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DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA

A ENTIDADE QUE ESPECIFICA.

A ASSEMBLEIA LEGIS ATIVA 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 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA
.--.;..•..

SOCIAL MARIA IMACULADA, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa

Jurídica (CNPJ) sob o nO00.145.847/0001-64, com sede no Município de

HIDROLlNA - GO.

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

JUSTIFICATIVA

A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA IMACULADA é

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujo tem por objetivo de

.sugerir, promover, coordenar e executar ações, projetos e programas

relacionados com o desenvolvimento das artes cênicas. reunir e preservar

documentação sobre a vida e as obras de influentes artistas teatrais, constituir
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centro de pesquisa, estudos, desenvolvimento e difusão da arte dramática~~~~ ;0.»:
~~~

promover e organizar eventos, exposições, festivais, mostras, cursos e

concursos teatrais, promover viagens de estudo e intercâmbio na área teatral,

educar crianças e adolescentes para a vida, para o trabalho, envolvendo no

lazer criativo, produtivo e participativo, viabilizando-os como pessoas e como

cidadãos, apoiar e estimular a preservação de valores humanos e culturais

representativos da gente brasileira, por meio da criação, produção e execução

de programas ou outros veículos de divulgação, adequados à difusão dessas

manifestações culturais, desenvolver atividades de assistência médica,

dentária, hospitalar e farmacêutica, destinada ao atendimento das

comunidades carentes, assistir a crianças e adolescentes .carentes,

oferecendo-lhes orientação educacional, profissional, moral e cívica, dar

assistência sócia educacional a crianças e adolescentes carentes, em

regimento aberto, em complementação ao período escolar, agrupando-os de

acordo com a faixa etária, oferecer cursos profissionalizantes aos adolescentes

carentes, realizar palestras para os familiares dos menores assistidos visando

orientar-lhes acerca de assuntos relevantes, distribuir cestas básicas aos

familiares das crianças e dos adolescentes, em caráter emergencial, quando as

mesmas encontram-se desamparadas.

A FUNDAÇÃO DEASSISTENCIA SOCIAL MARIA IMACULADA está

sediado na Avenida Antônio Braga N° 33, Centro, Hidrolina-GO, CEP 76375-

000.

A iniciativa de declaração de utilidade pública em tela está de acordo

com a Lei Estadual nO7.371, de 20 de agosto de 1971, que "Baixa normas para

declaração, como de utilidade pública, das entidades civis constituídas no

Estado", cuja transcrição de seus Art. 1° e 2° se impõe:

Art. 1° As sociedades civis, as associações e as fundações,

constituídas no Estado de Goiás com o fim exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de

utilidade pública se provarem:

I - que possuem personalidade jurídica;

" - que estão em efetivo funcionamento há mais de um ano e
sirvam desinteressadamente à coletividade;
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111- que os cargos de sua diretoria não sejam remunerados;

IV - que seus diretores sejam pessoas idôneas.

Art. 2" A declaração de utilidade pública será feita por lei .

emanada do Poder Legislativo Estadual, ao qual compete a
verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no

artigo anterior.

Destarte, de uma simples leitura destes. dispositivos legais,

considerando o que restou aduzido supra quanto à FUNDAÇÃO DE

ASSISTENCIA SOCIALMARIA IMACULADA, mormente seu objeto, verifica-se

que estão cumpridos todos os comandos legais.

Diante da fundamentação acima, fica sedimentado que estão

presentes ambos os requisitos necessários para a declaração de utilidade

pública de entidade citada, a conveniência - consistente na análise de mérito

administrativo - e a legalidade (verificada pelo cumprimento dos comandos

legais aplicáveis).

Sala das Sessões aos de de2018.

Atenciosamente,

Delegada Adri na Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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ESTATUTq:OAFUNDAÇÃÓ' O,E~~SSISTENCIA SOCIAL MARIA IMACULADA
:"," 'li ".'i '

ljj, 'CAPITULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E REGIME JURíDICO

Art. 1°. A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA IMACULADA com prazo de
duração indeterminado é uma entidade civil com personalidade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos.) com autonomia administrativa financeira e patrimonial, e reger-se-á pelo
presente estatuto, pelo seu regimento interno e pela legislação aplicável.
Art. 2°. A Fundação tem sede o foro na cidade de Hidrolina - Goiás e poderá constituir
escritórios de representação em outras unidades da federação, com atuação em qualquer
parte do território nacional. .

CAPITULO 11
DAS FINALIDADES

Art. 3°, A Fundação de Assistência Social Maria Imaculada tem 'como finalidades:
I - sugerir, promover, coordenar e executar ações, projetos e programas relacionados com o
desenvolvimento das artes cênicas; ,
11 -. reunir e preservar documentação sobre a vida e as obras de influéntes artistas teatrais;
111 - constituir centro de pesquisa, estudos, desenvolvimento e difusão da art~ dramática;
IV - promover e organizar eventos, exposições, festivais, mostras, cursos e concursos
teatrais;
V - promover viagens de estudo e intercâmbio na área teatral;
VI - educar crianças e adolescentes para a vida, para o trabalho, envolvendo no lazer
criativo, produtivo e participativo, viabilizando-os como pessoas e como cidadãos;
VII - apoiar e estimular a preservação de valores humanos e culturais representativos da
gente brasileira, por meio da criação, produção e execução de programas ou outros veículos
de dil{ulgação, adequados à difusão dessas manifestações culturais;
VIII - desenvolver atividades de assistências médica, dentária, hospitalar e farmacêutica,
destinada ao atendimento das comunidades carentes;
IX - assistir a crianças e adolescentes carentes, oferecendo-lhes orientação educacional,
profissional, moral e cívica;
X - dar assistência sócia educacional a crianças e adolescentes carentes, em regime aberto,
em complementação ao período escolar, agrupando-os de acordo com a faixa etária;
XI - oferecer cursos profissionalizantes aos adolescentes carentes;
XII - realizar pale'stras para os familiares dos menores assistidos visando orientar-lhes
acerca de assuntos relevantes;
XII~•• distribuir cestas básicas aos familiares das crianças e dos adolescentes, em caráter
emergencial, quando as mesmas encontram-se desamparadas.
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Art. 4° - A fundação não tem caráter político -partidário; devendo ater-se as suas finalidades
estatutárias.
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.. ' CAPITULO 111

'!ÓAS'ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO

Art. 5~. Para-a consecução ,qe.suas finalidades, a fundação poderá:
, - celebrar convênios, cOhtratos,' acordos ou outros instrumentos jurídicos com pessoas
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacional ou internacional, cujos objetivos
sejam compatíveis com as finalidades da fundação;
1/- realizar programas educacionais comunitários;
li' - conceder ajuda de custo para o aperfeiçoamento de especialistas devotados à geração e
à difusão de conhecimentos úteis ao processo de desenvolvimento da arte e da pessoa
humana;
IV - conceder prêmios de estímulo a pessoas que tenham contribuído, de maneira notória,
para o desenvolvimento do bem e da arte no País;

CAPíTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS

Art. 6°. O patrimônio da fundação é constituído pela dotação inicial de seus instituidores e
por bens e valores que a este patrimônio venham a ser adicionados por:
I - dotações feitas por entidades públicas, pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas
físicas, com o fim específico de incorporação ao patrimônio;'
9 1° Cabe ao Con~elho de Curadores da Fundação, ouvir o Ministério Público a aceitação de
doações com encargos.
92° - A Fundação destinará o valor mínimo de 3% dos recursos por ela administrados para a
cônstituição de fundo financeiro, cuja renda contribuirá para a garantia de sua manutenção e
expansão de suas atividades. .'
Art. 7°. Os bens e direitos da Fundação somente poderão ser utilizados para realizar os
objetivos estatutários, sendo permitida, porém, a alienação, a cessão ou a substituição de
qualquer bem ou direito para a consecução dos mesmos objetivos.
Parágrafo único. Caberá ao conselho Curador, ouvido o Ministério Público, aprovar a
alienação dos bens imóveis incorporados ao patrimônio e, ainda, aprovar permuta vantajosa
à Fundação.

CAPíTULO V
DA RECEITA

Art. ao. A receita da Fundação será constituída:
I - pelas rendas provenientes dos resultados de suas atividades;
11- pelos usufrutos que lhe forem constituídos;
111- pelas rendas provenientes dos títulos, ações ou ativos financeiros de sua propriedade ou
operações de crédito;
IV - pelas rendas auferidas de seus bens patrimoniais, as receitas de qualquer natureza ou
do resultado das atividades de outros serviços que prestar;
V ; pelas doações e quaisquer outras formas de benefícios que lhe forem destinadas;;' ..
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VI - pelas subvenções, dotações, contribuições e outros auxílios estipulados em favor da
Fundação pela União, pelos Estados e pelos Municípios, bem como por pessoas físicas,
instituições públicas oupriv(idas; naC!9n~I~ ou estrangeiras;
VII - pelas rendas.própriasde"imóvêls cl~evier a possuir e pelos rendimentos auferidos de
explorações dos'.bens que terceiros confiârery, à sua administração;
VIU - por outras rendâseventuais.". H,

Art. 9°~ Os recurso?; financeiros ,.dá : Fundação, excetuados os que tenham especial
destinaçãó', "s'erão', empregados exci'usivamente na manutenção e desenvolvimento de
atividades que lhe são próprias e,quando possível, no acréscimo de seu patrimônio.
Parágrafo único, A aplicação de recursos financeiros no patrimônio da instituição deve
obedecer a planos que tenham em vista:
I - a garantia dos investimentos;
11- a manutenção do poder aquisitivo dos capitais aplicados.

CAPíTULO VI

Art. 10. São órgãos da administração da Fundação.
I - Conselho Curador .
II - Conselho Fiscal;
111- Diretoria Executiva;

.Art. 11. O exercício das funções de integrante da Diretoria, do Conselho Curador e do
Conselho Fiscal não ª-erá remuneradQ a ~. ,
Parágrafo único. Os integrantes do Conselho Curador, Conselho Fiscal e da Diretoria
Executiva não respondem subsidiariamente pelas obrigações da Fundação'exercidas com
observância do estatuto e da lei. .
Art. 12. Respeitado o disposto neste Estatuto, a Fundação terá sua' estrutura organizacional
e o funcionamento fixados em, Regimento Interno, que estabelecerá. as atividades e
atribuições administrativas e técnicas, de modo a atender plenamente às finalidades da
instituição.

CAPíTULO VII
DO CONSELHO DE CURADORES

Art. 13. O Conselho de Curadores é o órgão máximo de deliberação da Fundação e será
constituído por sete membros efetivos e três suplentes com mandato de 4 (quatro) anos,
prorrpgável por apenas uma gestão.
S 1°. O Conselho Curador será presidido por membro escolhido pelo próprio Conselho
dentre seus integrantes na reunião que der posse aos conselheiros.

S 2°. Em caso de vacância no Conselho de Curadores, a instituição que indicou o integrante
a ser substituído fará nova indicação para complementar o mandato.

S 3°. No mínimo 30 (trinta) dias antes de expirar os mandatos dos integrantes do Conselho
de Curadores serão designados os novos integrantes.
Art. 14. Compete ao Conselho de Curadores:
I - exercer a fiscalização superior do patrimônio e dos recursos da fundação;
11.+aprovar orçamento, as contas, os balanços, o relatório anual da fundação e acompanhar
a execução orçamentá~ia;
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III - aprovar o critério de determinação de valores dos serviços, produtos e bens, contratados
ou adquiridos para a consecução dos objetivos da Fundação; ~,
IV - pronunciar-se sobr~ ~.'estratégia de ação da Fundação, bem como sobre os programas
específicos a serem desenvolvidos'" :li,'" ,.~, ,

, '\'.'i'l.,"".,.. • ,- J. <I

V - aprovaras .'prioridades que devem ser :observadas na promoção e na execução das
atividades da,Fundaçãó~
VI - deliberar sobre p~op<;>stasde', empréstimos a serem apresentadas a entidades de
financiámento,' qu~ónerem os bens.da',Fi.mdação;
VII - autorizar' a alienação á qualquer título, o arrendamento, a oneração ou o gravame dos
bens móveis e imóveis da Fundação;
VIII - aprovar a participação rio capital de outras empresas, cooperativas, condomínio ou
outras formas de associativismo, bem como organizar empresa cuja atividade interesse aos
objetivos da fundação;
IX - aprovar a realização de convênios, acordos, ajustes e contratos, bem como estabelecer
normas pertinentes;
X - apreciar e aprovar a criação de estruturas de que trata o artigo 3°;
Xl - aprovar o quadro de pessoas e suas alterações, bem como fixar diretrizes de salários,
vantagens e outras compensações de seu pessoal;
XII conceder licença aos integrantes do Conselho;
XIII - - escolher auditores independentes;
XIV - aprovar o Rendimento Interno da Fundação e eventuais modificações deste Estatuto,
observada a Legislação vigente;
XV - eleger a Diretoria Executiva;
XVI - deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da Fundação que lhe forem
submetidos pela Diretoria Executiva, através do Diretor Presidente; ... \
XVII - eleger os integrantes do Conselho Fiscal, observado o disposto no artigo XXI
XVIII - resolver os casos omissos neste Estatuto e no Regime Interno.
~ 1°. O Conselho de Curadores reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) meses, mediante
convocação por escrito de seu Presidente e, quando convocado pela mesma autoridade ou
por 2/3(dois terços) dos Conselheiros, no mínimo.
~ 2°. As reuniões extraordinárias serão convocadas por qualquer de seus membros, por
intermédio do Presidente, mediante aviso epistolar ou meio eletrônico, com no mínimo 2
(dois) dias de antecedência,sendo obrigatória a indicação da pauta de matérias para
discussão,vedado o tratamento de assuntos não especificados na pauta.
~ 3°. O Conselho Curador somente deliberará com a presença de, pelo menos, 2/3 de seus
integrantes, e suas decisões, ressalvados os casos expressos em lei, neste Estatuto ou no
Regimento Interno, serão tomadas pela maioria simples de votos dos integrantes presentes
e registradas em atas, cabendo ao Presidente o voto de desempate.
~ 4°. O presidente do Conselho de Curadores dará posse aos integrantes da Diretoria
Executiva da Fundação.

CAPíTULO VIII
CONSELHO FISCAL

Art, 15. O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) integrantes efetivos e 2 (dois)
supíentes, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.~



Poder Judiciário Estado de Goiás
Selo Eletrônico de Fiscalização
08031801121516094900396

Consulte esse selo em
http://extrajudicial, tjgo ,jus,brlselo

PaI/lo Roberto da Costo '
or, RI'spondl'nll' ;

Jluria lJe',lâlliaAIt'(',ç Co,ç/ i
""1'1"'\('011' II

Jl(Jriljil.~lor('irtl GOIlZUIl(i
I",""'\('III!' 11

- - - ---~------------ --------_.~-_..._----------~-



'"'-
<-

L.,

-------_._----------.-------------

3 1°. Os integrantes do Conselho Fiscal serão eleitos pelo Conselho de Curadores,;:.:em
reunião ordinária convocada para esse fim.
3 2°. Serão ele.itasas pessbas "que ,obtiverem a maioria dos votos dos Conselheiros
presentes. ,~_'.jl.;,\ '., 1>'-- ... ;' ,;.." ,i': .
33°. Os,integrante~: efetivos'qp: Conselho Fiscal elegerão, entre si, o Presidente e o
secretário do órgãO. . . .
Art.16. Compete. ao Conselho Fiscal; :' '
I - fiscaliza(Çl g'éstão econômicó-'tí'na'nceiro da Fundação, examinar suas contas, balanços e
documentos, e emitir parecer que será encaminhado ao Conselho de Curadores;

"-li - emitir parecer prévio e justificado para alienação, oneração ou aquisição de bens e
direitos, para deliberação do Conselho de Curadores.
lfI - Informar ao Conselho Curador eventuais irregularidades da administração no
desempenho de suas atribuições.
IV - O Conselho Fiscal reunir-se à ordinária e extraordinariamente sempre que convocado
por seu Presidente, pelo Conselho Curador ou por iniciativa de seus próprios integrantes.

CAPiTULO IX
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 17. A Fundação será administrada por uma .Diretoria Executiva constituída de um
Diretor- Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor Administrativo-Financeiro, eleitos pelo
Conselho De Curadores, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
3 1°. Os integrantes dos Conselhos De Curadores e Fiscal não poderão ser eleitos para a
Diretoria Executiva. . ' :'
S' 2~. Serão consideradas eleitas as pessoas que obtiverem a maioria dos votos dos
presentes.
3 3°. A reunião realizar-se-á mediante convocação por carta registrada, com aviso de
recebimento.
3 4°. A designação da nova diretoria far-se-á, no mínimo, 30(trinta) dias antes do término
dos respectivos mandatos, ou dentro de 8 (oito) dias, em caso de vacância que se opere por
outro motivo.
Art. 18. Caberá à Diretoria, através do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo-
Financeiro, ou de um de seus substitutos, nos termos que dispõe este Estatuto e o
Regimento Interno, assinarem, sempre em conjunto, documentos referentes ao giro de
negócios, tais como cheques, endossos, ordens de pagamento, título de créditos e outros
atos onerosos.
Art. 19. As decisões da Diretoria Executiva serão tomadas por maioria de votos dos
integrantes do órgão. .
Art. 20. São atribuições da Diretoria Executiva:
I - expedir normas operacionais e administrativas necessárias às atividades da Fundação;
II - cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regime Interno e as normas e deliberações do
Conselho De Curadores;
11,1 - submeter ao Conselho De Curadores a criação de órgãos administrativos d~ qualquer
ntvel, locais ou situados nas filiais ou sucursais;
IV - realizar convên,iÇ>s,acordos, ajustes e contratos, inclusive os que constituem ônus,
obrigações ou compromissos para a Fundação, ouvidos o Conselho De Curadores; .
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v - preparar balancetes e prestação anual de contas, acompanhados de relatórios
patrimo~iais e financ~iros,; subme.tendo-os, com parecer do Conselho Fiscal, ao 'Conselho
DélÇ;'Yfaçlq~e.s,.por\intermédio'do;'presjd!3nte do Conselho Fiscal; ,
VI - propop.ao Conselho De Cu(aaores a participação no capital de outras empresas,
cooperativas, condomínio ou. ,outras! formas de associativismo, bem como organizar
etnpr~sas~ciJjas atividades interessem aos objetivos da Fundação;
vil ".!"p(áporêiona'r LO? ConseHl.os:.De Cobradores e Fiscal, por intermédio do Diretor-
Presidente,êis 'informáções e os meios necessários ao efetivo desempenho de suas
atribuições;
VIII - submeter ao Conselho De Curadores as diretrizes, planejamento e políticas de pessoal
da Fundação;
Art. 21. Compete ao Diretor-Presidente:
I - orientar, dirigir e supervisionar as atividades da Fundação;
" - cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e as normas em vigor na
Fundação e as orientações oriundas do Conselho De Curadores, do Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva;
111 - convocar e presidir as reuniões da piretoria Executiva;
IV - designar o Diretor que o substituirá, em suas ausências e impedimentos eventuais;
V - assinar convênios, consórcios, contratos, ajustes ou quaisquer modalidades de acordo
com entidades públicas e privadas ou com pessoas físicas, com o intuito de assegurar a
plena realização .
dos objetivos da Fundação, observada a orientação est~belecida pelo Conselho De
Curadores;
VI - manter contatos e desenvolver ações junto a entidades públicas e privadas para
obtenção de recursos, doações, empréstimos e estabelecimentq de acordos e convênios
que beneficiem a Fundação;
VII- 'admitir, promover, transferir e dispensar empregados da Fundação, bem como designar
os dirigentes de seus órgãos, de acordo com o Regime Interno;
VIII - representar a Fundação em juízo ou fora dele, podendo delegar esta atribuição, em
casos específicos, e constituir mandatários e procuradores;
IX - submeter, mensalmente, os balancetes ao Conselho Fiscal e, anualmente, a prestação
de contas e os relatórios correspondentes ao exercício anterior;
X - decidir, ouvido ao Conselho De Curadores, sobre a divulgação dos resultados de estudos
realizados pela Fundação, bem como sobre comercialização ou transferência de
cOMecimentos e tecnologias para terceiros.
Art. 22. Compete ao Diretor Técnico:
I - orientar, fiscalizar e coordenar a aplicação dos recursos na execução dos projetos e
programas da Fundação;
I1 - elaborar planos e estudos visando ao desenvolvimento das atividades da Fundação;
111 - assistir os supervisores ou gerentes de projeto na elaboração de propostas, contratos ou
convênios referentes à realização de pesquisas, treinamentos e prestações de serviços.
Art. 23. Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro:
I - supervisionar' a elaboração do relatório anual de atividades e do plano de trabalho a
serem apreciados pela Diretoria e encaminhados ao Conselho De Curadores;
II~'",assinar, juntamente com o Diretor-Presidente, documentos relativos à sua área de
atuação; •.
111 - supervisionar e cbntrolar as receitas, despesas e aplicações financeiras da Fundação;

......'.,.' :
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IV - movimentar contas bancárias, assinando cheques e reCibos, juntamente com o Diretor-
Presidente;
V - dirigir. e.fiscalizar a contabilidade da FU,ndação;
VI ~I supêrvisioriar a' elaboraçãb ''él'á'''prestação anual de contas e do balanço geral da
Funaaçã'c)'."'>:" " . ,,' ,': " / I:T~;,) ,"llltl I

." "1' .",. ;~ .~':, ,

VU -, ~upeivisionàt' a elaboração 'ga propo~ta orçamentária para cada exercício, referente ao
custei9 ,da estrutura e administra'ç?o ,qa fu~dação,
Art,24. Compete a.cada um dos 'biretôfes:'
I - participar das reuniões, deliberações e decisões da Diretoria Executiva;
11- supervisionar as atividades da área e das unidades da estrutura organizacional da "-
Fundação que lhe forem atribuídas;
111- promover a organização do plano geral de trabalho, a elaboração da proposta
orçamentária anual e a composição do quadro de pessoal das áreas sob sua supervisão,
submetendo- os à decisão da Diretoria Executiva, para aprovação do Conselho De
Curadores;
IV - executar outros encargos que lhes forem atribuídos pelo Diretor-Presidente.
Art. 25. Os Diretores, no âmbito de suas Diretorias, indicarão ao Diretor-Presidente seus
substitutos para atuarem emsuas ausências ou impedimentos, para que este os designe.
Art, 26. É terminantemente defeso a todos e a cada um dos integrantes da Diretoria e
ineficaz em relação à Fundação o uso da denominação desta em negócios estranhos aos
objetivos fundacionais, inclusive em fianças, avais ou quaisquer outras garantias de favor.
Art. 27. Nos atos que acarretem responsabilidade para a Fundação, esta deverá ser
representada pelo Diretor-Presidente, pelos dois Diretores,"! ou, ainda, por procuradores,
observadas as disposições deste Estatuto e a legislação vigente.
Parágrafo único. A Diretoria Executiva reunir-se-á uma vez :por mês e sempre que
,çonvocada pelo Presidente, quando apreciará relatórios parciaiS das atividades dos seus
integrantes e deliberará sobre as matérias que lhe forem submetidas,_sendo as decisões
tomadas pela maioria de votos, exigida a presença da maioria de seus membros.

CAPíTULO X
DO EXERCíCIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

Art. 28. O exercício financeiro da Fundação coincidirá com o ano civil.
Art, 29. Até o dia 30 (trinta) de outubro de cada ano, o Diretor-Presidente da Fundação
apfesentará ao Conselho De Curadores a proposta orçamentária para o ano seguinte.
S 10 A proposta orçamentária será anual e compreenderá:
I - estimativa de receita, discriminada por fontes de recurso.
11-fixação da despesa com discriminação analitica.
S 2 o O conselho De Curadores terá o prazo de 30 (trinta) dias para discutir, emendar e
aprovar a proposta orçamentária, não podendo majorar despesas, salvo se consignar os
respectivos recursos.
S 30 Aprovada a proposta orçamentária ou transcorrido o prazo previsto no parágrafo
anterior sem qué tenha verificado a sua aprovação, fica a Diretoria Executiva autorizada a
realizar as despesas previstas.
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9 4° Depois de apreçiada pelo Conselho De Curadores, a propostá orçamentária será
eqcaminhada,': no prazo r,ná?<í.mo;d~-15 (quinze) dias, ao órgão competente do Ministério
P 'bl" '""c'. • 'L. !l.h •. 'u,. ICO.~.. . '1." .,'f' .. ,.:

Art.30, A prestação anual de'éontas':s'erá submetida ao Conselho De Curadores até o dia 28
(v'inte e oito),de fe;ver~iro de c~da ano, com base nos demonstrativos contábeis encerrados
em 31 de dezembro do ano anterior. . I

" . ~ _ 1 . 'l)J't r"f " '
9 10. A prestaçao anual' de contas_da Fundação conterá, entre outros, os seguintes
elementos:
1- relatório circunstanciado de atividade;
11- Balanço Patrimonial;
111- Demonstração de Resultados do Exercício; ,
IV- Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;
V- relatório e parecer de auditoria externa;
VI- quadro comparativo entre a despesa fixa e a realizada;
VII- parecer do Conselho Fiscal.
92°. Depois de apreciada pelo Conselho De Curadores, a prestação de contas será
encaminhada, no prazo Maximo de 30 (trinta) dias, ao órgão competente do Ministério
Público. .
9 3° - A Diretoria Executiva dará publicidade, por qualquer meio eficaz, do relatório de
atividades e das demonstrações financeiras da fundação, inclusive as certidões negativas de
débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-as à disposição de qualquer cidadão para
exame.

CAPíTULO XI
DO PESSOAL

Art. 31. £0 pessoal da Fundação será admitido sob o regime da Consolidação das Leis do
Trabalho, complementada pelas normas internas da Fundação.
Parágrafo único. Todos os contratos de trabalho firmados pela Fundação conterão cláusula
dispondo que, de acordo com as necessidades de serviço, o empregado poderá ser
transferido para qualquer local de atuação da Fundação ou para onde a mesma tenha
escritório ou representação.

CAPíTULO XII
DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO

Art.' 32, O Estatuto da fundação poderá ser alterado ou reformado por proposta do
Presidente do Conselho de Curadores, ou do Diretor-Presidente, ou de pelo menos três
integrantes de seus Conselhos de Curadores e Administrativo, desde que: .
1- a alteração ou reforma seja discutida em reunião conjunta dos integrantes de seus
Conselhos Curador e Administrativo, presidida pelo presidente do Conselho Curador, e
aprovada, no mínimo, por 2/3
(dois terços) dos votos da totalidade de seus integrantes;
11- a alteração ou reforma não contrarie ou desvirtue as finalidades da fundação;
IIt,:,'sejaa reforma aprovada pelo órgão competente do Ministério Público .. ,

. .
\ ,.'
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CAPíTULO XIII
DA EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO

Art. 33. A fundação extinguir-se-á por deliberação fundamentada de seus Conselhos
Curador e Administrativo aprovada por dois terços de seus integrantes em reunião conjunta,
presidida pelo presidente do primeiro, quando se verificar, alternativamente: .'
1-a impossibilidade de sua manutenção; . ,;
11-a ilicitude ou a inutilidade dos seus fins.
Art. 34. No caso de extinção dfi fundação, o Conselho Curador, sob acompanhamento do
órgão competente do Ministério Público, procederá à sua liquidação, realizando as "-
operações pendentes, a cobrança e o pagamento das dívidas e todos os atos de
disposições que estime necessários.
Parágrafo único. Terminado o processo, o patrimônio residual dafundaçãCi será revertido',
integralmente, para outras entidades de fins congêneres, com" atuação no"'município de
Hidrolina.

CAPíTULO XIV
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

I : '1 ';; '~', \,~ " '. :,' • . • ;

Art. 35. O mandato da primeira composição dos Conselhos De :Curadores.e Fiscal, bem
como a Diretoria Executiva será de 4 (quatro) anos, contados da :po$se' des'ses integrantes,
em reunião extraordinária conjunta convocada especialmente para eSse fim, a qual terá a
participação de um representante do Ministério Público 'com' atribú(ção para exerce( 'o
velamento da fundação. .'
Art. 36. O primeiro Conselho de Curadores aprovará, no praio de 180 (cento e oitenta) dias
de sua instalação, o Regimento Interno da Fundação.
Parágrafo único. Até a edição do Regimento Interno, o Conselho De Curadoresvaler-se-á de
normas provisórias, não se exigindo sua posterior ratificação.
Art. 37. Ao órgão competente do Ministério Público é assegurado assistir às reuniões dos
órgãos dirigentes da Fundação, com direito de discutir as matérias em pauta, nas condições
que tal direito se reconhecer aos integrantes da administração da Fundação.
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DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a fundação denominada
"Fundação de Assistência Social Maria Imaculada" (CNPJ n° 00.145.847/0001-
64), entidade sem fins lucrativos e que realiza trabalho social desde o mês de
dezembro do ano de 1983 por meio de projetos em defesa dos direitos sociais.

Atesto ainda que esse nobre projeto é desempenhado com
idoneidade pela fundação mencionada, que está em pleno funcionamento há
quase 30 anos, com o principal objetivo de apoiar a comunidade carente com
trabalho social, bem como oferecer apoio àqueles que dependem de amparo por
meio de políticas públicas.

de 2018.
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Contribuinte.

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência. providencie junto à
RF8 a sua atualização cadastral. .

• REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚtv£RO DE INSCR IÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE AIlERTURA
00.145.847/0001-64 02/12/1983
MATRIZ CADASTRAL
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I
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CÓDIGO E DESCRiÇÃO D/IS IITMDADES ECONOMIC/IS SECUNOÁRI/IS
94.93.6.00 - Atividades de organizações associativas ligadas à c'ultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DIIIITIVlDADE ECONÓMICIIPRINCIPAL

94.30.8.00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais ------ ..1

TITULO 00 ESTABEI.ECIMENTO (NOME DE FIINT/lSIII)
"'"." .
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ENTE FEDERATIVO RESPONSÁllf:l (,"Ff~1.....
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76.375.000
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I SITUAÇÃ. () ESPECIAL.........
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03/11/2005
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< v ,:IAos dezoitos dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezessete,às vinte","'~0;]:

horas, reuniu -se na "casa de oração Dona Lazinha", situado a praça
Hermógenes Moreira, numero 21, os membros da Fundação de
Assistência Social Maria Imaculada, convocado pelo Edital numero um(Ol),

para uma Assembléia Geral para realização da renovação de seus
membros presidente, conselho fiscal e conselho curador ..A reunião iniciou
com uma oração e em seguida houve uma explanação pela Selma Jorge da

,Cunha Moura, sobre a finalidade e a necessidade da renovação dos
membros. Foi apresentado uma única chapa com o nome "Unidos para
servir

IJ

, foi indicado para presidente Erly Moreira de .Melo; e como
conselho curador: vice presidente: Selma Jorge da Cunha Moura;
Secretaria - Leida Alves Faria; Vice secretaria- Zelia Francisco da Silva
Marques; Tesoureira Margarida Rodrigues Braga; Vice tesoureira - Enilda
Eva das Neves e como conselheiros renováveis: Maria Conceição Luiza de, .
Jesus, Eva Vaz, José Alves Moura, Valdelina Aparecida Machado Moreira,
Alenilda Moreira de Jesus Oliveira é como cargo de conselheiros

suplentes: Fátima de Jesus Garcia Rosa, Deuzuitalima, da Sjt¥a~,Valeria.:, (li

Alves da Silva, Luiz Patriarca e como ConselhoFiscal: Léohardo Md;reira de '

Melo, Evaina Sabino de Jesus, Gilson Moreir.á Vaze todos os presentes ..,
I ~ ~ . _' ..' " , • ,,'i ~~ : ..

votaram por unanimidade a favor da eleição desta chapa ,e,em seguida "',,'''' .
\.. ~'.~ " .. ~

todos aplaudiram e houve um agradecimento pela .nova presidente pela . ,-,..
. ~ ..' .,. ".:

confiança e dizendo que contava com a forçà e entusiasmos de todos os
associados para o êxito dos trabalhos que serão realizados e em seguida
foi encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Não tendo

~!2.ada mais a tratar a presidenta deu por encerrado a reunião. Eu Leida
1.~J~1~-a(i,a escrevi essa ata q~e será lida e assinada por mi~ e os demais

.', e 0~ ~O- ~ 0i6Jo -(;;-::iCY' f~~ ,//

,~LUo~%lr:~c~:::~l:b~
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

TODAS AS COMARCAS

N° 109362974059

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 elou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:

Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

ERLY MOREIRA DE MELO
LAZARA BORBA DE MIRANDA
05/03/1950
33205493168

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) 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;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109362974059

Certidão expedida em 13 de abril de 2018, às 10:48:10
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: 13 de abril de 2018

O
'~_. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

:, ! Documento Publicado Digitalmente em 13/04/2018 - 10:48:10
" .~,~. a1idação pelo código: 109362974059, no endereço: https://projudi. tjgo. jus .br/CertidaoPub1ica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N° 109062903374

.'

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) doTribunal de Justiça do Estado de Goiá$; NADA CONSTA
em tramitação contra: '

.'

ESTA ~ERTIDÃO 'ABRANGE"OS "PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE. " ,. . .' ,;

PROCEPSO DIGITAL, b'e.mcomo OS PROCES50Sj:1A JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPli:TÊNCIA
.- DO 2° GRAU DE JURI?D1çÃÓ (Art. 45 da LEI ESTA(;)~AL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi' expedida gratuitamente através da internet pelo usuário d? sistema;': ,
b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do ,solicitante da certidão; pesquisados o
nome e o CPF como digitados, sendq que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado; , . ~

. : . 't '.,

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do .Tribur"al de Justiça do Estado de Goiás no
endere~' https:llprojudi,tjgo.,ius.br/CertidaoPuhlica;. . . :
d) qualq''uer fasura ou emenda inválidará a presente <3erjjtlãO.

Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimentd
CPF .~

.l,

ERLY:MOREIRA DE MELO
LAZARABOR.BA'DE MIRANDA,
05/03/1950

: ' q32054~3168 ...•.
~...

.
' .

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109062903374

: ':'
f'

"~;.
,,O •• f

...

Certidão e~pedid~ er1l13 de ~bril de'201~, à~ 1{46:33',', ,
Tribunal de Justiça do Estado de Goias - Divisão de Dislribuição. .' .'
Avenida Assis Chateaubr'iand n. 1a5 Setor Oeste CEP 74130-012 '

Data da última atualização do ban,co d,e dados: 13 de abfil dê 2018' ,

,
•. ,

, .

• i

. o,.
-. '. ,

Tribunal de Justiça' do Estado de. Goiás " ;,:,f

Documento Publicaet~ Digitalmente em 13/04/2018 - J:i:46:33 , :.
alidaçao pelo a,ódigo: 1090E!29033~4 ,no ~ndereço:' h;~tPS: / /prOjudi. tj~c:" jus .br/CerÜ,d~oPublica

"
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N° 956537

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 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 Federalda 1" Região, que

NADA CONSTA

contra ERLY MOREIRA DE MELO nem contra o CPF: 332.054.931-68.

Observações:

a) 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 processos
em grau de recurso. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar
eventuais investigações;

b) a autenticidade desta certidão deverá-:sér confirmã'dana página do Tribunal Regional Federal da la Região
/" / •..-- ~ ••••""",-.".;,-", "~::.... ••. "..Io T.I'" •....-.~.....•..

(Www.trf1,j.l:!L.l2r), informando;se o~númerode cóntrole acima descrito.

~

/ •••.••~ .••,- ...---,.;,... .JJ'~ .••.••..•••. ~ -Q:A''0
/ ~,,. ~ /' 'o••.• ot~.~_ ' . J ~,\

'1~< 0..'4,-' rl~,-'~,..'--,!,? cJ: o( ,.>~,,~
Não foram incluídos)na~pesquisa os 'processos dO'p.Je.;, ' ~('i\t.:.,... \\f; "":.~" "/ ~-J--: .....~"-\ ".,);.:f,..... \\
Certidão Emitida em: 24/04/2018 às 09:03 (hora e data de Brasília).

! ,O ~~?{' , '. I -r '" . ~ I'. - • /

Última atualização dos b~ncós de dados:'24;04/20is," 09h03min.

~ !I. \\ ~~,'., 1\\.,)7 I, .', /,'\~!\ '\\, :.:.-:....." / ' n, . ~~. , ' l ;/'
Endereço: SAU/SUL -9~adra 2.Bloc~ A; P~açados Tribunais Superiores. CEP:.70070-900. Fone: (61) 3314-5225. e-MaU: secju@trf1.jus.br

\
. \.~ -~~~\J.I" .~'\ /JOc'(:7 g/ f"
~~~ --...J~~";"<o~~&7 ç/-,-:.

.~;~\,-:~~. :-'-. o•. ~_'~":::. ~'~_o -:::-- ~ :,,--1:.-; ~~
~"lJ ('1"', .••-- . --'-Õ'~":'~

'.--::-:J!.,(')K:r.;n.-, •.; \.,\)~;,\~?l'-

http://Www.trf1,j.l:!L.l2r,
mailto:secju@trf1.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

N° 956546

Em conformidade com a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar n.
135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro de candidatura a cargos eletivos,

NADA CONSTA

NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA la REGIÃO contra o nome ERLY MOREIRA DE MELO nem contra o
CPF:332.054.931-68.

A confirmação da autenticidade desta certidão na Internet pOderá ser verificada pelo destinatário, através do
endereço do www.trfl.jus.br (Menu "Serviços/Certidão onUne"), informando o número desta certidão .

•..•....'

http://www.trfl.jus.br


"

o'..'.i .
I .1

t.ifibu..i,._. n.8...1.•'de]us:tiça'
;»,~e.<M (Plll.,

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

TODAS AS COMARCAS

N° 109862368921

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
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

SELMA JORGE DA CUNHA MOURA
MARIA CANDIDA DA CUNHA
15/06/1963
35956984104

,. ,a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
'-.:/ b) 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;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS;
f) esta certidão refere-se ao perfodo de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109862368921

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09:34:49
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: 24 de abril de 2018

Ir'l~Tribunal de Justiça do Estado de Goi"i 'I Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09:34:49
i,_ ' . Validação pelo cócügo: 109862368921, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINARIOS CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis e Criminais
mantidos no Tribunal Regional Federal da l' Região, que

NADA CONSTA

contra SELMA JORGE DA CUNHA MOURA nem contra o CPF: 359.569.841-04.

Observações:

a) 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 processos
em grau de recurso. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar
eventuais investigações; ..----------==~

b) a autenticidade desta certidão'deverá-,ser'cõrifirmãda na página do Tribunal Regional Federal da la Região
" • r .. , •.

(www.trf1.j~), informando:se Onúmero de controle acima descrito.
// '- ,. ,,- . --_ ~ r.,'

/ /; .~"';' ./ -!O' (,~ ': ~ o ' :z ~-"'<"".< ,
// _~) \.,. l•..••. _ / "'. •• • .1 •..•••..••• ~"' ••••.,~

Não foram incluídos/~a:pê~WiSã, os~~~c~SSOSdt~ie.; _~':'~,~ ,»
", [ " ".J'''- i ~, .:.. "',_, ';';,. 'I,

: I .\ -~..... ',,' 0, ".'i /
Certidão Emitida em: 24/04/2018 às 09:35 (hora e data de'Brasília), J I

1IC '-,./7---' "-,.J' . ~¥' r "
, I' r''::- -:V~i "'7.: r ; ,'. ~')~.',' ..-'"
Ultima atualização dos bancos de dados: 24/04/2018; 09h35min.

• 6 '\ '\2."\ >~ '.. . _':~/ \t"'~L '.,'--?
~.. J ,I \ .,..-~. t'•. ~, '/ ~ ,.;~

.". I "..'" "__ r'~•••,. ...: ,7' I. ./;

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2,Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP:.70070-900.'Fone: (61) 3314-5225. e-Mai!: secju@trfLJus.br
\ \ ).,"- ~ './ 1\ /;, ! I '~ . // •. /'\ '.•.~ <: '.:.'~''''''''' ~. '. . ,"'i ./ ~ --:'"_ ~~r ~ ./ <,.' ..,: ,/

,'" 0, ~'":;>', -. '"._'v ,"- __ ,,/ ,/ " .-","": .. '"',- ....-' "~ .". ',' //" ~.'.........,-"...~•.-....>,". ' .~... /,.,./ ~/ '.-'-},:.. '
""~." /o1":~'.-"':'~---.::-. _ ...--=:-- ,~~',"-~~\":;.~;/~<.:?.,.2"";' ..- .--.....:::-::-.'...~ ... ~-'- .-----""--- _...('\+.,111 i /'

,'-:.;;!!;4>,".~ t 4.i: ~•....' ~l};~ ..~~
••••• o • :..-:'_ '.'_~.: _"l.

mailto:secju@trfLJus.br
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PODER JUDlCIARIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

Em conformidade com a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar n.
135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro de candidatura a cargos eletivos,

NADA CONSTA

NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA la REGIÃO contra o nome SELMA JORGE DA CUNHA MOURA nem
contra o CPF: 359.569.841-04.

A confirmação da autenticidade desta certidão na Internet pOderá ser verificada pelo destinatário, através do
endereço do www.trfl.jus.br (Menu "Serviços/Certidão online"), informando o número desta certidão.

Não foram incluídos na pesquisa os processos do PJe.
--- ~ . -: "'~f-:"~-- -=-:,--.::::.

Certidão Emitida em: 24/04/2018:àS'M1f.'(hQ~~dáta~Brasília).
/~ '>)J' _~. - __ ~~;-.,.~

, ~/~.,,~ _...--; .•..1'1,U '-r \. .. -<:'r,;... ;:::-...
Ultima atualização dos b'ancos de dados: 24/04/2018, 09h35min.

/./,,",,!'{, ( •• ,: ' .• ' '>. -".'"1", -. ~~,'J. .•••.. ,~.~ /' •<C • •.• ~ I. ,
," 'I '-..'/ / - "'-.. . .(.••• \I /r:''',;'' ...,~'.~.J / ,. </ .~~ -"'-í:-- ~ ~ ~,.;.',

http://www.trfl.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO NEGAQVA DE AÇÕES CIVEIS

."N° 109262903390
:~

I i
,H

::",0'.
.;

. .....•

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

! ,

Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento' ......
CPF

LEIDA ALVES. FÀRIA
FRANCISCA DE.OLIVEIRA E SILVA

.' 10/11/1954.' .:
12454559153 .

~ ••r•• :

: 0.,1"

.,,'

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESS.6)S DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE
PROCESSO DIGITAL, bem' como OS PROCES~'OS.DA JUSTiÇA MILITAR I;:STADUAL DE COMPETÊNCIA

~ DO 2° GRAU DE JURISDiÇÃO (Art. 45 da LEi',ESl'ADUAL N~ 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente' através da internet pelo usuário et0 sistema;
b) a informação do número do CPF é de reli!J?on~abilidadedo solicitante da certidão, pesquisados o
nome e o CPF como digitado.s, sendo que o 'd,estiriàtário deve conferir o nome e ,a titularidade do
número do CPF informado;
c) a autenticidade desta'certidão,'deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do E~tado de Goiás no
endereço https:llproiudi.tigo.ius.br/Certid~oPublica; .
d) qualquer rasura ou emenda inválidatá a pres~nte certidão:

"

CÓDIGO DE AUTENTICAÇAO

'. ~

109262903~90

"

Certidão expedida e!1113 de abrO de 2018, às' 11:48: 16 .
Tribunal de Justiça do Estado de' Goiás - Divi-Sãode Distr~uição : ',:

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

Data da última atualização do barco de dados: 13 de abril de 20;18
,.

"

' .. '

. .' .'

[5...Tribunal de Jus,tiça~ do Estado de ~oiá~ . . '., .'. ,
r .~. ". Documento Public;acio Digitalmeftte.'em 1:3/04/2018 -: 11:48:16.' .;' .

~. ,I lIIi'1alidaçãO pe.l.O C6di:.~,: .10~2~29~~390.'. no ~1;l~e~~90:' httP.S.://P~OjUdi.tjqO.j.~s.br/ce~tidaOPubliCa

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

TODAS AS COMARCAS

N° 109862300088

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
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

LEIDAALVES FARIA
FRANCISCA DE OLIVEIRA E SILVA
10/11/1954
42303699134

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b} 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;
c) 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;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS;
f) esta certidão refere-se ao perrodo de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109862300088

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09:07:05
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: 24 de abril de 2018

Ir]lfii;~ll~ribunal de Justiça do Estado de Goiás, I! Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09:07:05
I..' alidação pelo c6digo: 109862300088, no endereço: https: / /projudi. tjgo. jus .br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a 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 l' Região, que

NADA CONSTA

contra LEIDA ALVES FARIA nem contra o CPF: 423.036.991-34.

Observações:

a) 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 processos
em grau de recurso. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar
eventuais investigações;

b)a autenticidade desta certidão-deve-rá';ser'"confirmaaa na página do Tribunal Regional Federal da ta Região_.--. . .", _ T. ~ .•.. .,.
(www.trf1.jus.br)/ informand6~se o número de controle acima descrito.

" , '\. T " _ - --_ ••• -"-..

/--;.,~,:.,.\j --, ;-,ill :.. --(..to(') -~'-
//~.~'1\...-e.:. __ ':' "-:;.-f) •~~'"

Não foram incluídos ~ape~quisa os processos do PJe,1/ {'. "',~:-. ~/;...; -~ -.
~. __ ~. .1 -

Certidão Emitida em: 24/04/2018 àS'09:07 (hora e data de Brasília).
, IO ~'-?' '') 7(( , .,,'~ ~-' J

Última atualização dos bancos de dados: 24í04/20íS,"09h07min,-

':- ..:, >..:: : 'o "" -: I \ ,\\..' '\.\ '~.'.,. " ' '\7l/ i/ I '/;
Endereço: SAU/SUL - Q~adra 2,BlocoA. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900. Fone: (61) 3314-5225. e-Mail: secJu@trf1.Jus.br

o'\. '" '-. '\... ""'" - --- \, ,-'-',.' " ",',>, ,.~<:-- /- // ;'~~;~>_,--:>:~'_----.: /J-i " __ -r' ---" ':""'.--- I ./. ••

, "-)l- ,-._~:::---. .-----~' --- '.,'~'I'f',.; ....-~---------:_.- ~----..:.--::::::-.--'-J, .•, •••":.""/'

'::""':~;<?i~~J,-£.)9~Si~f?!~~;; -

http://www.trf1.jus.br/
mailto:secJu@trf1.Jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

N° 956597

Em conformidade com a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar n.
135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro de candidatura a cargos eletivos,

NADA CONSTA

NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO contra o nome LEIDA ALVES FARIA nem contra o CPF:
423.036.991-34.

A confirmação da autenticidade desta certidão na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, através do
endereço do www.trfl.jus.br (Menu "Serviços/Certidão online"), informando o número desta certidão.

Não foram incluídos na pesquisa os processos do PJe.
..•. ---......: .--, - ~-•... ,"~ ... :..:

Certidão Emitida em: 24/04/2018 às 09:07 (hora e data de Brasília).
0-'~~~).J •. - -__- ••. f';'-.l:,,'~, /~:>:-~"tJ'._' ....""~ ,-)"r ., '.Ji~ - ~ _. ""_"" ~, •• "'~

Ultima atualização dos bancôs,de,dados: 24/04/2018, 09h07min." ',\

i1.'~~~.0/,.•.•...-... ~~; .. ~.~ .. '\ ~-.~-í\."- ••••••y
, ./' .~. ~'l--1". '- ' - A Trr_ \ '\:~IJ~'.//.,.. _.~:-~ -').<.'9V\

, ~
I.....•••':i~/ - ..;-. .~ '. ~, ',.J: -;.... . ~

I I Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900.
!'OS~<: ~ "~o F~ne: (61) 3314.5225. e-Ij~i1: s~cju@trf~.jus.br

/

!,
J

http://www.trfl.jus.br
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 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 l' Região, que

NADA CONSTA

contra ZELIA FRANCISCO DA SILVA MARQUES nem contra o CPF: 790.677.271-72,

Observações:

a) 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 processos
em grau de recurso, Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar
eventuais investigações;

b)a autenticidade desta certidão"dev,~S~r,..corifu:mãda'na página do Tribunal Regional Federal da la Região
/.,/Ç """-'~"_£.YP( ~:--;. .

(www.trfl.jYLlu:), informandó;seo número de controle:acima descrito.

di, ~v,.,..---;;, \~,(:O,,,,rn~~ ...~~ .. ~.,~. __/ _ _ '- _. '",Y:.,
(~Â\;";;'- F;:'c, '" ...,}~" ""--'~ ,\'!"P \.'

Não foram inclUídOS!?r!fS.~~i_~~;ospzcessos dO~~1:'~-::~__ \~:.:~,-,.:.\,

Certidão Emitida erry: 25i041.29;8.às'10:02 (hora e data de.Bra~íIia): \ I
I'O ,., i" ••.. - r"- \1'/. c:

. ~ ".Y---j ~'1 .•..; .••.•.••• # ,"',';:::,.,..',
Ultima atualização dos bancos de dados: 25/04/2018; lOh02mÍl1.Jj / .').\ 'S:3!/\ -,~J.r/ {" .,--1 (

~A \\ ~j!\ ',' ~ J; A ,4",,'\ \'-.,.,
Endereço:SAU/SUL- Quadra2; BlocoA:,PraçadosTribunaisSuperiores.CE~:.70070-900,'Fone:.(61)3314-5225. e-Mai!:secju@trfl.jus.br

'" "\",''''' ,'r<{ ) ."\ .'.... _J " '.>;'-- ;;> // / ,I
~ ~-~... ~.,....,-c -~,'r._{-~~-";:-~'-; /.~./ ~..

'", ~'..... -- - ..
Y,Cq' '- -..', . -. 'f./ -~' •~-"'!.f~;:'_'--..:"'-.-.., ::--......... ---;:.-.'. -<... ~~/

'-,: ~J' •••-- ':. ~ ...-' • /" - - '-' f

"<?<'{C ,~z--.-~~~:::-.:.:---:~>'
~~I4'ri~\~;-~jr.;.'?"'

~~~

http://www.trfl.jYLlu:,
mailto:secju@trfl.jus.br
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N° 966756

I"

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

Em conformidade com a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar n.
135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro de candidatura a cargos eletivos,

NADA CONSTA

NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO contra o nome ZELIA FRANCISCO DA SILVA MARQUES
nem contra o CPF:790.677.271-72.

A confirmação da autenticidade desta certidão na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, através do
endereço do www.trf1.jus.br (Menu "Serviços/Certidão online"), informando o número desta certidão.

Não foram incluídos na pesquisa os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 25/04/20!8.1.:'-à~s"10:Ó3'(hcirá'edâta'de Brasília).//: ~ .. .,-p. "
• /"/~f ..,....-::;-;~~(,j'J;;--", ~.À",
Ultima atualização d/í;0Sb..a.n.cosd.e,d.ados:,25/04/2018, 10~03.mi.n.). "~1f$9~Y?;~-:;:"'~~~~~,~~~'0"

.!"..•.k.;z I -/ .' - . .
, . J./ ••.• ~ ' •., I )"~~....,;... '!-I L-,,' '. ~y-" ,

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

http://www.trf1.jus.br
mailto:secju@trfl.Jus.br
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

TODAS AS COMARCAS

N° 109662376989

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
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

: ZELIA FRANCISCO DA SILVA MARQUES
: Maria marcolino da silva
: 04/11/1975
: 79067727172

"~a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
, .' b) 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;
c) 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;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS;
f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109662376989

Certidão expedida em 25 de abril de 2018, às 10:04:12
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 abril de 2018

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
I. Documento Publicado Digitalmente em 25/04/2018 - 10:04:12
. 1 alidação pelo código: 109662376989, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N° 109762316983

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
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

: ZELIA FRANCISCO DA SILVA MARQUES
: Maria marcolino da silva
: 04/11/1975
: 79067727172

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
..~b) 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;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.ligo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109762316983

Certidão expedida em 25 de abril de 2018. às 10:04:18
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça

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

If~ribunal d. Justiçado Estado de Goiãs
': Documento Publicado Digitalmente em 25/04/2018 - 10:04:18

, •..'.. . a1idação pelo c6digo: 109762316983, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPub1ica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

TODAS AS COMARCAS

N° 109762320021

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 MARGARIDA RODRIGUES BRAGA
Nome da Mãe UBALDA AMELlA DE JESUS
Data de Nascimento 26/06/1953
CPF 59977531153

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) 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;
c) 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;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS;
f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109762320021

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09:08:48
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: 24 de abril de 2018

If"~ribunal de JustIça do Estado de Golãs
, I! Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09:08:48 .

•..._:: alidação pelo c6digo: 109762320021, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N° 109962310020

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 MARGARIDA RODRIGUES BRAGA
Nome da Mãe UBALDA AMELlA DE JESUS
Data de Nascimento 26/06/1953
CPF 59977531153

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

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

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109962310020

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09:08:56
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
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINARIOS CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis e Criminais
mantidos no Tribunal Regional Federal da 1" Região, que

NADA CONSTA

contra MARGARIDA RODRIGUES BRAGA nem contra o CPF: 599.775.311-53,

Observações:

a) 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 processos
em grau de recurso. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar
eventuais investigações;

b) a autenticidade desta cert!9~.od~~.~í~~~~~~~<t.a.::~~,Página do Tribunal Regional Federal da la Região
(www.trf1,j~), informa':',~07se o .."!-!meroJ:!econtr~le,a~iQ1a descrito.

A~~'\..':",-~,I', ',",' -- -Ó~''',
/. ~./ ,~'" ,,'~ '- t\~J ~~''-..-<:\: ;'.'~I,.. _ ." ' ."..1) ,.'ó."'\",,.Itr. _,", • _ "

Não foram incluídos,napes'quisa os processos do PJe.
; [' .•. ~'_.'. ',/ lt~ .40' .••• ~

Certidão Emitida em: 24/04;2018 àS'09:09 (hora e d~ta 'de Brasília).
. ,.,v ~'....~:/',- '~-,. :: .. ', . ,-:
Ultima atualização dos bancos de dados: 24/04/2018, 09h09min.'

I, \.. ',0 :_. "\ .

"'-, "\ \"\ ':":"',J'\ ',- 1\1 Y 'j /:,. -1\' "'\ -..... , .Y.. //
Endereço: SAU/SUL - Q~adra i, Bloco À, Praça dos Tribunais Superiores, CEP: 70070-900, Fone: (61) 3314-5225, e-Mail: secJu@trfl.jus.br

..., , ~"....... ...' .••.....

..• ',,- '."'--r,,:', .
'~"u.>"._.-...,_:::---... _,.~_ , ' "//,-"~.-'~~""-...... -. ---- - ~- -- .. ' ~,.,.- --\p"~ /"Y.' (f.~~.'~=-,:.....--.~~-:-::"\;II:'\'>~- .

.•• ,,~( '. ~, •• y't-O~"~' "(' I.f,;, .•~'_. ~
~ ...._~ ~ ~I,J-J ~~=~_-~-__~

mailto:secJu@trfl.jus.br
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PODER JUDie/AR/O
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

Em conformidade com a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar n.
135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro de candidatura a cargos eletivos,

NADA CONSTA

NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA la REGIÃO contra o nome MARGARIDA RODRIGUES BRAGA nem
contra o CPF: 599.775.311-53.

A confirmação da autenticidade desta certidão na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, através do
endereço do www.trfl.jus.br (Menu "Serviços/Certidão online"), informando o número desta certidão.

Não foram incluídos na pesquisa os processos do PJe.
~ -

.-' -~.~"~.-,-. _4' ••.,-,. •••• 1'" _'"~ ••

Certidão Emitida em: 24/04/2018 às 09:09'(horae data de Brasília)./>~If-.-""" ,. ~ - '- --- _ .- -F',;-:"~ /;,/ l,.-~--!~ •.....- ~..;~.-;~,ri '.-, ...f);, '\,
Ultima atualização dos bancos de dados: 24/04/2018, 09h09min.

/' "\':,.j. , .,.. ,~ " '.

1/~t;J'~7><~~.- -:~--.,~<(:\,~'~\
I j'-\.;;<l0 - ~ • '",...'"
I f En~ereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tri~u.nais Sup~riores. CEP: 70070-900,<:.,. \" ," '~,Fone: (61)3314-5225. e-MaU: secJu@trf1.jus.br

'\ I.f. , • .~.:.. •

\ \
•.,t,. , ~,,..... ,... /'.",. I

. \--.Y .,. .' . ". r:: / "\ >// ' ,
~ 1\\\\::-\. '\ ,\'~,;' /, I' /1
\,\'I,~~~"\:,::~~'),\. ,"',' "''' ,1/' I"'--' ~ .,., f~;-- // (
-,\ "" .., ......•./,'>I:)~") "'_,' /":1..,..,-....... /" r

....•.. ....•..•.. ~
'"~A'-;:- "'.""-...<v~);......_' '- _ .......<_~?/.- _o. '--, -r.

http://www.trfl.jus.br
mailto:secJu@trf1.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

TODAS AS COMARCAS

N° 109962380051

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 elou
EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:

Requerente
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

ENILDA EVA DAS NEVES
MARIA RIBEIRO DAS NEVES
04/10/1975
77851706149

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) 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;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.ius.br/CertidaoPublica;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS;
f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109962380051

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09:10:52
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: 24 de abril de 2018

f"l'0"- Tribunal de Justiça do Estado de Goiãs
" Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09: 10: 52

.. I~..:..'.:':~.'.'.~.'alidação pelo c6digo: 109962380051, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
l ,.~A:-,'!,j
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

TODAS AS COMARCAS

N° 109062370050

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
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

ENILDA EVA DAS NEVES
MARIA RIBEIRO DAS NEVES
04/10/1975
77851706149

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
. b) 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;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109062370050

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09: 11:01
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
, 'I Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09:11:01
l"- Validação pelo c6digo: 109062370050, no endereço: https:llprojudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODERJUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 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 1" Região, que

NADA CONSTA

contra ENILDA EVA DAS NEVES nem contra o CPF: 778.517.061-49.

Observações:

a) 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 processos
em grau de recurso. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar
eventuais investigações;

b) a autenticidade desta certidão -devÉ;rá~~~r:c6;,fi;:mi:lda,na página do Tribunal Regional Federal da la Região,,-/ .r"'; '\ '.'~ ...,p--..J'r-\~/~. 1"- ..•..••.....-.......
(www.trf1.jus.br). informando,.sêo número de controle acima descrito.

/~r:,' .-~(~'(t'1l ,;".--~ ".6~"~;:<~1.: /" ,.,~....,,) _'
/,. ..~ •.....~"~/' -~. ),~ 'f:;j:~.... .....~~•......), ".•.•.

Não foram incluídos,na:pesquisã os 'processos doPJe;" ,_ ,',.:, "
I ' ~" ~'"~_,o - / ;-; ~ ; , ',_

Certidão Emitida em: 24j04j29~8,~s 09:11 (hora e data de Bra~l~a). \i

r , <' ..-" ~ ,,: -. ...."7 :.-:~ ,-" .•..•.... .....," ;". J..•. /

Ultima atualização dos bancos de dados: 24j04j2018,'09h11min.,, ,'c,, _,~../' '\..{,' '(
" 1 \ 't. - - /, l 'li ~..,r /l

'''- .•..

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2; BlocoA. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900. Fone: (61) 3314-5225.
\ ","- ---.,:~l', .. ,.:é
'\ \. ',"; ')' --, \. ., ....•. , ,...... .•... .•.- _. ,'"

'~;~>" .~" ~;~.~:.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

Em conformidade com a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar n.
135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro de candidatura a cargos eletivos,

NADA CONSTA

NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO contra o nome ENILDA EVA DAS NEVES nem contra o
CPF: 778.517.061-49.

A confirmação da autenticidade desta certidão na Internet pOderá ser verificada pelo destinatário, através do
endereço do www.trfl.jus.br (Menu "Serviços/Certidão online"), informando o número desta certidão.

Não foram incluídos na pesquisa os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 24/04/2018 às'09:Ü'(hôrá'ê dáta'de Brasília).
~<, -,Y' __ o .''_ "- .~..,.:'~,

, ~,f...~".),t. .,-- ,-<o :_')i'~!'J~~,.""..•..•.'"-~ ~.~~~,
Ultima atualização dos bancôs,de,dados: 24/04/2018, 09hllmin. '

//~~/\)D~/--:~'-'-' ~...>~"~f~e. \~'\
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II E~de'reço: SÁU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribun~is Superiores, CEP: 70070-900,
. r," Fone: (61) 3314-5225, e-Mail: secju@trfl.jus.br

http://www.trfl.jus.br
mailto:secju@trfl.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

TODAS AS COMARCAS

N° 109462380000

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
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

MARIA CONCEICAO LUIZA DE JESUS
MARIA DAS DORES LUIZA DE JESUS
03/02/1963
00621836133

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) 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;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;

e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS;
f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109462380000

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09:12:25
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: 24 de abril de 2018

!o;;;;~ Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
• I, Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09: 12: 25.,' ~1 ~alidaçâo pelo código: 109462380000, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N° 109762310004

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
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

MARIA CONCEICAO LUIZA DE JESUS
MARIA DAS DORES LUIZA DE JESUS
03/02/1963
00621836133

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
--IV' b) 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;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109762310004

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09: 12:32
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça

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

1~1~ribunal de Justiça do Estado de Goiãs
,\ I, Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09:12:32
~ . . alidação pelo c6digo: 109762310004, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINÁRIOS ClVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis e Criminais
mantidos no Tribunal Regional Federal da 18 Região, que

NADA CONSTA

contra MARIA CONCEICAO LUIZA DE JESUS nem contra o CPF: 006.218.361-33.

Observações:

a) 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 processos
em grau de recurso. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar
eventuais investigações;

b) a autenticidade desta certidão deverá ,ser confirmada na página do Tribunal Regional Federal da la Região
••. ,,...--" ~\.~ '~~ -0_ •••..,,; 'lI,.w ~ l" ~~,---.....

(www.trf1.jus.br). informandocse ó-número de controle acima descrito .
." /,,- ~-•••~ ~ - .-j ';'~, .~~ ,:t.'"j " _... ~. f l' I '" •••,.•••,

/ ...: . ~ "' ~ •....•.. ..'\ .~ :~~)'''." "

/ ~ ••••~ (~ • •••• I'" _.. "\ _./ ~! ~-I.:-:.• \ \,I "'..,.*, 'I .• '__ ~ ./...... ( •.••)...:.....,. '.•. ~ 1,""tr~ ' •••

Não foram incluídos na 'pesquisa os processos do'PJe. ' ,\
I ••._ •.

Certidão Emitida em: 24/Ô4/2018.às'09:12 (hora e d'ata de Brasí"iâ).
: ,-' .,- •• ~ .•..•...• •. "'l~ ...••.~

~ l ~ • . ..••:,' I ,~_. ~ • .r' ~ ' ~ I~

Ultima atualização dos bancos de dados: 24/04/2018,- 09h12min.
1 "-.< ", r."./ ,\t- .Y./
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Endereço: SAU{SUL - ~u,a~ra 2"Bloq>. Ai..fr,aça dos Tribunais superl,~:es.~Ep':]0070;;9,90;'Fone:)61) 3314-5225. e-Mail: secju@trf1.Jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

Em conformidade com a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar n.
135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro de candidatura a cargos eletivos,

NADA CONSTA

NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA la REGIÃO contra o nome MARIA CONCEICAO LUIZA DE JESUS'

nem contra o CPF: 006.218.361-33.

A confirmação da autenticidade desta certidão na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, através do
endereço do www.trfl.jus.br (Menu "Serviços/Certidão online"), informando o número desta certidão.

Não foram incluídos na pesquisa os processos do PJe.
1-' -: ----_-:~ r~~~4'~'~ •.....•.. -...:...:- -- •..•

Certidão Emitida em: 24/04/2018às'09: 12'(horá'e 'cláta'deBrasília) .
./;. '">Y '. - . ~ ~".f."," -~,

Última atualização dos bancos dedados: 24/04/2018, 09h12min.', \.
./.~ ~.. L_ ~- •.• ~.I o#'~- >_. . ;"..- ""'r. -, ••.••••. ",

./ ••.•:., ).' ~ ~ ."'.? .~" ..•....,.1._., •. ~ •. '

11,....., " ~, '.y:.~----. '-~, ;'._"""',."~'_,. r.'J ••.•• ~ .••••.•.• ~:/ ••••• -J~\

, -::::/: _ ....• ""': 'l'., "-)' ?' , "-
Endereço: SAU/SUL. Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900.

Fone: (61) 3314-5225. e-Mai!: secJu@trfl.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N° 109762330049

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
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

EVA DE SOUZA VAZ
ABADIA DE SOUZA VAZ
17/07/1965
36938980144

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) 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;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109762330049

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09:14:12
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça

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

•

ribunal de Justiça do Estado de Goiás
r)' .;: Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09: 14: 12 .
~. alidaç'o pelo c6di"0, 10"623300". no endereço, http,'llprojudi.tj"o.ju,.br/CertidaoPUblic.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

TODAS AS COMARCAS

N° 109862380043

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
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

EVA DE SOUZA VAZ
ABADIA DE SOUZA VAZ
17/07/1965
36938980144

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) 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;
c) 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;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS;
f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109862380043

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09:14:21
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: 24 de abril de 2018

[S~([--Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
I, Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09: 14: 21

': '. Validaç'o •• 'o o.di.o, ""'''80''', 00 ~dereço, ht<p" IIpro;udi. t;.o. ;u•. br ICertidaoPubli=
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINARiaS CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis e Criminais
mantidos no Tribunal Regional Federal da 1" Região, que

NADA CONSTA

contra EVA DE SOUZA VAZ nem contra o CPF: 369.389.801-44.

Observações:

a) 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 processos
em grau de recurso. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar
eventuais investigações;

, ------ - - --:--
b) a autenticidade desta certidão deverá .ser cõrifirmãda na página do Tribunal Regional Federal da la Região

/"~-. \ ..•'Jl",:f_':", ..J,u_""'J.'..;~.r( JI"" :'--.::.'
(www.trf1.jus.br). informando7se'0"número de controle acima descrito.

4<~ ~ ,;--'-- ,t. 'H'}l:;;;: "'"'.~1!<)~\..
r~l.._ /' '\. "'-,,'~1~,/ :t3{1'~'" . /'"1~'"''.''~.b~ '"-~~P" \

Não foram incluídosna'pesquisa os processos do'pJe;.. , . ,.ç,.,\\
I '_," '. .

~' , ~ .7..__~' r./ .~ ~: 'l!,...... •• .

Certidão Emitida ern: 24/04/2018 às 09:14 (hora e data 'de Brasília).
. /:-; \~. .-' '- - '

Última atualização dos bancos de dados: 24/04/2018, 09h14min. -

'I-- l,' " \"~/' ~" I.,il~<'"' , /'

'\, '- t \ -. \.. .....,."'..,.. ~ /', ',__ _ •. i ,",

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2"Bloco Ao Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900.'Fone: (61) 3314-5225. e-Mail: secju@trfl.Jus.br"\ \.\:.', ....,.r< I\ f' / \ ~,;' ..;/ .I I
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http://www.trf1.jus.br.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

Em conformidade com a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar n.
135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro de candidatura a cargos eletivos,

NADA CONSTA

NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO contra o nome EVA DE SOUZA VAZ nem contra o CPF:
369.389.801-44.

A confirmação da autenticidade desta certidão na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, através do
endereço do www.trfl.jus.br (Menu "Serviços/Certidão online"), informando o número desta certidão.

Não foram incluídos na pesquisa os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 24/04/2018"às'09':"14.(horá1ê 'cfáta'ét~Brasília).
//--'., ~.~.. ~ -- -~.•. -.'~".

/-'~~ ••• ,.. ..,.•..•.••.• 'tr( f' " ~ J :--
Última atualização dos bancos de,dados: 24/04/2Ó18, 09h1~min.{~~~!\)~,;~-<,~--,~')'f;-,,-.~"):~".,\//1.......::1'" / ~ "Cl;- " .•.Jo ',' '-\'

I 1 '~: ~-:. , •••••. '( . .- 'ti\ ,. ,;;, \
, Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. eEP: 70070-900.

Fone: (61) 3314-5225. e-Mail: secju@trfl.jus.br, ."<:~:r ." ~,-.,.,.--;.
• '. t- ,~ .•.

http://www.trfl.jus.br
mailto:secju@trfl.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

TODAS AS COMARCAS

N° 109962348733

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 : VALDELlNA APARECIDA MACHADO MOREIRA
Nome da Mãe : SEBASTIANA SILVERIO LUCINDA DE FARIA
Data de Nascimento : 17/10/1976
CPF : 81817258168

'. a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
,~.,/ b) 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;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https:llprojudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS;
f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109962348733

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09:42:18
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: 24 de abril de 2018

In,.~ribuna1 de Jastiça do Estado de Goi's
., Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09:42:18

'. '. alidação pelo c6digo: 109962348733, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
( .
I •
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N° 109062378738

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
Nome da Mãe
Data de Nascimento
CPF

: VALDELlNA APARECIDA MACHADO MOREIRA
: SEBASTIANA SILVERIO LUCINDA DE FARIA
: 17/10/1976
: 81817258168

a} a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
J y •.•b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o

"i. ,..' nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do
número do CPF informado;
c} a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https:/lprojudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d} não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária;
e} esta certidão refere-se ao periodo de 05/1996 até a presente data.
f} qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109062378738

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09:42:24
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
Jl Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09:42:24
1~alidação pelo código: 109062378738, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
".]
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PODERJUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINARIOS CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis e Criminais
mantidos no Tribunal Regional Federal da 1" Região, que

NADA CONSTA

contra VALDELINA APARECIDA MACHADO MOREIRA nem contra o CPF: 818.172.581-68.

Observações:

a) 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 processos
em grau de recurso. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar
eventuais investigações;

b)a autenticidade desta certidão'dévêrá~sêrê~rifiriTiãaa~na página do Tribunal Regional Federal da la Região
. ./ A \.~,.'J,;;:I-;-::' - .•••• "v...-?, ,~ ~......... .

(www.trfl.)us.br).lnformando~seonumerodecontrole.acimp descrito.
«~';" ~l~'if'Í)-~~ '~~~,/,:-;\.:l~~. ./ ~ ~ ,~.••.,.I~.A ....•••'

/ /~.:.th,'6 /:i;'''-'M...'---<ti".:~?, \
Não foram incluídos'j~c;.:P~Squi~aos'pr~cessos do.PJe;-~" '".; i .'\--r. •••>,

},\......,..I-.......~. /I:x...; ~ ,). __ ....• ~,. \\

Certidão Emitida em: 24/04/2018,àS'09:42 (hora e data de'Brasília). \ I

Última atualização:do";' ~~S'd~ ~:~~:24%~/20íá;09h4fmi'~ y'

" \,~/ '-, f-'./ ~~'-',,", ,..',\ ~ ;~/:, .~. ,,\ "l-i, I(,. .fi
\'_1 " \ \. .....'....,. ,
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

Em conformidade com a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar n.
135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro de candidatura a cargos eletivos,

NADA CONSTA

NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA la REGIÃO contra o nome VALDELINA APARECIDA MACHADO
MOREIRA nem contra o CPF: 818.172.581-68.

A confirmação da autenticidade desta certidão na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, através do
endereço do www.trfl.jus.br (Menu "Serviços/Certidão online"), informando o número desta certidão.

Não foram incluídos na pesquisa os processos do PJe.

http://www.trfl.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

TODAS AS COMARCAS

N° 109062380078

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 Alenilda Moreira de Jesus Olveira
Nome da Mãe julieta maria alves
Data de Nascimento 11/12/1964
CPF 60163119104

-.);"r a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
. b) 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;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS
ESPECIAIS CRIMINAIS;
f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109062380078

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09: 15:48
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: 24 de abril de 2018

1f1:~Tribunal d. Justiça do Estado d. Goiás
, :, Documento Publicado Diqitalmente em 24/04/2018 - 09:15:48
~.: Validação pelo c6diqo: 109062380078, no endereço: https://projudi.tjqo.jus.br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N° 109662360092

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 Alenilda Moreira de Jesus Olveira
Nome da Mãe julieta maria alves
Data de Nascimento 11/12/1964
CPF 60163119104

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
)",. b) 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;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 109662360092

Certidão expedida em 24 de abril de 2018, às 09:15:56
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
1 " Documento Publicado Digitalmente em 24/04/2018 - 09:15:56

,.: .'. Validação pelo c6digo: 109662360092, no endereço: https: / /projudi. tjgo. jus .br/CertidaoPublica
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a 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 1" Região, que

NADA CONSTA

contra ALENILDA MOREIRA DE JESUS OLIVEIRA nem contra o CPF: 601.631.191-04.

Observações:
a) 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 processos
em grau de recurso. Poderão, também, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar
eventuais investigações;

b) a autenticidade desta certidão-déíe';:-á~;sir,;~cirif.-i;-.mada-napágina do Tribunal Regional Federal da la Região
.••..•.~ ~"ooil"'_.'\./" ~ :--:..,

(www.trf1.jus.br). informandó~se o número de controle1acima descrito./4~;t~, ........-::'-,~ '>t( I),ç:::- 'C.:. ..• :..er~~.
ÁfJ~.~ ./ /' .", .,0 #,'/~~.,.,«. ~"'._'"'-.\. :~"....'-~.'\

/, ,'-~..,_/ ).... ~ .4- .•••. -.. ~/.""'.,r-,
Não foram incluídoslnJ:~::~Ui~~,osp,[~cessos dõ-P~~; ',._ .•••,- -.' '.'

Certidão Emitida em: 24/0472018 àsc09:31 (hora e data de Brasília). \ .r I ,_ •• " • -... l' •

, \~O~.';/; , '1 -<:: .~.Âo -(:,1!- ; -!., < -' I
Ultima atualização dos bancós de dados:'24/04/2018;-0.9h31miri.::.. j .:

\ \ -".::::'//" ~.J:::.,/ fVJ--r I
~ '.,\\ ~ ...Y ., .. ,\' -, 11 .,
,\...... '. '- -

Endereço: SAUjSUL" Quadra 2; Bloco A: Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900.' Fone: (61) 3314-5225. e-MaU: secJu@trfl.Jus.br'\ '\ '-'0, "",~.-.-J \ -". ,- / .~ " '.' .
'\ o\. ,',:,- "'::"- )';,J, _ ,.H "-:.-

-....:1:.~•., ...'- ,..,,-~ ..". J':r ./ r,,"-'V '

~
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http://www.trf1.jus.br.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS

Em conformidade com a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar n.
135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro de candidatura a cargos eletivos,

NADA CONSTA

NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO contra o nome ALENILDA MOREIRA DE JESUS
OLIVEIRA nem contra o CPF: 601.631.191-04.

A confirmação da autenticidade desta certidão na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, através do
endereço do www.trfl.jus.br (Menu "Serviços/Certidão online"), informando o número desta certidão.

Não foram incluídos na pesquisa os processos do PJe.-~- --

'--~ ,-".::,F;;'<:~~>
,"~-

-.,.

Certidão Emitida em: 24/04/2018;às 09:31-(hora.édatade Brasília).. /::;;> v..~ c:,~.i _,-~~ .•~:~ ~ ,
Ultima atualização dos bancos,de dados: 24/04/2018, 09h31min. "
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ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

ESTADO DE GOIÁS

A CASA 00 PovO

-- "'~ .....•....•
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA

A ENTIDADE QUE ESPECIFIC_A.

A ASSEMBLEIA LEGIS ATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

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

Art. 10 Fica declarada de utilidade pública A FUNDAÇÃ~ DE ASSISTENCIA

SOCIAL MARIA IMACULADA, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa

Jurídica (C~PJ) sob o nO 00.145.847/0001-64, com '~ede no Município d~
í i

HIDROLlNA - GO.

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

JUSTIFICATIVA

A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA IMACULADA é

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujo tem por objetivo de

sugerir, promover, coordenar e executar ações, projetos e programas

relacionados com o desenvolvimento das artes cênicas, reunir e preservar

documentação sobre a vida e as obras de influentes artistas teatrais, constituir



~:PDE GO
c:;-"?' f'OU'"1AS ~~
/.ti \0

~
centro de pesquisa, estudos, Y. .~. 7ento e difusão da arte

'tiSl. '" io"'j/
promover e organizar eventos, J:~~ções, festivais, mostras, cursos e

concursos teatrais, promover viagens de estudo e intercâmbio na área teatral,

educar crianças e adolescentes. para a vida, para o trabalho, envolvendo no
~ ~. ' ,.

lazer criativo, produtivo ~.participativo, viabilizando-os como pes~oas e como
t.,,"'~",.'_' _- ~.~ •._-

..cidadãos, apoiar ~~,.estimular a preservação de valores humanos e culturais

representativos da gente brasileira, por meio da criação, produção e execução

de programas ou outros veículos de divulgação, adequados à difusão dessas

manifestações culturais, desenvolver atividades de assistência médica,

dentária, hospitalar e farmacêutica, destinada ao atendimento das

comunidades carentes, assistir a crianças e adolescentes .carentes,

oferecendo-lhes orientação educacional, profissional, moral e cívica, dar

assistência sócia educacional a crianças e adolescentes carentes, em
_o_o'

regimento aberto, em complementação ao período escolar, agrupando-os de

acordo com a faixa etária, oferecer cursos profissionalizantes aos adolescentes
..

carentes, realizar palestras para os familiares dos menores assistidos visando

orientar-lhes acerca de assuntos relevantes, distribuir cestas básicas aos

familiares das crianças e dos adolescentes, em caráter emergencial, quando as

mesmas encontram-se desamparadas.

A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA IMACULADA está

sediado na Avenida Antônio Braga N° 33, Centro, Hidrolina-GO, CEP 76375-
...{~='..,

000.

. ~.

A iniciativa de declaração de utilidade pública em tela está de acordo

com a Lei Estadual nO7.371, de 20 de agosto de 1971, que "Baixa normas para

declaração, como de utilidade pública, das entidades civis constituídas no

Estado", cuja transcrição de seus Art. 1° e 2° se impõe:

Art. 1° As sociedades civis, as associações e as fundações,

constituídas no Estado de Goiás com o fim exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de

utilidade pública se provarem:

I - que possuem personalidade jurídica;

/I - que estão em efetivo funcionamento há mais de um ano e

sirvam desint.eressadamente à coletividade;

2



)

Destarte, de uma simples leitura destes dispositivos legais,

considerando o que restou aduzido supra quanto à FUNDAÇÃO DE

ASSISTENCIA SOCIAL MARIA IMACULADA, mormente seu objeto, verifica-se

que estão cumpridos todos os comandos legais.

Diante da fundamentação acima, fica sedimentado que estão

presentes ambos os requisitos necessários para a declaração de utilidade

pública de entidade citada, a conveniência - consistente na análise de mérito

administrativo - e a legalidade (verificada pelo cumprimento dos comandos

legais aplicáveis).

Sala das Sessões aos de de 2018.

Atenciosamente,

Delegada Adr" na Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

3
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COMISSAO D ~ CONSTITU1ÇAO, JUSTiÇA E REDAÇAO'
Ao SI'. Dep.(s) <-
PARA RELATAR
Sala dabComissões Deputado So on Amaral
Em Dl / /2018

Presidente:



PROCESSO N°

INTERESSADO

ASSUNTO

.
1:/G-L i I

: 2018001899 :.:\~./ i

: DEPUTADA DELEGADA ADRIANA ACCORSI ' ' .. /

: Declara de utilidade pública a entidade que especifica (a

Fundação de Assistência Social Maria Imaculada) com sede

no Município de Hidrolina - GO.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre projeto de lei apresentado pela ilustre

Deputada Delegada Adriana Accorsi com vistas a obter a declaração de utilidade

pública da Fundação de Assistência Social Maria Imaculada, pessoa juridica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade sugerir, promover,

coordenar e executar ações, projetos e programas relacionados com o

desenvolvimento das artes cênicas, reunir e preservar documentação sobre a vida e

as obras de influentes artistas teatrais, constituir centro de pesquisa, estudos,

desenvolvimento e difusão da arte dramática, promover e organizar eventos,

exposições, festivais, mostras, cursos e concursos teatrais, promover viagens de

estudo e intercâmbio na área teatral, educar crianças e adolescentes para a vida, para

o trabalho, envolvendo no lazer criativo, produtivo e participativo, viabilizando-os

como pessoas e como cidadãos, apoiar e estimular a preservação de valores

humanos e culturais representativos da gente brasileira, por meio da criação,

produção e execução de programas ou outros veículos de divulgação, adequados à

difusão dessas manifestações culturais, desenvolver atividades de assistência

médica, dentária, hospitalar e farmacêutica, destinada ao atendimento das

comunidades carentes, assistir a crianças e adolescentes .carentes, oferecendo-lhes

orientação educacional, profissional, moral e cívica, dar assistência sócia

educacional a crianças e adolescentes carentes, em regimento aberto, em



complementação ao período escolar, agrupando-os de acordo com a

oferecer cursos profissionalizantes aos adolescentes carentes, realizar palestras para

os familiares dos menores assistidos visando orientar-lhes acerca de assuntos

relevantes, distribuir cestas básicas aos familiares das crianças e dos adolescentes,

em caráter emergencial, quando as mesmas encontram-se desamparadas.

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, modificada

pela Lei n. 19.408, de 13-07-2016, quais sejam: personalidade jurídica constituída,

com inscrição no CNP] (£1.15);declaração de efetivo funcionamento e prestação de

serviços desinteressados à sociedade (£Is.14); comprovação de que os membros da

diretoria não são remunerados (£1.07) e que os membros da diretoria são pessoas

idôneas, conforme certidões negativas apresentadas (£1.17).

o projeto de lei não apresenta qualquer inconstitucionalidade ou

ilegalidade, merecendo, apenas, a alteração abaixo, com vistas ao aprimoramento da

técnica legislativa, objetivando uniformizar as redações dos projetos de lei deste

Poder, mediante a adoção das seguintes emendas:

1° Emenda Modificativa: o preâmbulo do presente projeto de lei

passa ter a seguinte redação:

"AASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS,

nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:"

2° Emenda Modificativa: o art. 1° do presente projeto de lei passa

ter a seguinte redação:

"Art. 10 Fica declarada de utilidade pública a FUNDAÇÃO DE

ASSIST~NCIA SOCIAL MARIA IMACULADA, imcrita 110Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 00.145.847/0001-64, com sede no Municipio de Hidrolil1a-

CO."



Assim, adotada as emendas supracitadas,

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

Mtc/Pgg

SALA DAS COMISSÕES, em Og de

DEPUT
Relator

de 2018.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova
o parecer do ReJ!!for FAVORÁVEL A MATÉRIA.
Processo N° da qq /J Y -
Sala das Comissões Deputado Solon Àmaral
Em ,);)) I / os: /2018 ..

Presidente:
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Alameda dos Buritis, n.231, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74.019-900

Telefones: (62) 2764-3022 Fax: 2764-3375
Site: www.assembleia.go.gov.br

Oficio n° 589-P
Goiânia, 24 de setembro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado de Goiás
JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO JÚNIOR

Senhor Governador,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo de
~ lei nO379, aprovado em sessão realizada no dia 12 de setembro do corrente ano, de autoria da

Deputada DELEGADA ADRIANA ACCORSI, que declara de utilidade pública a entidade que
especifica.

Atenciosamente,

c :;;:

---------~OstvITTI
~ .u~~ PRESIDENTE _

http://www.assembleia.go.gov.br
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AUTÓGRAFO DE LEI N° 379, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.
LEI N° ,DE DE DE 2018.

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 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL MARIA IMACULADA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o
n° 00.145.847/0001-64, com sede no Município de Hidrolina-GO.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 12 de
setembro de 2018.

-
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PODER EXECUTIVO

Declara de utilidade pública a entidade
que especifica.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI N° 20.309, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

Concede título de cidadania 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 concedido a ADOLFO RIBEIRO VALADARES o
Titulo Honorifico de Cidadão Goiano.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em

Goiânia, 19 de outubro de 2018, 130° da República.

JOSÉ ELlTON DE FIGUERÊDO JÚNIOR
Protocolo 101835

LEI N° 20.310, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

V 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 O INSTITUTO
CERRADO NATIVO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurfdica (CNPJ) sob o n° 07.284.480/0001-09. com sede no
Municfpio de Goiânia-GO.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em

Goiânia, 19 de outubro de 2018,130° da República.

JOSÉ ELlTON DE FIGUERÊDO JÚNIOR
Protocolo 101836

LEI N° 20.311, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

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
DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO
DE GOIÁS, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica
(CNPJ) sob o n° 17.610.539/0001-65, com sede no Municlpio de
Goiânia-GO.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em

Goiânia, 19 de outubro de 2018,130° da República.

JOSÉ ELlTON DE FIGUERÊDO JÚNIOR
Protocolo 101837
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LEI N° 20.312, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

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 o CONSELHO
COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DE NOVO
PLANAL TO-GO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica
(CNPJ) sob o n° 11.006.784/0001-81, com sede no Municfpio de
Novo Planalto-GO.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em

Goiânia, 19 de outubro de 2018, 130° da República.

JOSÉ ELlTON DE FIGUERÊDO JÚNIOR
Protocolo 101838

LEI N° 20.313, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

/~ '">~,--
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 FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA IMACULADA, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurldica (CNPJ) sob o n° 00.145.847/0001-64,
com sede no Municfpio de Hidrolina-GO.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em

Goiânia, 19 de outubro de 2018,130° da República.

JOSÉ ELlTON DE FIGUERÊDO JÚNIOR
Protocolo 101839

LEI N° 20.314, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

Concede titulo de cidadania 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 concedido a ANT6NI0 MACÁRIO CARLOS o
Titulo Honorifico de Cidadão Goiano.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em

Goiânia, 19 de outubro de 2018,130. da República.

JOSÉ ELlTON DE FIGUERÊDO JÚNIOR

Protocolo 101640
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Goiânia, 22 de outubro de 2018.

Encaminhe-se para arquivamento, depois de gravada a sua

tramitação no Sistema de protocolo.'

RUBENS BUEN
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