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ASSEMBLEIA LECISLATIVA
DO ESTADO DE COIÁS

A CASA E SUA

PROJETO DE LEI N°531 DE} g DE lf(joSto 2020

~PROVADO_ PRELIMI RMENTE
~ PUBLICAÇAO E, POS1l R RMENTE
A COMIS_SAO DE CO ST. JUSTIÇA
E REDAÇAO '
Em l~ I DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ENTIDADE

QUE ESPECIFICA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÃS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA

GOIANA DE BASQUETEBOL - AEGB, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa

Jurídica (CNPJ) sob o nO11128051/0001-10, com sede em Goiânia-GO.

Art. 2° • Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual -

Assembleia Legislativa do Estado d~ Goiás
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JUSTIFICATIVA

A Associação Esportiva Goiana de Basquetebol - AEGB, fundada em 2009, é

uma instituição sem fins lucrativos, legalmente constituída, regida por estatuto próprio

que além de fomentar a prática do basquetebol no Estado de Goiás, mais

especificamente na cidade de Goiânia - GO, tem como uma de suas principais

características a boa prática esportiva, proporcionando aos praticantes, inclusão social,

educacional e também a participação em jogos e competições que visam o intercâmbio,

aprimoramento e a boa prática esportiva.

A AEGB é uma instituição voltada para atender a comunidade em geral e visa

proporcionar uma ação continuada e sistematizada na área esportiva que possibilite o

acesso ao esporte como fator de formação e transformação pessoal para as crianças e

adolescentes em idade escolar, seus familiares e para a comunidade em geral,

utilizando o esporte como ferramenta auxiliar de educação e segurança pública. Ao

longo de seus 11 anos de existência, a AEGB tem contribuído também para elevar o

nome do Estado de Goiás ao cenário nacional de competições de basquetebol de base,

proporcionando às crianças e jovens dessa modalidade, experiências de intercâmbio e

muito aprendizado.

Outra característica importante que vale ressaltar são as oportunidades geradas

aos jovens que se destacam e são selecionados para atuar em grandes equipes do

cenário nacional da modalidade. A utilidade pública, no caso em epígrafe, está

relacionada ao apoio à educação, ao caráter beneficente, assistencial e filantrópico, e à

exclusividade de atuação visando ao bem comum.

Diante da fundamentação acima, fica sedimentado que estão presentes ambos

os requisitos necessários para a declaração de utilidade pública de entidade privada, a
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conveniência - consistente na análise de mérito administrativo - e a legalidade

(verificada pelo cumprimento dos comandos legais aplicáveis).

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

~...ue-v'k>'

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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cenário nacional da modalidade. A utilidade pública, no caso em epígrafe, está
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conveniência - consistente na análise de mérito administrativo - e a legalidade

(verificada pelo cumprimento dos comandos legais aplicáveis).

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,
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Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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Sala das Comissões Deputado Solon Amaral 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 

Estatuto da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 

Capitulo I — DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO 

Art. 1°. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL é uma associação civil, 
de direito privado, de caráter sócio esportivo e cultural, sem fins lucrativos, que se regerá por 
este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 
GOIANA DE BASQUETEBOL tem sede na R SC-1, S/N, Quadra 20, Lote 29, Conjunto 
Residencial Goiânia 2, Goiânia-GO, CEP: 74665-570 — Brasil. 

§ 1° - A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL será representada, ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicialmente, por seu Presidente. 

§ 2° - A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL - compreendendo todos os 
seus poderes, órgãos e dirigentes - não exerce qualquer função delegada do poder público 
nem se caracteriza como entidade ou autoridade pública. 

§ 30  - A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL - nos termos do Inciso I do 
Art. 217 da Constituição Federal - goza de autonomia administrativa quanto â sua organização 
e funcionamento. 

§ 4° - A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL - nos termos do art. 1° 
parágrafo 1° da lei 9615, de 24 de março de 1998- reconhece que a prática desportiva formal 
é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada 
modalidade aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto. 

Art. 2° A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL será administrada com 
base em práticas de Governança Corporativa, a serem implementadas pelos seus 
administradores, constantes em Ato Normativo próprio ou Regimento Interno, devendo na sua 
implementação observar e adotar: 

Principios definidores de gestão democrática; 
Instrumentos de controle social; 

III Transparência da gestão da movimentação de recursos; 
Fiscalização interna; 
Alternância no exercicio dos cargos de direção; 
Aprovação das prestações de contas anuais por conselho de direção, precedida de 
parecer do conselho fiscal; 

VII Participação de atletas nos colegiados de direção e na eleição para os cargos da 
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL. 

  

o Daniel Braga 
Advogado 

OAB-GO 34274 
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Art. 30. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL enquanto associação civil 
sócio-esportiva e cultural, tem como finalidades e objetivos: 

Daniel Braga 
Advogado 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
Colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos, observado 

que a categoria de atleta deverá possuir o equivalente a, no mínimo, 1/3 (um terço) dos 
votos, já computada a eventual diferenciação de valor 
Possibilidade de apresentação de candidatura ao cargo de presidente ou dirigente 
máximo da entidade com exigência de apoiamento limitada a, no máximo, 5% (cinco 
por cento) do colégio eleitoral; 
Publicação prévia do calendário de reuniões da assembleia geral e posterior publicação 
sequencial das atas das reuniões realizadas durante o ano; 

Xl. Participação de atletas nos colegiados de direção e no colégio eleitoral por meio de 
representantes de atletas eleitos diretamente e de forma independente pelos atletas 
filiados da entidade; 

XII. Criação de Ouvidoria ou órgão equivalente, encarregado de receber, processar e 
responder as solicitações relacionadas à entidade; 

§ 10. Em derredor da captação. gestão, aplicação e prestações de contas de quaisquer 
recursos, bens, serviços e direitos, a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 
BASQUETEBOL implementará ações que visem a observância dos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. 

§ 2°. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL adotará a transparência na 
gestão, inclusive quanto aos dados económicos e financeiros, contratos, patrocinadores, 
direitos de imagem, propriedade intelectual e outros aspectos administrativos, a par de coibir a 
obtenção de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no processo 
decisório da entidade. 

§ 3°. A transparência referida no parágrafo anterior assegura e garante a todos os associados 
e filiados o acesso irrestrito aos documentos e informações relativos à prestação de contas, 
bem como àqueles relacionados à gestão da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 
BASQUETEBOL, os quais serão publicados, na integra, no sitio eletrônico da ASSOCIAÇÃO 
ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL. 
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§ 4°. As normas de execução dos princípios fixados neste artigo, além do que constar neste 
Estatuto, serão prescritas nos regulamentos, regimentos, resoluções, portarias, avisos, notas 
oficiais, instruções e demais normas orgânicas e técnicas baixadas pela ASSOCIAÇÃO 
ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL, tendo caráter de adoção e observância 
obrigatórias. 



o 

CD'à 
tofr, 

wissA 

rità o 
Ne 

C 

't‘,- 
) 



erfcitiTérifigif51: 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 

	

1. 	Promover, difundir, incentivar, e fomentar a prática esportiva em especial a da 
modalidade basquetebol em todas suas manifestações (desporto educacional, de 
participação, de rendimento e de formação); 
Promover, difundir, incentivar, e fomentar a prática esportiva em especial a da 
modalidade basquetebol nas mais diversas categorias nos naipes masculino e 
feminino, no esporte de alto rendimento, compreendendo como tal o desporto 
promovido pelas entidades oficiais de direção do desporto ou seja as federações 
estaduais, as ligas regionais e nacionais e as confederações brasileiras; 
Promover, difundir, incentivar e fomentar a prática do esporte em especial a do 
basquetebol como instrumento de transformação social, levando a possibilidade da 
prática deste para as camadas menos favorecidas de nossa sociedade; 

	

IV 	Formar equipes esportivas de caráter amador e/ou profissional para competirem nas 
competições promovidas pelo sistema desportivo oficial e não oficial; 

	

V 	Promover eventos de caráter esportivo visando a democratização destas atividades; 

	

VI 	Realizar pesquisas de cunho cientifico na área esportiva, seja em treinamento, resgate 
histórico ou todo e qualquer assunto relevante para o desenvolvimento do esporte, 
principalmente do basquetebol; 

Art. 4°. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL é isenta de quaisquer 
preconceitos ou discriminações, não admitindo controvérsias de raça, credos religiosos, cor, 
género ou político - partidárias em suas atividades, dependências ou em seu quadro social. 

---"S Art. 5°. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL não remunera membros 
da Diretoria, e do Conselho Fiscal, não distribuindo lucros ou dividendos a qualquer titulo ou 
sob nenhum pretexto, sendo que eventuais "superávits" de quaisquer exercícios -financeiros 
serão destinados a consecução de suas finalidades e objetivos estatutários" e aplicados 
integralmente no pais. 
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Art. 6°. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL poderá aceitar auxílios, 
doações, contribuições, bem como poderá firmar convênios ou patrocínios de qualquer 
natureza, nacionais ou internacionais, com organismos ou entidades públicas ou privadas, 
desde que não impliquem em subordinação ou vinculação a compromissos e interesses 
conflitantes com seus objetivos e nem arrisquem sua independência. 

§ 1° Para a consecução de seus objetivos, a Associação poderá: 

Daniel Braga 
Advogado  
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
Adquirir, construir ou alugar os imóveis necessários as suas instalações administrativas; 
Promover atividades socioculturais e esportivas, como torneios esportivos; saraus; 

exposições de obras de arte; festivais de músicas: shows de músicas, apresentações teatrais, 
shows de dança e toda e qualquer atividade social, esportiva e cultural que seja importante 
para a consecução de seus objetivos. 
§ 20 Nos projetos, serviços ou convênios com mais de 06 (seis) meses de duração, que exijam 
a dedicação exclusiva de algum membro da Diretoria ou mesmo do associado, o Conselho 
Fiscal poderá fixar um auxílio financeiro para o sustento profissional do próprio, enquanto 
durar o projeto, serviço ou convênio. 

Art. 7°. Todo material permanente, acervo técnico, bibliográfico, equipamentos adquiridos ou 
recebidos pela ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL em convênios, 
doações, projetos ou similares, incluindo qualquer produto, são bens inalienáveis, salvo 
autorização em contrário expressa pela Assembleia Geral dos Associados. 

Art. 8°. O prazo de duração da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL é 
indeterminado e o exercício social coincidira com o ano civil. 

Capitulo II — DA MANUTENÇÃO E FONTE DE RECURSOS 

Art. 9°. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL terá como fonte de 
recursos para a sua manutenção: 

A anuidade paga por seus membros associados; 

Os patrocínios obtidos através de convênios com pessoas jurídicas de direito privado, 
pessoas fisicas e o poder público; 

Doações voluntárias de pessoas fisicas e juridicas; 

Arrecadações advindas da promoção de eventos; 

Repasses de órgãos e entidades públicas, garantidos por lei quando houverem; 

Convênios com outras Associações, Fundações ou Autarquias; 

Venda de ingressos em jogos e eventos da Associação. 

Daniel Braga 
Advogado 

OAB-GO 34274 

CARTÓRIO 

4° Ta 

Ribá 
fICCex

a

iiEee5: 
 
6  lrl: 1 	:1 

eE
SON;E 
piçuti P 

111 41
13

PJ
 - 

Pr
ot

oc
ol

o  
or

.  1
67

73
41

  -
  0

3/
07/

2 01
9 

611 ORm &Cai 115 EA Abr.R tola aii!tA0 CP ;112C310Are rEawnatsci~cr.., 





1f 	€5  

NCI ./92  

ii:lái2à22--Ta Sei t  

fIn1580. IN !SAI:to:1;1, 

Igetà•Digitll cp.  r it _g 

	

III j 	
",/

‘ 

..A.At SARAI a4 o 

CARTÕRIO INDI 
aotabeiio 

ui 
te Lse.114,Ea tan9 OraCat CO 

csinuen pra ankranwacs~trAt 

5 
GA 

da E 4:4 	 

'iariirerfeirát 

sut içárj:-., .., , 
4,45's 

'Cu) 
n) 

FOLHAS xr 

fro 1 4. o 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 

Art. 100. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL poderá realizar eventos 
com fins arrecadativos para o custeio de projetos específicos ou da sua manutenção. 

Art. 11°. Todo provento recebido pela ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 
BASQUETEBOL terá o fim especifico de provisionar seus projetos e garantir seu 
funcionamento. 

Capitulo III — DOS ASSOCIADOS 

Seção 1- DA ADMISSÃO, DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

Art. 12°. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL é composta por um 
número ilimitado de associados, podendo ingressar todo cidadão que concorde com as 
disposições deste Estatuto Social e que deseje contribuir para a consecução dos objetivos da 
mesma, cujo ingresso seja aprovado pela Assembleia Geral dos Associados. 

Art. 13°. A admissão dos associados se dará mediante a apresentação do pretendente por 
um já associado, a Diretoria, que aprovará ou não a admissão seguindo os critérios abaixo: 

Que o pretendente a associado possa contribuir para a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA 
DE BASQUETEBOL com as anuidades e outras taxas que porventura venham ser criadas e 
aprovadas pela Assembleia Geral dos Associados; 

Seja maior de idade ou quando menor seja representado pelo seu responsável legal: 

Que não possua nenhum impedimento legal para se tomar associado. 

Art. 14°. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL possui as seguintes 
categorias de associados: 

I. Associado Fundador- será considerado associado fundador, com direito a votar e ser votado 
em todos os níveis ou instancias os que assinarem a Ata da Assembleia de Fundação da 
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL; 

Daniel Braga 
Advogado 

OAB-GO 34274 
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Votar e ser votado para membro da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

Participar das reuniões da Assembleia Geral, discutindo e votando os assuntos que nelas 
se tratarem; 

Daniel Braga 
Advogado 

OAB-GO 34274 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
II. Associado Efetivo - será considerado associado efetivo, qualquer pessoa que não seja 
associado fundador da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL, e que 
tenha sua admissão aprovada pela Diretoria, podendo votar e ser votado em todos os níveis e 
instâncias. 

Art. 15°. Os associados efetivos só serão admitidos ao quadro social após a proposta ser 
aprovada pela Assembleia Geral dos Associados. 

Art. 16°. Todos os associados deverão contribuir com uma anuidade, cujo valor será definido 
pela Assembleia Geral dos Associados. 

Parágrafo único - Perderá a condição de associado aquele que deixar de pagar a anuidade 
estabelecida. 

Art. 17°. A demissão será concedida a pedido do associado, mediante carta dirigida ao 
Presidente, não podendo ser negada. 

§ 1° - A eliminação será aplicada pela Diretoria ao associado que infringir qualquer disposição 
legal ou estatutária, depois de o infrator ter sido notificado por escrito. 

§ 2° - a eliminado poderá recorrer a Assembleia Geral dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data do recebimento da notificação. 

§ 3° - O recurso terá efeito suspensivo até a realização da primeira Assembleia Geral dos 
Associados. 

§ 4° - A eliminação será considerada definitiva se o associado não tiver recorrido da 
penalidade, no prazo previsto no § 2° deste artigo. 
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Art. 18°. A exclusão do associado ocorrera por morte física, por incapacidade civil não suprida. 

Seção II — DOS DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES 

Art. 19°. São direitos dos associados: 

a. Gozar de todas as vantagens e benefícios que a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 
BASQUETEBOL venha a conceder; 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
Consultar todos os livros e documentos da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 

BASQUETEBOL, em épocas próprias; 

Solicitar a qualquer tempo esclarecimentos e informações sobre as atividades da 
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL e propor medidas que julgue de 
interesse para o seu aperfeiçoamento e desenvolvimento; 

Convocar a assembleia Geral e fazer-se nela representar, nos termos e nas condições 
previstas neste Estatuto Social; 

Demitir-se da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL quando lhe 
convier. 

Parágrafo único - a associado que aceitar estabelecer relação empregaticia com a 
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL, perde o direito de votar e ser 
votado, até que sejam aprovadas as contas do exercício em que deixar o emprego. 	 E 

Art. 200. São deveres dos associados: 

Observar as disposições legais e estatuarias, bem como as deliberações regularmente 
tomadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral dos Associados; 

Respeitar os compromissos assumidos para com a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA 
	g 

DE BASQUETEBOL; 

c Manter em dia as suas contribuições; 

d. Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para o bom nome e para o progresso da 
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL. 

Art. 21°. Os associados não responderão, ainda que subsidiariamente, pelas obrigações 
contraid a s 
pela ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL. 

Seção III — DA REPRESENTAÇÃO 

Art. 22°. O associado, por motivo de doença comprovada, poderá fazer-se representar na 
Assembleia Geral dos Associados por outro associado, desde que ambos estejam em pleno 
gozo de seus direitos sociais. 

Parágrafo único — O mandatário não poderá ser ocupante de cargo eletivo na ASSOCIAÇÃO 
ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL nem representar mais de um associado. 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 

Capitulo IV — DO PATRIMÔNIO 

Art. 23°. O patrimônio da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL será 
constituído: 

Pelos bens móveis e imóveis de sua propriedade; 
Pelos auxílios, doações ou subvenções provenientes de qualquer entidade pública ou 

particular, nacional ou estrangeira; 
Pelas contribuições dos próprios associados, estabelecidas anualmente pela Assembleia 

Geral dos Associados; 

Pelas receitas provenientes da prestação de serviços: 

Pelas receitas provenientes da realização de eventos beneficentes, que tenham fim 
arrecadativo; 

os saldos positivos da execução do orçamento. 

prémios recebidos em caráter definitivo; 

o fundo de reserva fixado anualmente pela Assembleia Geral, com base no saldo verificado 
no balanço; 

Capitulo V — DOS PODERES DA ASSOCIAÇÃO 

Assembleia Geral dos Associados; 

Diretoria; 

Conselho Fiscal; 

Seção 1— DA ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS 

Art. 24°. A Assembleia Geral dos Associados é órgão supremo da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 
GOIANA DE BASQUETEBOL e dentro dos limites legais e deste estatuto, poderá tomar toda e 
qualquer decisão de interesse da mesma. 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
Art. 25°. A Assembleia Geral dos Associados reunir-se-á ordinariamente, uma vez por ano, no 
decorrer do 4° trimestre e, extraordinariamente, sempre que for julgado conveniente. 

Art. 26°. Compete a Assembleia Geral Ordinária, em especial: 

a) reunir-se, no primeiro trimestre de cada ano, para conhecer o relatório da Diretoria relativo 
às atividades do ano anterior e apreciar as contas do último exercício, acompanhadas do 
parecer do Conselho Fiscal; 

"-Á b) eleger de 4 em 4 anos, na reunião de que trata a letra anterior, quando for o caso e por 
votação secreta, o Presidente e o Vice-Presidente Executivo da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 
GOIANA DE BASQUETEBOL e os membros do Conselho Fiscal, podendo haver aclamação 

quando houver somente uma chapa; 

decidir a respeito de qualquer outra matéria incluída no edital de convocação. 

estabelecer o valor da contribuição anual dos associados. 

§ 1° - A Assembleia Geral não poderá deliberar sobre matéria estranha à ordem do dia; 

§ 2° - Todas as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples de 
votos, salvo nos casos específicos em que este Estatuto ou a legislação vigente exija quorum 
especial. 

§ 300 mandato de todos os membros dos poderes eleitos será de 4 (quatro) anos. 

§ 4°. É permitida uma (1) única recondução ao Presidente. 

§ 5°. Será respeitado o período de mandato do Presidente eleito antes da vigência Lei n° 
12.868, de 15 de outubro de 2013. 

§ 6° - É vedado eleição do cônjuge e parentes consanguineos ou afins, até o 2° (segundo) 
grau ou por afinidade do presidente ou dirigente máximo da entidade; 

Art. 27°. Compete a Assembleia Geral Extraordinária: 

Deliberar sobre a dissolução voluntaria da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 
BASQUETEBOL e, neste caso, nomear as liquidantes e votar as respectivas contas; 

Decidir sobre a reforma do Estatuto Social e dissolução da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 
GOIANA DE BASQUETEBOL, pelo voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes a 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
Assembleia Geral dos Associados especialmente convocada para esse fim, não podendo 
deliberar, em .1a (primeira) convocação, sem a maioria absoluta (50% + 1) dos associados, ou 
COM 	 menos 

	
de 

1/3 (um terço) nas convocações seguintes; 

Deliberar sobre outros assuntos de interesse da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 
BASQUETEBOL; 

Deliberar sobre a destituição dos administradores, pelo voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes a Assembleia Geral dos Associados; 

tratar de matérias de interesse da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 
BASQUETEBOL; 

decidir a respeito da admissão e eliminação de associados: 

dar interpretação a este Estatuto e alterá-lo, sendo exigido o voto concorde de dois terços 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela 
deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados e com maioria 
simples nas convocações seguintes; 

autorizar o Presidente da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL a 
alienar bens imóveis e a constituir ônus direitos reais sobre os imóveis da instituição; 

Parágrafo Único - Em caso de dissolução e liquidados os compromissos assumidos, a parte 
remanescente do patrimônio não poderá ser distribuída entre os associados, devendo ser 
doada a entidade congênere, legalmente constituída, para ser aplicada nas mesmas 

finalidades da Associação dissolvida. 
11
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Art. 28°. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo presidente da ASSOCIAÇÃO 
ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL, sendo garantido a 1/5 dos associados o direito de 
convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. 

Parágrafo Único — As Assembleias Gerais deverão ser convocadas por meio de edital 
publicado em jornal de grande circulação, ou no site oficial da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 
GOIANA DE BASQUETEBOL, ou por intermédio de Nota Oficial enviada aos associados, ou 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
por outro meio que garanta a ciência dos convocados, devendo ser feita com antecedência 
minima de 15 (quinze) dias. 

Art. 29° - As Assembleias Gerais se instalarão com a presença de 2/3 (dois terços) do número 
de associados em primeira convocação, e de 10% (Dez por cento) do número de associados 
em segunda convocação, trinta minutos após. 

Art. 300. É da competência da Assembleia Geral Extraordinária, a destituição da Diretoria e/ou 
do Conselho Fiscal. 

Parágrafo único - Ocorrendo destituição, que possa comprometer a regularidade da 
administração ou fiscalização da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL, a 
Assembléia Geral Extraordinária, poderá designar diretores e conselheiros fiscais provisórios, 
até a posse de novos membros, cuja eleição se fará no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
obedecendo ao Capitulo VI e seus artigos. O quórum para destituição dos administradores 
será de 2/3 (dois terços) dos presentes. 

Art. 31°. O "quárum" para a instalação da Assembleia Geral dos Associados será de 2/3 (dois 
terços) do número de associados, em primeira convocação, e de 10% (dez por cento) do 
número de associados em segunda convocação, trinta minutos após. 11
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Parágrafo único - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos 
associados presentes. 

Art. 32°. A Assembleia Geral dos Associados será normalmente convocada pelo Presidente, 
mas, se ocorrerem motivos graves ou urgentes, poderá também ser convocada por qualquer 
outro membro da Diretoria, pelo Conselho Fiscal ou ainda por 1/5 (um quinto) dos associados 
em pleno gozo dos direitos sociais, após solicitação não atingida. 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
Art. 33°. A Mesa da Assembleia Geral dos Associados será constituída pelos membros da 
Diretoria ou em suas faltas ou impedimentos, pelos membros do Conselho Fiscal 

Parágrafo Único - Quando a assembleia Geral dos Associados não tiver sido convocada pelo 
Presidente, a mesa será constituída por 4 (quatro) associados, escolhidos na ocasião. 

Art. 34°. O que ocorrer nas reuniões da Assembleia Geral dos Associados deverá constar em 
"ata", aprovada e assinada pelos membros da Diretoria, do Conselho Fiscal presentes e por 
uma comissão de 5 (cinco) associados designados pela própria Assembleia Geral e, ainda, 

por quantos o queiram fazer. 

SEÇÃO II — DA DIRETORIA 

Art. 35°. A Diretoria da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL é 
constituída pelo Presidente e Vice-Presidente Executivo eleitos, que serão os gestores da 

entidade; 

§1° - O Presidente nomeará, imediatamente após sua eleição, o Gerente Financeiro para 
assinar conjuntamente, os cheques e documentos que se relacionarem com desembolso de 
caixa e haveres da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL, quando se fizer 

necessário. 
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§2° - O Presidente nomeará Corpo Diretivo para exercer funções especificas, devendo para 
isso fazê-lo em ato de nomeação próprio que conterá identificação nominal e documental, 

descrição de função e poderes. 

§3° - Obrigatoriamente será nomeado para o corpo diretivo um representante da categoria dos 
atletas, que tenha como função e atribuição a participação nas reuniões técnicas e diretivas da 
associação, e serão responsáveis a fiscalização dos atos da Diretoria, tendo voz e voto nas 
assembleias gerais e nas reuniões de deliberações administrativas. Participarão e terão como 
função também, no âmbito dos órgãos e conselhos técnicos incumbidos da aprovação de 
regulamentos das competições pela ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 

BASQUETEBOL eventualmente organizadas. 

§4° - Se ocorrer vacância do cargo de Presidente em qualquer momento do mandato, 
completará o período restante, qualquer que seja sua duração, o Vice-Presidente Executivo. 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
§5° - Se a (s) vacância (s) ocorrer (em) durante os 3 (três) primeiros anos do mandato eletivo, 
a Diretoria em exercicio convocará eleições para o preenchimento da (s) vacância (s) num 
prazo de 90 (noventa) dias a contar do fato motivador desta. 

§6° - Se a vacância ocorrer na vigência do último ano do mandato eletivo, o Presidente e/ou 
Vice-Presidente Executivo em exercício completará o mandato; 

Art. 36°. O mandato do Presidente e do Vice-Presidente Executivo durará de sua posse até a 
realização da Assembleia que elegerá os novos mandatários, na forma deste Estatuto. 

Parágrafo Único - A posse dos eleitos ocorrerá imediatamente após a eleição de que trata o 

presente artigo. 

Art. 37°. Ao Presidente compete: 

tomar decisão oportuna â ordem e aos interesses da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA 
DE BASQUETEBOL, inclusive nos casos omissos; 

supervisionar, coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades administrativas, econômicas, 
financeiras e desportivas da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL; 

convocar e presidir, sem direito a voto, as Assembleias Gerais da ASSOCIAÇÃO 
ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL, com direito ao voto qualitativo 

convocar o Conselho Fiscal; 

nomear, suspender, demitir, contratar, elogiar, premiar os funcionários, abrir inquéritos e 
instaurar processos, nos termos do Regimento Interno; e, observada a legislação vigente. 
designar seus diretores, gerentes, superintendentes, coordenadores, assistentes ou 
assessores e os componentes das comissões que constituir; 

assinar qualquer contrato que crie obrigação para a entidade ou outro documento que a 

desonere de obrigação; 

aplicar penalidades previstas neste estatuto aos associados que infringirem a ordem e os 
interesses da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL; 

apresentar, anualmente, à Assembleia Geral — o relatório dos seus trabalhos, bem como o 
Balanço do ano anterior devidamente auditado, devendo o balanço ser publicado após a 

aprovação da Assembleia Geral; 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
propor à Assembleia Geral a reforma deste Estatuto e do Regimento Interno da 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL; 

propor à Assembleia Geral concessão de títulos Honoríficos, de acordo com o previsto neste 

Estatuto; 

submeter á Assembleia Geral proposta para venda de imóveis, ou constituição de ónus 
reais ou de títulos de renda e proceder de acordo com a deliberação que for tomada pela 

Assembleia; 

I) submeter à apreciação do Conselho Fiscal, os balancetes da Tesouraria; 

propor à Assembleia Geral a admissão ou eliminação de associados; 

fixar a retribuição pecuniária dos funcionários, membros eleitos e dirigentes prestadores de 
serviços da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL, independentemente de 
ter, ou não, vinculo empregaticio com a Entidade; 

destinar integralmente os resultados financeiros à manutenção e ao desenvolvimento dos 
objetivos sociais da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL, assim como 
atender às disposições previstas nas alíneas "b" a "e" do §2° e no §3° do art. 12 da Lei n° 

9.532, de 10 de dezembro de 1997. 

Art. 38°. Ao Vice-Presidente Executivo compete: 

Assumir e exercer as funções do Presidente no caso de ausência ou vacância do mesmo; 

Executar atribuições delegadas regidas no Regulamento Interno. 
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SEÇÃO III — DO CONSELHO FISCAL 

Art. 39°. O Conselho Fiscal, poder de fiscalização da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 
BASQUETEBOL, se constituirá de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, 
eleitos com mandatos de 4 (quatro) anos pela Assembleia Geral. 

§ 1° - O Conselho Fiscal após eleito será autônomo em suas decisões, direção, poderes e 
suas decisões livres e isentas de interferência da diretoria eleita. 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
§ 2° - O Conselho Fiscal não poderá ser destituído por ação direta ou indireta da diretoria ou 
da diretoria eleita. A dissolução do conselho só poderá ser feita pela Assembleia Geral em 
casos de omissão, descumprimento das leis vigentes ou disposições legais e ou desistência 

de seus membros que impeça o funcionamento deste; 

Art. 400. Compete ao Conselho Fiscal: 

Examinar a qualquer tempo, todos os atos da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 
BASQUETEBOL, verificando todos os documentos; 
Lavrar pareceres quando solicitado pela Diretoria ou pela Assembleia Geral; 
Convocar Assembleia Geral dos Associados quando julgar pertinente; 
Gerenciar todo o dinheiro arrecadado, apresentando semestralmente o balanço 
contábil; 
Examinar os livros, documentos e balancetes da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA 
DE BASQUETEBOL; 
Apresentar à Assembleia Geral denúncia fundamentada sobre erros administrativos ou 
qualquer violação da Lei ou deste Estatuto, sugerindo as medidas a serem tomadas, 
inclusive para que possa, em cada caso, exercer plenamente a sua função 
fiscalizadora; 
Apresentar á Assembleia Geral parecer anual sobre o movimento econômico, financeiro 
e administrativo e o resultado da execução orçamentária; 
Dar parecer, por solicitação da Assembleia Geral, sobre a alienação de imóveis. 

Capitulo VI — DO PROCESSO ELEITORAL 

---‘°-\ Art. 41°. As eleições gerais para os cargos eletivos (Diretoria e Conselho Fiscal) serão 

realizadas simultaneamente a cada 4 (quatro) anos. 

§ 1° - Será permitida apenas uma única recondução ao cargo de presidente; 

§ 2° - As eleições realizar-se-ão mediante o comparecimento dos associados com direito a 

voto, em assembléia geral convocada exclusivamente para este fim. 

§ 3° O colégio eleitoral será constituído de todos os associados no gozo de seus direitos, 

admitida a diferenciação de valor dos seus votos; na hipótese da adoção de critério 

diferenciado de valoração dos votos, este não poderá exceder à proporção de um para seis 

entre o de menor e o de maior valor. 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
§ 4° - O direito de voto será exercido pelo associado ou por procurador, mediante procuração 

outorgada com reconhecimento de firma e com poderes específicos para representá-lo em 

processo eleitoral, entregue ao presidente da assembléia geral. 

§ 50  - As eleições serão convocadas pelo Presidente da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA 

DE BASQUETEBOL com, pelo menos, 30 (trinta) dias antes da data mamada para sua 

realização, através de edital publicado em órgão da imprensa de grande circulação de 

Goiânia, por 03 (três) dias consecutivos, bem como, ainda, com fixação do edital na sede da 

Associação. 

§ 6° - O prazo de 30 (trinta) dias contar-se-á a partir da primeira publicação 

Art. 42°. As competências da diretoria são: Dirigir a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 
BASQUETEBOL de acordo com seus Estatutos, administrar o Patrimônio Social e promover o 

bem geral dos filiados das categorias representadas; 

Art. 43°. Com antecedência mínima de 60 dias, a Diretoria instituirá urna Comissão Eleitoral 

com a finalidade: 

De elaborar as instruções gerais das eleições: 
De elaborar os modelos de células; 
De organizar as mesas receptoras e juntas apuradoras; 
De controlar a votação; 
De apurar os votos; 
De afixar os resultados do pleito; 
De dar posse aos eleitos. 

o 
o 

Art. 44°. A Comissão Eleitoral será composta de 4 associados não ocupantes de cargos 

eletivos ou candidatos do pleito e em gozo dos direitos estatutários. 

Art. 45°. Cada associado terá direito a um só voto e a votação será secreta. 

Parágrafo único - Antes de depositar o voto, o associado deverá apresentar sua identificação 

a mesa receptora e assinar o livro de registro 

Art. 46°. Concluídos os trabalhos do pleito e entregues todos os documentos e materiais 
utilizados a Diretoria, a Comissão Eleitoral será dissolvida automaticamente, sem maiores 

formalidades. 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 

Art. 47°. — Para a votação será utilizada cédula única, contendo o nome de cada chapa 

concorrente, com a discriminação, abaixo de cada qual. dos nomes dos candidatos à Diretoria 

e ao Conselho Fiscal. 

Parágrafo Único - O Sistema de recolhimento de votos será imune à fraude; 

Art. 48°. — Nos casos de impugnação do direito de participar da eleição, será assegurada a 

garantia de defesa prévia; 

Art. 49°. — A coleta dos votos e a sua apuração poderão ser acompanhados e fiscalizados 

pelos próprios candidatos e meios de comunicação. 

Art. 50°. — Logo após o encerramento das eleições, iniciar-se-á a contagem dos votos, sendo 

presidida pelo Presidente da Assembleia Geral. 

§ 1° - Não serão computados os votos brancos e nulos.
o  
g 

§ 2° - Serão considerados eleitos os candidatos que obtiveram o maior número de votos. 

§ 3° - No caso de empate entre chapas, será considerada vencedora a chapa encabeçada 

pelo candidato a Presidente da Diretoria que possua registro social mais antigo. 

g 
§ 4° - Persistindo o empate, considerar-se-á eleito o candidato mais idoso. 	 15 

Art. 51°. — O resultado das eleições será proclamado pelo Presidente da Assembléia Geral, na  
E 

mesma sessão da sua realização. 

Art. 52°. — Os eleitos tomarão posse logo após a proclamação do resultado das eleições. 

Capitulo VII — DA CONTABILIDADE 

Art. 53°. - A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL obedecerá às 

disposições legais ou normativas vigentes e manterá a escrituração completa e em 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
consonância os principios fundamentais de contabilidade, com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade e com a LEI N°9.532. DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997 e suas alterações. 

Art. 54°. - A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL manterá escrituração 

completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a 

respectiva exatidão. 

Art. 55°. - A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL conservará em boa 

ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que 

comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a 

realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 

patrimonial. 

Art. 56°. — A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL apresentará, 

anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da 

Secretaria da Receita Federal. 

Art. 57°. — Em caso de superávit nas contas da Associação em determinado exercício, este 

será destinado integralmente, á manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. 

Capitulo VIII — DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 58°. — Em caso de dissolução da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE 

BASQUETEBOL, o respectivo patrimônio liquido será transferido à outra pessoa jurídica de 

igual natureza que preencha os requisitos legais e cujo objeto social seja, preferencialmente, o 

mesmo da Associação. 

PARÁGRAFO ÚNICO — Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente 

superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercido, destine resultado, 

integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetos sociais. 
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 
Art. 590. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL deverá ter os seguintes 
registros impressos e devidamente arquivados 

Registros de matricula de associados; 
Registro de atas de reunião de Diretoria; 
Registro de atas de reunião do Conselho Fiscal; 
Registro de atas da Assembleia Geral; 
Registro presença dos associados em Assembleias Gerais; 
Outros livros e registros fiscais, contábeis etc. exigidos pela lei e/ou Regimento Interno. 

Capitulo X — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 60°. E vedada a remuneração dos cargos estatutários da associação a qualquer titulo, 
exceto no caso do dirigente exercer função e cargo diferente daquele previsto no estatuto com 
vinculo empregaticio em jornada de trabalho diferente da função estatutária, conforme o que 
dispõe a lei n° 12.868, de 15 de outubro de 2013. 

Art. 61°. A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL não distribuirá 
dividendos de espécie alguma, nem qualquer parcela de seu património ou de suas rendas, a 
titulo de lucro no seu resultado, aplicando integralmente o "superávit" eventualmente 
verificado em seus exercícios financeiros, no sustento de suas obras e atividades e no 
desenvolvimento de suas finalidades sociais. 

Art. 62°. O presente estatuto foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada dia 
14/01/2019. 

Art. 63°. Os mandatos da Diretoria e do Conselho Fiscal perdurarão até a realização da 
Assembleia Geral Ordinária, correspondente o seu término. 

Art. 64°. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral, mediante observância 
das normas de direito civil vigente e ouvida as entidades ou órgãos competentes. 

iani , 14 de Janeiro de 2019. 

 

(uh á o,  

 

Ricardo de Oliveira Moura 	 Daniel Braga 

Presidente 	 Advogado — OAB — GO 34274 



62) 
Escreveu 

C, • 

kaosclizas 

t' 

t tet\ 
f

..nla,1., 
ifirOBSON

71; 
	ER Et 

4  it)15 x )/eklatu  
elb.Digita I.  00 

- CARTÓRIO ÍNDIO ARTIAG 
4° Tabelionato 

esta 	I trcsittk\ \\ 
\ N 

4 	I ii• I 

ii
1

I" 
 

."41  1  
IfitakbeetnieliSS a Ama ClesItat ~Man rise123135573prnare6bjfltegumfr 

e to  
Pessoas Jurídicas Livro - A 

Protocolizado em 29/04/2019 10:18:14, sob n° 1672342, 
registrado e digitalizado em 03/071201914:41:44. 

Averbado à margem do registro n°5046 Prot.: 733454. 
Emolumentos: R$ 552715$: R$ 276 Fundos: •R$ 21,57 Correios 

RS O Outras Deep: 0 Tx. Judic.: R$ 14,5 
Total: R$ 94,1 

Co Selo Eletronlco: 01/351608151118134602230 , 
dicialEgo.Jus.brikiblo 

, . , 	• 

  

Alterno or Truta, e 0000ME:Prire 



 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 	 CNPJ: 11.128.051/0001-10 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Associados da Associação Esportiva Goiana de 
Basquetebol, para a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o quadriênio 
2020/2023, realizada aos vinte e três dias do mês de março de 2020, no Sesi Clube Antônio 
Ferreira Pacheco, situado à Av. João Leite. n°915, Setor Santa Genoveva, em Goiânia. Sem 
quorum às 17:00 horas e iniciada às 17:30 horas. Votaram os associados Breno Pinheiro da 
Silva, Livia Simões de Carvalho Pinheiro, Gustavo da Silva e Souza Oliveira Moura, Ricardo 
de Oliveira Moura, Lorena da Silva e Souza Oliveira Moura, Daniel Braga, Guilherme 
Espiridião Cordeiro, Diego Pinheiro da Silva, Marcelo Lauria Freire Ribeiro, Roberto de Souza, 
Edson Rezende da Silva. Nelson José de Melo e Pamielle Gabriele Salas Barba, (lista de 
presenças anexa). Conforme edital de convocação publicado nos dias 22/23 (primeira 
publicação), 24 e 25 de fevereiro de 2020, em jornal de grande circulação, na portaria de 
entrada, e no ginásio do Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco, atual local de treinamento da 
Associação Esportiva Goiana de Basquetebol, assim como no blog Cerradania 
(www.cerradaniablogspolcom) e nos grupos internos da associação no Facebook e no 
whatsapp, tendo como pauta da Assembleia: Elegerem os membros que integrarão a nova 
Diretoria e Conselho Fiscal dessa associação, para o quadriênio 2020/2023 (mandato de 
23 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2023). A assembleia foi aberta pelo atual 
presidente, Ricardo de Oliveira Moura, explicando que a Assembleia Geral Ordinária para 
eleição, estava anteriormente marcada para o dia 14 do mês de dezembro de 2019, antes do 
término do mandato em 31/12/2019, mas, em função da divulgação do calendário da 
Federação Goiana de Basquetebol, que agendou as semifinais e finais do Campeonato 
Goiano Adulto na mesma data anteriormente marcada para a realização da Assembleia Geral 
Ordinária visando a eleição dos novos membros, e, não havendo tempo hábil para a 
realização de novas eleições, antes do término do mandato em 31/12/2019, devido ao 
encerramento das atividades e festejos de fim de ano, o representante legal da Associação 
Esportiva Goiana de Basquetebol, conforme previsto no Artigo 63 do Estatuto da Associação, 
sem prejuizo ao' pleito e à posse, marcou a data da eleição para o dia 23 de março de 2020, 
após o periodo de férias e feriado de carnaval, de modo a permitir melhor organização da 
mesma e a mais ampla divulgação e participação dos associados. Em seguida, a chapa única 
AEGB - BASQUETE EM AÇAO, após ter sido apresentada, juntamente com o seu plano de 
metas, foi eleita por ACLAMAÇÃO, conforme previsto no item b, do artigo 26 do Estatuto da 
Associação, ficando assim composta: Eleitos: Diretoria Executiva: PRESIDENTE: Ricardo 
de Oliveira Moura; VICE-PRESIDENTE: Guilherme Esperidião Cordeiro; CONSELHO 
FISCAL: MEMBRO: Edson Rezende da Silva; MEMBRO: Breno Pinheiro da Silva; MEMBRO: 
Nelson José de Melo; SUPLENTES: Pamielle Gabriele Salas Barba, Daniel Braga e Livia 
Simões de Carvalho Pinheiro; Nomeados: GERENTE FINANCEIRO: Roberto de Souza; 
DIRETOR DE ESPORTES: Marcelo Lauria Freire Ribeiro. Sem nenhum outro assunto a ser 
tratado, foi proclamado o resultado da eleição, e, após a posse da nova diretoria, o processo 
eleitoral foi encerrado às vinte e duas horas. Por ser verdade, lavro e;assino a presente ata. 
A mesma segue assinada pelos dem", acompanhada da lista de presentes (anexa): 

ik • 444 	Meti:tet  
ittildo de tni 	a Moura 

Presidente 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 
Endereço para correspondência: Rua SC-1, Q. 20, L. 29, Setor Goiânia 2, Goiânia - Goiás - CEP.: 74.665-570. 

Sede social (local dos treinamentos): SESI Clube Ferreira Pacheco Av. João Leite, n°915, Setor Santa Genoveva Goiânia • GO. 
E-mail: aeqb.presidencia@qmail.com  

Telefone:62 992939124 (WhatsApp: 62 994018261 Facebook: @aegbbasquete Instagram: @aegbbasquete 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  

/€7 c, 
2 FO 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
11.128.051/0001-10 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
0  CADASTRAL 

DATA DE AB 	RAERTU 
29/07/209 

LNOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL 

I 	  
PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARUS 
94.934-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 

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

LOGRADOURO 
R SC-1 

NUMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 
QUADRA20 LOTE 29 

CEP 
74.665-570 

BAIRRO/DISTRITO 
CONJUNTO RESIDENCIAL 
GOIANIA 2 

MUNICIPIO 
GOIANIA 

UF 
GO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ae gb.presidencia@gmail.com  

r 
TELEFONE  
(62) 8317-7373/ (62) 3637-4542 L  ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

29/07/2009 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 06/08/2020 às 09:25:55 (data e hora de Brasilia). 	 Página: 1/1  
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Estado de Goiás 
Secretaria da Segurança Pública 

Policia Civil 
10" Delegacia Distrital de Policia de Goiânia 

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR DE 
ENTIDADE  

Eu, Alessandra Batista Dias Alvarenga, brasileira, casada, 
delegada de policia de classe especial, natural de Tupaciguara/MG, nascida aos 
23/11/1975, filha de Oripes Dias da Costa e Regina Helena Batista Dias, lotada 
na 10" Delegacia de Policia de Goiânia e inscrita no RG funcional de n° 7840, 
DECLARO para os devidos fins e a quem possa interessar, que a ASSOCIAÇÃO 
ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL com sede constante na rua SC-I, 
QUADRA 20, LOTE 29, Setor Goiânia 2, Goiânia Goiás, inscrita regularmente no 
CNPJ 111280510001-10 ESTÁ EM PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO E 
EXERCENDO SUAS ATIVIDADES DENTRO DO PROPÓSITO PARA A QUAL 
FOI INSTITUÍDA. 

Goiânia/GO aos 03 de agosto de 2020. 

„r3 

ALESSANDRA BAT .STA IAS ALVARENGA 
DELEGADA TITULAR I 	' DP- RG funcional 7840. 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 
TODAS AS COMARCAS 

o  . 109153989028 

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de 
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou 
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação 
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra: 
Requerente 	 : Ricardo de Oliveira Moura 

Nome da Mãe 	 : Maria Inês de Oliveira Moura 

Data de Nascimento 	: 15/12/1968 

CPF 	 : 51687224153 

a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o 

nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do 

número do CPF informado; 
a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 

endereço https://nroiudiliciojus.br/CertidaoPublica- 
não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre 

processos de jurisdição voluntária; 
esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 	: 109153989028 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 1 de junho de 2020, às 12:39:22 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 01/06/2020 - 12:39:22 
Validação pelo código: 109153989028, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertideoPublica  





PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS 

TODAS AS COMARCAS 

: 109153929014 

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de 
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou 
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de: 
Requerente 	 : Ricardo de Oliveira Moura 

Nome da Mãe 	 : Maria Inês de Oliveira Moura 

Data de Nascimento 	: 15/12/1968 

CPF 	 : 51687224153 

a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da 

certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome 
e a titularidade do número do CPF informado; 

a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 
endereço https://proiudi.tioo.ius.br/CertidaoPublica• 

somente positivam ações penais e execuções penais; 
esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS 

ESPECIAIS CRIMINAIS; 
esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 	: 109153929014 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 1 de junho de 2020, às 12:41:17 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 

Chata da última atualização do banco de dados: 1 de junho de 2020 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 01/06/2020 - 12:41:17 
Validaçao pelo código: 109153929014, no endereço: httpe://projudi.tjgodue.br/CerticlaoPublica  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

o  : 109890666226 

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL 
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA 
em tramitação contra: 
Requerente 	 : RICARDO DE OLIVEIRA MOURA 

Nome da Mãe 	 : MARIA INÊS DE OLIVEIRA MOURA 

Data de Nascimento 	: 15/12/1968 

CPF 	 : 51687224153 

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE 
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA 
DO 2° GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL N°9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981). 

a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o 

nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do 
número do CPF informado; 

a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 
endereço httos://proiudi.tiqolus.br/CertidaoPublica;  

qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 	 109890666226 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 18 de agosto de 2020, às 12:55:37 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição 

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 

Data da última atualização do banco de dados: 18 de agosto de 2020 

nli' Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Documento Publicado Digitalmente em 18/08/2020 - 12:55:37 
Validação pelo código: 109890666226, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica  



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS 

o  109790686252 

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA 
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 
NADA CONSTA em tramitação contra: 
Requerente 	 : RICARDO DE OLIVEIRA MOURA 

Nome da Mãe 	 : MARIA INÉS DE OLIVEIRA MOURA 

Data de Nascimento 	: 15/12/1968 

CPF 
	

: 51687224153 

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE 
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA 
DO 2° GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL N°9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981). 

a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da 

certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome 
e a titularidade do número do CPF informado; 

a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica.  

qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 	 109790686252 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 18 de agosto de 2020, às 12:56:18 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição 

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 

Data da última atualização do banco de dados: 18 de agosto de 2020 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 18/08/2020 - 12:56:18 
Validação pelo código: 109790686252, no endereço: https://projud  tjgo.jus.br/CertidaoPublica  



18/08/2020 	 .: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1° Região:. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 
LOCAL 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
CIVEIS E CRIMINAIS 

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e 

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção Judiciária do Estado de Goiás, que 

NADA CONSTA 

contra RICARDO DE OLIVEIRA MOURA nem contra o CPF: 516.872.241-53. 

Observações: 

o parâmetro de pesquisa ,para.cohfecção desta certidão levou em conta apenas e tão 

somente processos e. procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos 
. 	. 

Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser- exCluídos processos sigilosos cuja 

divulgação possa frustrar eventuais investigações; 

a pesquisa de ações e exécuções cíveis abrange também as execuções fiscais; 

a autenticidade desta .dertidâtrdevera ser confirmada na Página da Seção Judiciária do 

Estado de Goiás (portaLtrfljus.brisjõon informando-se o número de controle 

acima descrito. 

Para conferir os Municípios.:  abrangidos pela coMpétência das unidades jurisdicionais, 

acesse o link::(http://portal.trfl.jus.br/portaltrfl/institucional/organizacao/varas-

federais/jurisdicoes-dás-varàs-federais.htm)  

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe. 

Certidão Emitida em: 18/08/2020 às 12:59 (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados: 18/08/2020, 12h59min. 

Endereço: Rua 19, no 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO. Fone: (62) 3226-1549. e-Mail: nucju@go.trfil.gov.br  

https://portal.trftjus.br/Servicos/Certidaodd1_emitecertidao.php 	 1/1 



18/08/2020 	 .: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1° Região:. 	 ,k)bik 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 
ESTADUAL 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
CIVEIS E CRIMINAIS 

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e 

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção ou Subseção Judiciária do Estado de 

Goiás, que 

NADA CONSTA 

contra RICARDO DE OLIVEIRA MOURA nem contra o CPF: 516.872.241-53. 

Observações: 

o parâmetro de pesquisa para tonfecção desta certidão 'Sou em conta apenas e tão 

somente processOs e :Procedimentos que estejarr érn tramitação, inclusive nos 

Juizados Especiais :„Federais. Poderão, contudo, ser.  excluídos proéessos sigilosos cuja 

divulgação possa frustrar eventuais investigações; 

a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais; 

a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Página da Seção Judiciária do 

Estado de 'Golã, (portaLLrf1~brisjgol), -informando-se o numero de controle 

acima descrito.' •. 

Para conferir 'oS.•municípios abrangidos pela competência das unidades jurisdicionais, 

acesse 	o 	link(http://portal.trfl.jus.br/portaltrfl/ingtitutional/organizacao/varas- . 
federais/jurisdicoes-dás-varaS4ederais.htm) 

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do Pie. 

Certidão Emitida em: 18/08/2020 às 12:58 (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados: 18/08/2020, 12h58min. 

Endereço: Rua 19, no 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO. Fone: (62) 3226-1549. e-Mail: nucju@go.trfl.gov.br  

https://portal.tri1jus.br/Servicos/CertidaoRd1_emitecedidao.php 	 1/1 



07/08/2020 	 Certidão Negativa 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO 

CERTIDÃO DE AÇÕES CRIMINAIS 
57279527 

Certificamos que contra 

Nome: RICARDO DE OLIVEIRA MOURA 

CPF: 516.872.241-53 

Data de Nascimento: 15/12/1968 

Nome da mãe: MARIA INÊS DE OLIVEIRA MOURA 

NADA CONSTA 

no que se refere a Ações Penais Militares em andamento ou com sentença condenatória 
transitada em julgado e/ou Processo de Execução Penal em andamento na Justiça Militar da 
União. 

Certidão emitida em 07/08/2020 às 11:56:03 (hora de Brasília) com base na Resolução n° 
149, de 03/08/2007, do Superior Tribunal Militar, publicada no DJ de 17/08/2007. 

Os dados pessoais acima são de responsabilidade do solicitante da certidão. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço hisp://wvnv,stm.jnshbr 
(Menu "Certidão Negativa/Autenticação de Certidão") informando o Número de Controle e o 
CPF do emissor da Certidão. 

Certidão gratuita e de âmbito nacional 
Esta certidão é válida por 90 dias 

https://winov.stmjus.briservicos-stmicertidao-negativa/impdmir-segunda-via 	 1/1 



JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que, consultando o cadastro eleitoral, verificou-se NÃO CONSTAR registro de 
condenação criminal eleitoral, transitada em julgado, para o(a) eleitor(a) abaixo 
qualificado. 

Eleitor(a): RICARDO DE OLIVEIRA MOURA 

Inscrição: 0278 1162 1007 

Município: 93734 - GOIANIA 

Data de nascimento: 15/12/1968 

Filiação: - MARIA INEZ DE OLIVEIRA MOURA 
- VICENTE DE PAULA MOURA 

Zona: 001 	Seção: 0089 

UF: GO 

Domicílio desde: 01/08/1989 

Certidão emitida às 14:14 em 07/08/2020 

Esta certidão de crimes eleitorais  é expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br  ou pelo aplicativo e-Título, por 
meio do código: 

2LUG."1"555.71VQ.GTXD 
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Processo: 5718746-38.2019.8.09.0051 

Estado de Goiás 

Poder Judiciário 

Comarca de GOIÂNIA 

Goiânia -18  Vara da Fazenda Pública Municipal 

CERTIDÃO NARRATIVA 

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo em cartório os autos sob sua guarda, dentre estes encontrou o 

processo especificado abaixo: 

Identificação 

Requerente 
	

GUILHERME ESPERIDIAO CORDEIRO 
CPF 
	

67691013604 

Processo 

C
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Protocolo 
Juizo 
Natureza 
Valor da Ação 
Requerente 
Adv. Requerente 
Requerido 

5718746-38.2019.8.09.0051 
Goiânia - 1°  Vara da Fazenda Publica Municipal 
Execução Fiscal 
11.804,45 
MUNICIPIO DE GOIANIA 
Natasha Palma Garcia 
GUILHERME ESPERIDIAO CORDEIRO 

Movimentações do Processo 

Em 12/12/2019 09:58:35, Peticão Enviada; Em 12/12/2019 09:58:35, Processo Distribuído - Goiânia - V Vara da Fazenda Pública 

Municipal (Normal) - Distribuído para: FELIPE VAZ DE QUEIROZ; Em 12/12/2019 09:58:35, Autos Conclusos; Em 12/12/2019 

11:29:55, Decisão - recebimento inicial - citação - com honorários; Em 12/12/2019 11:29:55, Intimação Expedida - On-line para 

Advgs. de MUNICIPIO DE GOIANIA (Referente à Mov. Decisão - ); Em 21/01/2020 03:01:33, Intimação Lida - Automaticamente 

para (Polo Ativo)MUNICIPIO DE GOIANIA (Referente â Mov. Decisão (12/12/2019 11:29:55)); Em 21/08/2020 12:22:02, Juntada 

de Documento - NARRATIVA. 

Certifica mais que, o Município de Goiânia propôs a presente Ação de Execução Fiscal com 
fundamento em cobrança de ISS (Imposto sobre Serviços), no valor de R$ 11.804,45 (onze mil, 
oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), em 12/12/2019. A cobrança refere-se ao 
Processo Administrativo n. 64011201. 
NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e dá fé. 

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 24 de agosto de 2020. 

NiaMPO da Guia 
Taxa Judiciária 
Certidáo 
Total 

Cart<bosemcustas. 
MOO 
OMW 
00.00 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
DOCUMOnt0 Publicado Digitalmente em 24/08/2020 - 10:16:18 
Validação pelo código: 109590520148, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica  

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 24/08/2020 10:17:01 
Assinado POr LUÍS GUSTAVO CAMPOS BISPO BARBOSA 



Processo: 5718745-38.2019.8.09.0051 

10:16:14 Luis Gustavo Campos Bispo Barbosa 5185920 
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 24/08/2020 - 10:16:18 
Validação pelo código: 109590520148, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica  

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 24/08/2020 10:17:01 
Assinado por LUÍS GUSTAVO CAMPOS BISPO BARBOSA 





PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS 

TODAS AS COMARCAS 

o  : 109592895990 

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de 
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou 
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de: 
Requerente 	 : GUILHERME ESPERIDIAO CORDEIRO 

Nome da Mãe 	 : REGINA ESPERIDIAO D ABREU CORDEIRO 

Data de Nascimento 
	: 02/09/1969 

CPF 
	

: 67691013604 

a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da 

certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome 
e a titularidade do número do CPF informado; 

a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 

endereço https://proiudi.tioalus.br/CertidaoPublica.  
somente positivam ações penais e execuções penais; 
esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS 

ESPECIAIS CRIMINAIS; 
esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 	: 109592895990 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 5 de agosto de 2020, às 08:18:02 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 
Data da última atualização do banco-de dados: 5 de agosto de 2020 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 05/08/2020 - 08:18:02 
Validação pelo código: 109592895990, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica  



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

o 109892885736 

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL 
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA 
em tramitação contra: 
Requerente 	 : GUILHERME ESPERIDIAO CORDEIRO 

Nome da Mãe 	 : REGINA ESPERIDIAO D ABREU CORDEIRO 

Data de Nascimento 	: 02/09/1969 

CPF 	 : 67691013604 

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE 
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA 
DO 2° GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL N°9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981). 

a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o 

nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do 
número do CPF informado; 

a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 

endereço httos://proiud 	br/CertidaoPu blica: 

qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 	 109892885736 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 5 de agosto de 2020, às 08:19:35 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 

Data da última atualização do banco de dados: 5 de agosto de 2020 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 05/08/2020 - 08:19:35 
Dalidaçâo pelo código: 109892885736, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica  

 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS 

o 109290666277 

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA 
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 
NADA CONSTA em tramitação contra: 
Requerente 	 : GUILHERME ESPERIDIAO CORDEIRO 

Nome da Mãe 	 : REGINA ESPERIDIÃO D ABREU CORDEIRO 

Data de Nascimento 	: 15/12/1968 

CPF 	 : 67691013604 

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE 
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA 
DO 2° GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL N°9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981). 

a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da 

certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome 
e a titularidade do número do CPF informado; 

a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 
endereço httos://oroiudi.tioolus.br/CertidaoPublica;  

qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 	 109290666277 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 18 de agosto de 2020, ás 13:00:53 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição 

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 

Data da última atualização do banco de dados: 18 de agosto de 2020 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 18/08/2020 - 13:00:53 
Validação pelo código: 109290666277, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica  



18/08/2020 	 .: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1° Região:. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 
LOCAL 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
CIVEIS E CRIMINAIS 

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e 

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção Judiciária do Estado de Goiás, que 

NADA CONSTA 

contra GUILHERME ESPERIDIAO CORDEIRO nem contra o CPF: 676.910.136-04. 

Observações: 

o parâmetro de pesquisa para ,confecção desta certidão levou em conta apenas e tão 

somente procesos e• procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos 

Juizados Espetiais..Fede.rais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja 

divulgação possa frustrar eventuais investigações; 

a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais; 

a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na  página da Seção Judiciária do 

Estado de Goiás (portaltrfl..jus.brisjgon, informando-se o número de controle 

acima descrito.. 

Para conferir.os -municípios abrangidos pela competência das unidades jurisdicionais, 

acesse 	o 	link:(http://portal.trfl.jus.br/p6rtaltrfl/institucional/organizacao/varas- 

federais/jurisdicoes-dásrvaas-federais.htm) 

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe. 

Certidão Emitida em: 18/08/2020 às 13:03 (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados entre 18/08/2020, 13h03min. e 18/08/2020, 

13h03min. 

Endereço: Rua 19, no 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO. Fone: (62) 3226-1549. e-Mail: nucju@go.trfl.gov.br  

https://portal.trftjus.br/Servicos/Certidaoltd1_emitecertidao.pho 	 1/1 



18/08/2020 .: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 18  Região:. 

N°21975 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 
ESTADUAL 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
CIVEIS E CRIMINAIS 

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e 

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção ou Subseção Judiciária do Estado de 

Goiás, que 

NADA CONSTA 

contra GUILHERME ESPERIDIAO CORDEIRO nem contra o CPF: 676.910.136-04. 

Observações: 

o parâmetro de pesquisa para .confecção desta certidão levou em conta apenas e tão 

somente processos.  e :procedimentos que estejam em 'tramitação, inclusive nos 

Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser exclüícios processos sigilosos cuja 

divulgação possa frustrar eventuais investigações; 

a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais; 

a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do 

Estado de Goiás (portaLtrfl.jus.brisjgon, informando-se o número de controle 

acima descrito. 

Para conferir os -municípios abrangidos pela competência das unidades jurisdicionais, 

acesse 	o 	link:(http://portal.trfl.jus.br/portaltrfl/institucional/organizacao/varas- 

federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm) 

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do Pie. 

Certidão Emitida em: 18/08/2020 às 13:02 (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados: 18/08/2020, 13h02min. 

Endereço: Rua 19, no 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO Fone (62) 3226-1549 e-Mail nucju@go.trfl.gov.br  

1 

	https://portaktritjus.br/ServicosICertidao/trf1_emitecertidao.php  1/1 



07/08/2020 
Certidão Negativa 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO 

CERTIDÃO DE AÇÕES CRIMINAIS 
57211553 

Certificamos que contra 

Nome: GUILHERME ESPERIDIÃO CORDEIRO 

CPF: 676.910.136-04 

Data de Nascimento: 02/09/1969 

Nome da mãe: REGINA ESPERIDIÃO D ABREU CORDEIRO 

NADA CONSTA 

no que se refere a Ações Penais Militares em andamento ou com sentença condenatória 
transitada em julgado e/ou Processo de Execução Penal em andamento na Justiça Militar da 
União. 

Certidão emitida em 07/08/2020 às 12:00:01 (hora de Brasília) com base na Resolução n° 
149, de 03/08/2007, do Superior Tribunal Militar, publicada no DJ de 17/08/2007. 

Os dados pessoais acima são de responsabilidade do solicitante da certidão. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço atp://wv,Av.stm.jus.br  
(Menu "Certidão Negativa/Autenticação de Certidão") informando o Número de Controle e o 
CPF do emissor da Certidão. 

Certidão gratuita e de âmbito nacional 
Esta certidão é válida por 90 dias 

https://www.stmjus.bdservicos-stmtcertidao-negativatimprimir-segunda-via 	 1/1 



JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que, consultando o cadastro eleitoral, verificou-se NÃO CONSTAR registro de 
condenação criminal eleitoral, transitada em julgado, para o(a) eleitor(a) abaixo 
qualificado. 

Eleitor(a): GUILHERME ESPERIDIA0 CORDEIRO 

Inscrição: 0388 1929 1058 	 Zona: 001 	Seção: 0246 

Município: 93734 - GOIANIA 	 UF: GO 

Data de nascimento: 02/09/1969 	 Domicílio desde: 05/05/1996 

Filiação: - REGINA ESPERIDIAO D ABREU CORDEIRO 
-JUSTO OLIVEIRA D ABREU CORDEIRO 

Certidão emitida às 14:17 em 07/08/2020 

Esta certidão de crimes eleitorais  é expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br  ou pelo aplicativo e-Título, por 
meio do código: 

RWIR.DFD5.5GKB.8P95 
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ESTADO DE GOIÁS 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GOIÂNIA 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

tu 

o 

c. aso " 

$25 

. 
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co ro 

C 

3 -§ 

o 

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do 
Termo e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de 
Goiás, na forma da lei, etc. 

CERTIDÃO POSITIVA 
CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada 

que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, 
papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos CONSTAR, em ANDAMENTO, CONTRA: 

Identificação:  

Requerente 	: ROBERTO DE SOUZA 

Profissão 

Estado Civil : SOLTEIRO(A) 

Sexo 	: MASCULINO 
CPF/CGC 	: 136.700.261-34 

Domicilio 	: NESTA CAPITAL 

g 
001 ) Protocolo 	: 7088134.16.2011.8.09 	

II) Juizo 	 : GOIÂNIA - UPJ DE FAMÍLIA 
Natureza 	: SEGREDO DE JUSTICA 	 21 
Requerente.- 	: R (Segredo de Justicn) 
Adv. 	uerente 	: 
Ad Requerido 	 11  
ata Distribuição : 26/01/2011 	 Valor da Ação : R$0,00 	 5 

dl 
Fls. 001 	

g 

Einillig20)1219SISEMINII e 
Observação:  Esta Certidão contém 2 duas folhas 

AUtEnTíCAÇÃO/HASH : 7E0D6E11872C97224E84CAVBE6C65433 Solicicente:G101 	 1) 

itatiMagdffflaa ."5"insil"1"Vit 151 .2 Verificar em betpa://www.tjgo.jua.br/sicad  

A(s) seguinte(s) distribuição(Oes) e/ou registro(s) de açac(ões), como segue(m): 



ESTADO DE GOIÁS 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GOIÂNIA 

CARTÓRIO• DISTRIBUIDOR 

.111 O. 	Ec- 

o°  

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do Ig 
Termo e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de 
Goiás, na forma da lei, etc. 

Eclo 

Lii 
Li 

R 
	Continuaçâo da Certidâo Positiva de: ROBERTO DE SOUZA 

1E 
,o 
to que se reporta e dá fé. 
1E 	 Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital 
18 do Estado de Goiás aos seis dias dy mês de agosto do ano de dois mil e vinte. 
,e2 (06/08/2020) 

o 
a 	no aísfrlbüldoravel (4' 

BelLuisSilva 
Escrivão lo 

fg,  

0 
icu 
i> 
IE 
4.12 
LL,g, 
v,  
de 
£5 
!it 
117, 
Fm 

Valor de certtdeo 	  
Valor da Taxa Judiciária 	  
Total 	  
Data Receita 	  
Taxa Judiciária recolhida através da 

R$35,40 
R$15,14 
R$ 50,54 
06/08/2020 
Guia de número: 205654258 

11111111111111112111,(1.1t121sji211,110111:12WIBIR1111111111111 
Aptimicadld/Hasit t 1E0D6£17872C97224E84CAPB66C65433 Solicitante:6101 
Verificar 	 •em httpa://www.tjgo.jus.brinicad 

vrv-.4 Sv-A-Jr\- ‘&/‘  .&) 	 %PC'  
Aí 	 Ali 

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do 



Comarca de Goiânia 
1 Unidade de Processamento Judicial- UPJ 
Av. Olinda esq. c/ Av. PL-3, Od. G, Li. 4, 1° andar, Si 
Lozandes, Goiânia - GO 
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Processo: 7088134-16.2011.8.09.0051 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

CERTIDÃO NARRATIVA 

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada que, revendo em cartório os autos virtuais sob sua guarda, 
dentre esses encontrou o processo digital especificado abaixo: 

PROCESSO DIGITAL N°7088134-16.2011.8.09.0051 
JUÍZO: Goiânia - UPJ de Família 
NATUREZA: Execução de Alimentos 
PROMOVENTE: ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA 
PROMOVIDO: ROBERTO DE SOUSA 
VALOR DA CAUSA: R$ 382,50 
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/01/2011 14:15:14 

Certifico que trata-se de Ação de Execução de Pensão Alimentícia ajuizada, em 26/01/2011, por Roberto 
Rodrigues de Sousa, representado pela genitora Elzeny Rodrigues de Lima, CPF 707.127.601-30, em face de 
Roberto de Sousa, CPF 877.040.131-49. Deu-se à causa o valor de R$382,50. Autos distribuídos à 5' Vara de 
Família na mesma data do ajuizamento. 

Certifico mais que, pela decisão de 27/01/11, foi determinada a remessa dos autos ao Juizo da 4' Vara de 
Família, Sucessões e Cível. 

Em 04/10/12, os autos foram redistribuidos à r Vara de Familia e Sucessões de Goiânia. 

Pelo despacho de 09/01/13, foi deferida a assistência judiciária gratuita à parte autora, bem como determinada 
a citação do requerido para pagar o débito em 3 (três) dias, sob pena de prisão, nos termos do art. 733, §1°, 

CPC/73. 

O executado foi citado por hora certa, conforme mandado juntado no evento 11. 

Pelo despacho de 24/08/14, foi determinado que se oficiasse a Defensoria Pública de Goiás para que indicasse 
advogado para exercer o encargo de curador especial do executado. 

Contestação por negativa geral apresentada pelo curador especial em 03/03/15. 

No parecer de 19/01/2017, o Ministério Público manifestou-se pela intimação da parte exequente para que 
apresentasse planilha atualizada do débito, bem como pela decretação da prisão civil do executado, em razão 

da ausência de quitação do débito. 

Pela petição de evento 64, a exequente informou o pagamento parcial do débito e apresentou planilha 

atualizada. 

Pelo despacho de 21/06/17, foi determinada a intimação do executado para quitar o débito alimentício 

remanescente, sob pena de protesto e decretação de sua prisão. 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 29/09/2020 00:13:06 
assinado por MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BARROS 
Validação pelo código: 10403560018758322, no endereço: httpe://projud tjgo.jue.ter/PendenciaRublica 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS 

TODAS AS COMARCAS 

o  . 109090458369 

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de 
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou 
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de: 
Requerente 	 : ROBERTO DE SOUZA 

Nome da Mãe 	 : Sebastiana de Souza 

Data de Nascimento 	: 17/12/1956 

CPF 	 : 13670026134 

a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da 

certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome 

e a titularidade do número do CPF informado; 
a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 

endereço httus://broiudi.ticolus.br/CertidaoPublica;  
somente positivam ações penais e execuções penais: 
esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS 

ESPECIAIS CRIMINAIS; 
esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 	: 109090458369 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 25 de agosto de 2020, às 15:45:02 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 
Data da última atualização do banco de dados: 25 de agosto de 2020 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 25/08/2020 - 15:45:02 
Validação pelo código: 109090458369, no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica  



Estado de Goiás 
Poder Judiciário 

Divisão de Distribuição do Tribunal de Justiça de Goiás 

CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL 

CERTIFICA, a requerimento parte interessada que, revendo nesta Serventia o seu banco 
de dados computadorizados, verificou-se a inexistência de processo(s) em nome de 

ROBERTO DE SOUZA 
CPF: 13670026134 

Dt. Nascimento: 17/12/1956 
Nome da Mãe: Sebastiana de Souza 

NADA MAIS HAVENDO, era o que foi dado certificar. O referido acima é verdade e dou 
fé. 
Estado de Goiás, 24 de setembro de 2020 às 11:39:17. 

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE 
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA 

DO 2° GRAU DE JURISDIÇÃO (At 45 da LEI ESTADUAL N°9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981). 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

11:39:17 IVONE MIREILE SANTANA FORZANI - DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO 2° GRAU 5105773 

!
" l 

Í 	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

U 

Documento Publicado Digitalmente em 24/09/2020 - 11:39:19 
. 	 Validação pelo código: 109195596145, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica  



25/08/2020 	 .: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1' Região:.  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 
ESTADUAL 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
CIVEIS E CRIMINAIS 

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e 

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção ou Subseção Judiciária do Estado de 

Goiás, que 

NADA CONSTA 

contra ROBERTO DE SOUZA nem contra o CPF: 136.700.261-34. 

Observações: 

o parâmetro de P6quisa .para Confecção destá certidão levou èrn conta apenas e tão 

somente processos à procedimentos que estejarn. .em trAmitação, inclusive nos 

Juizados Especiais .iFédérais Poderão, contudo, ser e.xciuídos. processos sigilosos cuja 

divulgação possa frustrar eventuais investigações; 

a pesquisa d&ações.e•eXécpOes cíveis abrange também as, execuções fiscais; 

a autenticidade desta 'certidão devera ser confirmada na página da Seção Judiciária do 

Estado de. 'Goiás (portearflios.brisj9on, informando-se .o .numero de controle 

acima descrito.... 

Para conferir ps..municípios abrangidos pela competência das .unidades jurisdicionais, 

acesse 	o 	link:.(http://portal.trfl.jus.br/portaltrfljinstitucional/organizacao/varas- .- 
federais/jurisdicoes-dasvaraS4ederáis.htm) 

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe. 

Certidão Emitida em: 25/08/2020 às 15:26 (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados: 25/08/2020, 15h26min. 

Endereço: Rua 19, no 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO. Fone: (62) 3226-1549. e-Mail: nucju@go.trfl.gov.br  

https://portal.trfljus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecertidao.pho 	 1/1 



25/08/2020 	 .: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1° Região:. 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA ia  REGIÃO 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
PROCESSOS ORIGINÁRIOS CIVEIS E CRIMINAIS 

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e 

execuções Cíveis e Criminais mantidos no Tribunal Regional Federal da la Região, que 

NADA CONSTA 

contra ROBERTO DE SOUZA nem contra o CPF: 136.700.261-34. 

Observações: 

o parâmetro de pesquisa- para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão 

somente processos • e procedimentos de competência originária do Tribunal e que 

estejam em tramitação, excluídos os processes em grau de recurso. Poderão, 

também, ser excluídos processos sigilosos cuja •divülgação possa frustrar eventuais 

investigações; 

a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Tribunal Regional 

Federal da ia Região' . (portaltrfl.jus.br/),  informando-se o número de controle 

acima descrito. 	• 

Nesta certidão egão sendci considerados os processos do Ple. 

Certidão Emitida em: _25/08/2020 às 15:26 (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados entre 25/08/2020, 15h26min. e 25/08/2020, 

15h26min. 

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900. Fone: (61) 3314-5225. e- 
Mail: secju@trfl.jus.br  

https://portal.trftjus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecedidao.php 	 1/1 



25/08/2020 	 Certidão Negativa 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO 

CERTIDÃO DE AÇÕES CRIMINAIS 
57864128 

Certificamos que contra 

Nome: ROBERTO SOUZA 

CPF: 136.700.261-34 

Data de Nascimento: 17/12/1956 

Nome da mãe: SEBAST1ANA DE SOUZA 

NADA CONSTA 

no que se refere a Ações Penais Militares em andamento ou com sentença condenatória 
transitada em julgado c/ou Processo de Execução Penal em andamento na Justiça Militar da 
Jnião. 

Certidão emitida em 25/08/2020 às 15:52:38 (hora de Brasília) com base na Resolução no 
149, de 03/08/2007, do Superior Tribunal Militar, publicada no DJ de 17/08/2007. 

Os dados pessoais acima são de responsabilidade do solicitante da certidão. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.strn.jus.br  
(Menu "Certidão Negativa/Autenticação de Certidão") informando o Número de Controle e o 
CPF do emissor da Certidão. 

Certidão gratuita e de âmbito nacional 
Esta certidão é válida por 90 dias 

https://www.stmjus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa 	 1/1 



JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que, consultando o cadastro eleitoral, verificou-se NÃO CONSTAR registro de 
condenação criminal eleitoral, transitada em julgado, para o(a) eleitor(a) abaixo 
qualificado. 

Eleitor(a): ROBERTO DE SOUZA 

Inscrição: 0005 1007 1066 

Município: 95710 - RIO VERDE 

Data de nascimento: 17/12/1956 

Filiação: - SEBASTIANA DE SOUZA 
- NAO CONSTA 

Zona: 140 	Seção: 0103 

UF: GO 

Domicílio desde: 11/10/1999 

Certidão emitida às 11:50 em 24/09/2020 

Esta certidão de crimes eleitorais  é expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br  ou pelo aplicativo e-Título, por 
meio do código: 

XKT1.CN21.IZUL.SXR7 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 
TODAS AS COMARCAS 

o  . 109992855954 

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de 
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou 
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação 
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra: 
Requerente 	 : Marcelo Lauria Freire Ribeiro 

Nome da Mãe 	 : ana Teresa Lauria Freire Ribeiro 

Data de Nascimento 	: 16/01/1990 

CPF 	 : 03173358120 

a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o 

nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do 
número do CPF informado; 

a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 
endereço https://proiudilido.ius.br/CertidaoPublica.  

não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre 
processos de jurisdição voluntária; 

esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 	: 109992855954 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 5 de agosto de 2020, às 08:12:38 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 05/09/2020 - 08:12:38 
Validação pelo código: 109992855954, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica  

 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS 

TODAS AS COMARCAS 

: 109492875948 

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de 
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou 
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de: 
Requerente 	 : Marcelo Lauria Freire Ribeiro 

Nome da Mãe 	 : ana Teresa Lauria Freire Ribeiro 

Data de Nascimento 	: 16/01/1990 

CPF 	 : 03173358120 

a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 

a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da 
certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome 
e a titularidade do número do CPF informado; 

a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 
endereço httos://oroiudi.tioo.ius.bricertideoPublica.  

somente positivam ações penais e execuções penais; 
esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS 

ESPECIAIS CRIMINAIS; 
esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CODIGO DE AUTENTICAÇÃO 	: 109492875948 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 5 de agosto de 2020, às 08:15:04 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 

Data da última atualização do banco de dados: 5 de agosto de 2020 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 05/08/2020 - 08:15:04 
Validação pelo código: 109492875948, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica  

 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

109490636665 

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL 
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA 
em tramitação contra: 
Requerente 	 : MARCELO MLAURIA FREIRE RIBEIRO 

Nome da Mãe 	 : ANA TERESA LAURIA FREIRE RIBEIRO 

Data de Nascimento 	: 16/01/1990 

CPF 	 : 03173358120 

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE 
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA 
DO 2° GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL N°9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981). 

a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o 

nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do 
número do CPF informado; 

a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 
endereço https://proludi.tigo.ius.br/CertidaoPublica- 

qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 	 109490636665 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 18 de agosto de 2020, às 13:07:52 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição 

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 
Data da última atualização do banco de dados: 18 de agosto de 2020 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 18/08/2020 - 13:07:52 
Validação pelo código: 109490636665, no endereço: https://projudi  tjgo.jus.br/CertidaoPublica  



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS 

o  : 109390696660 

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA 
CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 
NADA CONSTA em tramitação contra: 
Requerente 	 : MARCELO MLAURIA FREIRE RIBEIRO 

Nome da Mãe 	 : ANA TERESA LAURIA FREIRE RIBEIRO 

Data de Nascimento 	: 16/01/1990 

CPF 	 : 03173358120 

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE 
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA 

DO 2° GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL N°9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981). 
a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
a informação do número do CPF para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da 

certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome 
e a titularidade do número do CPF informado; 

a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no 
endereço https://projudi.fiqo.ius.briCertidaoPublica:  

qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 	 109390696660 

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU. 

Certidão expedida em 18 de agosto de 2020, às 13:08:10 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição 

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012 
Data da última atualização do banco de dados: 18 de agosto de 2020 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Documento Publicado Digitalmente em 18/08/2020 - 13:08:10 
Validação pelo código: 109390696660, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica  



18/08/2020 	 .: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1° Região:. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 
LOCAL 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
CIVEIS E CRIMINAIS 

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e 

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção Judiciária do Estado de Goiás, que 

NADA CONSTA 

contra MARCELO LAURIA FREIRE RIBEIRO nem contra o CPF: 031.733.581-20. 

Observações: 

o parâmetro de pesquisa para cbrifetção desta Certidão levou em conta apenas e tão 

somente proceSsos, e 'prOcedimehtos que estejam " em tramitação, inclusive nos 

Juizados Especiais Federjais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja 

divulgação possa frustrar eventuais investigações; 

a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais; 

a autenticidade desta 'certidão deverá ser confirmada na.  página da Seção Judiciária do 

Estado de Goiás (pertaLtrfl.jus.brisjgo/ ), - infoftriandO-Se o número de controle 

acima descrito, 

Para conferir-  os -Municípios _abrangidos pela' competén"Cia das unidades jurisdicionais, 

acesse 	o - :link:(http://portal.trfl.jus.br/portaltrfl/institucional/organizacao/varas- 

federais/jurisdicoes-das-var'as-federais.htm) 

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe. 

Certidão Emitida em: 18/08/2020 às 13:07 (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados entre 18/08/2020, 13h07min. e 18/08/2020, 

13h07min. 

Endereço: Rua 19, no 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO. Fone: (62) 3226-1549. e-Mall: nucju@go.trfl.gov.br  

https://portal.trítjus.br/Sen/icos/Certidao/tr(1_emitecertidao.pho 	 1/1 



18/08/2020 	 .: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 18  Região:. 

N° 219769 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 
ESTADUAL 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
CIVEIS E CRIMINAIS 

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e 

execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na Seção ou Subseção Judiciária do Estado de 

Goiás, que 

NADA CONSTA 

contra MARCELO LAURIA FREIRE RIBEIRO nem contra o CPF: 031.733.581-20. 

Observações: 

o parâmetro de •pesquisa para confecção déstá 'certidão levou em conta apenas e tão 

somente procésSos e procedimentos que estejam erri tramitação, inclusive nos 

Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser .exéluídos processos sigilosos cuja 

divulgação possa frustrar eventuais investigações; 

a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais; 

a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do 

Estado de Goiás (portalárfl.jus.brisjgon, :informando-se o número de controle 

acima descrito.' 

Para conferir os municípios abrangidos•-:pela competência das Unidades jurisdicionais, 

acesse 	o 	link:(Ottp://portal.trfl.jus.br/portaltifil/inStituciohal/organizacao/varas- 

federais/jurisdicoes-dás:várás-federais.htrn) 

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe. 

Certidão Emitida em: 18/08/2020 às 13:06 (hora e data de Brasília). 

Última atualização dos bancos de dados: 18/08/2020, 13h06min. 

Endereço: Rua 19, no 244 - Centro, CEP: 74030-090, Goiânia-GO. Fone: (62) 3226-1549. e-Mail: nucju@go.trfl.gov.br  

https://porial.trftjus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecertidao.php 	 1/1 



07/08/2020 	 Certidão Negativa 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO 

CERTIDÃO DE AÇÕES CRIMINAIS 
57255315 

Certificamos que contra 

Nome: MARCELO LAURIA FREIRE RIBEIRO 

CPF: 031.733.581-20 

Data de Nascimento: 16/01/1990 

Nome da mãe: ANA TERESA LAURIA FREIRE RIBEIRO 

NADA CONSTA 

no que se refere a Ações Penais Militares em andamento ou com sentença condenatória 
transitada em julgado e/ou Processo de Execução Penal em andamento na Justiça Militar da 
União. 

Certidão emitida em 07/08/2020 às 12:05:15 (hora de Brasília) com base na Resolução n° 
149, de 03/08/2007, do Superior Tribunal Militar, publicada no DJ de 17/08/2007. 

Os dados pessoais acima são de responsabilidade do solicitante da certidão. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.stm.jus.br  
(Menu "Certidão Negativa/Autenticação de Certidão") informando o Número de Controle e o 
CPF do emissor da Certidão. 

Certidão gratuita e de âmbito nacional 
Esta certidão é válida por 90 dias 

https:// 	stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa 	 1/1 



JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que, consultando o cadastro eleitoral, verificou-se NÃO CONSTAR registro de 
condenação criminal eleitoral, transitada em julgado, para o(a) eleitor(a) abaixo 
qualificado. 

Eleitor(a): MARCELO LAU RIA FREIRE RIBEIRO 

Inscrição: 0574 5426 1040 	 Zona: 133 	Seção: 0402 

Município: 93734 - GOIANIA 	 UF: GO 

Data de nascimento: 16/01/1990 	 Domicílio desde: 21/01/2008 

Filiação: - ANA TERESA LAURIA FREIRE RIBEIRO 
- MARCELO FREIRE RIBEIRO 

Certidão emitida às 14:19 em 07/08/2020 

Esta certidão de crimes eleitorais é expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br  ou pelo aplicativo e-Título, por 
meio do código: 

KW1J.EETM.YGKY.CHRO 



PROCESSO N. 	2020003769 

INTERESSADA 	DEPUTADA DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

ASSUNTO 	 Declara de utilidade pública a entidade que 

(Associação Esportiva Goiana de Basquetebol - AEGB), com 

sede no Município de Goiânia - GO. 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre projeto de lei n. 591, de 18 de agosto de 

2020, de autoria da ilustre Deputada Delegada Adriana Accorsi, com vistas a obter a 

declaração de utilidade pública da Associação Esportiva Goiana de Basquetebol - 

AEGB, com sede no Município de Goiânia-GO. 

A entidade é pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, de caráter sócio esportivo e cultual, constituída em 29 de julho de 2009, sob 

o CNPJ n. 11.128.051/0001-10, e está em pleno e regular funcionamento, cumprindo 

suas finalidades estatuárias. Ademais, tem por finalidade proporcionar uma ação 

continuada e sistematizada na área esportiva que possibilite o acesso ao esporte como 

fator de formação e transformação pessoal para as crianças e adolescentes em idade 

escolar, seus familiares e para a comunidade em geral, utilizando o esporte como 

ferramenta auxiliar de educação e segurança pública. 

Analisando-se os autos, verifica-se que o projeto de lei atende 

aos requisitos estabelecidos pela Lei n. 7.371, de 20 de agosto de 1971, alterada pela 

Lei n. 19.408, de 13 de julho de 2016, quais sejam: 

Documento de constituição da entidade atualizado (fls. 10 a 

28); 

Ata de constituição e composição da atual diretoria (fl. 29 — 

conforme dispõe art. 35, fl. 21); 

Comprovação em seu Estatuto Social que os membros da 

diretoria não são remunerados (artigo 60, fl. 28); 

Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fl. 30); 

Atestado emitido por delegada da localidade em que a 

entidade tem sede (fl. 31); e, 

1 



Ceifar 

4 

Dep 	INI 

Relator 

it t. • 

HAS 
f) Certidões Cíveis e Criminais Negativas, dos Sistemas 

Primeiro e Segundo Grau, da Justiça Estadual e da Justi 

Federal e Certidões Criminais Negativas da Justiça Eleitoral 

e da Justiça Militar (fls. 32 a 65), todas atualizadas, dos 

membros da Diretoria. 

Com efeito, percebe-se que a propositura não apresenta 

qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade, merecendo, tão somente, as alterações 

abaixo, com vistas ao aprimoramento da técnica legislativa, objetivando uniformizar as 

redações dos projetos de lei deste Poder, mediante a adoção do seguinte substitutivo: 

"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N. 591, DE 18 DE AGOSTO DE 2020. 

Declara de utilidade pública a entidade 
que especifica. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos 
termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
ESPORTIVA GOIANA DE BASQUETEBOL - AEGB, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n. 11.128.051/0001-10, com sede no Município de 
Goiânia-GO. 

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

Assim, adotado o substitutivo acima, somos pela 

constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei em pauta. É o relatório. 

SALA DAS CbMIS ÕES, em 1 /405 de 	tk LS. 	de 2020. 

o 

2 



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova 
o parecer do Relator FAVORÁVEL À MATÉRIA. 
Processo N° 	31- C49 102.0e2)0 
Sala das Comissões Deputado Solou Amaral 
Em 	‘If  / 	1 	/2020. 

Presidente: 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000001
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000001
	00000002
	00000001

