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ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DE

GolAs

DEoI~ DEt7U7U'bJitQ

DE 2013.

Declara utilidade pública a entidade que
especifica.

A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos

constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública a Associação dos Tapeceiros do
Estado de Goiás, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nO
15.610.829/0001-83, com sede no município de Goiânia-GO.

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

SALA DAS SESSÕES, EM

2013.

DE

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Jr. (Gab. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231- Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109 / 3135
www.franciscojr.com.br
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ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO DE

GolAs

JUSTIFICATIVA

o

objetivo do presente projeto é a Declaração de Utilidade Pública da

Associação dos Tapeceiros do Estado de Goiás e traz em sequência toda
documentação necessária para tal, preenchendo os requisitos legais para sua
aquisição.
A referida Associação tem como finalidade a de lutar pela conservação e
manutenção dos recursos do município de Goiânia e entorno, promover a mobilização
comunitária, bem como os processos democráticos e participativos, lutar pelos direitos
de cidadania e contra exclusão social, estimular o desenvolvimento social, cultural,
educacional. político e artístico na região, promover a conscientização sobre a
necessidade junto ao poder público e ao povo geral através de todos os meios
disponíveis, além das demais atividades.
São estas. pois, as razões pelas quais levo a presente questão para discussão
e deliberação dos nobres pares, a respeito da qual. pela relevância e oportunidade da
matéria, conto com o apoio dos Nobres Colegas.

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Jr. (Gab. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231- Centro - Goiânia- GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109 / 3135
www.franciscojr.com.br
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO

DE INSCRIÇAo

COMPROVANTE

15.610.829/0001-83
MATRIZ

DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

14/03/2012

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO
TITULO

DOS TAPECEIROS

DO ESTABELECIMENTO

DO ESTADO DE GOlAS

(NOME DE FANTASIA)

ATEG
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

94.12-0-00
CÓDIGO

DAATIVIDADE

ECONÔMICA

PRINCIPAL

- Atividades de organizações associativas profissionais

E DESCRiÇÃO

DAS ATIVIDADES

ECONÔMICAS

SECUNDAAJAS

Não informada
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

DA NATUREZA

399-9 - ASSOCIACAO

I
I
I
I

JURíDICA

PRIVADA

I

LOGRADOURO

AV SERGIPE

CEP

74.520-010
SITUAÇÃO

II

I

BAlRROIDISTRITO

STCAMPINAs

NÚMERO

590

II

COrvPLEMENTO

~
~

MUNiCíPIO

GOIANIA
DATA DA SITUAÇÃO

CADASTRAL

MOTIVO DE SITUAÇÃO

I -***

SITUAÇÃO

CADASTRAL

14/03/2012

ATIVA
CADASTRAL

I

ESPECIAL

I

~~~SITUAÇÃOESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.183, de 19 de agosto de 2011.
Emitido no dia 22/10/2013 às 11:33:27 (data e hora de Bra.sília).
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CAPITULO I - DA DENOMINAÇÃO,

SEDE, OBJETIVOS

E DURAÇÃO.

ART.l0 - Sob a denominação de ASSOCIAÇÃO DOS TAPECEIROS DO
ESTADO DE GOlAS, também designada pela "sigla ATEG", fundada em 05
de janeiro de 2012, registrada sob o nO 1.036.504 em 14/03/2012, no 1°
Tabelionato de Protestos e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e
Documentos de Goiânia, inscrita no CNPJ de nO 15.610.829/0001-83 é uma
entidade sem fins lucrativos, que terá tempo indeterminado, fica constituída
uma fundação, que se regerá pelo presente Estatuto e pela legislação
especifica e poderá adotar logomarca.
ART.2° - A sede da associação será à Avenida Sergipe nO 590 Setor
Campinas Goiânia-GO, CEP: 74.520-010.
ART. 3°- A Associação terá como finalidade a de lutar pela conservação e
manutenção dos recursos do município de Goiânia e entorno: promover a
mobilização
comunitária
bem como os processos democráticos
e
~~OTAsb participativos, lutar pelos direitos de cidadania e contra a exclusão social,
estimular o desenvolvimento social, cultural, educacional, político e artístico
~
- ~ na região, promover a conscientização sobre a necessidade junto ao poder
"'---;-_1~ ,oçj:k publico e ao povo geral, através de todos os meios disponíveis, como
o
~~~~Jo '.L /'$. '..
cursos, palestras, publicações, manifestações, etc., promover ações visando
I ~ f.~~'
9 ,~j à defesa e a construção da empresas de tapeçaria, estimular e /ou realizar
estudos para ampliar os recursos para associados do município e demais
empresas de tapeçaria do estado, sugerir a criação de áreas protegidas ou
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atividade comercial compatível com as predisposições e necessidades dos
~i ~ ~~~'~~ associados, promover e participar na construção de novos direitos de
ii~![~.ir~empresas novas no ramo de tapeçaria e de cidadania, lutar pela
sustentabilidade do desenvolvimento econômico, social e cultural da região,
'~I';--~.~ .U ~ colocando as empresas de tapeçaria como principio soberano, fortalecer as
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atividades dos tapeceiros no município de Goiânia e entorno.
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ART.4° - No desenvolvimento de suas atividades, a ATEG observará os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da
eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.
PARAGRAFO ÚNICO - Para cumprir seu propósito, a entidade poderá
atuar mediante a execução direta de projetos, programas ou planos de
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ações correlatas, por meio da ~oação de. rec~rsos fíSi.C,O~,hum :~.
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financeiros ou ainda pela prestaçao de serviços Intermedlanos de a ,'~ Z~-.-;,'v'r
outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor publico q
atuam em área~ afins ..
ART. 5° - A entidade poderá ter regimentos internos, aprovados pela
Assembleia Geral, para disciplinar detalhe de seu funcionamento omisso
neste estatuto. A fim de cumprir sua. finalidade, a entidade poderá
organizar-se em unidades de prestação de serviços, as quais se regerão por
regimentos internos.
CAPITULO 11: DOS ASSOCIADOS
ART.6° - A ATEG é constituída por numero de associados, que serão
admitidos, a juízo da Assembleia Geral, por decisão de 2/3 (dois terços) dos
presentes.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A demissão do associado pode ser deliberada
pelo conselho Diretor a pedido do referente associado e em qualquer
momento, desde que seja solicitado por escrito pelo referente associado.
PARAGRAFO SEGUNDO: Havendo justa causa, o associado poderá ser
excluído da entidade por decisão da Assembleia Geral, com 2/3 (dois
terços) dos votos, garantindo ao associado o direito a defesa e recurso.
ART.7°

- Haverá as seguintes categorias de associados:

FUNDADORES: São aqueles que participam da Assembleia de constituição
da entidade e assinarão a respectiva ata;
EFETIVOS, sendo aqueles que, tendo preenchido a ficha de filiação, foram
aceitos pela Assembleia Geral da entidade;
COLABORADORES,
sendo
contribuem financeiramente,
Assembleias Gerais.

aquelas pessoas físicas ou jurídicas, que
de forma regular, tendo direito a voto nas

I

PARAGRAFO ÚNICO: OS associados fundadores e efetivos terão como
requisitos para sua admissão e ou permanência no quadro associativo uma
efetiva participação nas atividades de entidade.
ART. 8° - São direitos dos associados fundadores, efetivos e colaboradores;
I -Votar e ser votado para cargos eletivos
11-Tomar parte nas Assembleias geral.
ART.90São
colaboradores;

deveres

dos

associados

fundadores

e

efetivos

e

I - Cumprir as disposições estatutárias e regimentais
11-Acatar as det~rminações da Diretoria.

ART.100 - Os associados da entidade não respondem, nem solidaria, nem
subsidiariamente,

pelas obrigações e encargos da entidade.

CAPITULO 111 - DA ADMINISTRAÇÃO
ART.11° - A ASSOCIAÇÃO será composta por:
Assembleia Geral, Conselho Diretor, Conselho Fiscal.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Por se tratar de entidade sem fins lucrativos,
seus membros não receberão nenhum tipo remuneração.

PARAGRAFO SEGUNDO: O mandato da diretoria
anos, permitido

será de 04 (quatro)

reeleições.

ART. 12° - Compete à Assembleia Geral:

- decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar
bens patrimoniais;
- decidir sobre a extinção da entidade;
- aprovar contas;
I
- aprovar os regimentos internos.

ART. 13° - A Assembleia geral realizada, ordinariamente,
para:

uma vez por ano

I - apreciar o relatório anual da Diretoria;
/ 11 - discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo conselho
fiscal.

ART. 14°

convocada:

- A Assembleia Geral realizara, extraordinariamente,

quando

- Pelo conselho Diretor;
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- Pelo conselho Fiscal;

ART. 150 - A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital
afixado na sede da entidade, bem como convite individual para associado, e
por circulares e outros meios convenientes, com antecedência mínima de
quatro dias.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer Assembleia instalara em primeira
convocação com a maioria dos associados e, em segunda convocação com
no mínimo 01 (uma) hora de intervalo entre convocações, com 1/3 (um
terço) dos associados.
PARAGRAFO SEGUNDO - A Assembleia será composta por todos os
associados, cujo quorum para aprovação de suas deliberações será de 2/3
dos presentes.
ART. 160 - As eleições para conselho diretor e conselho fiscal serão
efetuadas por votação em assembleia geral, considerando-se eleita a chapa
ue obtiver mais votos.
"\0 DE NoJo.
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da ATEG será composta dos seguintes membros:
e or presidente, diretor vice presidente, secretario, tesoureiro e diretor
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'" inistrativo .
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PARAGRAFO ÚNICO - O mandato da diretoria será de 04 (quatro anos),
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ART. 180 - A diretoria

reunia no mínimo uma vez por mês na sede da

Associação.

~. ~ rt-> ;; c z..::.,

ART. 19° - Compete ao diretor

n"

entidade
Representar
a
bem como
extrajudicialmente,
conselheiro diretor;
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ativa
e
passivamente,
judicial
e
delegar essa representação a outro
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presidente:

- Cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno;
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- Convocar e presidir a Assembleia geral;
- Convocar as reuniões da diretoria;
- Assinar, junto. com o 10 tesoureiro, todos os cheques,
pagamentos e títulos que representem obrigações da entidade.
ART. 20° - Compete ao diretor vice presidente:

ordens de

- Auxiliar o presidente nos seus trabalhos e substituí-lo
impedimentos;
- Assumir o mandato,
presidente.

em caso de vacância, ate que seja eleito novo

ART. 21° - compete ao diretor administrativo:
- Substituir o vice!"presidente em seus faltas e impedimentos;
- Indicar auxiliares e funcionários
empregados da associação;

que

poderão

ser,

inclusiva mente,

- Auxiliar o vice-presidente nos seus trabalhos.
ART. 22 - Compete ao Secretario:
- Substituir o diretor administrativo em suas faltas e impedimentos;
- Secretariar as reuniões da diretoria e lavrar as respectivas atas;
- Dirigir os serviços de secretaria;
- Propor medidas necessárias a manutenção da ordem e disciplina;
- Organizar os relatórios solicitados pelo presidente;
- Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente estatuto, as decisões
dos órgãos competentes e fiscalizar a sua observância;
- Publicar todas as noticias das atividades da entidade.
ART. 23° - compete ao tesoureiro:
- Administrar a tesouraria;
- Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores da ATEG;

-h
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controlar o movimento financeiro e depositar em nome da ATEG, em
estabelecimento
bancário
indicado pela diretoria,
as importâncias
arrecadada;
- Assinar, com o presidente todos os cheques e demais documentos para
movimentação de va!ores e fundos escrituras de operações imobiliárias e
demais documentos dessa natureza;
- Apresentar o relatório financeiro para ser submetido a assembleia geral;
- Efetuar os pagamentos autorizados pelo presidente;
- Apresentar semestralmente o balancete ao conselho fiscal;

~
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- Manter todo o numerário em estabelecimento de credito.
ART. 240 - O conselho fiscal será constituído por 03 (três) associados da

entidade, eleitos pela assembleia geral.
P'ARÁGRAFO ÚNICO - O mandato do conselho fiscal será coincidente com
o mandato do conselho diretor.
ART. 25° - Compete ao conselho fiscal
- examinar os livros de escrituração da entidade;
- examinar o balancete semestral apresentado pelo tesoureiro;
- apresentar relatório de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;
- examinar, de forma geral, os atos da diretoria e sua conformidade com o
presente estatuto;
- opinar sobre a aqulslçao e alienação de bens, bem como sobre os
relatórios de desempenho financeiro e contábil da entidade;
- convocar a assembleia geral;
PARÁGRAFO ÚNICO - O conselho reunira ordinariamente
por ano e extraordinariamente, sempre que necessário.

01 (uma) vez

ART. 260 - Os cargos que vagarem no conselho diretor e conselho fiscal no
decorrer da gestão serão preenchidos por associados eleitos em assembleia
Geral da maioria, convocada especialmente para este fim, com prazo
Maximo de 30 dias depois de ocorrido a respectiva vacância.
CAPITULO IV DOS RECURSOS FINANCEIROS, DO PATRIMÔNIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS.

E DA

ART. 270 - A ATEG não distribuirá lucros, resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcela de patrimônio, sob nenhuma forma
ou pretexto.
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ART. 28° - Os recursos financeiros necessários a manutenção da instituição
poderão ser obtidos por contribuições dos associados e outras atividades
em geral, e em particular
- por termos de parceria, convenlos e contratos firmados com o poder
publico para financiamento de projetos na sua área de atuação;
- por contratos e acordos firmados com empresa, agencias e organizações
nacionais e internacionais;
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- por doações, legados e heranças;

aplicados integralmente
institucionais.

na

ART. 290 - O patrimônio

da ATEG será constituído de bens moveis,
imóveis, veículos, semoventes, ações e apólices de divida publica.

ART. 30° - No caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes
serão destinados a outra instituição congênere, com personalidade jurídica,
que esteja registrada no conselho nacional de assistência social - CNAS ou
entidade publica.

ART. 31°

Na hipótese da entidade obter e, posteriormente, perder a
qualificação instituída pela Lei 9.790.99, o acervo patrimonial disponível,
adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela
qualificação, será contabilmente apurado e transferido a outra pessoa
jurídica qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente que tenha
o mesmo objetivo social.
I

ART. 32° - A apresentação de contas da entidade observará, no mínimo:
(\)~ NOr-..q.s~o
O () observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das normas
g.
_b ~ ileiras de contabilidade;
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A publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício
fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da
entidade, incluindo-se negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS,
colocando-os a disposição para exame de qualquer cidadão;
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caso, da aplicaç,ão dos eventuais recursos objeto do termo de parceria
conforme previsto em regulamento;
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CAPITULO V - DAS DISPOSIÇÕES

GERAIS
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- A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem publica
recebidos pelas organizações da sociedade civil de interesse publico será
feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da constituição
federal.
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ART. 33° - A ATEG será dissolvida por decisão de 2/3 (dois terços) dos
associados fundadores e efetivos, em assembleia geral extraordinária,
especialmente convocada para esse fim, quando se julgar impossível a
continuação de suas atividades.

ART. 34° - O presente estatuto poderá ser reformado, em qualquer tempo,
por decisão de 2/3 (dois terços) dos associados fundadores e efetivos em

ART. 35° - Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria e referendados
pela assembleia geral.
O presente estatuto foi alterado e aprovado pela assembleia geral no dia 14
de dezembro de 2012.
Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste estatuto.

Goiânia, 14 de dezembro de 2012.

rI.l.lb <:./

\L,~

ç dI] pc •." c.i u

"I

Nuselin Ferreirflnocêncio

Valdete Delfino
CPF.290.683.201-49
Secretária

CPF.307.119.831-00
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TABELIONATO DE PRO
JURIDICAS.
TITULOS
~ESri°S E REGISTRO DE PESSOAS
RU83n'1.209.Cenlro
Gola
OCUMENTOS
DE GO,ANIA
•
nIa • GO Fone (62) 3224-4209. FAx (62) 3224-2894

Selo E/etron/co: 01851211051448111000014
• Registro de Posso •• JurfdiciII •

Apresentado hoie
sob o nI1.379.684 :
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~;~;;/02,zado,
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regIstrado e digitalizado
013
Emolumentos' A$ 38 57
; aKa Judiciária: A$ 10,42
Total: A$ 48,99
'
verbado õ margem do registro nI1.036.504
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA DA ATEG.

Em conformidade

com

o artigo

15 do

ESTATUTO SOCIAL DA

ASSOCIAÇÃODOS TAPECEIROSDO ESTADO DE GOIAS- ATEG convocamos
todos os associados para participarem da Assembléia Geral Extraordinária
a realizar-se no dia 14 de dezembro de 2012 (sexta-feira}1

l

às 19h30min na

se da Associaçãol situada à Av. Sergipe nQ 590 St Campinas
l
trataremos dos seguintes assuntos;

na qual

1- A alteração do Estatuto Social.
De acordo com o disposto no artigo 15 do ESTATUTO SOCIAL DA
ASSOCIAÇÃO DOS TAPECEIROS DO ESTADO DE GOIAS

não estando
1

presente à hora marcada a maioria dos associadosl

a reunião iniciará

01(uma) hora após1 com a presença de pelos menos 1/3 dos membros.

Goiânia

l

rim chl)

h 11"<:/

30 de novembro de 2012.

c:/'7Dct,J'J
NUSEUN FERREIRiíNOCENCIO
PRESIDENTE
f\a,

c-/o

Aos quatorze de dezembro de 2012/ às 19:30hs reunidos em segunda
convocação na sede da Associação dos Tapeceiros do Estado de GoiásATEG, situada à Av. Sergipe nO 590/ Setor Campinas- CEP: 74.520-010/
Goiânia-Go, em Assembleia Extraordinária para discutirem as primeiras
alterações do mesmo. Foram aprovadas por unanimidade as alterações do
Estatuto, sendo que foi alterado o Parágrafo Primeiro e o Parágrafo
Segundo do artigo 11° - Capítulo 111, passando a ter a seguinte
redação: "Parágrafo Primeiro - Por se tratar de entidade sem fins
lucrativos,
seus
membros
não
receberão
nenhum
tipo
remuneração". "Parágrafo Segundo: O mandato da diretoria será de
04 (quatro) anos, permitido reeleições" Dando continuidade a pauta,
foi aprovada a alteração do parágrafo único do artigo 170 - capitulo
111/ que passa a ter a seguinte redação: "O mandato da diretoria será
de 04 (quatro anos), permitido reeleições". Restando aprovado ainda
as seguintes alterações: Substituição da termologia "sócio" para
"associado". Aprovadas as matérias da ordem do dia, foi redigido novo
estatuto, contemplando as alterações aprovadas em assembleia, cuja copia
segue anexa a presente ata, devidamente assinada. A Assembleia Geral foi
presidida pelo presidente da Associação dos Tapeceiros do Estado de Goiás
o Sr. Nuselin Ferreira Inocêncio e demais Associados. Nada mais
havendo a tratar, eu, Valdete Delfino, designada secretária, lavrei a
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelo
Presidente da Assembleia.

~~/I

nOCC)/JC)V

NuseJin Ferreira I ocêncio
Presidente

Relação dos presentes à Assembléia Geral de Primeira Alteração
da Associação dos Tapeceiros do Estado de Goiás -Ateg

Delizie Eurípedes Teixeira, Wagmar Alves Fernandes, Valdivina Teixeira

.

-

.

dos Santos, Nusetin Ferreira Inocêncio, Flaviana Lopes de Oliveira, Dario
~

.

Pacheco da Rocha, Valdete Delfino, Vicente de Paulo Campos Mendes,

Davi Cezar de Oliveira, la~ luana da Silva, M~1o Delfino Ferreira, NuseUn
Junio Delfino Ferreira, Allison Alves Teixeira.
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lIustríssímo, S~nhor ?ficíal do 10 Tabelionato de Protestos e Registr \\$~.j
Pessoas Jundlcas, TItulos e Documentos de Goiânia, Goiás.
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Nome por extenso (sem abreviação)

o Representante Legal

R»

Plv6]Ze-IA-DD

(nacional idade)

(estado civil)

portador da CL sob n°
(órgão exped idor)

domiciliadonaAlJ.

.s~:z3 tllI

. ComeIZC,ft:)fV7G"
(profissão)

. expedida pela SSP6. O .e do CPF sob n°

tSl:K&tPr;;

(tipo e nome do logradouro,número

JJ~

S"1D

C4mPJ}/J5

30:; 1/!/g3t-O!:>

~b'J1)-J\~

ou equivalente,bairro/setor,cidade/município,Estado/UF

e CEP)

representante legal da pessoa jurídica de direito privado denominada
rI1P-t:C~11!:.f>!;

DD

-

C.$'rJi DD .Dl;" (i;o'f-.tl-">

(denominação social)

com sede na CJU.

lS~J?1iDIPI:"

(tipo e nome do logradouro,número

.:~I(-

#'

510

CJ) f11 p[ b'lJ:l>

£01.tl}JIP

ou equivalente,bairro/setor,cidade/município,Estado/UF

e CEP)

vem à presença de V.S.a requerer que se digne mandar averbar o seguinte documento:

CDKs6L '.DI:! PC>
(discriminar documento)

Nestes Termos.
Pede Deferimento.

Goiânia (GO).31
/ Dl / 0'3
--------
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Assinatura do Represent;6lt; Legal

DECLARAÇÃO

Aristóteles Sakai de Freitas, Delegado de Polícia, RG;
450178 - SSP GO, declara que a Instituição ASSOCIAÇÃO
DOS

TAPECEIROS

DO

ESTADO

DE

GOIÁS,

de 2012.

Goiânia, 19 de setembro de 2013.
~

Aristótele~ªtas

CNPJ:

DECLARAÇÃO

Aristóteles Sakai de Freitas, Delegado de Polícia, RG;
450178 - SSP GO, declara que a Instituição ASSOCIAÇÃO
DOS

TAPECEIROS

15.610.829-0001-83,

DO

ESTADO

à Avenida

DE

Sergipe

GOIÁS,
n.

590 -

CNPJ:
Setor

Campinas - Goiânia - Goiás, em pleno funcionamento, conforme
o seu estatuto, atuando na defesa e representação das empresas
de tapeçaria do Estado desde 14 de dezembro de 2012.

Goiânia, 21 de outubro de 2013.

. ,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBlEIA GERAL
EXTRAORDINARIA DA ATEG.

Em conformidade

com

o artigo

15 do

ESTATUTO SOCIAL DA

,ASSOCIAÇÃODOS TAPECEIROSDO ESTADODE GOIAS- ATEG convocamos
todos os associados para participarem da Assembléia Geral Extraordinária,
a realizar-se no dia 14 de dezembro de 2012 (sexta-feira), às 19h30min na
se da Associação, situada à Av. Sergipe nQ 590 5t Campinas, na qual
trataremos dos seguintes assuntos;

1- A alteração do Estatuto Social.
De acordo com o disposto no artigo 15 do ESTATUTO SOCIAL DA
ASSOCIAÇÃO DOS TAPECEIROSDÓ "ESTADO DE GOlAS, não estando
f

"

presente à hora marcada a maioria dos associados, a reunião iniciará
01(uma) hora após, com a presença de pelos menos 1/3 dos membros.

Goiânia, 30 de novembro de 2012.
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NUSElIN FERREIRiíNOCENCIO
PRESIDENTE
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do OIi&1Jll1!.
Goiânia,
23 de setembro de 2013.
Em testO
verdade.
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~~~cy' ~8melro
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F/amlnlo

R. Da Silva Miranda

Franco

de
Va~

Castro
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O

Danllo

Came/ro

Vaz

O F/civIs Franco de Castro
O
.D. Renat~ ':ranco de CBS~,!!.. O
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LuclBns

Franco

dê Castro

Rita Márcia Lú~~o de
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DA PRIMEIRA AlTERAÇAO DA SSOCIAÇ ~l-;';::','
DOS TAPECEIROS DO ESTADO DE GOIAS-ATEG.

~

Aos quatorze de dezembro de 2012, às 19:30hs reunidos em segunda
convocação na sede da Associação dos Tapeceir:os do Estado de GoiásATEG, situada à Av. Sergipe nO 590, Setor Campinas- CEP: 74.520-010,
GOiânia-Go, em Assembleia Extraordinária para discutirem as pri.meiras
alterações do mesmo. Foram aprovadas por unanimidade as alterações do
Estatuto, sendo que foi alterado o Parágrafo Primeiro e o Parágrafo
Segundo do artigo 110 - Capítulo 111, passando a ter a seguinte
redação: "Parágrafo Primeiro - Por se tratar de entidade sem fins
lucrativos,
seus
membros
não
receberão
nenhum
tipo
remuneração". "Parágrafo Segundo: O mandato da diretoria será de
04 (quatro) anos, permitido reeleições" Dando continuidade a pauta,
foi aprovada a alteração do parágrafo único do artigo 170 - capitulo
111, que passa a ter a seguinte redação: "O mandato da diretoria será
de 04 (quatro anos), permitidofreeleições". Re~tando aprovado ainda
as seguintes alterações: Substituição da termologia "sócio" para
"associado". Aprovadas as matérias da ordem do dia, foi redigido novo
estatuto, contemplando as alterações aprovadas em assembleia, cuja copia
segue anexa a presente ata, devidamente assinada. A Assembleia Geral foi
presidida pelo presidente da Associação dos Tapeceiros do Estado de Goiás
o Sr. Nuselin Ferreira Inocêncio e demais Associados. Nada mais
havendo a tratar, eu, Valdete Delfino, designada secretária, lavrei a
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelo
Presidente da Assembleia.
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Relação dos presentes à Assembléia Geral de Primeira Alteraçã

7.~~.,<:'~
.. ~

da Associação dos Tapeceiros do Estado de Goiás -Ateg

::::.,-=--

Delizie Eurípedes .Jeixeira,Wagmar Alves Fernandes, Valdivina Teixeira
<

~

,

dos Santos, Nusetin Ferreira Inocêncio, flaviana Lopes de Oliveira, Dario

.

~

Pacheco da Rocha, Valdete Delfino, Vicente de Paulo Campos Mendes,

'Davi CeZélf'de Oliveira, ,a'ra luana da Silva, M~rHo Delfino Ferreka, N'uselin
Junio Delfino Ferreira, Allison Alves Teixeira.
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IÍ'ustríssimo Senhor Oficial do 10 Tabelionato de Protestos e Registr~~
Pessoas .Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia, Goiás.
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f1 ()

e.' fiA-.,

Nome por extenso (sem abreviação)

E?

o C<.. "1

6-

o Representante Legal

J31(J\s1 L~) R-B

£)1

(nacionalidade)

Co ;

\JDJZ cIA..DD

(estado civil)

portadordaCLsobnoS-6j34í.l

. comg'1Z C/C) fV 7 G'
(profissão)

, expedida

pela SSP60

3D=! 113831--D'O

.edoCPFsobnO

(órgão expedidor)

domiciliadonaAlJ.

6lfK&fPr;;

(tipo e nome do logradouro,número

JJ~

6"70

c4mPJjJS

ou equivalente,bairro/setor,cidade/município,Estado/UF

(;;b'.n}'-ld~
e CEP)

o
representante legal da pessoajurídica
J:)~

de direito privado denominada

rI1P~~1~Ds

DD

f:..>'TJ?,
DO

j)'l;"

fi;'O'(:1t_5

(denominação social)

com sede na

AU.

L~l::J?íDIPI::"

(tipo e nome do logradouro,número

tv. STD

C.!J mPz /)JJ:l!>

ou equivalente,bairro/setor,cidade/município,Estado/U

""

fi;oíR5

&o1.R}JIfl.
F e CEP)

vem à presença de V.S.a requerer que se digne mandar averbar o seguinte documento:
C Df'<.56L tDq pl>
(discriminar documento)

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Goiânia (GO),~/
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ASSEM.LEIA
lEGISLAFIVA
""ESrADODE

GOIÁS

O PODER DA CIDADANIA

PROCESSO LEGISLATIVO

N° 2013004545
D.ta Aulu'ç50; 00/12/2013

ProJeto:
Origem:
Autor:
TIpo:

361 -"Al
ASSEMBlEIA lEGISIJ'o.TIVA- GO
DEP. FRANCISCO JR;
PROJETO
lEI ORDINARIA

Subtipo:
Assunto:
.
DECIJ'o.RADE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇAo DOS TAPECEIROS
DO ESTADO DE GOlAS, COM SEDE NO MUNIClplO DE GOIÂNIA- GO.

11111\\1111"1111\111111111111\11111111\
2013004545
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ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO~DEGoIÁs

t;Srm
.'-_._

.

A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

DO ESTADO

DE GOIÁS,

nos termos

constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública a Associação dos Tapeceiros do
Estado de Goiás, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nO
15.610.829/0001-83,

com sede no município de Goiânia-GO.

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

OE

SALA DAS SESSÕES, EM

2013.

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco lr. (Gab. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231- Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109 / 3135
www.franciscojr.com.br
,.. •.•.........
:1 .
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ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADO bE GoIÁs

JUSTIFICATIVA

o

objetivo do presente projeto é a Declaração de Utilidade Pública da

Associação

dos Tapeceiros

documentação

necessária

do Estado de Goiás e traz em sequência

para tal, preenchendo

toda

os requisitos legais para sua

aquisição.
A referida Associação tem como finalidade a de lutar pela conservação e
manutenção dos recursos do município de Goiânia e entorno, promover a mobilização
comunitária, bem como os processos democráticos e participativos, lutar pelos direitos
de cidadania e contra exclusão social, estimular o desenvolvimento social, cultural,
educacional,

político e artístico na região, promover a conscientização

sobre a

necessidade junto ao poder público e ao povo geral através de todos os meios
disponíveis, além das demais atividades.
São estas, pois, as razões pelas quais levo a presente questão para discussão
e deliberação dos nobres pares, a respeito da qual, pela relevância e oportunidade da
matéria, conto com o apoio dos Nobres Colegas.

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - Gabinete do Deputado Estadual Francisco Jr. (Gab. 36)
Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, 231- Centro - Goiânia - GO CEP: 74019-900
Fone: (62) 3221-3109/3135
www.franciscojr.com.br
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•.•:1. ""•.•1...•....•.•.•
_~~

•.•.•.•....•.
: ....•.•.....
:_ •.••...
_

1..._

COMISSÃO

DE CONSTITU~.ÇÃO,

Ôz

Ao Sr. Dep.(s)
PARA RELATAR
Sala das Comissões
Em
(O /

a

Presidente:

JUSTIÇA

E RED~ÇÃO

~~_~

CC?

./
De)l tado Solon Amaral

lJJl4d4tJÔl-Ó(i
(:,'I!-20 1.3

a~se;i.
i,"" Folhas \".\
Ç;-f(;

~,' ••.

'" r2T

'C'.'

-,

: 2013004545
,
: DEPUTADO FRANCISCO JUNIOR
: Declara de utilidade pública a Associação
Goiás
: RPROC

PROCESSO N°
INTERESSADO
ASSUNTO
CONTROLE

RELATÓRIO

Versam
Francisco

Júnior

Tapeceiros

dos Tapeceiros

a obter a declaração

do Estado de Goiás, entidade

~

•.

PRELIMINAR

os autos sobre projeto de lei apresentado

com vistas

'i;"
:":
~/

~o
~~
v~ .
do Es ~~~C>~

de utilidade

pelo ilustre Deputado

pública

civil, sem fins lucrativos,

da Associação

sediada

dos

no Município

de

Goiânia/GO.

A entidade
conservação

e manutenção

desenvolvimento
defesa e construção

em comento

dos recursos

social, cultural,

tem como finalidades,

do Município

educacional,

político e al1ístico,

os autos, verifica-se

nO 7.371, de 20 de agosto de 1971, não está completa,
funcionamento

(preferencialmente
regularização

e entorno,

promover

estimular

ações visando

da

pl'omotol'

entidade,
de justiça

que a documentação

devendo

assinado

o
a

ou, não sendo possível,
de

nenhum símbolo que possa identificá-lo

Assim,
parlamentar,

autor da proposta,

formalidade,

retornem-me

converto

meu voto

providencie

os autos.
É o relatório.

SALA DAS C

n.

o atestado

de

pública

local

juiz ou delegado),

para a

19 não foi produzida

em papel

como tal.

em diligência,

a documentação

exigida pela Lei

ser apresentado
autoridade

POI'

do pedido, tendo em vista que a declaração

oficial e nem expressa

Rbp/Cbp

de Goiânia

de empresas de tapeçaria.

Compulsando

efetivo

dentre outras, lutar pela

a fim de que o nobre

sol icitada.

Após, cumprida

a

PROCESSO N°
INTERESSADO
ASSUNTO
CONTROLE

: 2013004545
: DEPUTADO FRANCISCO JÚNIOR
: Declara de utilidade pública a Associação dos Tapeceiros do Estado
de Goiás
: RPROC

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Versam os autos sobre projeto de lei, apresentado pelo ilustre Deputado
Francisco Júnior, com vistas a obter a declaração de utilidade pública da Associação dos
Tapeceiros do Estado de Goiás, entidade civil, sem fins lucrativos, sediada no Município de
Goiânia/GO.

A entidade em tela tem como objetivos precípuos, dentre outros, lutar
pela conservação e manutenção dos recursos do Município de Goiânia e entorno, estimulando
o desenvolvimento social, cultural, educacional, político e artístico, na promoção de ações que
visam à defesa e construção de empresas de tapeçaria.

Analisando

os autos,

verifica-se

que a diligência

solicitada

fora

cumprida, atendendo a propositura a todos os requisitos insculpidos na Lei n.o 7.371, de
20/08/71, quais sejam, personalidade jurídica constituída, com inscrição no CNPJ, declaração
de efetivo funcionamento,

prestação de serviços desinteressados à sociedade e prova de que

os diretores não são remunerados.
Com efeito, percebe-se
qualquer inconstitucionalidade

Portanto,

que o presente projeto de lei não apresenta

ou ilegalidade.

somos

pela

aprovação

do

presente

projeto

É o relatório.

SALA D

Rbp/Acon

de 2014.

de

lei.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA

E REDAÇÃO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova
o parecer do Relator FA VORÁ VEL A MA TERIA

Processo N°

11,-5 ~

Sala das Comissões
Em
I/lU
Presidente:

5 /j J

DepuJ:?do Solon Amaral
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Alameda dos Buritis, n.231, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.019-900
Telefones: (62) 3221-3022 Fax: 322 I -3375
Site: www.asscl11blcia.go.gov.br

Ofício n° 763 - P
Goiânia, 30 de outubro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado de Goiás
MARCONI FERREIRA PERILLO JúNIOR

Senhor Governador,

.~.

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo de
lei nO332, aprovado em sessão realizada no dia 29 de outubro do corrente ano, de autoria do
Deputado FRANCISCO JÚNIOR, que declara de utilidade pública a entidade que especifica.
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ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIALEGISLATIVA

AUTÓGRAFO DE LEI N° 332, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.
LEI N°
,DE
DE
DE 2014.

Declara de utilidade pública a entidade que
especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLA TIV A DO ESTADO DE GOIÁS,
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

nos termos

do

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DOS TAPECEIROS
DO ESTADO DE GOIÁS, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nO
15.610.829/0001-83, com sede no Município de Goiânia-GO.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA
outubro de 2014.
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ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIALEGISLATIVA

Goiânia, 03 de dezembro de 2014.

Encaminhe-se para arquivamento, depois de gravada a sua tramitação no
sistema de protocolo.

