ESTAMO
CAPITULO

OJETO SOMO$

I - Da Denomina~o, Sede, Natureza, Objetivos e Dura~ao

Art. 1° - Sob a denominac;ao de ORGANIZA\AO PROJETO SOMOS UM, tambem designada
pel a sigla PS1, fica constitufda em uma pessoa jurfdica de direito privado, para' fins nao
economicos, sem fins lucrativos e durac;ao por tempo indeterminado que sera regida pelo
presente estatuto e pela legislac;ao pertinente,
Art. 2° - Fica estabelecida

principalmente

pela lei 9790/99.

a sede da organizac;ao a Estrada do Tinguazinho,

n.o 601

Bairro: Austin, CEP: 26080-180, Cidade de Nova Iguac;u, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3° - A organizac;ao tem por prindpios a independencia de qualquer vinculac;ao polfticopartida ria ou religiosa regendo-se, respeitando os limites de sua configurac;ao juridica, pelos
prindpios
da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade,
da publicidade, da
economicidade, da eficiencia e nao fara qualquer discriminac;ao de rac;a, cor, genero ou
religiao.
Art. 4° - A Organizac;ao PROJETO SOMOS UM, tem como base a democracia
disciplina, e como objetivos programaticos:

interna e a

I.

Desenvolvimento
de estudos e pesquisas; desenvolvimento
de tecnologias
alternativas, produc;ao e promoc;ao gratuita de informac;oes e conhedmentos
tecnicos e cientfficos que digam respeito as atividades abaixo .relacionadas;
II. Promoc;ao e defesa dos direitos estabelecidos,
construc;ao de novos direitos;
promoc;ao da etica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais; Promoc;ao da acessibilidade a assistencia social e a justic;a.
1/1. Promoc;ao gratuita da educac;ao; analise, disseminac;aoe valorizac;ao da arte e de
saberes populares; promoc;ao e construc;ao da valorizac;ao e reconhecimento
da
diversidade cultural; defesa e conservac;ao do Patrimonio Hist6rico e Artistico;

promoc;ao e construc;ao da valorizac;ao e reconhecimento da cultura negra;
IV. Promoc;ao gratuita da seguranc;a alimentar e nutricional, da saude do individuo e da
saude social; atenc;ao e prevenc;ao ao abuso de substancias qufmicas;
V. Defesa, preservac;ao e conservac;ao do meio ambiente
e promoc;ao do
desenvolvimento sustentavel;
VI. Promoc;ao do voluntariado, do desenvolvimentoeconomico
e sociale combate a
pobreza; experimentac;ao nao lucrativa, de novos modelos s6cio-produtivos
sistemas alternativos de produc;ao, comercio, emprego e credito;
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VII.Elabora~ao e viabiliza~ao de projetos de urbaniza~ao sustentavel; reintegra~ao e
planejamento familiar; desenvolvimento de programas de inclusao social e
erradica~ao do trabaiho infanti!.
§ 1°- 0 PROJETOSOMOS UM nao distribui entre seus membros, conselheiros, diretores,

empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos - ou liqufdos,
dividendos, bonifica~6es, participa~6es ou parcelas do seu patrimonio, auferidos mediante 0
exerdcio de suas atividades, investindo todo patrimonio e receita em territorio nacional, e
os aplica integralmente na consecu~ao do seu objetivo social.
§ 2°- Para os fins deste artigo, a dedica~ao as atividades nele previstas configura-se mediante

a execuc;ao direta de projetos, program as, pianos de ac;6es correlatas, por meio da doac;ao
de recursos fisicos, humanos e financeiros, ou ainda pela presta~ao de servil;os
intermediarios de apoio a outras organizac;6es sem fins lucrativos ou nao e a orgaos do setor
publico que atuem em areas afins. E ainda para viabilizar os seus objetivos, poderao ser
celebrados convenios, termos de parcerias, acordos ou contratos de gestao com institui~6es
governamentais ou nao-governamentais, setor privado em geral e/ou organismos
internacionais, com finalidade lucrativa ou nao.
Art.SO-Aorganizac;ao disciplinara seu funcionamento por meio de ordens normativas,
emitidas peia Assembleia Geral, e ordens executivas, emitidas peia diretoria.
Art. 6° - A fim de cumprir suas finalidades, 0 PROJETOSOMOSUM se organizara em tantas
unidades de prestac;ao de servic;os,quantas se fizerem necessarias, em todas as unidades da
federac;ao, ou no exterior, as quais se regerao pelas disposic;6esestatutarias.

Art. r -Serao admitidas como membros todas as pessoas, sem impedimento legal, mediante
proposta abonada por dois membros e aprovada pela Diretoria.
A organizac;ao nao tera preconceito quanto a cor, genero, religiao, nacionalidade ou politica
partida ria.
Art. 8° - 0 PROJETOSOMOSUM,adotara quatro categorias de membros:
Fundador, corporativo, contribuinte e honorario.

I - 0 membro fundador, que constitui e participa da ata de funda~ao, com direito a votar e
ser votado em todos os nfveis ou instancias. Ficando impedido de exercer esse direito
apenas no caso de vir a desempenhar algum cargo no servi~o publico.
II - Membro corporativo, aquele que teve seu pedido de inscri~ao aprovado pela diretoria,
em maioria simples de votos.
III- Membro contribuinte, pessoa ffsica ou jurfdica que colabora com doac;6es e/ou participa
e colabora regularmente nas atividades da organiza~ao.
IV - Membro honorffico, pessoa, ffsica ou jurfdica, identificada com os objetivos da
organizac;ao e que, pela relevancia de servic;os prestados aos nossos objetivos merec;a 0
reconhecimento formal.

Art. 9° - Todos os membros tem

0

dever de:

I - cumprir e acatar as decis6es da Diretoria e do presente estatuto;
II- manter 0 pagamento de suas contribui~6es rigorosamente em dia, quando houver;
III- zelar pelos bens moveis e imoveis da organizac;ao;
IV- comparecer as AssembfE~iase acatar suas decisoes;

I- comparecer, propor e tomar parte nos debates das Assembh~ias;
II - comunicar para a AssembfE~iaGeral, quando houver qualquer ate da Diretoria que Ihe
pare~a incompatfvel;
iii - sugerir modificac;oesque julgue beneficas para a organiza~ao;

As violac;6es da disciplina e da etica ou 0 descumprimento do Estatuto, praticados
por membros serao apuradas em processo conduzido por uma comissao de etica e
disciplina competente, para este fim institufda, que recomendara nos processos
disciplinais,as penalidades cabfveis ao respective executivo.
A penalidade de elimina~ao ou exclusao do quadro de membros aplicar-se-a ao
membro:
I - que, por decisao fundamentada da diretoria, for considerada pessoa nociva a
orga nizac;ao;
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Art. 12° - Somente terao direito a voto nas Assembleias os membros que estiverem em dia
com suas obrigac;6es para com a entidade.

Art. 14° - Os membros da organizac;ao nao respondem
socia is.

subsidiariamente

pelas obrigac;6es

Art. 15° - A Organizac;ao sera dirigida por uma Diretoria executiva e urn Conselho
Deliberativo, eleito pela Assembleia Geral, para urn mandato de quatro anos, podendo ser
reeleita totalmente por dois perfodos consecutivos.
Paragrafo unico: 05 membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do
Conselho Fiscal exercerao seus mandatos e desempenharao suas atividades sem qualquer
remunerac;ao.

Presidente, a quem compete:
I.

Representar oficialmente a organizac;ao, ativa ou passivamente, em juizo ou fora
dele, nas atividades de carater permanente, podendo para tanto constituir
prepostos e procuradores, contratando e distratando em geralj

II. Desenvolver as articulac;6es necessarias para 0 cumprimento das atividadesj
III. Cumprir e fazer cumprir este estatuto, a etica e a disciplina intemaj
IV. Presidir a Assembleia Geral;
V. Convocar e presidir as reuni6es da diretoria.
Diretor Executivo, a quem compete:
I. Substituir 0 Presidente no caso de impedimento ou falta, bem como auxilia-Io em
suas atividades e sucede-Io nos termos deste estatutoj
II. Prom over atividades sociais para os filiados e encontros com entidades
congeneres para 0 desenvolvimento de atividades de interesses comunSj

III. Cumprir e fazer cumprir os prindpios e normas das leis vigentes e as disposic;6es
deste estatuto;
IV. Assinar juntamente

com os demais membros efetivos da Diretoria Executiva as

atas de suas reuni6es da Diretoria e das Assembleias Gerais.
V. Promover a divulgac;ao das materias de interesse dos filiados e da Entidade;
VI.Assinar juntamente com 0 Presidente, os cheques para pagamento das despesas;
Secretario Administrativo, a quem compete:

I. Zelar e cuidar de todos os documentos da Organizac;ao;
II. Lavrar e assinar juntamente com os demais membros efetivos da Diretoria Executiva
e Conselhos as atas de suas reuni6es e das Assembleias Gerais.
Ill. Cuidar e ter sob sua guarda e responsabilidade os bens imoveis, moveis, utensilios,
ficharios, Iivros, e documentos referentes a Entidade;
IV. Manter sob sua responsabilidade os Iivros de Atas das del~berac;6es das Assembleias,
das decis6es da Diretoria Executiva e 0 livro de registro de filiados da Associac;ao;
Tesoureiro, a quem compete:

Preparar e encaminhar ao Conselho Fiscal, mensalmente, os relatorios e os balancetes de
verificac;ao de receitas e despesas;
XI. Preparar a documenta~o
para as Assembleias de Presta~o de Contas da Diretoria e
de Previsao Orc;amentario, submetendo-a ao previa parecer do Conselho Fiscal;
XII. Manter sob deposito bancario os valores recebidos, exceto os necessarios
despesas rotineiras;

as

Diretor de cultura e cidadania, a quem compete:

I. Promover a divulgac;ao e 0 acesso aos programas e projetos sociais e culturais,
desenvolvidos pela organizac;ao, principalmente para populac;6es carentes;
II. Participar juntamente
com outros membros designados da elaborac;ao e
viabilizac;ao desses programas e projetos.

Art. 17° - 0 Conselho Deliberativo sera formado por tres (2) membros efetivos e urn (1)
suplente, composto por membros fundadores, todos escolhidos em Assembleia Geral,
eleitos por quatro anos.

a) Fiscalizar,orientar e compartilhar dos trabalhos da Diretoria;
b) Convocar as Assembh~iasgerais e extraordinarias;
c) Reunir-setrimestralmente para analisar 0 desempenho da Diretoria;
d) Convocar nos primeiros 120 (cento e vinte) dias ap6s 0 encerramento do exerClClO
financeiro, que devera ocorrer sempre no dia 31de dezembro de cada ano, assembleia geral
ordinaria, para analisar e votar as contas e os relat6rios das atividades do exerdcio findo.
Art. 190 - Os membros do Conselho Deliberativo exercerao os seus cargos ate a posse dos
novos eleitos, podendo ser reeleitos.
Art. 20
0 Conselho Deliberativo elegera entre seus membros urn presidente e urn
secretario para presidir e secretariar suas reuni6es.
0

-

Art. 21 0 Conselho Fiscalsera composto por dois (2) membros efetivos, eleitos por quatro
anos pela assembleia geral e poderao ser reeleitos.
0

-

Art. 22 Compete ao Conselho Fiscal:
- Examinar 0 balanc;o geral do exerdcio e 0 relat6rio da diretoria, emitindo parecer, quando
solicitado;
- Opinar, quando solicitado, sobre 0 desempenho da Diretoria.
- Apresentar parecer previa sobre as contas e 0 balanc;o anual da organizac;ao, antes da
apreciac;ao da Assembleia Geral.
0

-

Paragrafo unico - no cumprimento de sua competencia 0 Conselho Fiscal tera acesso
franqueado e irrestrito a todos os Iivros e controles da Organizac;ao e a todos os seus
arquivos e dependencias.

ORDINARIA:anualmente ate

0

ultimo dia util do mes de marc;o, com a finalidade espedfica

de:

I - Aprovar as contas e
pareceres;

0

relat6rio das atividades do exerdcio findo, emitindo opini6es e

II- Fixar as normas para

0

exerdcio corrente;

III- Eleger os administradores

quando for

0

caso.

I - houver reform a de qualquer artigo do Estatuto Social;
11-tiquida~ao, dissolu~ao e extin~ao;
III- autoriza~ao para venda ou aliena~ao de bens patrimoniais;
IV- sempre que houver assunto relevante ou que dependa de decisao da Assembleia Geral.
Art. 24° - A Assembleia Geral Extraordinaria podera ser convocada: pelo Conselho
Deliberativo, pel a Diretoria, peio Conselho Fiscal ou, ainda, por grupo que represente 1/5 (urn
quinto) dos membros com direito a voto.
Art. 25° - As Assembleias Gerais serao convocadas com antecedencia mfnima de 8 (oito) dias,
atraves de edital, nos termos deste artigo, afixado na sede social ou publicado em 6rgao de
divulga~ao local, neste caso, por urn perfodo de 3 (tres) dias consecutivos,
local, 0 dia, 0 mes, a hora e a pauta.

determinando

0

I - eleger os administradores;
II- destituir os administradores
III- aprovar as contas
IV- alterar 0 estatuto social.
§ 1° - Para as delibera~6es a que se referem os incisos II e IVe exigido 0 voto concorde de 2/3
(dois ter~os) dos presentes a assembleia especialmente convocada para este fim.
§ 2° - A assembleia de que trata 0 paragrafo anterior, nao podera deliberar, em primeira
convoca~ao, sem a maioria absoluta dos membros,

ou com menos de 1/3 (urn ter\o)

nas

convoca~6es seguintes.
§ 3° - Anualmente ate 0 mes de mar~o sera realizada uma assembleia geral para aprova\ao
das contas do exerdcio findo, bem como elei~ao dos administradores, quando for 0 caso.

§ 4° - Com antecedencia

minima de 15 (quinze) dias da realizac;ao da assembleia geral de que

trata 0 paragrafo anterior, sera dada publicidade em jornal de circulac;ao local, do relatorio
de atividades e das demonstrac;6es financeiras do exerdcio findo.
§ 5° - 0 relatorio das atividades e as demonstrac;6es financeiras serao apresentadas as
apreciac;ao da assembleia geral, acompanhados de um exemplar da publicac;ao que trata 0
paragrafo anterior, bem como de certid6es negativas de debito do INSS e FGTS.
§ 6° - Para a instalac;ao da assembleia geral, com excec;ao do previsto no paragrafo 2°, sera
necessario que em primeira chamada, estejam presentes 1/3 (um terc;o) dos membros, e em
Segunda chamada, uma hora depois, com qualquer numero.
Art. 27° - As deliberac;6es das Assembleias Gerais serao tomadas pela maioria de votos dos
membros presentes, exceto os previstos nos paragrafos 1" e 2° d~ art. 29.
Art. 28° - As Assembleias Gerais serao presididas
secretario para assessora-lo e lavrar a ata.

Art. 29°. Os recursos
obtidos por:

financeiros

necessarios

pelo presidente,

a manutenc;ao

que convidara,

0

da instituic;ao poderao

ser

I. Termos de Parceria, Convenios e Contratos firm ados com 0 Poder Pubico
pra financiamento de projetos na sua area de atuac;ao;
Ii. Contratos e acordos firmados com empresas e agendas nacionais e internacionais;
III. Doac;6es, legados e heranc;as;
IV. Rendimentos de aplicac;6es de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao
patrimonio sob a sua administrac;ao;
V. Prestac;ao de servic;os de capacitac;ao tecnkaj
VI. Prestac;ao de servic;os de consultoria;
VII.Contribuic;ao dos associadosj
VIII.Recebimento de direitos autorais etc.;
IX.Bens e direitos derivados das atividades exercidas pela organizac;aoj
X. Outras fontes.
Capitulo VIII -

DO PATRiMONiO

Art. 30° - 0 patrimonio da Organizac;ao Projeto Somos Um sera consHtuido de bens moveis,
imoveis, vefculos, semoventes, ac;6es e titulos da divida publica.

Art. 31°- Na hip6tese da Instituh;ao obter e, posteriormente,

perder a qualifica~ao institufda

pel a lei 9.790/99, 0 acervo patrimonial disponfvel, adquirido com recursos publicos durante
o perfodo em que perdurou aquela qualifica~ao, sera contabilmente apurado e transferido a
outra pessoa jurfdica qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente que tenha 0
mesmo objetivo social de acordo com

0

inciso V do art. 4°.

Capitulo IX - DA PRESTA<;AO DE CONTAS
Art. 32° - A presta~ao de contas da Institui~ao observara no mlnimo:
I - os prindpios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
II - a publici dade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exerdcio fiscal, ao relat6rio
de atividades e das demonstra~oes financeiras da entidade, incluindo as certidoes negativas
de debitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposic;ao para 0 exame de qualquer
cidadao;
III - a realizac;ao de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for 0 caso,
da aplica~ao dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em
regulamento;
IV - a presta~ao de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebidos sera
feita, conforme determina 0 paragrafo unico do Art. 70 da Constituic;ao Federal em respeito
a prestac;ao de contas de todos os recursos e bem de origem publica.
Paragrafo Unico - As presta~oes de contas anuais serao realizadas sobre a totalidade das
operac;oes patrimoniais e resultados, devendo se instrufda com os seguintes documentos:
a. Relat6rio anual de execu~ao de atividades;
b. Demonstrac;ao de resultados de exercfcio;
c.
d.
e.
f.
g.

Balanc;o patrimonial;
Demonstra~ao de origem e aplicac;ao de recursos;
Demonstrac;ao de mutac;oes de patrimonio social;
Notas explicativas das demonstrac;oes contabeis, caso necessario;
Parecer e relat6rio de auditoria caso os 6rgaos da Organizac;ao entenderem
necessarios ou, ainda, nos termos da lei 9790/99 e do decreto 3100 de 30 de junho de
1999 que a regulamentou.

CAPITULO X -

Da Dissolu~o, liquida~o ou perda da qualifica~ao.

Art. 33° - A OrganizaC;ao podera ser dissolvida por deliberac;ao da Assembleia Geral,
especialmente convocada para esse fim, pelo voto de pelo menos 2/3 dos membros
presentes com direito a voto.

§ 1° - Dissolvida a Organizac;ao, 0 remanescente do seu patrimonio Ifquido, sera destinado a
entidade de fins nao economicos, com a mesma qualificac;ao, e de objetivo identico ou
semelhante, indicada pela deliberac;ao dos membros.
§ 2° - Caso a Organizac;ao seja reconhecida

enquanto

OSOP, qualificada nos term os da lei

9790/99 e, posteriormente, e venha a perder seu enquadramento
como Organizac;ao da
Sociedade Civil de Interesse Publico, 0 respective acervo patrimonial disponfvel, adquirido
com recursos publicos durante 0 perfodo em que perdurou aquela qualificac;ao, tambem
tera 0 destino previsto no paragrafo anterior.
CAPITULO Xi -

Disposi~oesGerais e Transitorias

Art. 34° - Nao sera distribufda aos membros
vantagem financeira.

qualquer form~ de lucro, bonificac;ao ou

Art. 35° - A Diretoria, juntamente
com 0 Conselho Deliberativo, podera criar urn
Regulamento Interno, que servira para regular os casos menores, principal mente na area
administrativa.
Art. 36° - A gestao administrativa, patrimonial e financeira da Organizac;ao devera adotar
praticas de gestao administrativa, necessarias e suficientes a coibir a obtenc;ao de beneffcios
ou vantagens pessoais, entendo-se por beneffcios ou vantagens pessoais os obtidos pelos
dirigentes da Organizac;ao e seus conjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins ate
o terceiro grau ou, ainda, pelas pessoas jurfdicas das quais sejam controladores
ou
detenham mais de dez por cento das participac;6es societarias.

Art. 38° - Fica eleito 0 Foro desta Comarca para dirimir qualquer duvida que possa emergir
com referencia a organizac;ao. .

o Corpo

diretivo da Organiza<;ao Projeto Somos Um e composto

pel os membros abaixo

qualificados e identificados com suas respectivas assinaturas=

Presidente: Viviane Faria Soares
Estado Civil: Casada
Nacionalidade: Brasileira
CPF: 091882247-59
Identidade: 11643427-5
Profissao: Pesquisadora
Endere~o: Estrada do Tinguazinho, n° 601 - Austin, CEP: 26080-180, Municipio de Nova
Igua<;u, RJ.

Diretor Executivo: Jose Mauricio de Brito Oliveira
Estado Civil: Solteiro
Nacionalidade: Brasileiro
CPF: 128659197-06
Identidade: 23983445-0
Profissao: Ator e Diretor de Teatro
Endere~o: Estrada do Tinguazinho, n° 601 - Austin,
Igua<;u, RJ.

Secretaria: Joseflavia Fernades de Farias
Estado Civil: Casada
Nacionalidade: Brasileira
CPF: 096794397-39
Identidade: 11349758-0
Profissao: Universitaria
Endere~o: Rua Gon<;alves Dias, n° 06, casa 3 - Sao Leopoldo, CEP: 26167-280, Municipio de
Belfordroxo, RJ.

L;;tw~<LY ~
TE!~~reiro: Mateus Soares Mab<'ado
Estado Civil: Solteiro
Nacionalidade: Brasileiro
CPF: 060052107-93
Identidade: 24152945-2
Profissao: MLisko
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Endere~o: Estrada do Tinguazinho, n° 591 - Austin, CEP: 26080-180, Munidpio de Nova
Igua~u, RJ.

Diretor de Cultura e Cidadania: Davi Darlan do Nascimento
Estado Civil: solteiro
Nacionalidade: Brasileiro
CPF: 1°386°°57-02
Identidade: 12156510-5
Profissao: Diagramador e Designer
Endere~o: Estrada jequitibas, n° 338 - Austin, CEP: 26089-395, Municipio de Nova Igua~u, RJ.

o Conselho

Deliberativo e composto pel os membros abaixo qualificados e identificados com

suas ~e~pectivas ~atura~:
(;

~

v
.
Presidente: Wellington Barbosa Ferreira
Estado Civil: Solteiro
Nacionalidade: Brasiieiro
CPF: 104926047-38
Identidade: 13306753-8
Profissao: Tecnico em Gestao de Recursos Humanos
Endere~o: Estrada do Tinguazinho, Rua 5 n° 5 - Austin, CEP: 26080-24°, Municipio de Nova
Igua~u, RJ.
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Vice-Presidente: Rodrigo dos Passos Faria
¥'% . ./ qA~
Estado Civil: Solteiro
Nacionalidade: Brasileiro
v.;.?~'7
CPF: 110804207-46
Identidade: 20923853-4
4
~4~~.~
Profissao: Bi610go
~~~,,~
,dere~o: Rua Abreu Filho, n° 111- Austin, CEP: 26087-285, Municfpio de nova Igua~u, RJ.
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1°Secretaria: Joseflavia Fernades de Farias
Estado Civil: Casada
Nacionalidade: Brasileira
CPF: 096794397-39
Identidade: 11349758-0
Profissao: Universitaria
Endere~o: Rua Gonc;alves Dias, n° 06, casa 3 - Sao leopoldo,
Belfordroxo, RJ.

CEP: 26167-280, Municipio de
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FERNANDE"S NETO, 1098· CENTRO·
CEP 26130,050
BELFORD RO~O. RJ,. TEL,;";.~21J :t7,72;.2?,81 ,_~

~e~Gn~e~0_2or ~e~elhan~a a tlrma de: JUal, LAVIA ftRNANDt~ DE FARIAS
Cod: u2vDfyEDH)Bt
Belford Roxo. 22 de Dezem'ro dp ~~iQ. Cont. por:
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'lConselheiro:

Mateus Soares Machado
Estado Civil: Solteiro
Nacionalidade: Brasileiro
CPF: 060052107-93
Identidade: 24152945-2
Profissao: Musico
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Enderecro: Estrada do Tinguazinho, n° 591 - Austin, CEP: 26080-180, Munidpio de Nova
19uac;u,RJ.
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2° Conselheiro: Leonardo dos Santos Rodrigues
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: Brasileiro
CPF: 100048067-43
ldentidade: 13193631-2
Profissao: Serralheiro
Enderecro: Rua Gon~alves Dias, n° 06, casa 3 - Sao Leopoldo, CEP: 26167-280, Munidpio de
Belfordroxo, RJ.

11111111111111111111111111111111111111111111111111

SSGOGVd~

Mifnuz

1(fl1TUJS

cfaS. g onpzlves

MAT. 06/3322

SUBSTITUTA

..,

~t:.LO'OO=ISCALIZA\fAO

Jusn~t'~J

EOOR'''' GERAL 0 •••
RECONHEClMEIITO DE FIRM'"
POR SEMELHANlf'"

•
~
, '.

\

BTG
SEF86375

\\\\\~\\\\\\~l\\\\\\~l\\\m\\\\\\t\\\\ 1m

I

