundamentos constantes no Parecer de Recurso na t03/2020/MC/SEOS/SNAS/DR5P/CCCEB,
exarado nos autos do Processo na 71000.047322/2020-12. resolve:

Art. la Admitir o recurso Interposto nos autos do processo na
71000.047322/2020-12

Art. 2a Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria SNAS n' 33/2020
art. 2a, item 2a, de 27/02/2020, publicada no D.O.U. de 28/02/2020, que indeferiu o
pedida de renovação da Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social.

Art. 3* Deferir a RENOVAÇÃO de certíRcaçâo de entidade beneficente de
assistência social requenda pela entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS £ AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MURIAÊ, CNPJ 18.990.499/0001-97, MurIaé-MG com validade de 03
(três) anos, de 30/12/2019 a 29/12/2022, nos termos do artigo 5* do Decreto
8.242/2014.

Art. 4' Novo pedida de renovação dc certificação de entidade beneficente de
assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias
que antecedem o termo final de sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1*, da Lei
n» 12.101/09.

Art. 5S A entidade deverá observar a área de atuação preponder.mte para que
o requerimento seja feito no Ministério correspondente a sua prevalência, conforme
di^sto no art. 21 da Lei n« 12.101/09.

Art. 69 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Fica revogada a Portaria n* 33/2020, an. 2*. item 2* de 27/02/2020,

D.O.U. de 28/02/2020

MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS

PORTARIA N» 127, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e
com fundamento na Portaria MDS ns 710. de 30 dc setembro dc 2010, considerando os
furtdamentos constantes nos pareceres técnicos dos processos abaixo indicados; resolve;

Art. 19 Deferir as concessões de certificação de entidade beneficente de
assistência soda! das seguintes entidades por atender os requisitos legais constantes na Lei
na 12.101/2009, com validade de três anos a partir da publicação desta portaria no D.O.U.,
nos termos do art. S*, do Decreto nt 8.242/2014, dispostas por nome da entidade, CNPJ,
munIcipio/UF, n' do processo e número do parecer técnico:

1. INSTITUTO PLURAL, 12.671.638/0001-33, CORNELIO PROCOPIO/PR,
71000.038271/2020-38, S6518/2020,

2. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PALMEIRA DOS
(NOIOS, 27.91S.486/0001-44, PALMEIRA DOS INO)OS/Al. 71000.043389/2020-88,
56568/2020.

Art. 2' Deferir as concessões de certificação de entidade beneficente de
assistência social, protocolada no Portal de Serviços da Cidadania Digital Instituído pela
Portaria n9 2.690/2018, publicada no D.O.U de 31/12/2018, por atender os requisitos legais
constantes na Lei n* 12.101/2009, com validade dc três anos a partir da publicação desta
portaria no D.O.U., nos lermos do art. S', do Decreto n» 8.242/2014, dispostas por nome
da entidade, CNPJ, munIcípío/UF, e ns do protocolo eletrônico das seguinte entidades:

Cite documenta pgd« ler wertfiudo no ei)dc<eC4> eletrônico
ht:D*y/MiMi.)n4ov pelo codlRo OSlSKPtUOddOOOOd?

1. AAPECAN ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER.
07.280.6S8/0001-43, PORTO ALEGRE/RS, 235874.0004430/2019.

2. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOSSO LAR, 00.320.484/0001-56,
CATANOUVA/SP, 235874.0005560/2019.

3. INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO, 66.493.909/0001-37, BAURU^P,
235874.0005520/2019.

4. ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO, 07.183.961/0001-28. CAPIVARI/SP,
235874.0006321/2019.

5. INSTITUTO CAMARÁ CALUNGA, 02,360.954/0001-30, SÃO VICENTE/SP,
235874.0007029/2019,

6. ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO EDUCATIVA,
17.961.032/0001-56, BARRETOS/SP, 235874.0007126/2019.

7. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION/US DE BERTIOGA,
05.431.68Q/000J-U, BERTiOGA/SP, 235874.0007152/2019.

8. ASSOCIACAO SENSIBILIZAR - ASSEN, 08.148.044/0001-75, FRANCISCO
BELTRÃO/PR, 235874.0007217/2019.

9. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO VIAMOR. 29.088340/0001-06, SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO/SP, 23S874.000BS79/2019.

10. GRUPO DE AJUDA A CRIANÇA CARENTE COM CÂNCER DE PERNAMBUCO,
02,024,876/0001-01, RECIFE/PE, 235874.0009080/2019.

11. PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TREVISO - PROAST, 01.834.678/0001-
32. TREVISO/SC, 235874.0009630/2019.

12. CASA PADRE EDUARDO OBRAS UNIDAS SAO VICENTE DE PAULO,
7S.5OO.470/OOOM3. TERRA RICA/PR, 235874.0009748/2019.

13. ASSOCIAÇÃO DE SÃO VICENTE DE PAULO DE FORTALEZA, 07.248.172/0001-
28, FORTALEZA/CE, 2358744)009785/2019.

14. ORGANIZAÇÃO VIDA NOVA ESCOLA EXPERIMENTAL CASA DAS
MANGUEIRAS, 46.940.680/0001-24. RIBEIRÃO PRETO/SP, 235874.0010391/2020.

15. ABRASOCIAL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA SERVIÇOS SOCIAIS. 23.891.159/0001-
49, BELO H0Rt20NTE/MG. 235874.0010558/2020.

16. ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E APOIO AOS MENORES DE PlUMHI
AVAMEP. 12.356.331/0001-48. PlUMHI/MG, 23S874.0012640/2020.

17. CASA DO CAMINHO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA, 23.773.463/0001-91,
SANTA RÍTA 00 SAPUCAf/MG, 23S874.0014365/2020.

18. INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DE PRAIA 6RANDE-PG SOCIAL,
09-452.419/0001-59, PRAIA GRANDE/SP. 235874.0014S67/2020.

19. ASSOCIAÇÃO LAR SAGRADA FAMÍLIA, 00.747.598/0001-87.
MONTENEGRO/RS, 235874.0015299/2020.

20. ESCOLA DE FUTEBOL PAIS E AMIGOS DE SANTA FÉ, 05.649.638/0001-71,
SANTA FÉ/PR, 235874.0015527/2020.

21. ASSOCIAÇÃO INDICENISTA - ASSINDi - f^RINGÃ, 04.441.908/0001-91,
MARINGÁ/PR, 23S874.001S574/2020.

22. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LUZIÃNIA - APAE,
04.296.788/0001-86, LU2IÃNIA/G0, 23S874.0016447/2020.

23- ASSOCIAÇÃO CT CENTRO TERAPÊUTICO, 05.776.147/0001-91, PORTO
ALEGRE/RS, 235874,0016688/2020.

24. CLIPE ASSOCIAÇÃO CLÍNICA PS1C0PEDAGÔC1CA ESPECIALIZADA,
05.760.998/0001-46, PORTO ALEGRE/RS, 23S874.0016657/2020.

25. INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS, 74.333.808/0001-
27, SANTO ANDRÉ/SP. 235874.0016921/2020.

26. INAV INSTITUTO AUDIOVISAO, 10.733.963/0001-SB, CAXIAS 00 SUL/RS,
235874.0017178/2020.

27. CASA DOS VELHOS DE QUATÁ, 47.609,185/0001-08, QUATÃ/SP,
235874.0017760/2020.

28. LAR SÃO VICENTE DE PAULO, 13.599.665/0001-05, DESTERRO OO
MELO/MG, 23S874.0017878/2020.

29. CASA LAR FAMÍLIA FEU2, 24.12S.892/0001-iS. ODADE GAÚCHA/PR,
23S874.00I6724/2020.

30. CASA DE ACOLHIMENTO RESGATJUt, 02,115.984/0001-81, SUMARÉ/SP,
235874.0018267/2020.

31. ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES ESTRELA OE BELÉM. 92.395.672/0001-61,
PORTO ALEGRE/RS, 235874.0018470/2020,

32. CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO, 89.158.737/0001-40, PORTO
ALEGRE/RS, 235874.0018630/2020.

33. ASILO OE MENOiaOADE DE SÃO LUÍS, 06.296.099/0001-OS, SÃO LUÍS/MA,
235874.0018617/2020.

34. ASSOCIAÇÃO COMITÊ RIO DA AÇÃO DA ODADANIA CONTRA A FOME A
MISÉRIA £ PELA VIDA, [«.346.076/0001-73, RIO DE JANEIRO/RJ, 235874.0018887/2020.

35. ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM DE SAPUCAIA DO SUL - ACAPASS,
06.250.462/0001-43, SAPUCAIA DO SUL/RS, 235874.0018969/2020.

36. CASA DE REPOUSO CONFRADE OLIEN JOSÉ 00 NASCIMENTO OE LAGOA
FORMOSA, 04.876.858/0001-75, LAGOA FORMOSA/MG, 235874.0019243/2020,

37. MINHA CAMPINAS, O4.341.844/000l-S7, CAMPINAS/SP.
23S874.0014549/2Q20.

38. ASSOCIAÇÃO DE PAIS £ AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JORGE
D'OESTE, 78.687.332/0001-83, SÃO JORGE D'OESTE/PR. 23S874.0003464/2019.

Art. 3^ Pedido de renovação de certificação de entidade beneFKente de
auistència social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (irezentos e sessenta) dias
que antecedem o termo final de sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1", da lei
n« 12.101/2009.

Art 4e ClcntiOque-sc a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. St Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS

PORTARIA N* 128, DE 29 DE SETEMBRO OE 2020

A SECRETÁRIA NACIONAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atHbutções e
com fundamento na Portaria MDS n» 710, de 30 dc setembro de 2010, considerarido os
fundamentos constantes nos pareceres técnicos dos processos abaixo indicados, resolve:

Art. 1* Deferir as renovações de certificação de entidade beneficente de
assistência social das seguintes entidades por atenderem os requisitos legais constantes na
Lei n» 12.101/2CK)9, dispostas por nome da entidade, CNPJ, município/UF. n» do processo,
número do parecer técnica e período de validade de certificação:

1. EDUCANDÁRIO SANTO ANTONIO OE BEBEDOURO, 51.796.621/0001-64,
BEBEDOURO/SP. 71000.134384/2014-15, 40909/2020, dc 01/01/2015 a 31/12/2017.

2. ASSOCIAÇÃO CASA DE CONVIVÊNCIA NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ,
14.222.959/0001-86. 6UARULH0S/SP, 71000.012826/2020-11, 56343/2020, de 03/03/2020
a 02/03^025.

3. INSTITUIÇÃO DE AMPARO ARCA OE NOÉ. 25.643.313/0001-99, TRES
CORACOES/MG. 71000.028S50/2020-93, 56387/2020, de 17/07/2020 a 16/07/2025.

4. ASSOCIAÇÃO DA MULHER SALINENSE • AMUSA, 2S.216.649/0001-7S,
SALINAS/MG, 71000.039922/2020-15, 56526/2020, de 09/07/2020 a 08/07/2025.

5. ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO, 56.355.134/0001-80, SAO JOSE 00 RIO
PRETO/SP, 71000.038928/2020-67. 56519/2020. de 26/06/2021 a 25/05/2024.

Art. 2» Deferir as renovações de certificação dc entidade beneficente dc
assistência social, protocolada no Portal de Serviços da Cidadania Olgltal Instituído pela
Portaria n» 2.690/2018, publicada no D.O.U de 31/12/2018, por atender os requisitos legais
constantes na Lei n® 12.101/2009, dispostas por nome da entidade, CNPJ, munIcípio/UF, e
n» do protocolo eletrônico da seguinte entidade e período de validade de certificação:

1. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO • CIEE/ES,
01.219.199/0001-06, VITÚRIA/ES, 23S874.0004331/2019 de 05/07/2019 a 04/07/2022-

2. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS OE TIMBÓ,
83.793.083/0001-40, TIMBÓ/SC, 235874.0004713/2019 de 10/11/2019 a 09/11/2022.

3- ASSOCIAÇÃO OE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA SANTA
BÁRBARA, 02-760.2S0/0001-S5, NOVA SANTA BÁRBARA/PR, 235874.000S431/2019 dc
30/08/2020 a 29/08/2025.

EÁwuTirnTo asMtaçjo difiTfvliriiMiit* (t:^lorrr*r, ?.>00 2 de }4/(tt/7ú01.
QU» instiuf è liWrõ«sttuluf* • rCP-9'^.
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA

SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS

COORDENAÇÃO GERAL DE CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COORDENAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Oficio n'' 622/2020/MC/SEDS/SNAS/DRSP/CGCEB/CCEB

Brasília, 01 de outubro de 2020.

Ao Sr(a} Presidente da entidade

INSTITUTO PLURAL

Endereço Av. Paraíso, ns 994 - Vitoria Regia

CEP: 86.300-000 - Cornéllo Procópio/PR

Assunto: Comunicado de Deferimento.

Senhor(a) Presidente,

Comunico-lhe o DEFERIMENTO da Concessão da certificação de entidade

beneficente de assistência social, protocolizada sob o ns 71000.038271/2020-38, da entidade
INSTITUTO PLURAL, CNPJ: INSTITUTO PLURAL, conforme Portaria n" 127, de 29 de setembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União de 30/09/2020, com validade de 30/09/2020 a
29/09/2023.

Ressalto que novo pedido de renovação da certificação de entidade beneficente de
assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que
antecedem o termo final de sua validade, ou seja, entre o dia 04/10/2022 até o dia 29/09/2023.
em conformidade com o §19 do Art. 24 da Lei n^ 12.101/2009.

As dúvidas relativas a este ofício poderão ser esclarecidas por meio do e-

mail cebas@cidadania.gov.br. Devem ser destacados no campo "assunto" os dados deste ofício.

Atenciosamente,

*Assinado Eletronicamente*

Guilherme Ferreira

Coordenador de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social

TT "J Documento assinada eletronicamente por Guilherme Antonio Sousa Ferreira, Coordenador(a) de
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, em 01/10/2020, às 10:03, conforme
horário oficiai de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria ns 390/2015 do

«*;«ronKJ

^ Ministério do Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cidadania.e
autenticacao . Informando o código verificador 8874S66 e o código CRC C1C35C47.

)v.br/sej-

https://sei.cidadanla.gov.br/sei/controlador.php?acao=documentojmprimir_web&acao_origem=arvore_vlsua)izar&id_documento=99503e4&lnfra... 1/2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
12.671.638/0001-43

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

13/10/2010

NOME EMPRESARIAL

INSTITUTO PLURAL

TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
••••••••

PORTE

DEMAIS

CODKSO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.91-1-00 - Ensino de esportes (Dispensada *)
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (Dispensada *}
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICX
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO

AV paraíso
NUMERO

994

COMPLEMENTO

CEP

86.300-000

BAIRRO/DISTRITO

VITORIA REGIA

MUNICÍPIO

CORNEUO PROCOPIO

ÜF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(43)3523-1145

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRyy.
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/10/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUA(;VliO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
***«*•«1»

(•) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n® 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 23/03/2021 às 17:19:45 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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m REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS fu»«eg^ lopes v,lar
^ REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
NILSON FUMEGALI LOPES VILAR, Registrador de Títulos e Documemos, deKegistro Civil de

Pessoas Jurídicas e Tabelião de Protesto da sede desta Comarca de Com^ Procópio.
Estado do Paraná, República Federativa do Brasil, na forma da lei, etc..\

CERTIFICO
E—

atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo nesta serventia a meu cargo, os

livros de "REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS", dela existentes e neles no de

número A-18 (A-DEZGITG), às fis. 79 à 81, foi efetuada nesta data a 1" AVERBAÇÂO ao

REGISTRO H" 1.628, cujo teor é o seguinte:- Protocolo n" 2.304. Certifico tendo em vista, o

requerimento devidamente assinado por Joni Silva Correia, na quaiidade de Presidente do(a)

"ASSOCIAÇÃO PROCOPENSE DE CONTROLE DO DIABETES", inscrita no CNPJ/MF sob o
n® 12.671.638/0001-33, estabelecida à Avenida Paraíso n° 994, Vitória Régia, nesta cidade de

Comélio Procópio. Estado do Paraná; conforme a Ata realizada em 31 de julho de 2018, ficam

ALTERADOS os ARTIGGS do ESTATUTO, cujo extrato é o seguinte:- I) DENOMINAÇÃO,

SEDE, FINALIDADE E TEMPO DE DURAÇÃO: Denomina-se INSTITUTO PLURAL,

estabelecida á Avenida Paraíso n° 994, Vitória Régia, nesta cidade de Comélio Procópio,

Estado do Paraná, sendo suas finalidades: a) promoção da saúde, da segurança alimentar e

nutricional, com ênfase nas ações desportivo-recreativas e/ou competitivas direcionadas à

prevenção de doenças crônico-degenerativas (agravos nâo-transmissíveis como doenças

cardiovascülares, obesidade, diabetes, câncer e doenças respiratórias), priorizada a nossa

população infanto-juvenil, mas dando especial atenção também à chamada "terceira idade"; b)

promoção do nível de conhecimento da população sobre os benefícios da atividade física para

a saúde; c) promoção do nível de atividade física da população; d) promoção do nível de

conhecimento da população sobre os malefícios do consumo de drogas para a saúde,

especialmente das lícitas, como o álcool e o tabaco; e) promoção da defesa, preservação e

conservação do meio ambiente, com ênfase nas ações/meios para tal, ao alcance de nossa

comunidade, realizar atividades de educação, proteção, preservação e recuperação do

patrimônio ambiental visando um desenvolvimento local equilibrado e sustentável; f) promoção

da assistência social visando á proteção social básica e essencial, profíssionalização e geração

de renda de famílias em situação de vulnerabilidade social, atividades culturais, esportivas e de

lazer terão por foco a constituição de espaços de convivência, formação para a participação e

cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia de crianças, adolescentes e seus

familiares a partir de levantamento de seus interesses, demandas e potencialidades, as

Intervenções serão realizadas objetivando interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção

social de uma população em situação de vulnerabilidade; g) promoção à conscientização sobre

o TEA - Transtorno do Espectro Autista e atendimento á família de pessoas assim



RUA MATO GROSSO N® 53

CEP 86300-000 - CORNÉLIO P

NILSON FUMEGALI L
CPF: 023.614.00

Agente Delega

diagnosticadas, auxiliando na busca por seus direitos de uma vida digna: trabalS^^á^ e
lazer e integração á sociedade, orientação á população sobre a importância de um di^nósticos
precoce, promover a inclusão escolar e social de pessoas diagnosticadas com lEA, oferecer a

família de pessoa diagnosticada com TEA instrumentos para convivência no lar e na sodedade;

h) promoção cultural e democratização do acesso a bens culturais, atuando para oferecer

atividades de fruição, experimentação e capacitação; i) promoção de ações que visem educar,

conscientizar, estimular o amor e o respeito aos animais; j) promoção de um convívio

equilibrado entre o poder público, a sociedade humana e os animais, visando à qualidade de

saúdes públicas, ambiental, urbana e rural, apoiar associações legalmente organizadas,

clínicas veterinárias e os profissionais desta área que prestem assistência geral e veterinária a

animais abandonados, doentes, feridos e/ou vítimas de crueldade, abuso e/ou maus tratos,

objetivando a melhor qualidade de atendimento e menores custos para hospedagem,

tratamento e procedimentos cirúrgicos; I) promoção de ações junto aos poderes públicos

visando o aperfeiçoamento de legislação e demais instrumentos de proteção ao animais,

colaborar na criação e atualização de leis de proteção animal, fiscalizar o cumprimento de leis,

decretos, portarias, regulamentos federais, estaduais e municipais existentes (e que venham

existir) e que tratem sobre a proteção animal; m) promoção da ética, da paz, da cidadania, dos

direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; n) promoção de estudos e

pesquisas, divulgação de informações e conhecimentos técnico-científicos que contribuam para

a melhora da qualidade de vida de nossa população, propiciando a necessária inclusão social;

o) promoção de intercâmbio com entidades científicas, de ensino e de desenvolvimento social,

nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de estudos e pesquisas, produção e

divulgação de informações e conhecimentos técnico-científicos sobre aspectos da saúde e

bem-estar da população e de sua interação com o meio em que vive. E o seu tempo de

duração é indeterminado. II) FORMA EM QUE SERÁ ADMINISTRADA E REPRESENTADA

ATIVO E PASSIVO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE: Será administrada por uma

diretoria com mandato de 04 (quatro) anos, composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro,

cabendo ao Presidente sua representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial. III)

REFORMA DO ESTATUTO NO TOCANTE À ADMINISTRAÇÃO: O Estatuto só poderá ser

reformulado pela Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim. IV)

OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS MEMBROS: Os sócios não respondem subsídiariamente pelas

obrigações assumidas pela entidade. V) CONDIÇÕES DE EXTINÇÃO E DO SEU

PATRIMÔNIO: No caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será

transferido à outra pessoa jurídica qualificada em termos ditados por leis federais,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social e após deliberação de Assembléia Geral.

VI) NOME DO APRESENTANTE DO ESTATUTO: Joni Silva Correia - Presidente. E sua

diretoria no período 2018/2022 (quatro anos), ficou assim constituída: PRESIDENTE: Jonl Silva
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NILSON FUMEGALI LOfWVll-AR
CPF: 023.614.009-44""
Agente Delegado y/

Correia, brasileiro, casado, profissional de educação física, CPF-153.240.609-68, RG-70^07,
residente à Avenida Paraíso, 994, Comélío Procópio. Pr; SECRETÁRIA: Maria José Vil^ Boas
Silva Correia, brasileira, casada, professora aposentada, CPF-313.066.169-72, RG-6e3.917-7.

residente à Avenida Paraíso, 994, Comélío Procópio, Pr; TESOUREIRO: Juliano Silva Correia,

brasileiro, viúvo, empresário e advogado, CPF-039.268.819-09, RG-7.775.935-2, residente à

Rua Ceí. Francisco Moreira da Costa, 857, Santa Mariana, Pr.- Alteração Estatutária visada

pelo Dr. uliano Silva üorreia - OAB/PR n® 49.607. Documentos apresentados e arquivados

neste se /iço regirfra 1)- requerimento; 2)- Ata da Assembléia Geral Extraordinária; 3)-

Estatuto; 4)- Comprov; inte de Inscrição e de Situação <^dastral; 5)- Certidão Positiva com
efeitcte d Negativa de Débitos Relativos aos Tribatos Federais e à Divida Ativa da União; 6)-
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR REGISTRADOR DO TABELIONATO DE REGISTRO
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE CORNÉLIO PROCÔPIO, PARANÁ

JONl SILVA CORREIA, brasileiro, casado, profissional de
Educação Física, CREF 005280 G/PR, CPF n. 153.240.609-68, residente e
domiciliado à Avenida Paraíso, 994, Bairro Vitória Regia, cidade de Comélio

Procópio-PR, vem a sua presença solicitar o competente registro de entidade
denominada INSTITUTO PLURAL, para o qual encaminha documentos

pertinentes, a saber;

- edital de convocação da AGE do dia 31 de julho do corrente ano;

- 3 vias de ata de AGE consignando a aprovação dos estatutos,

eleição e posse da Diretoria Executiva com registro de presença de associados e
qualificação dos diretores empossados:

- 03 vias dos estatutos devidamente aprovados em AGE, assinados

pelos Diretores Presidente e Secretária e com visto de advogado devidamente

registrado na OAB/PR;

- cópias de documentos dos diretores eleitos e empossados onde

constam os números de seu registro no Cadastro de Pessoa Física - Receita

Federal.

TERMOS EM QUE

PEDE DEFERIMENTO

Comélio Procópio - Pr., 01 de agosto de 2018

.pONISILVA CORREIA

Anexos: edital de convocação, ata AGE, estatutos, CPF dos diretores eleitos
1' TABELIONATO DE NOTAS
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ATA DA AGE - APROCODI - DIA 31 DE JULHO DE 2018

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da APROCODI - Assodaçâo

Procopense de Controle do Diabetes realizada no dia 31 de Julho de

2018, na sua sede ofítíal para deliberação sobre uma pauta pré-

determinada, conforme o edital de convocação transcrito a seguir:

"Edital de Convocação - Por este edital, assinado por seu representante

legal, a APROCODI - Associação Procopense de Controle do Diabetes

convoca seus associados para que compareçam a sua sede localizada à

^  Avenida Paraíso, 994, Bairro Vitória Régia, cidade de Comélio Procópio,

no dia 31 de julho do corrente ano para que se delibere sobre a seguinte

pauta: 1 - alteração substancial de seus estatutos, conforme discussão Já

há algum tempo encaminhada; 2 - alteração de sua razão social; 3 -

eleição e posse de sua Diretoria e do Conselho Fiscal para gerir a

entidade durante o quadriênio 2018 - 2022; 4^ aprovação de nomes de

sócios da "nova entidade". A AGE terá início às 19 horas, em primeira

convocação ou uma hora após, em segunda convocação, para

deliberação com qualquer número de pessoas presentes. Aos vinte dias

do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, na cidade de Comélio

Procópio. JONI SILVA CORREIA". Os trabalhos foram iniciados às 20

horas, em segunda convocação e o responsável pela entidade, diretor

^  Joni Silva Correia, agradeceu a presença de todos e fez um histórico da

situação vivida pela APROCODI desde sua fundação. Deixou

agradecimentos aos sócios fundadores e aos apoladores das atividades

da entidade e lamentou que dificuldades extremas dificultaram a

continuidade de seus trabalhos como originalmente projetados. Falou

também sobre outras situações que ocorreram e outras que ainda

precisam ser solucionadas. Uma destas questões sérias é o débito ainda

existente Junto à Receita Federal, possivelmente em um valor próximo a

dois mil reais. Os presentes foram tranqüilizados pelo diretor Joni que

relatou que um seu amigo contador já estava providenciando

Cq



(ATA DA AGE - APROCODI - DIA 31 DE JULHO DE 2018)

documentação para regularizar esta pendência e que nada ficaríamoi

devendo ao fisco federal. A partir desta fala, passou-se a cumprir a pauta

definida pelo edital de convocação desta AGE e um dos presentes

solicitou que houvesse uma inversão de pauta. O item 4 da pauta foi,

então, vencido com a aclamação dos nomes dos novos sócios presentes.

Sobre o item primeiro, inicialmente foi feita, na íntegra, a leitura da

proposta apresentada e esclarecimentos dados a cada ponto solicitado.

Após análise do tema, com pequenas correções pontuais no texto

apresentado, a alteração substancial dos estatutos da APROCODI foi

aprovada por unanimidade. O segundo item da pauta começou a ser

abordado e a única sugestão apresentada, eis que este assunto já sido

encaminhado em discussões aqui e ali, foi unanimemente aprovada:

liyiSTITUTO PLURAL O item terceiro da pauta também foi rapidamente

analisado, pois à semelhança da questão da alteração da razão social,

análises e debates sobre esta questão também já haviam ocorrido:

chapa completa foi apresentada e aprovação decidida por unanimidade.

Então, eleitos os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal,

posses foram formalizadas.

DIRETORIA EXECUTIVA:- PRESIDENTE: JONI SILVA CORREIA, brasileiro,

casado, profissional de Educação Física, CI-RG 709.307, CPF 153.240.609-

68, residente e domiciliado à Avenida Paraíso, 994, Cornéiio Procópio;

SECRETÁRIA: MARIA JOSÉ VILAS BOAS SILVA CORREIA, brasileira, casada,

professora aposentada, portadora da CI-RG 683.917-7, CPF 313.066.169-

72, residente e domiciliada à Avenida Paraíso, 994, Cornéiio Procópio;

TESOUREIRO: JULIANO SILVA CORREIA, brasileiro, viúvo, empresário e

advogado, portador da CI-RG 7.775.935-2, CPF n. 039.268.819-09,

residente e domiciliado à Rua Cel. Francisco Moreira da Costa, 857,

cidade de Santa Mariana - Pr.

REGISTRO ue títulos
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CONSELHO FISCAL: João Paulo Bíanconl dos Santos, Ci°- RG 716.889-3^!^
CPF n. 024.471.029-50; Arthur Henrique de Souza' Spagolla, Cl - RG
8.449.096-2, CPF n. 006.000.079-10 e Rogério Martins de Almeida , CPF

032.331.169-50 (o único não presente à AGE). Nada mais se discutiu, os

trabalhos da AGE foram encerrados, ata lavrada e assinada aos 31 dias

do mês de julho de 2018, na cidade de Comélio Procópío-Pr.

SILV^ir^R^IA-^

ARIA JOSÉ VILAS BOAS SILVA CORREIA - Diretora-Secretáría

JULIANO SILVA COBRÊI^éHDícétor-Tqsoureiro

J  iO PAULO BIANCONI DO^NTi -"Sonslelheiro Fiscal
?'i OC

ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA SPAGOLU - Conselheiro Fiscal

Jullano Silva Correias o-OAB/PR 49.607
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ESTATUTOS

DO

UMEg

INSTITUTO PLURAL

Capítulo I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE e FIM

Ari 1^ -0 INSTITUTO PLURAL, constituído como uma organização-cldadã
sob a forma de associação, duração por tempo indeterminado, é uma pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tem sua sede localizada à
Avenida Paraíso, 994, Bairro Vitória Régia, Comélio Procópio, Estado do
Paraná, foro nesta mesma cidade de Cornéiio Procópio e é regido fMilos
presentes estatutos e pela legislação que lhe for aplicável.

ArL 2^ - O INSTITUTO PLURAL poderá atuar em todo o território nacional e
tem por finalidades:

- promoção da saúde, da segurança alimentar e nutrícional, com ênfase nas
ações desportivo-recreativas e/ou competitivas direcionadas à prevenção de
doenças crònico-degenerativas (agravos não-transmissíveis como doenças
cardiovasculares, obesidade, diabetes, câncer e doenças respiratórias),
priorizada a nossa população infanto-Juveníl, mas dando es^^cial atenção
também à chamada lerceira idade";

° promoção do nível de conhecimento da população sobre os benefícios da
atividade física para a saúde;

° promoção do nível de atividade física da população;

" promoção do nível de conhecimento da população sobre os malefícios do
consto de drogas para a saúde, especialmente das lícitas, como o álcool e
o tabaco;

- promoção da defesa, preservação e conservação do meio ambiente, cpm
ênfase nas ações/meios para tal, ao alcance de nossa comunidade; realizar
atividades de educação, proteção, preservação e recuperação do patrimônio
ambiental visando um desenvolvimento local equilibrado e sustentável;



%
-promoção da assistência social visando à proteção social básica
essencial, profissionalização e geração de renda de famílias em situação de
vulnerabilidade social; atividades culturais, esportivas e de lazer terão por
foco a constituição de espaços de convivência, formação para a participação
e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia de crianças,
adolescentes e seus familiares a partir de levantamento de seus interesses,
demandas e potencialidades; as intervenções serão realizadas objetivando
interação, aprendizagem, soclabilidade e proteção social de uma população
em situação de vulnerabilidade;

- promoção à conscientização sobre o TEA - Transtorno do Espectro Autista
e atendimento à fàmílla de pessoas assim diagnosticads^, auxiliando na

^  busca por seus direitos de uma vida digna: trabalho, saúde e lazer e
integração à sociedade; orientação à população sobre a importância de um
diagnóstico precoce; promover a inclusão escolar e social de pessoas
diagnosticadas com TEA; oferecer à famãia de pessoa diagnosticada com
TEA instrumentos para convivência no lar e na sociedade;

- promoção cultural e democratização do acesso a bens culturais, atuando
para oferecer atividades de fruição, experimentação e capacitação;

- promoção de açõ^ que visem educar, conscientizar, estimular o amor e o
respeito aos animais;

- promoção de um convívio equilibrado entre o poder público, a sociedade
humana e os animais, visando à qualidade de saúdes pública, ambiental,

^  urbana e rural; apoiar associações legalmente organizadas, clínicas
veterinárias e os profissionais desta área que prestem assistência geral e
veterinária a animais abandonados, doentes, feridos e/ou vítimas de
crueldade, abuso e/ou maus tratos, objetivando a melhor qualidade de
atendimento e menores custos para hospedagem, tratamento e
procedimentos cirúrgicos;

- promoção de ações junto aos poderes públicos visando o aperfeiçoamento
de legislação e demais instrumentos de proteção aos animais; colaborar na
criação e atualização de leis de proteção animal; fiscalizar o cumprimento de
leis, decretos, portarias, regulamentos féderals, estaduais e municipais
existentes (e que venham existir) e que tratem sobre a proteção animal;



- promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais;

° promoção de estudos e pesquisas, divulgação de informações e
conhecimentos técnico-cíentíficos que contribuam para a melhora da
qualidade de vida de nossa população, propiciando a necessária inclusão
social;

- promoção de intercâmbio com entidades cientificas, de ensino e de
desenvolvimento social, nacionais e internacionais, para o desenvolvimento
de estudos e pesquisas, produção e divulgação de informações e
conhecimentos técnico-cientfficos sobre aspectos da saúde e bem-estar da

^  população e de sua interação com o meio em que vive.

Parágrafo Primeiro - o INSTITUTO PLURAL fará a promoção e difusão de
atividades educativas, culturais, desportivas, artísticas e cientificas
realizando, patrocinando, apoiando e/ou promovendo serviço voluntariado
especializado, pesquisas, palestras, congressos, féfras, conferências,
seminários, cursos, debates, treinamentos, apresentações desportivo-
culturais e artísticas, com^ratições desportivas, campanhas publicitárias,
editando também monografias ou produção assemelhada, publicações,
vídeos/CDs/DVDs ou em qualquer outra mídia viável, prestando serviços e
assessorias, produzindo e comercializando produtos diversos e o resultado,
qualquer que seja, será destinado à consecução dos seus objetivos sociais.

Parágrafo Segundo - O INSTITUTO PLURAL não remunerará seus diretores,
nem distribuirá entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,

^  empregados ou doadores os eventuais contabilizados
excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício
de suas atividades e os aplicará integralmente na consecução do seu
objetivo social.

Ali 3^ - No desenvolvimento de suas atividades, o INSTITUTO PLURAL
observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e da eficiência e não ferá qualquer discriminação
de raça, cor, gênero ou credo.

ITULOS



Parágrafo Primeiro - O INSTITUTO PLURAL dedlcar-se-á as suas atividades,
seja por meio de execução direta de projetos, programas ou pianos de ações
e/ou por meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros e/ou por
meio de prestação de serviços intermediários e de apoio a outras
organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em
áreas afins.

Ârt 4^-0 INSTITUTO PLURAL poderá disciplinar seu funcionamento por
meio de Ordens Normativas, emitidas pela Assembléia Gerai e Ordens
Executivas, emitidas pela Diretoria.

Ari - A fim de cumprir suas finalidades, o INSTITUTO PLURAL poderá
atuar em todo o território nacional e organizar-se-á em tantas unidades de

^  prestação de serviços quantas se fizerem necessárias e que se regerão por
estas disposições estatutárias.

Capítulo il - DOS ASSOCIADOS

Art ^ - São considerados associados as pessoas físicas que, sem
impedimentos legais, forem admitidos como tais após aprovação da Diretoria
Executiva e que contribuam para que o INSTITUTO PLURAL cumpra seus
objetivos sociais, com transparência e eficácia.

§1^ - Consideram-se associados fundadores as pessoas que compuseram a
lista de presenças à Assembléia Geral convocada para decidir sobre a
constituição do INSTITUTO PLURAL e seus nom^ constarem da
correspondente ata lavrada.

§2^ - Associados colaboradores são considerados aqueles admitidos e
aprovados pela Diretoria Executiva por sua dedicação à consecução dos
objetivos sociais desta organização;

§3° - Associados doadores são considerados aqueles que fizerem doações
financeiras a esta entidade;

Art°. V - São direitos exclusivos dos associados fundadores e colaboradores

quites com suas obrigações sociais:

i - votar e ser votado para os cargos eletivos;

li - participar das atividades do INSTITUTO PLURAL

r. TllULOS :



Alt 8^ - São devores dos associados:

í - cumprir disposições estatutárias e regimentais;

II - acatar decisões da Diretoria Executiva;

III - zelar pela preservação do nome da entidade, pautando sua atuação
pelos seguintes princípios: transparência e eficácia;

IV o comparecer às Assemt>léias Gerais;

V - abster-se de qualquer manifestação, participação em campanhas ou
discussão de assuntos de natureza político-particfória, religiosa ou de
classes e respeitar opiniões de outrem quando em atividades de
representação do INSTITUTO PLURAL ou em ambientes sob a
responsabilidade da entidade;

Parágrafo Único - Os associados não respondem, nem mesmo
subsidíariamente, pelos encargos de qualquer natureza da entidade.

Art 9^- Penalidades - O associado que infringir as disposições deste
Estatuto fica sujeito, de acordo com a natureza da infração, às seguintes
penalidades:

a) Advertência: será verbal e aplicada pela Diretoria.

b) Suspensão: terá prazo máximo de 60 dias e será aplicada pela
Diretoria;

1^.

c) Desligamento: será aplicada pela Diretoria.

Parágrafo Único - Em todos os casos, o associado tem ̂ tabelecido o seu
direito de defésa e aquele que for sancionado poderá recorrer da aplicação
da penalidade à Diretoria, no prazo de 10 (dez) dias e, se for o caso, solicitar
a convocação de uma Assembléia Geral para apreciação desta situação,
conforme disposto nestes estatutos.

TIIUl
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Capítulo 111 - DA ADMINISTRAÇÃO

Art 10^ - O INSTITUTO PLURAL é administrado por:

I > Assembléia Geral;

II - Diretoria Executiva;

ili - Conselho Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O INSTITUTO PLURAL não remunera seus dirigentes.

Parágrafo Segundo - O INSTITUTO PLURAL poderá contratar pessoal
^  competente para auxiliar na consecução dos seus objetivos.

Ari - A Assembléia Geral, órgão deliberativo e soberano da entidade, é
constituída dos associados em pieno gozo de seus direitos estatutários e
expressa as suas vontades.

Ali 12® - Compete à Assembléia Gerai:

I - eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;

II - decidir sobre reformas do Estatuto;

Ili»decidir sobre a extinção da entidade, nos termos deste estatuto;

i V - emitir Ordens Normativas para funcionamento interno da entidade.

^  Parágrafo Primeiro - A Assembléia Gerai poderá entender que serviço
voluntário prestado à entidade corresponderá às obrigações sociais por eia
definidas e determinará à Diretoria que sejam realizados os controles e
registros imprescindíveis para dar transparência e legitimidade à situação.

Parágrafo Segundo - A Assembléia Geral só poderá deliberar sobre os temas
pautados no editai de sua convocação.

Art13® - A Assembléia Geral será instalada, ordinariamente:

- em cada ano civii, para apreciar o relatório da Diretoria, discutir e
homologar as contas, balanço aprovado pelo Conselho Fiscal e aprovar
plano anual de trabalho;

' registro
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- quadríenalmente para eleger a Diretoria e Conselho Fiscal do INSUT
PLURAL.

ArL 14^ - A Assembléia Geral será instalada extraordinariamente, quando
convocada;

I  pela Diretoria Executiva;

II - pelo Conselho Fiscal que tratará deste assunto com a Diretoria
Executiva;

Art 15® o A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital
afixado na sede da entidade e/ou por circulares enviadas também por meio
eletrônico ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 10
dias; no edital de convocação deverão estar registrados data, horário, local
de sua realização e a pauta definida.

Parágrafo Único - Qualquer assembléia será instalada em primeira
convocação com a maioria dos associados presentes e em segunda
convocação, as deliberações serão tomadas com qualquer número deles
presentes.

Ari 16® - A entidade adotará práticas de gestão administrativa eficiente,
necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou cdetiva,
de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência de participação nos
processos decisórios.

Ali 17® - A Diretoria Executiva será constituída por Presidente, Secretário e
Tesoureiro.

Parágrafo Primeiro - O mandato da Diretoria é de 04 anos e a
recondução/reeleição é permitida.

Parágrafo Segundo - Não poderão ser eleitos para os cargos de diretoria da
entidade os associados que exerçam cargos, empregos ou funções públicas
junto a órgãos do Poder Público.

Parágrafo Terceiro - Presidente, Secretário e Tesoureiro serão os gestores
da entidade, ouvidas as determinações da Assembléia Geral.



Art 18** - Compete à Diretoria:

I - Dirigir a entidade de acordo com os estatutos, administrar
patrimônio social, elaborar e executar o programa anual de atividades;

li - elaborar e apresentar à Assembléia Gerai o relatório anual e prestação
de contas de exercício findo;

iil - criar conselhos, departamentos, secretarias, filiais, licenciadas e
níveis de assessoria, quando houver necessidade, com possibilidades de
atuação em todo o território nacional;

iV - reunir-se com representantes de instituições públicas e privadas
para discutir possível colaboração em atividades de seu interesse comum,
facilitando a formação de redes para dinamizar o necessário
empreendedorismo social;

V- contratar e demitir funcionários, admitir associados; contratar
profissionais para atendimento da popuiação-alvo da entidade e empresa
capacitada para debcar em ordem documentação financeira e contábil da
entidade e que será posteriormente levada à apreciação do Conselho Fiscal.

VI - determinar cumprimento de eventuais Ordens Normativas emitidas
pela Assembléia Geral e emitir Ordens Executivas para disciplinar o
funcionamento interno da entidade.

VII - deddir sobre a necessidade de os associados efétivarem eventuais

contribuições financeiras sejam elas consideradas anuidade ou mensalidade
e eventuais taxas ouvida a Assembléia Geral na primeira oportunidade
possível.

Parágrafo Único - Um Conselho Consultivo, formado por associados de
categorias profissionais das áreas de atuação do INSTITUTO PLURAL,
poderá ser fundamentai para a sustentação de todas as atividades
empreendidas pda entidade.

Art 19^ - A diretoria reunir-se-á rotineiramente, sem quórum mínimo para a
sua realização e, na ocorrência de empate em votação de nímtéria submetida
àquela reunião, caberá ao Presidente o voto de qualidade.
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Ali 20^ - Compete ao Presidente:
tenros

í - representar o INSTITUTO PLURAL, ativa e passiva, judicial e
judicialmente, podendo delefpir poderes;

II - cumprir e fiazer cumprir este Estatuto e Ordens Normativas e
Executivas emitidas.

III - convocar e presidir a Assembléia Geral;

IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

V - solucionar os casos de urgência, levando-os ao conhecimento da
Diretoria, tão logo possível;

VI - executar todos os atos de administração, ordenar despesas,
contratar e demitir pessoal, admitir associados, assinar/firmar contratos de
patrocínio, convênios e termos de parcerias;

Vil - assinar, individualmente ou em conjunto com o Tesoureiro, os
cheques e demais documentos financeiro-contábeis da Associação,
responsabilizando-se, em conjunto com o Tesoureiro, pela movimentação
bancária da entidade;

VIII - decidir sobre a conveniência de adquirir, alienar, transigir, hipotecar
doar ou permutar bens patrimoniais, ouvida a Diretoria;

Art 21^ - Compete ao Secretário:

I - secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral, redigir e
^  arquivar as atas;

II - responsabilizar-se pela divulgação de todas as notícias sobre as
atividades da entidade;

III - gerir todas as atividades burocrático-administrativas da entidade;

IV - participar de todas as atividades desenvolvidas pela entidade.



Ari 22° - Compete ao Tesoureiro: w.

I - arrecadar, ter sob sua guarda e contabilizar as contribuições
associados, doações financeiras, rendas, auxflios, donativos e o resuKadoNlí^^
patrocínios, convênios, termos de parcerias e manter em dia a escrituração
contábil da entidade com auxílio ou não de profissionais da área contratados
especificamente para tal;

il - pagar as contas autorizadas pelo Presidente;

iii - apresentar reiatórios de receitas e despesas, sempre que forem
solicitados;

iV - apresentar ao Conselho Rscai a escrituração contábil da entidade,
incluindo os reiatórios de desemi^nho financeiro e contábil e das operações
patrimoniais realizadas;

V - conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos
relativos à tesouraria;

Vi - manter numerário em estabelecimentos de crédito,
responsabiiizando-se, em conjunto com o Presidente, por sua
movimentação.

Vil - liberar verbas, caso a caso e sob determinação do Presidente,
correspondentes ao numerário necessário para viagens nacionais ou
internacionais de membros da Diretoria Executiva ou profissionais
especificamente designados que representarão o INSTITUTO PLURAL em
reuniões de trabalho, eventos, jornadas, cursos, congressos, atividades
sociais, edu^tivas, desportivas e outras para aprimoramento
pessoal/profissional importante que fóvorecerá a consecução dos objetivos
sociais da entidade, a saber: despesas decorrentes de transportes marítimo,
aéreo ou terrestre, alimentação, estadia e possíveis diárias (cujos valores
serão também analisados e decididos caso a caso). A prestação de contas
dar-se-á com a apresentação das passagens utilizadas e emitidas em nome
do representante-viajante, de notas fiscais das despesas havidas com
combustíveis (quando o transporte for feito em veículo próprio ou da
entidade), com estadia, com alimentação e outras despesas ef^vadas por
necessidade.

- substituir o Presidente quando este o notificar dos impedimentos
temporários dele, acumulando funções.



Art 23° - o Conselho Fiscal é órgão independente e fiscalizador dos atc^dj^
Diretoria Executiva, constituído por 03 (três) membros, eleitos
Assembléia Geral.

Parágrafo 1° - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o
mandato da Diretoria Executiva e não será remunerado; é permitida a

Parágrafo 2° - Em caso de vacância, o cargo de Conselheiro será preenchido
após deliberação de Assembléia Gerai.

Parágrafo 3° - O Conselho Fiscal, ouvida a Diretoria Executiva e com
autorização dela, poderá contratar serviços de terceiros para realizar
atividades contábeis, auditoria externa, assessoria e consultoria para
fornecer relatórios de avaliação de programas, projetos e outros
concernentes a aspectos contábeis e financeiros da entidade.

Ari 24° - Compete ao Conselho Fiscal, reunir-se ordinariamente a cada ano e,
extraordinariamente sempre que necessário, para:

I - examinar os livros de escrituração da entidade, balancetes e balanço
anual;

II - opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres
para os organismos superiores da entidade;

III - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que solicitados;

IV - solicitar formalmente ao Presidente, por meio de um de seus
^  membros, a convocação de Assembléia Geral.

Capítulo IV - DO PATRIMÔNIO

Artigo 2S° - Os recursos e o patrimônio da entidade serão constituídos de
bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da dívida
pública; (te contribuições que poderão vir de associados e/ou de pessoas
físicas ou jurídicas; renúncte e incentivo fiscal, de subvenções de entidades
de municípios, Estados ou União, de residtado de operações de crédito, juros
bancários e outras receitas financeiras; de verbas a ela repassactes por
instituições financeiras públicas ou privadas; de doações, legados, heranças,
subvenções; usufruto que lhe for conferido, de resultados de termos de



parceria e cooperação, convênios e contratos firmados com o Poder PúI)1^jstj^o
ou com outras instituições, com empresas nacionais, agências nacionai
internacionais; rendimentos de aplicação de seu ativo financeiro e outr^
recebimentos de direitos autorais, de valores refèrentes à comercialização de
produtos diversos e de valores correspondentes à prestação de serviços
especializados, conforme previsão deste estatuto.

Ali 26^ - No caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido
será transferido à outra pessoa jurídica qualificada em termos ditados por
leis federais, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social e após
deliberação de Assembléia Geral.

Ari 27^ - Na hipótese de a entidade obter e, posteriormente, perder
qualificaç^ instituídas por leis federais e ser dissolvida, o acervo
patrimonial dteponível, adquirido com recursos públicos durante o período
em que perduraram eventuais qualificações, será contabilmente apurado e
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos das mesmas leis,
preferencialmente que tenl^ o mesmo objetivo social.

Capítulo V - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art 28^ - O ano fiscal coincidirá com o ano civil e prestação de contas da
entidade observará:

I - os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de
contabilidade;

II - que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do
exercício fiscal, ao relatório de atividades e às demonstrações financeiras da
entidade, incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS, ao
FGTS, à Receita Federal do Brasil colocando-os à disposição para o exame
dos associados;

III - a realização de auditoria (inclusive por auditores externos
independentes, se for o caso) da aplicação dos eventuais recursos objeto de
Termo de Parceria, convênios ou assemelhados, conforme previsto em
regulamento;

IV - a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública
recebidos será félta conforme determina o parágrafo único do Art 70 da
Constituição Federal.

Capítulo VI - DAS ELEIÇÕES



Artigo 29** - Os membros componentes da Diretoria Executiva e do Con
Piscai serão eieltos para um mandato de 04 anos, através do voto direto
assoclactos com peio menos um ano de fOíaçâo efétiva e no gozo de se
direitos estatutários, em assembiéia geral convocada esf^ialmente para
este fim.

Parágrafo Primeiro - A assembléia que deliberar |^a constituição da
entidade e pela aprovação deste estatuto, detém poderes para eleger a chapa
para dirigir a entidade no seu primeiro períoda

Parágrafo Segundo - Os associados interessados em participar do processo
eletivo somente podem estar inscritos em uma clúipa concorrente; não
poderá haver acúmulo de cargos na composição de chapas e será vedada a
inscrição daquela que não contenha candidatos para todos os cargos. Os
trabalhos eleitorais serão organtodos pela Diretoria Executiva.

Capítulo Vli - DA PERDA DE MANDATO

Ari 30. - Os membros da Diretoria Executiva estarão sujeitos à perda de
mandato nos seguintes casos:

I - malversação de recursos ou dilapidação do patrimônio social;

li - grave violação destes Estatutos;

lii - abandono de cargo.

Capítulo Viil - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ari 31*^ - É vedada ao INSTITUTO PLURAL e aos membros de sua Diietoria
^  Executiva a participação em campanhas de interesse político-partidárío,

eleitorais municipais, estaduais ou federais, sob quaisquer meios ou formas.

Ari 32 - O INSTITUTO PLURAL será dissolvido por decisão de Assembléia
Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, quando se
tomar impossível a continuidade de suas atividades.

Art 33*^ - O presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, por
decisão da maioria absoluta dos associados presentes em Assembléia Geral
especialmente convocada para este fim e suas alterações entrarão em vigor
na data de registro em Cartório.



Ari 34® - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva
decteões deverão ser referendadas peia Assembléia Gerai, na prime
oportunidade possível.

Art 35 - Estes estatutos entrarão em vigor após completo o trâmite legal
para o seu registro em Cartório e, de acordo com o Arfigo 20®, vai assinado
por seu representante legai.

Ari 36® - Os presentes estatutos sociais foram aprovados pela Assembléia
Geral Extraordinária, realizada em Comélio Procópio, na sede oficial da
entidade localizada à Avenida Paraíso, 994, no dia 31 de juiho de 2018,
estando presentes Joni Silva Correia, Maria José V. B. Silva Correia, Juliano
Silva Correia, João Paulo Bianconi dos Santos, Arthur Henrique de Souza
Spagolla e vão assinados por seu representante legal JONI SILVA CORREIA,
brasileiro, casado, profissional de Educação Física- CREF 005280 - G/PR,
CPF n. 153J240.609-68, residente e domiciliado à Avenida Paraíso, 994, Bairro
Vitória Régia, C.Procópio - PR e com visto de advogado devidamente inscrito
na OAB/PR.

Comélio Procópío-Pr, 01 de agosto de 2018

06 títulos
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JONI SILVA CORREIA

CI-RG 709.307-PR

CPF 153.240.609-ro

JUUANO SILVA CORREIA-Al ^xCTAB/PR-49.607
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11/09/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO PROCOPENSE DE CONTROLE DO DIABETES
CNPJ: 12.671.638/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:33 do dia 11/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2019.

Código de controle da certidão: 3E39.A3B7.CFBD.6BD4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.

%  Os y
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provÍdencie"'juptQ^ .._.o;^^
RFB a sua atualização cadastral.

Contribuinte,

,.,r« '•••/ •>.

f  %
if.

NUMERO DE INSCRIÇÃO
12.671.638/0001-33
MATRIZ

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL 13/10/2010

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO PROCOPENSE DE CONTROLE DO DIABETES

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

APROCODI

CÓDIGO E descrição DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteiiomiente

código E descrição das ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO

AV PARAÍSO
COMPLEMENTO

CEP

86.300-000

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

BAIRRO/DISTRITO

VITORIA REGIA

município

CORNELIO PROCOPIO

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/10/2010

DATA OA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 18/10/2010 às 09:35:40 (data e hora de Brasília).

Voltar

J L Preparar Página
J para ImpressãoL. J para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua oáíiina

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprov... 18/10/2010



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

\2/

Por este edital, assinado por seu representante

iegai, a APROCODI - Associação Procopense de Controle do Diabetes

convoca seus associados para que compareçam a sua sede localizada à

Avenida Paraíso, 994, Bairro Vitória Régía, cidade de Comélio Procópio,

no dia 31 de julho do corrente ano para que se delibere sobre a seguinte

pauta:

^  1 - alteração substanciai de seus estatutos, conforme discussão já há
algum tempo encaminhada;

2 - alteração de sua razão sodal;

3 - eleição e posse de sua Diretoria e do Conselho Fiscal para gerir a

entidade durante o quadriênio 2018 - 2022;

4- aprovação de nonies de sódos da "nova entidade".
A AGE terá início às 19 horas, em primeira

convocação ou uma hora após, em segunda convocação, para

deliberação com qualquer número de pessoas presentes.

^  Aos vinte dias do mês de junho do ano de

dois mil e dezoito, na cidade de Cornéiío Procópio.

JONI SILVA CORREIA

Ci-RG 709.307
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DAADMINISTRAÇÃO

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO

Alvará N": 026/2020

Inscrição Municipal: 34*16749

Reg. Livro: 154

Folha: 16749

Em caso de encerramento, paralisação, mudança de
endereço, de ramo, ou qualquer outra alteração,
procurar o Departamento da Receita para as
providências necessárias, evitando problemas futuros.

O Departamento de Receita e Rendas, em virtude do que consta no processo protocolado sob n"
1318/2020 de 20/01/2020 concede, enquanto satisfazer as exigências da Legislação em vigor
AUTORIZAÇÃO a:

NOME I RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO PLURAL

*

NorT>e Fantasia:

CNPJ: 12.671.638/0001-33

ENDEREÇO

Logradouro: paraíso Número; 994

Complemento: CEP: 86300-000

Bairro: CONJUNTO VITORIA REGIA

Distrito:

Cidade: Contelk) Procopto UF: PR j

ATIVIDADE PRINCIPAL E ACESSÓRIAS

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

OBSERVAÇÕES

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO CONF. PROT. N® 1318 DE 20/01/2020. A EMPRESA ESTÁ SUJEITA À
COBRANÇA DE TAXA DE PUBLICIDADE (FACHADA. MUROS, PLACAS E OU SIMILARES). DE ACORDO COM
O ART. 160 DA LEI MUNICIPAL 093/08 DE 13/11/08 E LEI COMPLEMENTAR N° 065/02.CONF. RECOM.DA
PROM, DEVE O CONTR.DESTIN.OS RESÍD. RECICL. AS COOP ASSOC.DE CATAD. INSCR. NESTE
MUNIC.CONF.LEi 12305/10 DECR.7404/10.EXC.AS HIPÔT DE INVIABILIDADE.

r

CorneBo Pr0copIo(PR). 28 de Janeiro de 2020.

GERALDO ALVE;
SecretárifijyUmfcípal de Administração

ALEXANME LUIZ DA SILVA

Chefe de QfMsão de Arrecadação

/t



COPEL
Copei OisiribuiçSo S.A. - , ^
José Izidoto BiaiBtlo. 158 bl.C - Mossunguè - Cutiiiba PR - CEP 81 200-240
CNPJ: 04.368.B98Í0001-06- lE 90-233.073-99 • IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

INSTÍTUTO PLURAL

AV paraíso, 994

paraíso ■ CORNELIO PROCOPIO - PR - CEP: 86300-000

82160 01 011 544000

CNPJ 12.671.638/0001-33

Mês de referência Unidade Consumidora

Março/2021 12882208

Vencimento VALOR A PAGAR

26/03/2021 R$ 149,32

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006452288

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

FAT-01-20211192547178-2

Informações Técnicas

Comerc/Aüv Assoc Nao Específ Anteriormente

Leitura Anterior Leitura Atuai Medido

'N" Medidor; MD 0914040034 ■ TRIFASICO

08/02/2021

15224

09/03/2021

15397

29 dias

173 kWh

Constante de Total Faturado

Muitíplicação

1  173 kWh

Histórico de Consumo e Paqamento

Mês kWh Dt.Pgto. Valor

02/2021 248 26/02/2021 216,25

01/2021 164 26/01/2021 151,94

12/2020 239 28/12/2020 208,61

11/2020 323 28/11/2020 265,19

10/2020 439 26/10/2020 361,60

09/2020 233 28/09/2020 197,85

08/2020 166 26/08/2020 141,16

07/2020 100 27/07/2020 78,43

06/2020 246 28/06/2020 215,78

05/2020 324 26/05/2020 278,15

04/2020 359 27/04/2020 306,85

03/2020 295 26/03/2020 256,36

Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO

Tarifas

0,512770

Toneâo ContraUM: 127/220 votts

Llmile Ad«;uadoTan5áo- 117 a 133Í2Ü2 a 231 vcJls

Reaviso de Vencimento

Consumo

Médio Diário

5,96 kWh

Data de Emissão

12/03/2021

Próxima Leitura

Prevista

08/04/2021

Valores Faturados

NOTA FISCAUCONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1B3.2S1.531 - SÉRIE B
Emitida em 12/03/2021

Produto Valor Valor Base Aliq.
Descrição Un. Consumo Unitário Total Cálc. ICMS

ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh 173 0,760058 131,49 131,49 29,00%

ENERGIA CONS.BAMARELA kWh 3,43 3,43 29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICÍPIO 14,40

Base de Cálculo do ICMS

134,92

Valor ICMS

39.12

Valor Total da Nota Fiscal

149,32

Reservado ao Fisco

0D43.4094JV86C.C1FF.D027.9553.86DB.37A2

INCLUSO NA FATURA PIS RS0,85 E COFINS R$3.93 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MES 02/2021 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMÁTICO
A PARTIR DE 01/03/2021 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4.08%.
A qualquer lempo pode ser soScitaclo o caficelamenio de valores nâo relacionados
à prestação do serviço de enerala elétríca, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dia$ sujeita inctueâo no cadastro de Inaãímplentes CAOIN/PR
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Instituto Â

^PJíUrciif^

Detentora do CEBAS - Certifícacão de Entidades Beneficentes da Assistência Social
Concessão do Governo Federal, conforme Portaria n. 127, de 29 de setembro de 2020

Secretária Nacional de Assistência Social

Processo n. 71000.038271/2020-38, 56518/2020

D.O.U., de 30/09/2020, Seção 1, página n. 47

ESTATUTO - INSTITUTO PLURAL

(nova redação, após a A.G.E. de 17 março de 2021)

OOCUWt

Capítulo I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE e FIM

Art. 1- - O INSTITUTO PLURAL, constituído como uma organização-cidadã
sob a forma de associação, duração por tempo indeterminado, é uma
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e tem objetivos
voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social; tem sua matriz-sede (CNPJ 12.671.638/0001-33) localizada à
Avenida Paraíso, 994, Bairro Vitória Régia, CEP 86.300-000, cidade de
Cornéiio Procópio, Estado do Paraná, foro nesta mesma cidade e é regido
pelo presente estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.
Parágrafo Único - O INSTITUTO PLURAL tem filiais registradas em
Cartórios competentes (e cadastradas na Receita Federal do Brasil) em:
CHAPECÓ - SC: CNPJ 12.671.638/0002-14; LONDRINA - PR: CNPJ
12.671.638/0005-67; PATO BRANCO - PR: CNPJ 12.671.638/0006-48;
SANTA CRUZ DO SUL - RS: CNPJ - 12.671.638/0004-86; SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO-SP: CNPJ 12.671.638/0003-03

Art. 22-0 INSTITUTO PLURAL poderá atuar em todo o território nacional

— sem obrigatoriedade de criar estrutura organizacional específica para
cada localidade em que pretender estar ativo — e tem por finalidades: -
promoção da assistência social visando à proteção social básica e

essencial, profissionalização e geração de renda de famílias em situação
de vulnerabilidade social; atividades educacionais, culturais, esportivas e



de lazer terão por foco a constituição de espaços de convivênc
formação para a participação e cidadania, desenvolvimento
protagonismo e da autonomia de crianças, adolescentes e seus familiares
a partir de levantamento de seus interesses, demandas e potencialidades;
as intervenções serão realizadas objetivando interação, aprendizagem,
sociabilidade e proteção social de uma população em situação de
vulnerabilidade; - promoção de direitos estabelecidos, construção de
novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; -
promoção da saúde, da segurança alimentar e nutricional, com ênfase nas
ações desportivo-recreativas e/ou competitivas direcionadas à prevenção
de doenças crônico-degenerativas (agravos não-transmissíveis como
doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, câncer e doenças
respiratórias); priorizada a nossa população infanto-juvenil, mas dada
especial atenção também à chamada "terceira idade"; - promoção do
nível de conhecimento da população sobre os benefícios da atividade
física para a saúde; - promoção do nível de atividade física da população; -
promoção do nível de conhecimento da população sobre os malefícios do
consumo de drogas para a saúde, especialmente das lícitas, como o álcool
e o tabaco; - promoção da defesa, preservação e conservação do meio
ambiente, com ênfase nas ações/meios para tal, ao alcance de nossa
comunidade; realizar atividades de educação, proteção, preservação e
recuperação do patrimônio ambiental visando um desenvolvimento local

equilibrado e sustentável; - promoção à conscientização sobre o TEA -
Transtorno do Espectro Autista e atendimento às famílias de pessoas
assim diagnosticadas, auxiliando na busca por seus direitos de uma vida
digna: educação, saúde, trabalho, lazer, integração à sociedade;
orientação a esta população sobre a importância de um diagnóstico
precoce; promover a inclusão escolar e social de pessoas diagnosticadas
com TEA; oferecer à família de pessoa diagnosticada com TEA
instrumentos para convivência no lar e na sociedade; - promoção cultural
e democratização do acesso a bens culturais, atuando para oferecer
atividades de fruição, experimentação e capacitação; - promoção de ações
que visem educar, conscientizar, estimular o amor e o respeito aos

animais; - promoção de um convívio equilibrado entre o poder público, a
sociedade humana e os animais, visando à qualidade de saúdes pública,
ambiental, urbana e rural; apoiar associações legalmente organizadas,
clínicas veterinárias e os profissionais desta área que prestem assistência
geral e veterinária a animais abandonados, doentes, feridos e/ou vítimas

OPICOA&. ^



de crueldade, abuso e/ou maus tratos, objetivando a melhor qualidade
atendimento e menores custos para hospedagem, tratamento
procedimentos cirúrgicos; - promoção de ações junto aos poderes
públicos visando o aperfeiçoamento de legislação e demais instrumentos
de proteção aos animais; colaborar na criação e atualização de leis de
proteção animal; fiscalizar o cumprimento de leis, decretos, portarias,
regulamentos federais, estaduais e municipais existentes (e que venham
existir) e que tratem da proteção animal; - promoção da ética, da paz, da
cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores

universais; - promoção de estudos e pesquisas, divulgação de informações
e conhecimentos tácnico-científicos que contribuam para a melhora da
qualidade de vida de nossa população, envolvendo especialmente as
questões hídricas, propiciando daí a necessária inclusão social; - promoção
de intercâmbio com entidades científicas, de ensino e de desenvolvimento
social, nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de estudos e

pesquisas, produção e divulgação de informações e conhecimentos

tácnico-científicos sobre aspectos da saúde e bem-estar da população e de
sua interação com o meio em que vive; - promoção das igualdades social,
racial, étnica voltada aos afro descendentes, às comunidades tradicionais,
aos índios e demais minorias também vítimas de preconceitos, brasileiros
ou não.

Parágrafo - o INSTITUTO PLURAL fará a promoção e difusão de
atividades educativas, culturais, desportivas, artísticas e científicas
realizando, patrocinando, apoiando e/ou promovendo serviço
voluntariado especializado, pesquisas, palestras, congressos, feiras,
conferências, seminários, cursos, debates, treinamentos, apresentações
desportivo-culturais e artísticas, competições desportivas, campanhas
publicitárias; editando também monografias ou produção assemelhada,
publicações, vídeos/CDs/DVDs ou em qualquer outra mídia viável;
prestando serviços e assessorias, produzindo e comercializando produtos
diversos e o resultado, qualquer que seja, será destinado à consecução
dos seus objetivos sociais.

Parágrafo 2- - O INSTITUTO PLURAL não remunerará seus diretores, nem
distribuirá entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados e/ou doadores, os eventuais contabilizados

excedentes operacionais brutos ou líquidos; também não distribuirá
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio.

decidir sobre a constituição do INSTITUTO PLURAL e seus nomes

constarem da correspondente ata lavrada.



de crueldade, abuso e/ou maus tratos, objetivando a melhor qualidade
atendimento e menores custos para hospedagem, tratamento
procedimentos cirúrgicos; - promoção de ações junto aos poderes
públicos visando o aperfeiçoamento de legislação e demais instrumentos
de proteção aos animais; colaborar na criação e atualização de leis de
proteção animal; fiscalizar o cumprimento de leis, decretos, portarias,
regulamentos federais, estaduais e municipais existentes (e que venham
existir) e que tratem da proteção animal; - promoção da ética, da paz, da
cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores
universais; - promoção de estudos e pesquisas, divulgação de informações
e conhecimentos técnico-científicos que contribuam para a melhora da
qualidade de vida de nossa população, envolvendo especialmente as
questões hídricas, propiciando daí a necessária inclusão social; - promoção
de intercâmbio com entidades científicas, de ensino e de desenvolvimento
social, nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de estudos e
pesquisas, produção e divulgação de informações e conhecimentos

técnico-científicos sobre aspectos da saúde e bem-estar da população e de
sua interação com o meio em que vive; - promoção das igualdades social,
racial, étnica voltada aos afro descendentes, às comunidades tradicionais,
aos índios e demais minorias também vítimas de preconceitos, brasileiros
ou não.

Parágrafo - o INSTITUTO PLURAL fará a promoção e difusão de
atividades educativas, culturais, desportivas, artísticas e científicas

realizando, patrocinando, apoiando e/ou promovendo serviço

voluntariado especializado, pesquisas, palestras, congressos, feiras,
conferências, seminários, cursos, debates, treinamentos, apresentações

desportivo-culturais e artísticas, competições desportivas, campanhas
publicitárias; editando também monografias ou produção assemelhada,

publicações, vídeos/CDs/DVDs ou em qualquer outra mídia viável;
prestando serviços e assessorias, produzindo e comercializando produtos

diversos e o resultado, qualquer que seja, será destinado à consecução

dos seus objetivos sociais.

Parágrafo 2^-0 INSTITUTO PLURAL não remunerará seus diretores, nem

distribuirá entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,

empregados e/ou doadores, os eventuais contabilizados

excedentes operacionais brutos ou líquidos; também não distribuirá

dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio.



de crueldade, abuso e/ou maus tratos, objetivando a melhor qualidade
atendimento e menores custos para hospedagem, tratamento
procedimentos cirúrgicos; - promoção de ações junto aos poderes
públicos visando o aperfeiçoamento de legislação e demais instrumentos
de proteção aos animais; colaborar na criação e atualização de leis de
proteção animal; fiscalizar o cumprimento de leis, decretos, portarias,
regulamentos federais, estaduais e municipais existentes (e que venham
existir) e que tratem da proteção animal; - promoção da ética, da paz, da
cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores
universais; - promoção de estudos e pesquisas, divulgação de informações
e conhecimentos técnico-científicos que contribuam para a melhora da
qualidade de vida de nossa população, envolvendo especialmente as
questões hídricas, propiciando daí a necessária inclusão social; - promoção
de intercâmbio com entidades científicas, de ensino e de desenvolvimento
social, nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de estudos e
pesquisas, produção e divulgação de informações e conhecimentos
técnico-científicos sobre aspectos da saúde e bem-estar da população e de
sua interação com o meio em que vive; - promoção das igualdades social,
racial, étnica voltada aos afro descendentes, às comunidades tradicionais,
aos índios e demais minorias também vítimas de preconceitos, brasileiros
ou não.

Parágrafo 1^ - o INSTITUTO PLURAL fará a promoção e difusão de
atividades educativas, culturais, desportivas, artísticas e científicas
realizando, patrocinando, apoiando e/ou promovendo serviço
voluntariado especializado, pesquisas, palestras, congressos, feiras,
conferências, seminários, cursos, debates, treinamentos, apresentações
desportivo-culturais e artísticas, competições desportivas, campanhas
publicitárias; editando também monografias ou produção assemelhada,
publicações, vídeos/CDs/DVDs ou em qualquer outra mídia viável;
prestando serviços e assessorias, produzindo e comercializando produtos
diversos e o resultado, qualquer que seja, será destinado à consecução
dos seus objetivos sociais.

Parágrafo 2^-0 INSTITUTO PLURAL não remunerará seus diretores, nem
distribuirá entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados e/ou doadores, os eventuais contabilizados
excedentes operacionais brutos ou líquidos; também não distribuirá
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio.



auferidos por quaisquer meios e os aplicará integralmente na consec
do seu objetivo social, de forma imediata ou por meio de constituição
fundo patrimonial ou fundo de reserva.

Art. 39 - No desenvolvimento de suas atividades, o INSTITUTO PLURAL

observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer
discriminação de raça, cor, gênero ou credo.

Parágrafo único - O INSTITUTO PLURAL dedicar-se-á a atingir seus
objetivos sociais por meio de execução direta de projetos, de programas
ou de ações; também por meio de doação de recursos físicos, humanos e
financeiros e/ou por meio de prestação de serviços intermediários e de
apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público
que atuam em áreas afins.

Art. 49 - O INSTITUTO PLURAL poderá disciplinar seu funcionamento por
meio de Ordens Normativas, emitidas pela Assembléia Geral e Ordens
Executivas, emitidas pela Diretoria.

Art. 59 - A fim de cumprir suas finalidades, o INSTITUTO PLURAL poderá
atuar em todo o território nacional — criando filiais ou não — e organizar-
se-á em tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem
necessárias e que se regerão por estas disposições estatutárias.

Capítulo II - DOS ASSOCIADOS

Art. 69 - São consideradas associadas as pessoas físicas que, sem

impedimentos legais, forem admitidas como tais após aprovação da
Diretoria Executiva — à exceção dos sócios-colaboradores, os quais não

necessitarão desta manifestação— e que contribuam para que o

INSTITUTO PLURAL cumpra seus objetivos sociais, com transparência e

eficácia; ninguém será compelido a associar-se ou permanecer associado.

Parágrafo 19 - Consideram-se associados fundadores as pessoas que

compuseram a lista de presenças da Assembléia Geral convocada para

decidir sobre a constituição do INSTITUTO PLURAL e seus nomes

constarem da correspondente ata lavrada.



Parágrafo 2^ - Associados efetivos são as pessoas que apo|
integralmente as ações da entidade e voluntariamente delas partici
de maneira ativa e consistente;

Parágrafo 3^ - Associados colaboradores são considerados todos aqueles

que apoiam e dão sustentação às ações patrocinadas pelo Instituto Plural,

por todas as formas e meios.

Parágrafo 4^ Associados beneméritos: são aquelas especiais pessoas que

tenham prestado serviços de relevância à entidade;

Art. 72 - São direitos exclusivos dos associados fundadores, efetivos e

beneméritos, quites com suas obrigações sociais:

I - votar e ser votado para os cargos eletivos;

II - participar ativamente das atividades do INSTITUTO PLURAL

Art. 82 - São deveres dos associados:

I - cumprir disposições estatutárias e regimentais;

II - acatar decisões da Diretoria Executiva;

III - zelar pela preservação do nome da entidade, pautando sua atuação

pelos seguintes princípios: transparência e eficácia;

IV - comparecer às Assembléias Gerais;

V - abster-se de qualquer manifestação, participação em campanhas

ou discussão de assuntos de natureza político-partidária, religiosa ou de

classes e respeitar opiniões de outrem quando em atividades de

representação do INSTITUTO PLURAL ou em ambientes sob a

responsabilidade da entidade;

Parágrafo Único - Os associados não respondem, nem mesmo
subsidiariamente, pelos encargos de qualquer natureza da entidade.

Art. 92- Penalidades - O associado que infringir as disposições destes
Estatutos fica sujeito, de acordo com a natureza da infração, às seguintes

penalidades:



a) Advertência: será verbal e aplicada pela Diretoria.
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b) Suspensão: terá prazo máximo de 60 dias e será aplicada pela Direto

c) Desligamento: será aplicada pela Diretoria.

Parágrafo Único - Em todos os casos, o associado tem estabelecido o seu
direito de defesa; aquele que for sancionado poderá recorrer da aplicação
da penalidade à Diretoria, no prazo de 10 (dez) dias e, se for o caso,
solicitar a convocação de uma Assembléia Geral para apreciação desta
situação, conforme disposto nestes estatutos.

Capítulo III - DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 10^ - O INSTITUTO PLURAL é administrado por:

I - Assembléia Geral;

II - Diretoria Executiva;

III - Conselho Fiscal.

Parágrafo 1^-0 INSTITUTO PLURAL não remunera seus dirigentes.

Parágrafo 2- —O INSTITUTO PLURAL poderá contratar pessoal competente
para auxiliar na consecução dos seus objetivos, totalmente voltados à

promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.

Art. 119 - A Assembléia Geral, órgão deliberativo e soberano da entidade,

é constituída dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários e
expressa as suas vontades.

Art. 129 - Compete à Assembléia Geral:

I - eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;

II - decidir sobre reformas do Estatuto;

III - decidir sobre a extinção da entidade, nos termos deste estatuto;

IV - emitir Ordens Normativas para funcionamento interno da

entidade.
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Parágrafo - A Assembléia Geral poderá entender que serviço volun
prestado à entidade corresponderá às obrigações sociais por ela defini
e determinará à Diretoria que sejam realizados os controles e registráfeia
imprescindíveis para dar transparência e legitimidade à situação.

Parágrafo 2^ - A Assembléia Geral só poderá deliberar sobre os temas

pautados no edital de sua convocação.

Art.135 - A Assembléia Geral será instalada ordinariamente:

- em cada ano civil, para apreciar o relatório da Diretoria, discutir e

homologar as contas, o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal e aprovar
plano anual de trabalho;

- quadrienalmente, no final do primeiro semestre, para eleger a
Diretoria e Conselho Fiscal do INSTITUTO PLURAL.

Parágrafo Único: a administração de filiais, eventualmente criadas por
atos exclusivos da Diretoria Executiva, será a mesma da matriz.

Art. 145 - A Assembléia Geral será instalada extraordinariamente quando
convocada:

I - pela Diretoria Executiva ou por sua representação;

II - pelo Conselho Fiscal que tratará deste assunto com a Diretoria

Executiva;

Art. 152 - A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital

afixado na sede da entidade e/ou por circulares enviadas também por
meio eletrônico ou outros meios convenientes, com antecedência mínima

de 10 dias; no edital de convocação deverão estar registrados data,
horário, local de sua realização e a pauta definida.

Parágrafo Único - Qualquer assembléia será instalada em primeira j
convocação com a maioria dos associados presentes e, em segunda

convocação, as deliberações serão tomadas com qualquer número deles

presentes.

Art. 169 - A entidade adotará práticas de gestão administrativa eficiente,

necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou
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coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrêncl??!^^"^'^^^
participação nos processos decisórios.
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Art. 175 - A Diretoria Executiva será constituída por Presidente, Secretário

e Tesoureiro.

Parágrafo 15 - O mandato da Diretoria é de 04 (quatro) anos, iniciando-se
num dia 01 de julho e encerrando-se num dia 30 de junho; a
recondução/reeleição é permitida.

Parágrafo 25 - Não poderão ser eleitos para os cargos de diretoria da
entidade os associados que exerçam cargos, empregos ou funções
públicas junto a órgãos do Poder Público.

Parágrafo 35 - Presidente, Secretário e Tesoureiro serão os gestores da
entidade, ouvidas as determinações da Assembléia Geral.

Art. 185 - Compete à Diretoria:

I - Dirigir a entidade de acordo com os estatutos, administrar o

patrimônio social, elaborar e executar o programa anual de atividades;

II - elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual e

prestação de contas de exercício findo;

III - criar cargos, conselhos, departamentos, secretarias, filiais,

licenciadas e níveis de assessoria, quando houver necessidade, com

possibilidades de atuação em todo o território nacional;

IV - reunir-se com representantes de instituições públicas e privadas

para discutir possível colaboração em atividades de seu interesse comum,

facilitando a formação de redes para dinamizar o necessário

empreendedorismo social;

V- contratar e demitir funcionários, admitir associados; contratar

profissionais para atendimento da população-alvo da entidade e empresa

capacitada para deixar em ordem documentação financeira e contábil da

entidade, documentação esta que será posteriormente levada à

apreciação do Conselho Fiscal.



VI - determinar cumprimento de eventuais Ordens Norma

emitidas pela Assembléia Geral e emitir Ordens Executivas para discipli

o funcionamento interno da entidade.

VII - decidir sobre a necessidade de os associados efetivarem eventuais

contribuições financeiras, sejam elas consideradas anuidade ou

mensalidade e eventuais taxas, ouvida a Assembléia Geral, na primeira
oportunidade possível.

VIII - decidir sobre modos, condições de divulgação de peças promocionais

e de propaganda relativas a título de capitalização do qual obteve direito

de resgate e também sobre participar, assumir, deliberar, divulgar
quaisquer outras modalidades, ações ou iniciativas — todas previstas em

legislação brasileira — concernentes à angariação de recursos para serem
destinados à manutenção ou custeio da entidade.

Parágrafo Único - Um Conselho Consultivo formado por associados de
categorias profissionais das áreas de atuação do INSTITUTO PLURAL

poderá ser fundamental para a sustentação de todas as atividades

empreendidas pela entidade.

Art. 192 . A diretoria reunir-se-á rotineiramente, sem quorum mínimo

para a sua realização e, na ocorrência de empate em votação de matéria

submetida àquela reunião, caberá ao Presidente o voto de qualidade.

Art. 202 - Compete ao Presidente:

I  - representar o INSTITUTO PLURAL, ativa e passiva, judicial e extra-

judicialmente, podendo delegar poderes;

II - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e Ordens Normativas e

Executivas emitidas.

III - convocar e presidir a Assembléia Geral;

IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

V - solucionar os casos de urgência, levando-os ao conhecimento da

Diretoria, tão logo possível;
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VI - executar todos os atos de administração, ordenar e pagar despeB^jjwo^
contratar e demitir pessoal, admitir associados, assinar/firmar todos
tipos de contratos, convênios e termos de parcerias;

VII - assinar, individualmente, os cheques e demais documentos

financeiro-contábeis da Associação, responsabilizando-se isoladamente
pela movimentação bancária da entidade, tendo também poderes plenos
para outorgar procurações para tais tarefas;

VIII - decidir monocraticamente sobre a conveniência de adquirir,
alienar, transigir, hipotecar, doar ou permutar bens patrimoniais, depois
de ouvida a Diretoria;

Art. 215 . Compete ao Secretário:

I - secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral, redigir e
arquivar as atas;

II - responsabilizar-se pela divulgação de todas as notícias sobre as

atividades da entidade;

III — gerir todas as atividades burocrático-administrativas da entidade;

IV - participar de todas as atividades desenvolvidas pela entidade.

Art. 225 . Compete ao Tesoureiro:

I - auxiliar na arrecadação de fundos, na angariação de doações; ter

sob sua guarda e contabilizar as contribuições dos associados, doações
financeiras ou não, rendas, auxílios, donativos e o resultado de

patrocínios, convênios, termos de parcerias; manter em dia a escrituração

contábil da entidade com auxílio ou não de profissionais da área,

contratados especificamente para tal;

II - controlar as contas e despesas autorizadas pelo Presidente;

III - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem

solicitados;

IV - apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração contábil da entidade,

incluindo os relatórios de desempenho financeiro e contábil e das

operações patrimoniais realizadas;



V - conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos
relativos à tesouraria;

VI - liberar recursos/verbas, caso a caso e sob determinação do
Presidente, correspondentes ao numerário necessário para viagens
nacionais ou internacionais de membros da Diretoria Executiva ou

profissionais especificamente designados que representarão o INSTITUTO
PLURAL em reuniões de trabalho, eventos, jornadas, cursos, congressos,
atividades sociais, educativas, desportivas e outras para aprimoramento
pessoal/profissional importante e que favorecerão a consecução dos
objetivos sociais da entidade, a saber: despesas decorrentes de
transportes marítimo, aéreo ou terrestre, alimentação, estadia e possíveis
diárias (cujos valores serão também analisados e decididos caso a caso). A
prestação de contas dar-se-á com a apresentação das passagens utilizadas

e emitidas em nome do representante-viajante, de notas fiscais das

despesas havidas com combustíveis (quando o transporte for feito em
veículo próprio ou da entidade), com estadia, com alimentação e outras
despesas efetivadas por necessidade.

VII - substituir o Presidente quando este o notificar formalmente dos

impedimentos temporários dele, acumulando funções.

Art. 232 - O Conselho Fiscal é órgão independente e fiscalizador dos atos

da Diretoria Executiva, constituído por 03 (três) membros, eleitos pela

Assembléia Geral.
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Parágrafo I2 - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o

mandato da Diretoria Executiva e não será remunerado; é permitida a

reeleição.

Parágrafo 22 - Em caso de vacância, o cargo de Conselheiro será
preenchido após deliberação de Assembléia Geral.

Parágrafo 32-0 Conselho Fiscal, ouvida a Diretoria Executiva e com

autorização dela, poderá contratar serviços de terceiros para realizar

atividades contábeis, auditoria externa, assessoria e consultoria para

fornecer relatórios de avaliação de programas, projetos e outros

concernentes a aspectos contábeis e financeiros da entidade.



Art. 245 - Compete ao Conselho Fiscal, reunir-se ordinariamente

ano e, extraordinariamente sempre que necessário, para:

I - examinar os livros de escrituração da entidade, balancetes
balanço anual;

II - opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres
para os organismos superiores da entidade;

III - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que

solicitados;

IV - solicitar formalmente ao Presidente, por meio de um de seus

membros, a convocação de Assembléia Geral.

Capítulo IV - DO PATRIMÔNIO

Artigo 25- - Os recursos e o patrimônio da entidade serão constituídos de

bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da dívida

pública; de contribuições que poderão vir de associados e/ou de pessoas
físicas ou jurídicas; renúncia e incentivo fiscal, de subvenções de entidades

de municípios. Estados ou União; de resultado de operações de crédito,
juros bancários e outras receitas financeiras; de verbas a ela repassadas
por instituições financeiras públicas ou privadas; de doações, legados,

heranças, subvenções, usufruto que lhe for conferido; de resultados de
termos de parceria e cooperação, convênios e contratos firmados com o
Poder Público ou com outras instituições, com empresas nacionais,

agências nacionais e internacionais; rendimentos de aplicação de seu ativo
financeiro e outros recebimentos de direitos autorais, de valores

referentes à comercialização de produtos diversos e de valores
correspondentes à prestação de serviços especializados, conforme
previsão deste estatuto.

Art. 26- - No caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio
líquido será transferido para outra pessoa jurídica, qualificada em termos
ditados por leis federais e que, preferencialmente, tenha o mesmo
objetivo social e após deliberação de Assembléia Geral.
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Art. 279 - (vja hipótese de a entidade obter e, posteriormente, per
qualificações instituídas por leis federais e ser dissolvida, o acerW T o.'

patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período^^^^í^^*'
em que perduraram eventuais qualificações, será contabilmente apurado
e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos das mesmas
leis e, preferencialmente, que tenha os mesmos objetivos sociais.

Capítulo V - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 289 - o ano fiscal coincidirá com o ano civil e prestação de contas da
entidade observará:

I - os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras

de contabilidade;

II - que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento

do exercício fiscal, ao relatório de atividades e às demonstrações
financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de débitos junto
ao INSS, ao FGTS, à Receita Federal do Brasil colocando-os à disposição

para o exame dos associados;

III - a realização de auditoria (inclusive por auditores externos

independentes, se for o caso) da aplicação dos eventuais recursos objeto

de Termo de Parceria, convênios ou assemelhados, conforme previsto em

regulamento;

IV - 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.

Capítulo VI-DAS ELEIÇÕES

Artigo 29° - Os membros componentes da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal serão eleitos para um mandato de 04 anos, através do
voto direto dos associados com pelo menos um ano de filiação efetiva e
no gozo de seus direitos estatutários, em assembléia geral convocada
especialmente para este fim.



Parágrafo 1^ —A assembléia que deliberar pela constituição da entidade
pela aprovação deste estatuto, detém poderes para eleger a chapa para
dirigir a entidade no seu primeiro período.

Parágrafo Segundo - Os associados interessados em participar do processo
eletivo somente podem estar inscritos em uma chapa concorrente; não
poderá haver acúmulo de cargos na composição de chapas e será vedada
a inscrição daquela que não contenha candidatos para todos os cargos. Os
trabalhos eleitorais serão organizados pela Diretoria Executiva.

Capítulo VII - DA PERDA DE MANDATO

Art. 30. - Os membros da Diretoria Executiva estarão sujeitos à perda de

mandato nos seguintes casos:

I - malversação de recursos ou dilapidação do patrimônio social; II -

grave violação destes Estatutos; III - abandono de cargo.

Capítulo VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31^ - É vedada ao INSTITUTO PLURAL e aos membros de sua Diretoria

Executiva a participação em campanhas de interesse político-partidário,

eleitorais municipais, estaduais ou federais, sob quaisquer meios ou

formas.

Art. 325 - o INSTITUTO PLURAL somente poderá ser dissolvido por decisão

de Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este

fim e quando se tornar impossível a continuidade de suas atividades.

Art. 335 - O presente Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo,

por decisão da maioria absoluta dos associados presentes em Assembléia

Geral especialmente convocada para este fim e suas alterações entrarão

em vigor na data de registro em Cartório competente.

Art. 345 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva e

decisões deverão ser referendadas pela Assembléia Geral, na primeira

oportunidade possível.

Art. 355 — Estes estatutos entrarão em vigor após completo o trâmite legal
para o seu registro em Cartório e, de acordo com o Artigo 205, vai
assinado por seu representante legal.
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Art. 365 - Este estatuto social teve proposta de alteração, foi modificado e
aprovado pela A.G.E. realizada em Cornéiio Procópio, nesta data, numa
sala localizada à Avenida Paraíso, 994, Bairro Vitória Régia. Presentes os
membros da Diretoria Executiva, Joni Silva Correia, Maria José V. B. S.
Correia e Juliano Silva Correia. Este estatuto vai assinado por seu
representante legal JONI SILVA CORREIA, brasileiro, casado, profissional
de Educação Física - CREF 005280 - G/PR, Cl - RG 709.307-PR, CPF n.
153.240.609-68, residente e domiciliado à Avenida Paraíso, 994, Bairro
Vitória Régia, Cornéiio Procópio - PR, vistado pela Secretária Maria José
Vilas Boas Silva Correia e pelo Dr. Márcio Alexandre de Castro Polido,
advogado devidamente inscrito na OAB/PR.

Cornéiio Procópio - PR, 17 de março de 2021

JONI SILVA CORREIA - PRESIDENTE

MARIA JOSE VILAS BOAS SILVA CORREIA
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