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PnESV,ENTE

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso das suas atribuições legais aprova.
Art. 1° - Fica reconhecido de utilida& pública a ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO
POVOADO SÃO JOSÉ, fundada em 24 de Junho de 2005, situada no Povoado São José,
Área Rural de Paulo Afonso, Estado da Bahia, S/N, CEP: 48.604-210, com VNPJ do MF n°
. 13.452.768/0001-48.
Parágrafo Único — o reconhecimento de que trata o Art. 1° desta Lei, segue os
critérios adotados pela Lei Municipal n° 662/1991.
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor em na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 16 de Abril de 2018.

c-41
JOSÉ ABEL SOUZA
- Vereador —

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÃO JOSÉ é uma Associação Civil de caráter associativo,
sem fins lucrativos, fundada e em funcionamento desde 24 de Junho de 2005 , portanto há
mais de 13 ( Treze ) anos; que vem desenvolvendo com muita dedicação todas as importantes
finalidades e objetivos previstos no Estatuto Social.
À Associação vem realizando as reuniões, inclusive, com apoio da PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAULO AFONSO com o objetivo de cumprir as finalidades para as quais foi criada.
É importante lembrar que todas as pessoas que dirigem a Associação prestam seus serviços à
comunidade de forma voluntária, ou seja, não recebem qualquer vantagem, bonificações. ou
salários.
Portanto, esta Casa Legislativa, com certeza, vai reconhecer que a ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA
DO SÃO JOSÉ é realmente de utilidade pública, sempre lembrando que não tem fins lucrativos
e não remunera seus diretores, razão pela qual peço aos ilustres Vereadores a aprovação deste
Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 16 de Abril de 2018.

LALd
JOSÉ ABEL SOUZA
- Vereador —

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA POVOADO SÃO JOSÉ
CNPJ: 13.452.768/0001-48

Paulo Afonso, Bahia, 29 de Janeiro de 2018.

Exmo. Sr.
José de Abel Souza
Vereador da Câmara Municipal de Paulo Afonso
NESTA

Venho perante Vossa Senhoria, solicitar o apoio no sentido de oficializar a
criação do projeto de lei para que esta associação possa adquirir o Título
de Utilidade Pública Municipal.
Segue anexo, documentação pertinente a entidade.

Nestes Termos,
Pede Deferimento

Manoel Soares da Silva
Requerente — Presidente da Entidade
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Consulta Quadro de sócios e Administradores CSA
CNPJ
13 452 760/0001-48
NOME EMPRESARIAL: ASSOCIACAO CON1UNITARIA DO SAO JOSE
CAPITAL SOCIAL
O Quadro de Sócios e AdministradoresassA) constante da base de dados do cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

MANOEL FELIX SOBRINHO

Qualificação

16-Presidente

Para inlormações relativas £1 partic Mação no OSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emódo no dia 13:04I2018 às 11:21 (dolo e hora de Brasido).
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ATA 311 REUNIté DO'
GONSELHO COMUNITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO
POVOADO SÃO JOSÉ, PARA. FINS DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA E
CONSELHO FISCAL.
Às quinze horas do dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noven
ta e hum, foi realizada no Grupo Escolar da Commidade São José, mu
nicipio de Paulo Afonso uma Assedbleia Geral com todos os associados
para fins de eleição e posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal /
tendo em vista que o atual presidente entregou o cargo no dia dez /
de fevereiro de mal novecentos e noventa e hum por motivos particulares não alegados, o Sr. Reginaldo Lunga da Silva. De inicio o pri
melro presidente da Associação, usou da palavra, o Senhor Jacob Soa
res da Silva explicando a importância de uma eleição como essa, prin
cipaImento por se tratar de um trabalho muito difícil, onde muitas/
vezes faltam a compreensão e colaboração de alguns associados. Em /
seguida foi feita a apresentação da chapa Unica, que foi aclqmada /
por ppmmimidade, assim constituída; Presidente: Jaeob Soares da Gil
Ronaldo/
va, Vice-Presidente: Paulo Lima de Carvalho, Secretário:
Teixeira Lima, Tesoureiro: Milita° Alves dos Santos, Vice-Tesoureiro
Josá Teixeira Lima, Conselho Piscai: José Lima dos Santos, Jos6 Per
rtsira da Silva, e foi Alves dos Santos. Finalizando, o Presidente/
proclamou eleitos os candidatos correspondentes a chapa única por
dois (02) anos. Sem mais nada a tratar. deu-se Por encerrada a sessão da qucl eu Renaldo Teixeira Lima lavrei a presente Ata que de Dois de lida e aprovada será assinada por mim e todos presentes.
Povoado São José, 20 de fevereiro de 1991
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