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Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
12.130.532/0001-22
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL
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NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES 
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CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
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CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
PC CARLOS AUGUSTO ALVES DE ARAUJO 
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SN 

COMPLEMENTO 
******** 
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55.690-000 
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PE 
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SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 
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Estatuto da Unidade Executora
Capitulo I
Da Constituigao e Finalidade 
Da Organizacao Administrativa 
Segao I
Da Constituigao
Art.1°. - A Unidade Executora,denominada Associagao de Pais e Mestres, 
fundada, em 07/06/2010, na escola Prof3 Francisdete Tenorio de Holanda e Silva 
e uma associagao civil sem fins lucrativos, de duragao indeterminada, com 
atuagao junto a referida escola, com sede e foro no Municipio de Barra de 
Guabiraba, no Estado de Pernambuco, e sera regida pelo presente estatuto. 
Segao II 
Da Finalidade
Art. 2° - A associagao tern por finalidade geral colaborar na assistencia e 
formagao do educando, por meio da aproximagao entre pais, alunos e 
professores, promovendo a integragao: poder publico - comunidade - escola - 
famllia.
Art. 3° - Constitui finalidade especifica da Unidade Executora a conjungao de 
esforgos, a articulagao de objetivos e a harmonia de procedimentos, o que a 
caracteriza principalmente por:
I - interagir junto a escola como instrumento de transformagao de agao, 
promovendo o bemestar da comunidade do ponto de vista educativo, cultural e 
social;
II - promover a aproximagao e a cooperagao dos membros da comunidade pelas 
atividades escolares;
III - contribuir para solugao de problemas inerentes a vida escolar, estabelecendo 
e preservando uma convivencia harmonica entre os pais ou responsaveis legais, 
professores, alunos e funcionarios da escola e membros da comunidade local;
IV - cooperar na conservagao do predio e equipamentos da unidade escolar;
V - administrar, de acordo com as normas legais que regem a atuagao da 
Unidade Executora, os recursos provenientes de repasses, subvengoes, 
convenios, doagoes e arrecadagoes da entidade;
VI - incentivar a criagao do gremio estudantil e trabalhar cooperativamente.
Capitulo II
Da Organizagao Administrativa 
Segao I
Da Composigao
Art. 4° - A Unidade Executora compoe-se de:
I - Assembled Geral;
II - Conselho Deliberativo;
III - Diretoria;
IV - Conselho Fiscal 
Segao II
Da Assembleia Geral
Art. 5° - A Assembleia Geral e constituida pela totalidade dos associados e e 
soberana em suas deliberagoes, respeitadas as disposigbes deste estatuto. 
Paragrafo unico - A Assembleia Geral sera convocada e presidida pelo 
presidente da Unidade Executora.
Art. 6° - Cabe a Assembleia Geral:
I - fundar a Unidade Executora;
II - eleger e dar posse a Diretoria, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal;
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II - discutir e aprovar o estatuto da entidade.
§ 1° - Far-se-a convocagao por comunicagao escrita, com antecedencia minima 
de 48 horas (quarenta e oito) horas, para as sessoes ordinarias, e de 24 (vinte e 
quatro) horas para as sessoes extraordinarias.
§ 2° - As decisoes tomadas pela Assembleia Geral so terao validade se 
aprovadas pela maioria absoluta (primeira convocagao) e pela maioria simples 
(segunda convocagao) de seus membros, decorridos 30 (trinta) minutos da 
primeira convocagao.
Art 7° - A Assembleia Geral sera Ordinaria ou Extraordinaria.
§ 1° - A Assembleia Geral Ordinaria sera convocada e presidida pelo 
presidente da Unidade Executora, com o minimo de (Y) dias de antecedencia.
§ 2° - A Assembleia Geral Ordinaria ocorrera 02 (duas) vezes por ano, em 
primeira convocagao, com a presenga de metade mais urn dos associados, ou em 
segunda convocagao,30 (trinta) minutos depois, com qualquer numero.
§ 3° - As deliberagoes das Assembleias Gerais serao aprovadas por metade mais 
urn dos associados presentes.
§ 4° - Compete a Assembleia Geral Ordinaria deliberar acerca dos seguintes 
assuntos:
I - discutir e aprovar a Programagao Anual, o Plano de Aplicagao de Recursos, a 
Prestagao de Contas, do exerclcio findo, e o Relatorio Anual, acompanhados do 
parecer do Conselho Fiscal;
II - deliberar sobre eleigoes, eleger Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho 
Deliberative, podendo, tambem, preencher cargos vagos ou crias novos.
Art. 8° - A Assembleia Geral Extraordinaria sera convocada pelo presidente da 
Unidade Executora, por 2/3 dos membros do Conselho Deliberative ou Fiscal ou 
por 1/3 dos associados.
§ 1° - A Assembleia Geral Extraordinaria e presidida pelo presidente da Unidade 
Executora ou por seu substitute legal, sempre que se fizer necessario.
§ 2° - As decisoes tomadas pela Assembleia so terao validade se aprovadas pela 
maioria absoluta (primeira convocagao) ou pela maioria simples (segunda 
convocagao) de seus membros, decorridos 30 (trinta) minutos da primeira 
convocagao.
§ 3° - Compete a Assembleia Geral Extraordinaria:
I - deliberar sobre assuntos nao previstos neste estatuto;
II - alterar o nome da Unidade Executora, em decorrencia da alteragao do nome 
da escola;
III -transformar as finalidades ou servigos oferecidos pela escola;
IV - alterar o estatuto;
V - destituir a Diretoria, quando for o caso.
Segao III
Do Conselho Deliberative
Art. 9° - 0 Conselho Deliberative e constituido dos seguintes membros:
I - Presidente;
II - Secretario;
III - Conselheiros.
§ 1° - A presidencia sera exercida pelo(a) candidato(a) democraticamente eleito;
§ 2° - Os conselheiros totalizam-se em numero de (X) membros, sendo urn 
presidente, urn secretario e (X) conselheiros.
Art. 10 - Cabe ao Conselho Deliberative:
I - apreciar o Plano de Agao da Diretoria para o respective exerclcio;
II - aprovar o Plano de Aplicagao de Recursos;
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III - revisar os balancetes de receitas e despesas, apresentados nas reunides
pela Diretoria, emitindo parecer, por escrito, com assinatura de, pelo menos, 03 
conselheiros; ^
IV - promover sindicancia para apurar ocorrencia de irregularidade no ambito de 
sua competencia;
V - determinar a perda de mandate dos membros da Diretoria por violagao do 
estatuto;
VI - emitir parecer conclusivo sobre materias levadas a apreciagao do colegiado;
VII - reunir-se ordinariamente 01 (uma) vez por bimestre.
Paragrafo unico - As decisoes emanadas do Conselho Deliberativo so terao 
validade se aprovadas por maioria absoluta.
Segao IV 
Da Diretoria
Art. 11 - A Diretoria e o orgao executive e coordenador da Unidade Executora. 
Paragrafo unico - A Diretoria sera eleita em Assembleia Geral Ordinaria, para urn 
mandate de (y) anos, mediante chapas registradas com antecedencia minima de 
dez dias, podendo ser reconduzida uma vez por igual periodo.
Art. 12 - A Diretoria tera a seguinte composigao:
I - Presidente;
II - Vice - Presidente;
III - Secretario;
IV - Tesoureiro.
Art. 13-0 exercicio dos cargos de diregao nao sera remunerado.
Art. 14 - Em caso de vacancia de qualquer cargo para o qual nao haja substitute 
legal, cabera a Assembleia Geral Extraordinaria (a ser marcada) eleger urn 
substitute.
Art. 15 - A Diretoria, no todo ou parte, podera ser destituida por decisao da 
Assembleia Geral, quando constatado desvirtuamento de suas fungdes.
Art. 16 - Compete ao Diretor:
I - elaborar e executar a Programagao Anual e o Plano de Aplicagao de Recursos 
da Unidade Executora;
II - deliberar sobre aplicagao e movimentagao dos recursos da Unidade 
Executora;
III - encaminhar aos Conselhos Fiscal e Deliberativo o balango e o relatorio, antes 
de submete-los a apreciagao da Assembleia Geral;
IV - decidir os casos omissos;
V - cumprir e fazer cumprir as deliberagoes das Assembleias Gerais.
Art. 17 - Compete ao Presidente:
I - convocar e presidir as assembleias gerais ordinarias e extraordinarias e as 
reunides da Diretoria;
II - representar a Unidade Executora em juizo e fora dele;
III - administrar, juntamente com o tesoureiro e em consonancia com o estatuto, 
os recursos financeiros da Unidade Executora,
IV - ler e tomar as providencias cabiveis quanto a correspondencia recebida e 
expedida;
V - promover o entrosamento entre os membros da Diretoria, a fim de que as 
fungdes sejam desempenhadas satisfatoriamente;
VI - administrar a Unidade Executora e divulgar as suas finalidades;
VII - apresentar relatorio anual dos trabalhos realizados.
Art. 18 - Compete ao Vice-Presidente:
I - auxiliar o presidente nas fungdes pertinentes ao cargo;
II - assumir as fungdes do presidente quando este estiver impedido de exercelas.
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Art. 19 - Compete ao Secretario:
I - elaborar a correspondencia e a documentapao: atas, cartas, oficios, 
comunicados, convocagoes, etc.;
II - ler as atas em reunioes e assembleias;
III - assinar, juntamente com o presidente, a correspondencia expedida;
IV - manter organizada e arquivada a documentapao expedida e recebida;
V - conservar o livro de atas em dia e sem rasuras;
VI - elaborar, juntamente com os demais membros da Diretoria, o relatorio anual. 
Art. 20 - Compete ao Tesoureiro:
I - assumir a responsabilidade da movimentapao financeira (entrada e saida de 
valores);
II - ass inar, juntamente com o presidente, os cheques, recibos e balancetes;
III - prestar contas, no minimo a cada tres meses, a Diretoria e ao Conselho 
Fiscal e, anualmente,
em Assembleia Geral, aos associados;
IV - manter os livros contabeis (caixa e tombo) em dia e sem rasuras.
Seg'io V
Do Conselho Fiscal
Art. 21-0 Conselho Fiscal e o orgao de controle e fiscalizapao da Unidade 
Executora. Sera constituido por (X) membros efetivos e (X) suplentes.
§ 1 ’ - O Conselho Fiscal devera ser eleito na primeira Assembleia Geral 
Ordinaria, apos a eleipao da Diretoria.
§ '!0 - O Conselho Fiscal sera presidido por urn desses membros, escolhido por 
sens pares na primeira reuniao.
A-1. 22 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar as apdes e a movimentapao financeira da Unidade Executora: 
'intradas, saidas e aplicapao de recursos, emitindo pareceres para posterior 
apreciapao da Assembleia Geral;
II - examiner e aprovar a programapao anual, relatorio e a prestapao de contas, 
sugerindo alterapdes, se necessario, mediante emissao de pareceres;
III - solicitar a Diretoria, sempre que se fizer necessario, esclarecimentos e 
documentos comprobatorios de receita e despesa;
IV - apontar a Assembleia Geral as irregularidades, sugerindo as medidas que 
julgar uteis a Unidade Executora;
V - convocar a Assembleia Geral Ordinaria, se o Presidente da Unidade 
Executora retardar por mais de urn mes a sua convocapao, e convocar a 
Assembleia Geral Extraordinaria sempre
que ocorrerem motives graves e urgentes.
Art. 23-0 mandate do Conselho Fiscal tera durapao 02 (dois) anos, permitida a 
reeleigao por uma vez.
C.apitulo III
Dos Associados - Direitos e Deveres 
Sepao I
Dos Associados
Art. 24-0 quadro social da Unidade Executora e constituido por urn numero 
ilimitado de associados e composto de:
I - associados efetivos;
II - associados colaboradores.
§ 1° - Sao considerados associados efetivos:
I - diretor;
II - vice-diretor;
III - professores;
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V- alunos maiores.
§ 2° - Sao considerados associados colaboradores:
I - pessoal tecnico-administrativo;
II - ex-diretores do estabelecimento de ensino;
III - pais/ responsaveis de ex-alunos;
IV - ex-alunos maiores;
V- ex-professores;
VI - membros da comunidade escolar que desejam prestar services a unidade 
escolar ou acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedagogicas, 
administrativas e financeiras ou acompanhar o desenvolvimento de 
atividades pedagogicas, administrativas e financeiras.
Segao II
Dos Direitos e Deveres
Art. 25 - Constituem direitos dos associados:
I - apresentar sugestao e oferecer colaboragao aos dirigentes da Unidade 
Executora;
II - participar das atividades associativas;
III - votar e ser votado;
IV - solicitar em Assembled Geral esclarecimentos a respeito da utilizagao dos 
recursos
financeiros da Unidade Executora e dos atos da Diretoria e dos Conselhos Fiscal 
e Deliberative;
V - apresentar pessoas da comunidade para ampliagao do quadro de
associados;
VI - garantia de defesa e de recurso no caso de ser proposta a sua exclusao do 
quadro social.
Art. 26 - Constituem deveres dos associados:
I - conhecer o estatuto da Unidade Executora;
II - participar das reunioes e assembleias para as quais forem convocados;
III - cooperar de acordo com suas possibilidades, para a constituigao do fundo 
financeiro da Unidade Executora;
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IV- colaborar na realizagao das atividades da Unidade Executora.
Capitulo IV 
Segao I 
Das Reunioes
Art. 27 - Havera reunioes administrativas, convocadas pelo presidente 
minimo 01 (uma) vez ao mes, com a presenga da Diretoria ou dos Conselhos 
Fiscal e Deliberative da Unidade Executora.
Capitulo V 
Segao I 
Das Eleigoes
Da Diretoria e dos Conselhos
Art. 28 - As eleigoes para os cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal e do 
Conselho Deliberative dar-se-a no primeiro bimestre letivo, em Assembleia Geral, 
por aclamagao ou voto secreto, e a posse devera ocorrer nos 30 (trinta) dias 
subsequentes.
Art. 29 - A apuragao dos votos devera ocorrer sob a fiscalizagao de uma 
comissao composta por pessoas candidatas.
Art. 30 - Os membros eleitos terao mandate pelo periodo de 02 (dois) anos, 
permitida a reeleigao por uma unica vez.
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Art. 31 - Antes de findar o mandate, realizar-se-ao as eleigoes, em prazo habil, 
para garantir a nova composigao da Unidade Executora, respeitado o prazo da 
administragao anterior.
Art. 32 - A posse dar-se-a na data subsequente ao vencimento do mandato da 
gestao anterior. Paragrafo unico - 0(a) Diretor da unidade escolar dara posse ao 
Presidente da Unidade Executora e este aos demais membros da Diretoria, 
devendo a posse ser lavrada em ata, em livro proprio da respectiva Unidade 
Executora.
Capitulo VI
Dos Recursos e sua Aplicagao
Segao I
Dos Recursos
Art. 33 - Os meios e recursos para viabilizar o alcance dos objetivos da Unidade 
Executora serao obtidos mediante:
I - repasses do PDDE;
II - contribuigao voluntaria dos associados;
III - convenios;
IV - subvengoes diversas;
V - doagdes;
VI - promogoes escolares;
VII - outras fontes.
Art. 34 - Os recursos financeiros da Unidade Executora deverao ser 
movimentados por meio de cheques nominais, assinados pelo presidente e pelo 
tesoureiro, ou mediante ordens bancarias.
Paragrafo Unico - Os recursos do PDDE serao depositados em conta a ser 
aberta pelo FNDE, em banco e agenda, com os quais a Autarquia mantenha 
parceria, indicados pela Unidade Executora Propria (UEx), e sua movimentagao 
observara o disposto no caput deste artigo.
Segao II 
Da aplicagao
Art. 35 - Os recursos serao utilizados de acordo com o piano de aplicagao 
previamente elaborado e aprovado pelo Conselho Deliberative.
Art. 36 - Cabera ao Conselho Fiscal acompanhar, supervisionar e fiscalizar a 
aplicagao dos recursos da Unidade Executora.
Capitulo VII
Da Intervengao e Dissolugao 
Segao I
Da Intervengao
Art. 37 - Pela indevida aplicagao de recursos, responderao solidariamente os 
membros da Diretoria que tiverem autorizado a despesa ou efetuado o 
pagamento, em desacordo com as normas pertinentes.
Art. 38 - Quando as atividades da Unidade Executora contrariar as finalidades 
definidas neste estatuto ou ferirem preceitos legais podera haver intervengao a 
ser decidida em Assembleia Geral Extraordinaria convocada pelo Conselho 
Deliberative.
§ 1° - O processo regular de apuragao dos fatos sera feita por comissao de, no 
minimo, 03 (tres) associados da Unidade Executora, eleita na Assembleia Geral 
Extraordinaria referida no caput deste artigo.
§ 2° - A intervengao sera determinada por decisao de 2/3 (dois tergos) de seus 
associados, manifestada em Assembleia Geral Extraordinaria, especificamente 
convocada para tal fim;
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Da Dissolugao
Art. - 39 - A Unidade Executora somente podera ser dissolvida:
I - por decisao de 2/3 (dois tergos) de seus associados, manifestada em 
Assembleia Geral Extraordinaria, especificamente convocada para tal fim;
II - em decorrencia da extingao da unidade escolar.
Paragrafo Unico - Em case de dissolugao da Unidade Executora 
patrimonio sera incorporado pela Secretaria de Educagao, vinculada a unidade 
escolar, para uso exclusive desta ultima.
Capitulo VII 
Segao I
Das Disposigoes Gerais
Art. 40 - Os associados nao respondem pelas obrigagoes da Unidade 
Executora.
Art. 41 - Sao associados fundadores da Unidade Executora as pessoas que 
participaram da reuniao de fundagao e cujos nomes constarem da respectiva ata. 
Art. 42 - A Unidade Executora nao distribuira lucres sob nenhuma forma ou 
pretexto aos dirigentes ou associados e empregara os recursos de acordo com a 
decisao da Diretoria.
Art. 43 - E vedado a Unidade Executora exercer qualquer atividade de carater 
comercial no ambito da unidade escolar.
Art. 44 - A Unidade Executora constituira urn fundo de reserva para situagdes 
emergenciais, cujo percentual devera ser decidido pela Diretoria. em assembleia. 
Art. 45-0 presente estatuto so podera ser reformulado por deliberagao tomada 
em Assembleia Geral Extraordinaria.
Art. 46 - A Diretoria e o Conselho Fiscal da Unidade Executora ficam assim 
constituidos:
I - Diretoria
Presidente: Auda Maria Maximo da Costa,Brasileira,Natural de Barra de 
Guabiraba PE,Casada,Professora,RG 1330218,CPF 211106544-72,Residente na 
Praga Gov. Eraldo Gueiros Leite, N° 10. Bairro Nova Esperanga,Barra de 
Guabiraba PE.;
Vice-presidente: Severina de Lima Cristovao,Brasileira, Casada,Professora,RG 
4696483 SSP/PE,CPF 919558404-82,Residente na Rua Laurentino Santos, 
S/N,Centro,Barra de Guabiraba - PE.
Secretario:Maria Jose de Souza,Brasileira,Solteira,Professora,RG 3838780, 
SSP/PE, CPF 028339064-63,Residente na Rua Francisco Batista,119,Bairro 
Centro,Barra de Guabiraba - PE.
Tesoureiro: Paula Regina da Silva,Brasileira,Natural de Barra de Guabiraba 
PE,Solteira,Professora,RG 5029665 ,CPF 024275354-00,Residente na Praga 
Gov. Eraldo Gueiros Leite, S/ N°, Bairro Nova Esperanga,Barra de Guabiraba PE.
II - Conselho Fiscal
Presidente: Presidente Maria de Fatima Bezerra .Solteira, Professora, 
brasileira,natural de Gravata Pe, RG 4580131 SSP/PE, CPF 864468944-49, 
residente a Avenida Joao Ferreira Junior,58 Bairro Nova Esperanga,Natural de 
Barra de Guabiraba. Gerlande Cordeiro de Melo ,brasileiro, casado, professor, 
RG 3757817 SSP/PE, CPF 706435984-72, residente na Rua Guabiraba, 24, 
Bairro no Esperanga, Barra de Guabiraba PE, Maria Rejane de Oliveira, brasileira, 
casada, natural de Bonito, professora,RG 2987682, CPF 437659554-34, residente 
a Rua Barrao do Rio Branco, 07, centro, Barra de Guabiraba PE, Isalia Amara da 
Silva,brasileira, solteira,natural de Barra de Guabiraba,professora, RG
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5029682,SSP/PE, CPF 038332814-48, residente na avenida Eudes Teixeira de 
Carvalho, 68, Bairro Nova Esperar^a,Barra de Guabiraba,PE.
Membros suplentes: Marinalva Herminio de Lima, brasileira, casada, natural de 
Barra de Guabiraba-Pe, auxiliar de servigo gerais, RG 3496999,SSP/PE, CPF 
843698834-00,residente a Travessa Afonso Alves,98,Bairro Nova Esperanga, 
Barra de Guabiraba PE, Nair Maria da Silva, brasileira, natural de Barra de 
Guabiraba PE, casada, auxiliar de servigo gerais, RG 3467271,CPF 793023194- 
15, residente a Rua Filadelfo Maranhao,164, Bairro centre Barra de Guabiraba. 
Lindinaura Izaura de Albuquerque, brasileira,natural de Jaboatao dos Guararapes 
PE, casada, auxiliar de servigo gerais RG 1375233 SSP/PE, CPF 706442094-53, 
residente a Rua Diolinda Maria da Conceigao,09, Bairro Nova Esperanga, Barra 
de Guabiraba PE
Art. 47 - Este Estatuto sera registrado no Cartorio do Oficio Unico-Registro de 
Titulos e documentos e de pessoas juridicas ,Barra de Guabiraba, 07 de Junho de
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ATA DA ASSEMBLlilA GERAL DE CRIA^AO E CONSTITUigAO 
UNIDADE EXECUTORA

Aos 10 (dez) dias do mcs de junho de dois mil e dez ( 2010), nesta cidadc Barra de Guabiraba 
Estado dePernambuco,na Pra9a Carlos Augusto Alves de Araujo S/ N°,bairro Nova Esperan9a, 
reuniram-se, em Assemblcia Geral, professores, funcionarios e pais de alunos da Escola ProP 
Francisdete Tenorio de Holanda e Silva bem como pessoas da comunidade, com a finalidade de 
deliberar sobre a crk^ao e consdtukpio da Unidade Executora da referida unidade escolar, de 
aprovar o estatuto da entidade, de eleger e de dar posse aos membros da Diretoria, dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo e dos respectivos suplentes, tudo de acordo com o edital 
publicado e afixado no quadro de avisos da unidade escolar. Assumida a presidencia dos 
trabalhos, Sr.a Auda Maria Maximo da Costa designou a Sr.a Paula Regina da Silva para servir 
de Secretario (a) desta reuniao. Pela Sra presidente foi proposta a constitu^ao da Unidade 
Executora Associa9ao de Pais e Mestres , foi lido e discutido o estatuto pelo qual sera regida essa 
Unidade Executora. Depois de examinado, foi aprovado o estatuto que, para os devidos fins, 
sera anexado a presente ata. A seguir, a Sr.a presidente declarou aberto o processo de escolha, 
pelos presentes, dos nomes para os cargos de tesoureiro, secretario e seus suplentes, membros 
do Conselho Fiscal e Deliberativo, e respectivos suplentes da Unidade Executora Associa9ao de 
Pais e Mestres para o bicnio de 2010/2012, ficando assim constituida:

DIRETORIA
1. Presidente:
Auda Maria Maximo da Costa,Brasileira,Natural de Barra de Guabiraba 
PE,Casada,Professora,RG 1330218,CPF 211106544-72,Residente na Pra9a Gov. Eraldo Gueiros 
Leite, N° 10, Bairro Nova Esperan^a,Barra de Guabiraba PE.
2. Tesoureiro:
Paula Regina da Silva,Brasileira,Natural de Barra de Guabiraba PE,Solteira,Professora,RG 
5029665 ,CPF 024275354-00,Residente na Pra9a Gov. Eraldo Gueiros Leite, S/ N°, Bairro Nova 
Esperan9a,Barra de Guabiraba PE.

CONSELHO FISCAL: Presidente Maria de Fatima Bezerra ,Solteira, Professora, 
brasileira,natural de Gravata Pe, RG 4580131 SSP/PE, CPF 864468944-49, residente a Avenida 
Joao Ferreira Junior,58 Bairro Nova Esperai^a,Natural de Barra de Guabiraba. Gerlande 
Cordeiro de Melo ,brasileiro, casado, professor, RG 3757817 SSP/PE, CPF 706435984-72, 
residente na Rua Guabiraba, 24, Bairro no Esperan9a, Barra de Guabiraba PE, Maria Rejane de 
Oliveira, brasileira, casada, natural de Bonito, professora,RG 2987682, CPF 437659554-34, 
residente a Rua Barrao do Rio Branco, 07, centro, Barra de Guabiraba PE, Isalia Amara da 
Silva,brasileira, solteira,natural de Barra de Guabiraba,professora, RG 5029682,SSP/PE, CPF 
038332814-48, residente 
Esperan9a,Barra de Guabiraba,PE.

Suplentes do Conselho Fiscal:Marinalva Herminio de Lima, brasileira, casada, natural de Barra de 
Guabiraba-Pe, auxiliar de servk^o gerais, RG 3496999,SSP/PE, CPF 843698834-00,residente a 
Travessa Afonso Alves,98,Bairro Nova Esperaii9a, Barra de Guabiraba PE, Nair Maria da Silva, 
brasileira, natural de Barra de Guabiraba PE, casada, auxiliar de scrvko gerais, RG 3467271,CPF

avenida Eudes Teixeira de Carvalho, 68, Bairro Novana
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793023194-15, residente a Rua Filadelfo Maranhao,164, Bairro centre Barra de GuabirabaT 
Lindinaura Izaura de Albuquerque, brasileira,natural de Jaboatao dos Guararapes PE, casada, 
auxiliar de servigo gerais RG 1375233 SSP/PE, CPF 706442094-53, residente a Rua Diolinda 
Maria da Conceicao,09, Bairro Nova Esperanga, Barra de Guabiraba PE.

CONSELHO DELIBERATIVO: Maria Nazare de Oliveira, brasileira, natural de Agrestina PE, 
solteira, professora, RG 2787070 SSP/PE, CPF 598120284-04,residente a Avenida Eudes 
Teixeira de Carvalho s/n, Bairro Nova Esperanga, Barra de Guabiraba PE. Ivaniele Karla dos 
Santos, brasileira, natural de Barra de Guabiraba PE, professora, RG 5855378 SSP/PE, CPF 
037805554-25, residente a Rua Maria Gualberto Chaves, 05, Bairro Centro, Barra de Guabiraba 
PE. Arnaldo da Silva Silveira, brasileiro, natural de Amaraji PE, solteiro auxiliar de servigo 
Gerais, RG 298395 SSP/PE, CPF 649064344-87, residente na Avenida Filadelfo Maranhao,05, 
Bairro Centro, Barra de Guabiraba PE . Gilvanci Cordeiro de Melo, brasileiro, natural de Barra 
de Guabiraba PE, solteira, auxiliar de servigo gerais, RG 4368027 SSP/PE, CPF 834290184-04, 
residente a Rua Professora Maria Elenize,33 Bairro Nova Esperanga, Barra de Guabiraba PE; os 
eleitos foram empossados. Em seguida a presidente agradeceu a presenga de todos, observou que 
iria adotar mediatamente as providencias necessarias ao registro da entidade no cartorio de 
registro de pessoas juridicas, para os Fins de direitos. Nao havendo mais nada a tratar, foi 
encerrada a presente, reuniao e soheitada que se lavrasse a presente ata,que lida e aprovada, vai 
devidamente assinada e dotada e para constar eu Paula Regina da Silva secretaria da reuniao 
lavrei apresente ata, a qual dato e assino, Barra de Guabiraba 10 de junho de 2010.
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