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FEDÊRÂL Decreto de 17109/92 - proc. Ml n-o 14s54/90 441

ANEXO I

EDITAL CHAMAMAMENTO pUBLICO N.. 03/2022 CONVOCAÇÃOO puBLICA
PARA QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL rVN ÁNrÁ OA SAÚOÉ NtI

Âuntro Do MUNrcipro oÊ unrÃo DA vrróRrA/pR
(

REQUERIMENTO

Ao Exmo. Senhor

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal.de União da Vitória/pR

HOSPIIAL MAHATMA GANDHI, associação civil de direito privado sem fins
lucrativos, inscrita no cNPJ sob n" 47 .07g.019/0001- I4, com sede na Rua Duartina, l .31 l, vila
soto, na cidade de catanduva/Sp, cEp l5.gl0-150o, e-mair ricitacao@mgandhi.com,br,

telefone (17) 3524-3070 neste ato representada pero seu representante legar, Sr. . LUCIANO
LoPEs PA§TO\ brasileim, divorciado, medico, portador do Registro de ldentidade n"
23'180'145-2, expedido pela SSP/SP devidamente inscrito no Cadastro de pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda sob o no 205.467.g9g-g9, residente e domiciliado na cidade de Catanduva.
Estado de são Paulo à Rua Bero Horizonte, n" 1536, centro/sp, vem à presença tre Vossa
Excelência R-EQUERER sua qualificação como organização social na área da saúde, de
acordo com a Lei Municipal no lg37 /2021 .

Número de folhas enumeradas e rubricadas constante no envelope lacrado: 31)/forhas.

Termos em que, Pede Deferimento.

Catanduva/SP, 20 de maio de 2022.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Representado por seu Diretor presidente, Dr. Luciano Lopes pastor

URiDICO

M,G,
ISTO

LRUA DUARTINA, 1311 I JARDTM SOIO I FONE: 17 3524_9070 | CEp: 15810_150 I CATANDUVA_SP
CNPJ: 47.078.019/0001_14 E-MA|L: hospitât@mgandhi.com.br
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ILUSTRISSMO SENHOR PRIIIEIRO OFICIAL DE REGISTRO CTVIL

DE PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE CATANDUVA/SP

HoÊpital Mahatma Gandhi, com sede na rua Duartina no 1.31 1, na

cidade de CatanduvalSP, por seu reprêsêrúante legal Dr. Luciano Lopes

Pastor, brasileiro, filiação Luclécio Pastor e Yara Maria Lopes Pastor.

divorciado, o qual não vive êm uniâo estável, méclico,'CPF no 205.467.898-

89, RG no 23.180.14$2-SSP/SP residente e domiciliado na rua Belo

Horizonte no 1536, Centrc. nesta cidade, endereço eletrônico

liciiacao@mo andha.com br,-vem, respeitosamente à presença de Vossa

Senhoria, requerer o registro da Ata da Asseínbleta Geral Exkaordinária

da pessoa jurÍdica acima mencionada, reallzada em '15/0412021, bem

como o Edital de Convocaçâo de Assembleia Geral ExtraorcÍinária.

Termos em que,

P. deÍerimento.
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sA,ràE É âSSt,r qUÉ SE FAZ!

|@aá rLU*r.d" Púbt a:
MUt{CpÂL. iêi ne !€l dc 28y'S,r68 esI^}UAL !!t nr iO3 t4 ilc .:!10çri

fEoâ^: Dê<rero de r7F9l9! - Pr.r- vr i:1s35Á,ê+gl

EDTTAL DE CONVOCÀçÃO DE ÁSSEMBIEIÀ GERÀL ElffRÂORDrNi-R.rÂ

Hospitel Maherma Gaodbi

CNP!: 47.078.019/0001-14

I.DATÀHOBÀEL@ÀL

No auditório Àmil Zál)a da scde sncial, situaria oa Rua Duartine, ÍL" :i11. Vrla Soto,

Caurduva/SP, CEP 15.810.150, con lo chamada às ó8h00min e 2| chernâda às t 8ir30min .

do dia 15 de ôdl dc 2021 .-

n. ORDEIII DO DLa.1.

Ássembleia Geral Extraodinfuia: 
.

Deübenr sob:e altetaçio estâürtfuia, âÍt 13, § ?Pran-14 zlíea c, ac 31,

alinea 4 c aa, 4L '

4 tlz de abdl de 2i)21.
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HO§PITAL MÂ}LA, tMA GANDHI -

.{TA DA ASSEMBLETA GERAL EXTRAORDINÁRJA

Aos guinzc dias'do mà de abril io ano de dois rril e tintc um, no auditório da scde do

lfuspit8l Mahatma Gandhi. sito à Rua Durtina, n' t 3l l,'neste município de Catanduva-

SP, rcuniram-se os Dirctor€§ Conselho de admidstraçib- e .q.ssociados do Hospiral

Mahatuâ GaÁdhi,'conforme diwlgado no ediral de convocação ineviamente dirulgado e

fixado'na sede do mesno. coofonne previsto no estuuto slcial. Ab€nos os rrabalhs em

2o convoca$o'às 08:30 horrs pelo Sr. Presidenre Luciano Lopes Pastor. que conüdou o

Sr. Marcelo Bauab de CaÍ!'aúo'para compor a mesa e secrüariar os rabalhos. apos a

composiSo da mesa"'r'erificaado a existência do qúnrm estaturáno, passou-se cntão a

ü'atar da deliberação preüsu no mesmo instum€nto convoca!óno: l. Delibcrar sobrt

alteração (§t tutáris. aÉ. 13, § 2o e renurcreçâo dos perágrafm subcequeotes.

altereçâo do eÉ l{, rlterrçiio do .rt. 31,- alínee d,-e rlterrçlo do ârL 41, A

Assernbleia contou com a presença dos direores, do Conselho de ,âdministra$o'e

associados contbrme relaÉo ânexâ. DELIBERÂÇÃO: 1. Deliberrr sobre rltreçio

est tuüirir, rrt. 13, § 2o'c renumerrçio dos p$ignfor snbsequtrteddtereçto &
rrt. f {jdt€rrçno do ert. 31, a}iaer 4 e rltêrsção do tri. 41. Apos a lÊirura da pâuta de

rannião e debats acerca da mesma. o conselho de admidsrra$o' aprovou por

unaniúialâde'a alre$ção do Eslatuto Social do Hosprtai Mahrrma Gandhi, que p,s.a ter

a seguinte redação:'
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PaúSÍt o scganda - Verifrcada a necessidodo de mairis qBen e parc

garurdb as intererrces e fnalídades da assocÍação, o Dbettr Preside*e ott

aa falto deste, o t'ice-Presidente. pod*ó eom'ocar a Áscernbleia C"-td!

Errroatdirbia cor* plozo de 24 hêlas. por ,íeio de coüarric^ção etqiÍo

ftada aa sede da Associrção *'ov o ro heia êlel*ônico eJ/tivo, aedbote

quámn mínimo da cirTgueút., Tarcet*s rtr:is ua do Cansulho dz

ádmirlst tção.|

AtL l1 - CoüDete à Ássamble:a Geral:

c) Delíbe.ar sobe a dâDfuiçio .los adsrrrttstq4üe§, àern coüo a

taia cio Conselhc de .4&inistroção;
Itlr ! da Scced. Com. dc C.tá duvr (SP)
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Art 4t - Bte Estataro apov& plo Consdla ,te -4úinbraçfu' eDt

,lsserr,bleiq Gerd í.fi@rditbiq' especi4l eíte ca,rt'ccadq pca e$e lita,

realiado en ! 5 de abtil .te 2021,' r*oglt üs qnl€rieíes e erúrq em rigçr ru'

data & sua sprtn, açâa.'

finalmente, nada mais havendo a deliberar' esPerou-se o terrrpo necessâno parzr

confecção da presente AÉ e encerraram-§e os trabalhos' a mesma foi objero dc apmvação'

apóssualeitura.smvotaçãounânime,pelaAssembleiaGÊralElEaÔIdrnária.doHospital

Mahatm Gâodhi; iliciada em segunda chamada as 0E:30 horas dcsta dau'

'1
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Marcdo Bausb de Can'alho

Secretário de .tssembleia
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DEl{OiilIrtAçÃO e oa seoe

O HOSPITAL MAHATMA GAXDH!, também
COnlO HOSPTTAL P§IQUIÁ"RICO ESPiRITA

Art. ío -

derignado
MÀHAT}IA cAt{D t{ I, CI{PJ 4?,078.0 í 9/OOO í.í 4, Associaçâo
Civi! de Direlto piavado, sem fins lucratiyos, constituída em2l de abri! de í.968, declarada de UTIL|DADE púBLtCA
FEDERÂL através do Decreto de lTtíííi)t92 _ proc. MJ no
145511904í e ENTIDÂDE FTLANTRóp|GA com certificado
de Entidado Beneficente de Àssistência social, na área de
Saúde, emiildo peto lílNlSTÉntO Oa S úDE, processo 25.
0OO.í0455í/2í012.14 - ilS, renovado pela portaÍia no 233 de
26l03,n014, com sede na rua DuaÉina, n. 1.3íí, vila Soto,
GEP í58íO-í50r' Catanduva/Sp, exerce as atividades
contadas em ses objeto social, em prol da saúdê ê em
defesa da vida, em conformidâdê corn a COI{STITU|çÃO DA
REPÚBUCA FEDERATTVÂ DO BRASIL DE í988, eom os
princípios do S|STEilA úNICO DE SAúDE - sus contidos
nâ Lêi 8.O8O/90, demais Leis Complemêntarês e Ordinárias
que rêgem a rnatéria e na forma do prêsente Estatuto
Sociâ|.'

Parágrafo únicol A Âssoci4ão poderá estênder sua
atuação, a todo o têr?itólio llacionat, isto é, em todos os
estados e/ou municíplos da Íederação Cou DlstÍito Federal,

RJÀDUAÂTliid, 1311 IJARDTt S3TO liltrE tI:5249J;,0r1r:,:.l581iJi5i,CÁ:ÀLi_,,À.Si
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podendo para tal finalidade, abrir eiou fechar filiais,
aÍiliadas, escritórlos e/ou rcpresentaçáo. _

clpÍruro u
DÂs FtitÂLtDÂDEs E DURAçÃo

Art. ?. A Associaçáo, HO§pÍTAL MAHATiIA GÀNDH!, tern
eomo finalidade a promo!áo da saúde, atêndendo ê
audliando os enfermos, com assistência médica e
hospltalar e/ou ambulatoriat em gêral, enyidando todos os
esforços na prelseryação da yida e em deÍesa dos Direitos
Humanos - podendo erecuÍar projetos, programas,
isoladamente e/ou em coniunto com outros l{ospltais,
lnstituições Públicas elou privadas, pessoas fisicas ou
Jurídicas, Organlzações Sociais e/ou Entidadês
Filantrópicas, podendo firrnar contratos de gestáo,
conyênios, acordos, contratos e parcerias em gcrat a fim de
promoyer, manter, desenvolver e incentivar os sêus
objetivos sociais e humanatários paÍa a auto
sustentabilidade e cumprimênto do seu obieto sociât _

atuando com a missão de prevenir e aliviar as mazelas e os
soÊinrentos humanos com êxtÍêma amparciatidade, sem
distirçáo de raça, nacionatidade, sexo, nível social, religiáo
e opinião política, observando os preceitos legais e
realizando, com ênfase na saúdê, as seguintes atavirladês:

I . A!69s7 lndistintamente sob seu têto os doêntes mentais
a que ela recoÍrerem, a todos propoícionaido, dêntro dê
suas possibilidadês, confoÉo, tratamênto nédico e
assistêtrcia esparitual, indepêndentêlllentê de sêr,strt
pagârúes ou náo. "
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ll - Dêsenyolver todas ê quaisquer ações relativas a saúde
pública, quêr pêlo Sistema único de Saúde (sUS),
Secretarias Estadual e tunicipal de Saúde ou ainda, em
atendimento a pârticula res. ..

lll - Itantêr leitos e serviços gratuitos dentro das
proporções estabeleeidas pela leEislaçáo e regulamentos
em vigor.

lV - Promover açôes sociais e humanitárias em úeÍesa da
vida, desenvolvendo Profetos ê campanhas de educaçáo e
conseientizâçáô iunto à sociedade dou poder público e a
profissionais na área de saúde a ftrn dê prêsêrvar a vida;

V - Desenvolver e executar Projetos, prograrnas tácnicos
elou sociais, através de convênios, parceías, co[tratos dê
gestâo e outros corúratos na área & saúde e hospitalar,
compreendêndo, adrninistração, gestáo! em genl e de
pessoal: técnico, admhlstÍativo eíou especializado e
capacitaçáo profissional;'

Vl - Desenvolvêr, poÍ meio da Escola de Saúde, cursos de
graduaçâo, pós.graduaçâo, resirlência médica
(especialização), seminários, afins e similares;

Vll . Promoyer em Unidades de saúde fixas ou móveis,
programas de assisÉncia médica, coletas de exames e
êducaçâo em saúde, com o apoio de voluntári,os e atenção
à saúde da comunidade, em consonáncia conr o slstema
Público de §aúde, Gm suas áreas de irffuência;

ll . Gestão tecnológlca, controlê, trscali:ação,
esinfecção em gsral, a fim dê pÍoteger e evitar possíyeis

hospitalares, higisnizaçáo, conservaçáo, limpeza;
c
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lX . Distribuiçâo de medicamentos, produtos, matêriais êdemais proietos correratos a atividade hospitarar e na área
dê saúde em geral;

X - Promoyer e desenvolver cursos ê treinamentos técnicosê de pÍimêiros socorros, técnicas ds saúde básica, deatendimento ao públieo, fonnando profissionais a fim deauxiliar pe3soas doentes! atingidas por desastrês,
eatáetrofes, epidemias e pandemiasl .

Xl - PrêstãÍ assistência médica ê hospitater ey'ouambulatorial em geral, saúde em atendamerlto à populeção
êarente, em especialr na prêvênçáo, diagnósticos prêcocêse tratameatos de doenças infêcto.parasitárias,
cance;ígenas e patológicas;

Xll . Realizar peequisae cientÍficas, convênios, intercâmbios
com laboratórios, outros hoslútais e centros internacionais
de pesquisas, com cursos, palestras e seminários na área
cientí{ica e saúde em geral;.

Xlll - Realizar Gestão Hospitelar Báslca e ptena, gerir
Hospltal Geral de baixa, média e alta comptexidade,
inclusive, com sarviços de Laboratórios dê patologia eAnálises Glínicas, Radiologia, Gentro de diagnóstico de
imagem e dêmeis Bêrviços de saúde correlatos e similares
a fim de contribuir corn o crescimento do atendimento eprevênçáo à saúde e à vida;

XIV - Execular projetos, prograrnas e Gestão na área de
saúde em geral junto às Gomunidadês, oriêntaçâo básica,prevençáo e atendimento médico em Unidades Escolares,resiôncias, associaçáo de moradores êlou através deUnidade de saúde;
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XV. Gerenciar e operacionalizar sêryiços técnicos de saúde
em suas divensas áreas no Âtendimento na Atençâo Báslca,
na iilédia, na Alta Gomptexidade e na Área AmbulatoTiel,
com seliços de Glinica illálica, Gtiniea psiquiátrica, Clinica
Pediátrica, Neonatal e UTI lnÍaotil e Adulta, de Ginecologia,
Obstetrícia e lf,astologia, de Ortopedia e Traumatologia,
Gastroenterologia, Radiologia, Serviço de guco taxilo
Facial, Senriço de Anestesiologia, Serviço de Dermatologia,
OÉomolecular, Saúde do Trabalhador ê ãfins, sendo o rol de
espêcaalidedes exemplificativo e nâo taxativo;

XVI . Fomentar o desenyolvimento de políticas púüticâs rrê
Saúde, nas árêas dê atençáo à Saúde da Hulher, Saúde da
Griança e do Adolescente, Saúrle do Homem, Eaúde da
Pessoa ldosa, tra área psiquiátrica e prevençâo do Gânce4

XVll - Promover a gestáo e terceirização de recursos
humanos e gerais de hospitais, postos de saúde, clínicas,
abrigos e estabêlecimentos similares, bem como eontratar
êmprêsas e/ou errtidades do mesmo obieto sociâl para
oxecutar o mesmo tipo de sêrviço na área de saúde, sob e
responsabilidade da instituiçáo;

XIX - Viabilizar, por meio de articulaçõea com os setores
Públicos e Pívados, o financiamento para construçÉo ê
restauÍ.ção de Unidades de saúde ambutatoriaas ê
hospitalareo;,
XX - Promover em Unidades de saúde ou Unidadês móveis,
pÍognamas de assistência médica, coleta de exames,
vasando uma melhor e mâas amplâ cobertgra de alenção à
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XVlll . Promoyêr açôes que visem o incenfivo à construç;ão,
reforma ou rcstauÍ:tção de unidades de saúde ambulatoriais
e ho3pitalares;



c0 s08 §.

t62---
: rEL

XXI - Atuar nos projetos educativos, sensibalização
humanizaçâo no âmbito municipal, estadual e federal; .

e

c0

XXll - Desenvolver atividades e proietos de saúdepreventiva, voltados à preparaçáo da pessoa adulta, dapêssoa idosa, ,oyens, crianças, adolescentes,
afrodescendêntês, de gêneros e dos poÉadores de
necessidades especiais (fÍsica, auditiva, mental, visual e
múltipla) e r.suários de drogas lícitas e ilícitas;

XXlll - Promover a assistência à saúde e e cldadenia dê
pêssoas carentes de recursos ou corn acolhimento nas
unidadês assistenciais sob sua gestâo, poÍ mêio de espoÉe,
da informação, de doações, de apoio mateÍial elou por meiose ações corrêlatas para atender às necessidades e
car€ncias, especialmente a reabilitação física e intelectual;

XXIV - Desenvolver pÍogramars e proietos voltados à Saúde
dos Afrodesccndêntes, Saúde dos lndígenas e Saúde dos
Doentes Mentais; .

XX\í. Desenvolyar progÍamas e açõês de educação e de
saúde, incluindo prevenção de HIV-AIDS, DST e consurno de
álcool e drogas i!ícitas em CêntÍos de Aprúo ou Un&lades
Amhrlatoriais, da própria organizaçáo ou de parceiros;

XXVI - ExêcutaÍ outros serviços correlatos na áreada saúde,
com ênÍase no Programa de voluntariado, com o obietivo de
propieiar à pessoa canente e sem rêcursos, o apoio
psieossocial e material gata supêrar orr reduzir as
deficiências, o sofrimento e a falta de informação rlo
paciente e da sua Íamília;
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XXVII - Promover e apoiar o desenvolvimênto técnico,
cientifico, administrarivo e operacionar nas árêas de saúde,
educaçáo, inclusão social e digital através da realizaçáo dee3tudos e pesquisas técnicas e/ou cientificas, quepossibilitem a transfeÍÉncia de conhecimenlos
imprescindíveis ao incentivo e a produção de teenotogias
alte:nativae;.

uvlll ' .Produzir, disponibilizar e comerciarizar materrât
dirlático, científico, publicaçôes e outros materiaas
destinados à divulgação e informação sobre as aüyadades
da Associaçáo desde que o produto desta taansaçâo revêrta
integralmente para a consec[çáo dos seus objetivos;.

UIX - Organlzar-se como um centro de referêncla
especializado nac áreas relacionadas ao sêu campo dê
atuaçáo, sislemaüzando, disponibitizando e disseminando
ao públaco em geral lnform.ações relativas ao sêu objeto
social;.

c

XXX - Posslbilitar a capacitaçáo, qualificaçâo e
aperfeiçoamento dos profissionais quê atuam em áreas
compatívens com seu obJetivo institucional, por intenrÉdlo
de cursos, seminários, oíicinas de trabalho entre outros;_

XXXI - Prornover a eeÉifieaçáo da qualidade na gestào de
entidades ras áreas relacionadas ao campo de atuaçáo da
Associação para lnstituiçóes príDlicas elou privadas;

XXXII - Gaptar e gerir rêcuÍsos pare a constitulçâo de um
fundo patrimonial yisando a piomoçáo das caüsas gue
constituem seu objeto sociat, sendo que o patrimônio e
rendimentos amealhados sêtáo mantidos e aplicados nas
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FLS oIXXXlll . Executar atividade médica ambulatoriat restrita a
consultas, Unidade de Tratarnento tnlensivo móvel, serviços
móveis de atendimento a urgências, atividades de
assistência social prestadas em residências coletivas eparticulares, atividades de centrios de assistêneae
psicossocial, atividades de assistência a deficientes fÍsicos,
imunodeprimidos e convalescentês e centros de apoio a
pacientes corn câncer e com AIDS.

XXXIV - Executar atividade médica ambulatoriel restÍita â
consultas, assim entendidas as atividades de consrltas ê
tratamento médico prestado a paciêntes êxtênros, como
CentÍos de Assistêneia psicossociat (GApS), Unidades
Báslcas de Saúde (UBSf e Ambulatórios Médicos de
Especialidades (ÂME), realizadas em clinicas, consultórios,
ambuletóÍios, com ou sem equipamentos de Raio-X, Fostos
de assistência médica, clínlcas médices, oftelmol{ígicâs ê
policlínicas, clínicas de empresas, cêntÍos geriátricos bem
romo clinaeas geriátricas, serviços e empÍeses
especializada:i êm medicina do kabalho, bêm como,
rêalazedas no domicilio do paciente, outros serviços de
saúde em C!ínicas Odontológicas com ou sem EquipatrGnto
de Rai,o-X, Horne-Care, Seruiços de Re,moçáo (UTt móvel,
remoçrâo báslca e rêsgalê) Acupurtura, Enferrnagem,
Fisioterapia ê Terapia Ocupacional, Fonoaudiologla,
I{utrição, Psicologia, prótesê Dentária, Hemodiátise,
Hemoterapia, BC?G, Glínica de Estética Tlpo l, Gtínicas dê
Estétice e Girutgias Âmbutatoriaas tipos ll e lll, Gtínicas de
Vacinaçáo, Glínicas de Reproduçáo Humana e Banco de
Sêmen e Lavanderlas Hospitalares tsotadas;
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X.Dry - Executar sewiços de UTI móvel, assim
compreendidas as atividades de unidadee móyeis terrestres
(ambulâncias, entrG outras denominações) e aéreas com
equipameütos análogos aos usados nas unidades de terapia
intensiva ê com a prêsênça dê divêrsos pÍoflgsionâas, como
motoÍista3, pilotos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e
médicos preparados para realizarêm, êm suas instalações,
atendimento a urgências, inclusive para realizarem
pequenas intêrvençõês ciúrgicas, chegando precocemente
à vitimâ após ter ocorrido alguma situação de urgência ou
emergência de natureza elÍnica, ciúrgica, traumática,
obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, êntrê outÍas, quê possa
levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a moÉe, reallzado
em âmbito prêhospitalar, eonectando as útimas aos
recuÍsos qua elas necessitam ê com a maior brevidade
possível, com atendimsntos em gualquer lugan residências,
locais de trabalho e vias públicas;

X)O(VI - Executar serviços móveis de atendinrênto a
urgências, excêto por UTI móvel, compreendidas as
aÍiyidades de unidades móveis terrestres (ambulâncias) ou
aéreas destinadas a prestar atêcdimênto de urgência com a
assistência de médicos. Inclui os sêÍyiços das unidades
móveis do setor público para atendimento a urgêneias lora
dos domicÍllos (SAHU) e as unidades móyeis de ãtendimênto
a urgências ligadas a seguiadoras e planos de saúde,
cheEãndo pnãÊocertênte à vitirna após situações de
urgência ou emergêneia de natu!êza clÍnica, cinitgica,
traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, êntrê
outras, que possa leyaÍ â sofrimento, a sequelas ou tnêsmo
a moÉe, ern caráter prêhospitalar que visa conactar as
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vítirnas aos recursos quê êlas nêcêssitam e com a maior
brevidade possível, vantê ê qüatro (24) horas, por meio da
plê3taçâo de orientações e & envio de veícutos tdpurados
por equipe capacitada, realizando os atendimentos em
qualquer lugan residências, locals de trabatho ê vias
públicas, com equipes que reúnem mâlicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagêm e condutorês socorristas;

XXXVII - Execütar atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas e partic[lares não
eepeciÍicadas attêraorrnente, incluindo diversos serviços
nas áreas sociais com alojamênto ou sem aloiamento
podendo sêr em nível integral ou parcial, náo especificados
anÍeriormentê, como os centroa correcionais, centrts de
reabilitaçâo social, do setor público ou privado;

XXXVlll - Executar ativldades de centÍos de argfstência
psicossocial, ofetccendo cuidadoa inlensivos, serni-
intensivos ou nâo intensivos e pacientes em soffmênto
psiquico diagnosticados como neuniticos graves ou
psicóticôs que podem iá ter ou não histórlco de antemação
elou tratamento, no setor público ou privâdo de saúde
mental, atendendo a indayüúos com translornqs mentais
relativamente graves com o obietivo dê tratar a saúde
mental de forrna adequada, oferecendo atendimento à
população, acompanhanento clínico e promovendo a
reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho e ao
lanêt a fim de foÍtalecer os taços familianes e comunitários,
nas rnodalidades de tratarnento lntensivo, sêtrti-intênsayo, e
náo intensivo, eorúormê a nêrces§iadadê do indivíduo,

tando atendirnento clínico, acolhcrdo e atenrlendo ts
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pes§oas com transtofnos mêntais grayes e persistentes,
pÍornoyendo a inserçfu social da§ pêssoas com tfan§tomos
mentaia por meao de açóes intersetoriais e a reinserção
social do indivíduo através do acesso ao trabalho, lazêr,
êxêrcício dos direitos civis e foÉalecimento dos laços
familiares e comunitários;

XXiXIX - ExecutaÍ alividades de assistência a de{icientes
íisicos, irnunodeprimidos e convalescentes através de
lornecimento de serviços em residônclas cofetivas cuios
moradores sáo deficientes Íísicos, imunodeprimidos ou
conval,eecentes que nâo têm condições e/ou não desejarn
viver de forma independente, Íomecendo alojamento,
alimentação, cuidados médicos e psicológicos, serviços de
enÍêimagem ê de acompanhantes;

XLI - Desenvolver atividadês de laboratório de anatomia
patológlca e cilológica, tais como, êxames citológieos,
êxames citopatológicos e exames histopatológicos; Apoio à
mêdacina legal, autópsias, peç;as biológicas, teste de Dl{Â
para deterrainaçáo de paternidade.
XLll - Executar as atividades dos taboratórios de análires
clírricas, atividades dos laboratóiios de biotogia molecular,
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XL - Organizar.se ou promover a gestão, comparlilhada ou
autônoma, de Cen&os de apoio a pacientes com câncer e
com AIDS, prestando serwiçns corno consultast tratamentos,
intêrvençôes ciúrgicas, acompanhannento clÍnico, cuidados
médicos e psicológicos, sêrvaçoa de enfermagGm ê dê
acompanhante;

de patologia clíniea, laboratório de análise
da
Dr.
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clinicas em unidades nxíveis, senriços de patologias
clínicas, postos de colata taboratoria!, coleta de sangre e
urina para laboratórios. -

Xl.lll - Desenvolver os serviços dêsfinados ao tratamênto de
pacientes com insuficiência renal crôni.ca nas modalHades
de hemodiálise e diálise pêritonêal, seriços de nefrologia.

XLIV - Desênvotver serviços que reatiram exames ale
tomograf a computadorizada.

XLV - ExecutaÍ s sen içqs de radiodiagnóstico, tais como,
radiologia médica e odoãtokigica, densi-tornetria óssea,
hemodinârnica, medlcina nuclêer, rnamografiia, iuoroscopia
e serviços de diagnósüeo por irnagem eom uso dê radaaçào
ionizante, laboratórios radiológicos em uoirlades móveis.

XLVI - Rçali:ar sewiços dê
ultrassonograÍia e ultrassom.

XLVII - Executar os serviços de diagnóstico por registro
gráÍico - ECG, EEG, polissonogmfia, audiorhetria e oütros
tipos de sewiços de rliagnóstico por registro gráíico,

XLVlll - Executar os sewiços de diagnóstieo por nrétodos
ripticos, tais como, as endoecopias digesti_vas,
rêBpiratórias e outrias.
XLIX - Executar os serviços que realizam euiÍniotêrapia, isto
é, a administração de drogas citostásti-cas para o
tratamento de paeie'ttes com neoplâlsialr, rlevidameltte

dadê.
3524-31?, j CiP: 15810-r5Õ i CAIÁi{DUYA-!r
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L - Executar os sên lços prestados por hemocentros,
núcleos de hernoterapia, unidades de coleta e transfusão,
unidades de coleta de aangue, centrais de triagem
laboratorial de doadores e agências transfuslonais e os
demais serviços de hemoterapia.

LI - Executar os serviços de titotripsia, isto é, aqueles que
realizam a eliminação de cálculos renais por meio de ondas
de choquê de sltra-som.

Lll - Desenvolver e executar as atividades dos bancos dê
células e teeidos humanos, dos bancos de ossos, banco
olhos, banco de pele e banco de órgáos quando realizadas
em unidades indêpêndêntes de hospitais.

LIll - Exeeutar os exanes de função pulmonar, taas como,
êspirometria, oxigenoterapia, os outros serviços de
complementaçáo diagnóstica ê teraÉutica não
especif icados antêri,omêntê.

LIV - Executar e desenvolver atiyidades dê gestão e

consultoria na área da saúde, desde o seu planêiemento
administrativo g€nal e controle de acessô ao serviço,
atuando na asslEtência pré-hospitdar e interôospitalar.

LV - Atuar e prêstar §eruiços de Asistência Socaal ê
rconselhamentos nos quê se reÍere à proteção social básaca

e Épêcial prestan os a idosos, adultos, iovens, crianças e a
incapacatados, por agências do govêrrlo ou por organazaçÕes
privadas. Estas atividades incluem visita e cuidados diários;

M vlTO I fONE: 17 3r?4-g?i0 | CEP: $41G150 I CÁTÁ,{OUVA-SP
14 :-MAIL: hospltaleíiganqhi.com-br
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As atividades de assistência socaal a reÍugiados, vítimas de
catástrofus, imigrantes, êtc. as ataúdadês de orientação e

aconsêlhamento a crianças e adolescentes o fornecimento
de infra.estrutura (aloiamento, alimentaçáo) diurna e

notuÍna pana desabrigados e paÍa outros grupos sociais sem

capacidade momentânea para se cuidarem as atividades de

aconselhamênto ê de orientação familiarr inclusive em

questõês orçamentárias e atividades de reabilitação

Yocacaonal para desempregados.

LVI - Atuar, pÍestar seÍviços elou desêívolver atividades de

gestão e/ou consultoria em ambulatório odontológicot

clinica odontológicar pública ou particular, consultório

dentário, consultório odontoaógaeo' outrls atividades de

odontologia, pronto socorÍo odontológico' unidades móveis,

terrestres, pluviais ou marítimas para consulta odontológica

e outÍa6 atlvidades correlatas.

LVtt - Atuar, Prestar servaços elou deserwolver atividades de

gêstáo ou toeaçâo em serviços de lavagem de roupas

industriais, uniformes, rouPas de cama, mesa e banho,

toalhas, enxoYais, specialmente Pd?e unldadês

ho6pitatares ou estabelêcimentos de saúde em gelal,

inclusive terceirizando tlo todo ou êm Patte ê se aecessário

lor. '

Lyllt - Atuar, Sestar serviços e/ou desenvolver atividades

de gestâo e/ou consultoria em Unidades Básicas de Saúde,

postos de saúde, polictínicas, postos avançados de saúde'

para a Promoçáo da 3aúder a Prêvênção dê egravos'

tÍâtamento e a reabilitaçáo.
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LIX - Apoiar e elaborar ações e proietos nas áreas
educacional e cientiftca, de modo a estimutar o
desenvolvimento da educaçáo assim como o
reconhecimento global da importância da educaçáo na
sociedade.

§ l" . Para atingir cs oôjetivos do inciso LVltl, a Âssociaçáo
promoveÉ as seguintes atiYidâdes:

| - Elaboração, organizaçâo e promoçâo dê programas ê
proiêtos educacionais que estimulem o ensino;

ll - Discussão sobre ações, métodos e eventos que possam

aumentar o interesse Fêla educeçáo de alto nível;

lll - Realização de êventoa e competlçôes de caráter
educacional e/ou científico de âmbito municipal, estadual e
federal com a finalÍdade de incentivar o estudo de crianças,

iovens e adultos;

lV - Promoção de intercâmbio entre instituiçóes congêneres

em âmbito nacional e internacional;

V - Preparação e execrçáo de cursos, debates, estudos e

pesquisas eientÍficas;

Vl - PaÉicipação em eventos, simpósiosr congrêssos e

competições de caráter social e educacional; ,

c dt
,",,d§gx8Ílt€üL?ntãis ou náo governarnentais,
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nacionais gu estranseiras, eom interesses similares aos da
Associaçáo, pala o desênvotvimento de proietos comuns,
troca de informações, tecnologias e conhecinrentos, para a
realiraçâo de pesquisas, trabalhos de campo, êxposições,
palestras, cunsos e atiyidades edueafivas sêmpre ligados ao
interesse da Associaçáo. -

Yll! - lncentivo ao voluntariado ê ao empreêndedorismo nas
atividades êducecionaas;

lX - Desenvolvimanto de
educação inclusival -

proletos para promoção de

X - Divulgação dos projetos realizados através de Bo{etins
hÍormativoa sobre os trabalhos reali:ados pel,a Âssociaçáo;-

Xl - Desenvolvimento de cursos miniatrados à distáncia
(EAD), seja de fonnaçáo en nível técnico ou superaor,
voltados aos profissionais de anteressê da Àssociação;

Xll - Planejamento, desenvolvimento e implantaçâo de
currsos presenciais e ou à distáncia (EAD) ern nÍvel técnico
ou superior, de formação, graduação ou pós-graduação,
destinados à qualificação dos profissionais e nas áreas de
intêresse da Associaçáo. '

PaÉgrafo Segundo - A Associação poderá sê qualifieaÍ
como ORGÂ!{IZAçÂO SOCIAL - OS, em consonância com a
Lei Federal no 9.ô37198 e demais Leis especíFeas qüê rêgêm
a rnatá?ie 

, 
craeüas Fêlos Estados ê/ou ltrunacapios da
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Parágralo Tereeirp - A Associação, H03P|TÀL IçAHATHA

GAI{DHI será devidarrente regisúada nos Conselhos

competentes às suas área de atuaçáo preústas no

ptesente Estatutor ern conÍormlüadê ao sêu obiêto social e

fi nalidades aqui pÍêYistas.'

ArL 3" - A Associ4ão' ltOSPlÍAL llAHATlrIA GA*DHI, em

atuagáo junto a Adlninistr4tu Públicít' na gÍática de todos

os atos que lhe ciomPotem' aglÉ ern estrita obsêlYàrcia acs

prileÍpios consülucionais exPlícitos Princípio da

Legatida&, lmpessoalidade, Horalidade, Publlcidade'

Eeonomicidde e Efieiência, prestando seus seroiços de

Íorrna a atendê. as comptências que lhe atribuem o

presente Estatuto-

ArL 4'- Â duraçfu da Associação é por prazo indeterminado

devendoexistirrinicae€tritâmeíteporvontadedeserrs
menÉÍos, e nulÉa Por coneêssôes, detetmin4ões ou

imposiçôê3 dciais, observada a Lqisl*fu Yrlgeüte'

CAPITULO III
DOS ÀSsoclÁDos
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Art.so- O quadro dê mêmbrôs da Â8§@iaçâo' HosPital

Hâltatma Gandhi, composto de F€â§oas idôneas' d€

qualquer nâGion#ader crêdo dou 
'qrat 

que 5e disDonlEtn

â intêg.ar esforços no sentido de dcançar seus obietives'

tendo a divisáo do5 mÊmbros associados nâs segrlilrtês

categoÍia3! '
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!1. Beneméritos; e
Itl. Golaboradorês.

Parágrafo Primeiro - Sâo considerados membros efetivos as
pessoas físicas, sem impedimêntos tegais e membros
integrantes ê atiyos da Augusta e Respeitável Loja
§inrbólica Dr. Gartos Reis n" 2g, que contribuem com
recur§os financeiros pana a concretização dos obiativos da
Âssociação e que podem concorrer aos cargos de direção
desde que estejam em pleno exercício de seus direitos civis;.

?atágrafo Segundo - São considerados mernblos
Beneméritos, pessoas físicas que deixaram de ser membros
efetavos e/ou pessoas escolhidas na sociedade qrrê sê
destacaram profissionalmente ou nas áreas que atuam,
cuios nornes serão sugeridos para votaçfu pelos membros
efetlvos, levando-se em consideração os objetivos em
comum com a Âssociação e os beneficios trazidos com sua
notoriedade paÍa os fins almejados pela Associagâo, que
contÍibuêm financeiramente para a concretizeção dos
objetivos da Associação, devidamentê aprovados pelo
Gonselho de Administração, sem direito a votar ê ser votado.

Parágraío Terceiro: São considerados membros
Golaboradores pê!3goas físicas ou juridicas {Eê,
identillcadas corn os obiêtivos da Associaçáo, aprêsêntadas
pelos membros eÍetivos e aprovadas pêlo Conselho de
AdminastÍeção, sem darêito a votar e ser votado, bem como
todas as pêssoas físi,cas e/ou juridicas, sem impedimento
logal, quê yênham a êonlribuiÍ na execução de proietos e na

Oficrll d. R.gBlro CrYil óa! Ptaroll Ntlüta'..
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realizaçáo dos objetivos
financelramente. ,

da Assocaaçáot inclusive

Parágrafo QuaÉo: Gada categoria de associado, têÉ o valor
mínimo da contribuiçâo mensal êstabêlecado pela DiretoÍia
Executiva e aprovado pelo Conselho de Ádministração,
sendo os respectivos valors rlivulgados e afixados na sede
da Asaociaçáo.

Art. 60 . A Associação permi lirá a entrada de novos
Associados, desde que deyidamente inscritos e com
ap'.vaçáo por maioria absoruÍa pera Assernbrera Gerar e
Gonselho de Administraçáo, de acordo com os interesses e
Principios Éticos e Horais da Âssr6r6i2ç5o, môdiante a
apresentaçáo dos documGrtos solicitados pera Diretoria
Executiva. -

PaÉgraío Único - poderáo ser admitidos novos associados
na catêgoria de membros e{elivos, advindos das demais
catêgoÍias ou não, mêamo que náo seiam mernbros
integrantes e ativos da Augusta e Respeitável Loja
Simbólica Dr. Garlos Reis no 29, desde que indicados por, no
mínimo, 03 (três) associados efetivos ê aprovados na fornra
do caput deste aÉigo.

Art. 7(, - §ão os prineípios éücos e moriais da Associaçáo:

a) Respeitar as regras e disposições deste Estatuto;
b) Rêspeitar â Constituiçáo ê as Leis de cada local de

d. lnt ô tl
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c) Zelar pelas causas humanitárias;_
d) t{âo participar de greves e manifestações que venham
causar prejuÍzos à imagem da Àssociação, contnaÍlando os
princípios tegais; .

e) DeÍender os bons costumes da família, célula máterd da
sociedadq'
f) Ter conduta idônea e irreparávet perantê a sociedade;
g) I{ão tumurtuar reuniôes e/ou Assembr,eias e/ou apÍesêntar
maniÍestações que preiudiquem o seu regutrar andamênto deforma desnecessária e/ou sem motivos quê as
fundamentem, no intuito exclusivo dê fomêntar a discrÍrrdia
entre os Associados.'

Art, 8o Os Associados nia condição de memôros da
Associação participarão atiyamente das ativadades por ela
exercidas, sendo sua condlçáo de Associado pessoal e
intransferívet, ressatvado o direito de ser r€prêsêntedo poÍ
procuraçáo nas eleiçôes.

AÉ. 90 - São direitos e deveraé dos Associados Efetivos,
Beaeméritos e Gotaboradores da Associaçào:-

a) PaÉicipar de todas as atÍyidadês promovidas pela
Associaçáo, atos solenes ou evêntos comêElorativos,
cooperando com a Diretoria e/ou Gonsetho de
Àdministraçáo sempre que solicitado;.
b) Golaborar eíetivamente para que a Enüdade atcance
seus obletivos soeiais;
c) Gumprir o Estatuto e acatar as deliberações da
A§ser[àlêia Gerel, rta Daretoria Exeêutava ê do Gonsêtho dê
Adminis Íresas; a! NaluÍal!c
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d) Defender a qualquer têrüpo, perante órgãos públicos
e/ou Privados, os membros que comÉem a Entidade e os
interesses da Associação..
e) Respeitar a hierarquia e obsewar o respeato mútuo a
todos os associadosl ,

ll Zelat aêrnpre pela imagem e bom nome da Associaçáo.

Parágrafo Único: Os Associados náo respoadêm, nêm
mesmo subsidiariamente, pelos êncatgos assumados pota
Associação.

Art. íO . 0 As3qç;6do gue descumprir o que determina o
presente Estatuto ê/ou contrariar os Dêveres ê Íêdr os
Princípios Éticos e Uorals aqui detêrminados, ou ainda
tofltar-se inconveniente para os ptog{ísitôs da Âssociaçãor
poderá ser exctuído'do quadro de assocaados aprís a
aprovaçâo da Diretoria.e do Gonselho de Adnúnistraçáo,
sendo-lhe assegurado o direito do contÍaditório e da amFla
de{esa, na forma do aÉigo 57 do Gódigo Civil.

Parágrafo Primeiro - As penas seÉo aplicadas pela Diretoria
e Gonsêlho dê Administraçáo, em despaeho fundamentado
exarado pelo Presidente e poderáo consütuir-se em:- t -

advertência escrita;'- !l . suspensáo pelo prazo de 30 (trinta)
dias a 2 (dois) dois anos;'- ltt - exclusão por justa causa. As
penalidades, ao sêretn aplicadas, serão graduadas
corúorme a gravidadê da falta, em processo administrativo
no qual 9e garanta ao acusado o direito ao contraditório e
arnpla deÍesa, eplicando-se subsidiariamênte, as regras do
Gódigo de Processo Givil, naquilo êm que for omisso o
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PaÉgrafo §egundo - Configura-sê justa c.usia para exclusão
do associado; os atos praticados assim consideradoo
aqueles que possam pôr em risco a continuldade da
Associação, atos que assim sáo discriminados, a critério da
Diretoria e do Gonselho de Administração à gradação
prevista no parágrafo primeiro acirna mencionados: I - grave
violação do Estatuto; - ll- contrariedade aos direitoe e
devercs ê aos principios éticos e morais descritos no
presente Estatuto;' lll - falta de contribuição obrigatrír;ia
por 3 (três) -""""í lV - atividades quê contÍariem deêisõês
da Diretoria Executiva, Gonsclho de Administração e
Âssembleia Geral; -

Parágraío Tereeiro - Â ausência de 3 (três) contribuições
obrigatórias implicará no direito da Diretoria enviar
correspondências elou avasos em Assernbleias, preservados
os nome3 dos referidos contribsintes que se encontrem em
atraso, ê pêrmanecendo a inadimplência por 9O {noventa}
dias, os referidos Àssociados nâo poderão participar de
nenhuma atividade relacionada à As-sociaçáo ficando a
Diretoria na prerrosativa e dirêito de excluir o rcferido
Associado inadimplente por justa eausa. '

ParágraÍo QuaÉo - Gaberá ao Presidente receber a
dênúncia, dirigir e instituir o proceslDo administrativo e levar
seu relatório à votaçâo da Diretoria Executiva e Gonselho de
Administração, no prazo de 30 (trida) dias, prorrogáveis por
rnais 3O (trinta), a seu iuÍzo.

ParágraÍo OuiÍto . Da dêcisão que aplicar penalidade ao
reeuÍso, 1rü5 efeitos dêyolútlYo ê

(quinze) dias; contados da

3-i24-94?ô I afÊ. 1581G150 C)letjtiYÀ-S2
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clência expressa do interessado, à Assernbleia Geral, que
se reunirá eepecialmentê para easa iinalidadel .

Parágrafo Sêxto - lrlo caso do intêressado, durante o
processo administrativo, encontrar-aê em luEar incarto e
não sabido, todas as intimagôês a ele dirigidas sêtáo
afiradas na sêdê da Aesociação, com prazo de 30 {trinta)
dias, onde, Íindo referido prazo, dar.se€o como feitas as
inümaçôes pafta os fins processuais acima previstos.

Parágrafo Sétlmo - Para iulgamênto do rêcurso previsto no
PaÉgrafo QuaÉo, a Assembteia Geral Extraordinária deverá
ser convooada êrn data não supêrior a 6O (sessenta) dias da
apresentação do recurco e a decisáo será dada por maioria
simples de votos. '

Art. íí - O Associado que quiser se retirar da Associação
podêná farê-lo a qualçrer momêrrtor' mêdiastê requerimento
por escrito - por motivos de foro íntimo elou outrâs
justiÍicativas, ficando a Associação na obrigação de
promovêr Àssembleia, no pnezo máximo de até 9O (noventa)
dias para homologar a refirada & referido Associado e
substitsÊlo; quando for o caso, elegendo e/ou nomêando
outra pêôsoa paria ocúper sêu cergo e/ou exercer suas
Íunções quando ocupar cargo.

Parágrafo Único: A renúncia não desobriga o assocido
renunclante do pegamento dê todas as contÍibuiçõês
deúdas, antêriormênte a data em quê seu pedido venha a
se toÍnar eretivo.
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DÂ E§TRUTURÂ ORGAXIZÂCIOI'AL

Art. 12 . A Associação terá como órgão de Dellberaçáo
Superior e de Direçáo, um Conselho de Administração e uma
Diretoria Execu va, definldos nos tennos do presênte
Estatuto, sendo asseguradas ao referido Conselho a
cornposiçáo ê atÍibuiçôes normativas ê de controre básicas
pÍeyistas na Lei Federal n" g.637/9g e demais Leis Estaduais
elou Municipais e/ou ainda do Distrito Fedcral que regem a
Qualificaçâo das Entidades como Organizaçôes Sociais.

Parágrafo único: São
Mahatma Gandhi: "

órgáos da Associaçáo Hosgtal

a)

b)

c)
dl

A Assembleia Geral;
A Diretoria ExecutÍva;
O Gonselho Fiscal;
O Gonselho de Administraçâo;

Paatoa
l.rW)c

sEçÂo t - DA ASSEiltBLÉn GERAL

Art.í3 - A Assembleia Gera! é constituÍda por todos os
Associados que satisfaçann as exigências deste Estatuto ê
se reunirá, ordinariamente, uma vez por ano, até o flnal do
rnês de abril para aprovaçáo do Balanço patrimoniat e das
contas do exercício anterior, ê em ano de eleiçáo para novo
mandato, sêndo esta também êm junho ê,
extraordinariamente, quando os interesses da Âscociação
ao êxiglr e na forma aqui prêyasta..

Oficrrt dc R.grs lro C,vit (Íaaad
, ari,
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PaÉgrafo Primeiro. A convocação da Assêmbleia Gerat seá
fêita pela DiretoriA pelo Gonsetho de Administração,.
Gonselho Fiscal elou í15 (um quinto) dos assoclados .quates

com as obrigações sociais e se fará com antecectêneia
minima de 3 (olto) dlas,.por meio de comuracação escrita
fixada na sede da Associação e/ou publicação em jornal que
circule no município.

Parágrafo segundo - Verificada a necêssidade de matéria
urgente para garantir os interesses e finalidades da
associaçáo, o Diretor presidente ou, na falte de3te, o Vice-
Presidente, poderá
Extraordinária com

dr Co
ut ainL

eonvocar a Assembleia Geral
prazo de 24 horas, por meio de

comunicaçáo escrita fixada na seds da Asociação e/ou
outro meio eletràrico eíetivo, nedlante qurívurn minirno de
cinquenta poncento mais sm do Gonselho de AdministraÉo.

Parágrafo terceiro - A Assembleia Geral reunir-sa-á ern
primeira convocação com metadê maig um dos associados
e, em segunda convocaçâo com qualquer número..

Parágrafo quaÉo . As deliberaçôes da Âssembleia Geral
seráo tomadas pela maioria dos assciados presentes e
trenscr,tas em ata, obrigando a todos os associados, mesmo
aos que nâo tenham eomparecido,.
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Parágrafo quinto - A Âssembleia Geral seÍá presidida pelo
Presidente da Associação e secretariada pelo Diretor
Secretário, na ausência do presidente será ela prêsidida
peao Vicê-Pregadentê ê, êltr câsô de augêrrcia dêstê, p€llo ío

ü
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Secretário e,
Estâtuto..

assim sucsssivamente, na forma dêstê

PaÉgraío Quinto - O voto na Asecmbleaa Geral é pessoal,
porém perrnitida a rapre!êntaçâo de sm sóEio por outro,
mediante proeuração..

Art. í4. Gompete à Assernbteia Geral: .

a) Dêlibêrar sobre assuntos pGrtinentss ao
objeto social de lnstituiçâo, ressalvados os de
competência privativa
Administração;

do Consetho dê

b) Dellberar sobre assuntos gerais, excetos os
de competência exclusiva
Administração;

do Goaeelho de

c) Dellberai sobre a destituição dos
administrdores, bem como a alteraçáo do
estatuto social, com apÍoyação de, no míninro,
2U3 dos membros do Gonse$ro de Admhristraçáo.tíi€lrl (la Rca
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e se reunirá, ordinariamente,
extraordinaíamente, semprê
Presidente. -
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ve. por mês, e,
convocada pelo

Art.'t 5 - A Diretoria Execuüva sêÉ eleita e designada
exclusivamente pelo Gonsetho de Administraçáo para um
mandato de 4 {quatro) anos, podendo haver reeleiçâo dos
membÍos pâra o mêsmo cargo e será composta de um
Diretor Preaidente, um Diretor Vice-presidertê, um Diietor
í" Secretáriol um Diretor 20 Secretário, urn Darêtor ,o
Tesoureiro e um Diretor 2o Tesourêiro, um Diretor de
Patrimônio'e í" e Zo Diretor Jurídico ê í" ê 2. Diretor de
Compras.

Parágrafo Único - Â Diretoria terá poderes de adrninistração

a) Cumprir ê farê? curnprir as disposiçôês destes
Estatutos e as resoluções da Assembleia Geral;
b) Promover a arrecadaçáo e a contabilidadê da
receita e da despesa, determinando a súa escrituração
em liyro póprio;
c) Organizar e apÍêsentar em reunião do Conselho de
Administraçâo o Íêlatório de atividades e as contas do
exercício antêrior, acompanhados sêmpre, de parecer
do Gonselho Fiscal;
d) Gonvocar as Âssembleias;
e) Desagnar comissões, grupos de trabalho ou
associado para estudo e soluçáo cte assuntos dê
interesse da sociedade
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Art.í6 - Gompete à Diretoria Executlva: .
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0 AutoÍizar a contratação e demi+sáo de
empregados e estabeleser a respectiva remuneração;
g) l{omear os membros do Conselho de
Administraçâo; .

ArLl7 - A Diretoria reunir-seá no mínimo uma ye:z ao mês
com a prerênça de pelo menos mêtadê dos seus m.embros,
registrando.se em ata as suas deliberaçóes, que sêrão
tomadas por maioria de yotos dos presentes.

Parágrafo Primeiro - Os Diretores teráo, individualmente, as
atribuiçõês que lhes forem fixadas neste Estatuto Social.

Parftlrafo Segundo - A Associação não remunera nêm
concede yantagens e/ou benefícios sob neohuma hapótêsê,
poÍ qualquer forma ou título, a steus associados,
consêlheiios, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

?arâ4gralo Terceiro - A Associaçáo podeá remunêrar seus
Diretores mediante aprovação da Assembleia Geral.

suBsEçÃo r - DA§ ATRTBUTçÔES

Art. í8 - Gompete ao Diretor Presidente:

a| Superintender todos os serviços da Associaçáo;
b) Gumprir e fazer cumpÍir o presêntê Estatrrto;
c) Presidir as reuniões da Diretoria e a Âssembleia Gerall
al, Exercêf a rêpresênteção lêgal dt Âssociaçáo, atiya ê

ivarnente dicial e/ou extrajudiciahnente;
a ltre GrYil llal!rarl
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e) Delêgar as atribuaçóe3 aos demais membros da Diretoria;
Í) Assinar êm coniunto com o Diretor pÍimeiro Tesoureiro,
todos e documentos referentes às contas bancárias da
Associação;.
g) l{ornear e demltlr firnclonários, mérlicos ê ealerrneiras,
aiustando salários em acordo com as deliberaç;óes da
dirêtorla e Gonsêlho de Atlrninistr4ãó;,
h) Âutorizar a3 despesas necessárias e rubricar os liyros e
papéis de importância da Âdministraçáo do t{ospital;
i) Âssinar contratos em gerat, conrvênios, eontretos dê
gestâo ê demab instrumentos jurídicos êm prol da
Associaçáo; ,

Art. í9 . Compete ao Diretor Vice-presidenle: .

l. Subetituir o Diretor Presidente em suas lattas ou
impedlmentos;.
ll. Assunir o mandato, em câso de vacância, até o seu
término;
lll. Prestar, de modo geral a sua colaboraç;ão ao DirGtor
Presidente;

.{

AÉ. 20 . Gompete ao Diretor 10 Secretário:.

l. Secretariar as reuniôes de Darêtoria ê Assembleia Gerat
e redlgir as compêtêntes ât.s;
ll. Publicar todas as notacias das atividades da
âssocaaçãoi'
lll. Substltuir o Diretor Vice.Presidctrte 6rn suas Íaltas ou
impedimentos;'
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lV. Prestar ao Presidente a9 inÍormaçÕes que thes forem
soliêatades e esxilaá-lo em tudo que for necessário;

Art,21 - Gompete ao Diretor 20 Secretário:

l. Substituir o Diretor Ío Secretário em suas faltas ou
impedimêntosi
ll. Âssumir o maídato, em caso de vacàncie, até o
termino;
lll, Prestar, de modo gêrat, a sua colaboraçáo ao Diretor
Primeiro Secretário;

Àrt.22. Gompete ao Diretor ío Tesoureiro:

l. Arrêcadar ê contabili:ar as contribuiçôêr dos
associados, rendas, auxílios e donativos em dinheiro ou
em espécie, mantendo em dia a escrituraçáo,
devidamente comprovada;
ll. Pagar as contas das despesas autorizadas pelo Dirêtor
Presidentê;
lll. Âprcsentar relatório de receitas e despesas, sempre
que forem solicitados;
!V. Apresentar anualmentê o Balanço Patrimonia! ao
Conselho Fiscal;
V. Supewisionar a guaida e rêsponsabilidade do
numerário ê documentos relativos à tesouraria, inclusive
contas bancárias;
Vl. Galcular e submeter à homologação do Presidente as
despesas e receitas incorridas e as de caráter de
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Vll. Assinar em coniunto com o Diretor presidente, todos os
documentos reterentes às contas bancárias da Associação;.
Vlll. Executar as deliberações da Diretoria Exêcufiva e
Conselho de Administração referentes a depósito,
recuÍsos e investimentos da Associação;
lX. Apresentar as contas das atividades de Tesouraria
êm Assembleia Geral, atrâvés de batancetes mensais e
balanço ao Íinal de cada exercÍcio;
X. Gonservar, sob sua guarda e responsabilidade, os
documentos relativor à tesourarial
XI. Âpresentar relatórios de Íêcêatas e despesas, sempre
gue forem solicitados.
Xll. Praticar todas as atividades correlatas e similares
ao cargo c/ou funçáo.

AÍt. 23 - Conpêtê ao Diretor 2" fesoureiro:.

I. Auxiliar o Diretor ío Tesosreiro no desempênho de suas
funçôes, substituindo-o nas Íâltas ê impadimentos ê. em
caso de vacància, assumir o mandato até o término.

Àrt. 24 - Compete ao Dlretor de patrimônio:

l. Manter sob seu controte o patrimônio do Hospital,
trazendo tudo relacionado em livtos próprios:
l!. SsperantendeÍ todes as reÍormas de moveis e imóveis
do Hospital.-

AÉ.25 - Compete aos Diretorês Juridicos

l. Elaborar contratos e documentos em geral;
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ll, Formalizar Gontratos de parceria ou cessão em
Comodato de parte do tmóvel que constitui patrimônio,,
visando sempre sua amptiaçáo;
lll. Guidar de todos os asssntos juridicos do Hospital;
lV. Emitlr parêce?es..

Art. 26 - Gompete ao Ditctor de Compras:

l.Âtuar com planêiamênto, gêstáo e controle de todos os
prooê*so3 de compras;

ll. Reali:ar o de3ênvolvimento e hornologação de novos
fornecedores de forma a obter melhores prefios; .

lll. Controlar o oÍçamqúo do departarmento;.

!V. Revisar coiltratos de compras para avaliar se estáo de
acordo com as nornr.3 e procedimentoe da Entidade.

V. Resolver conflitos com fornecedoreg ou rectamações;

Vl. Supervisionar a equipe de Compras;

Vll. Griar e implernentar indicadores de desemperrho do
departamento de compras; '

Vlll. Monitofttr as grandes tenCênclas no mercado dê
Íornecimento e irnplantar planos de açáo;

lX. Desenvolver e implantar estratégias e procedimento. de
contratos de compras e definir paÉmêtros para âs
negociaçóes.
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DO GO}I§ELHO FTSGAL ,

O Gonselho Fiscat reÍá compostô rte 3 (três)
membros ê seus respectivos suplentes, com mandato de 3
(três) anos, permitida a reeleiçãõ, por uma única vez, de 113
de seus rrembros,'

PaÉgrafo Primeiro - Os cargos do Conselho Fiscal seráo
êxercidos gratuitamente, sem remuneraçáo de quatquer
espécie, sob qualquer hipótese..
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PeÉgraÍo Segondo - O Conselho Fiscal
ordinariamenteacada3(três)
extraordinariamente sempre que necessário.

Panágralo Tercearo . Em caso de vacârrcia, o mandato será
assumido pelo respectivo suplente, até o seu tórmino,

AÍt. 28 - Gompete rc Gonselho Ficcâk .

a) emitir parecêr sobre os balancetes ê contas
apresenÍadas anualmente pela Diretoria;

b) requisitar para eramê, a qualquer tempo, documentos,
livros ou papóis relacionados com a administraçáo
orçamentária e fi nanceira;

c) apreciar o Balanço Patrimonial e lnventário quê
acotrpanham o relatório anual da D|retoda;

d) opinar sobre aquisição e alienação de bens por parte da
Associaçáo;

e) proceder a exame e veriÍicaçáo nos valorus da
Tesouraria, seÍI|pÍe que entendêr colfyGlnlenta;
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f) cumprir a Lei Federat n" 9,6i7/gg .que detemtina a
obrigâtoriedade da puHicação dos retatórios financeiros e
do relatório de execução do Gontrato de Gestão no Diá;io
Oficial, da União, estados, munlcípios e/os Distrito Federal,
onde a Associaçáo tiver sua sede e/ou for qualificadâ como
Organização §ocial, publicando os reíeridos relatórios
finaneeiros ê o Íolâtório e execução do Gontrato de Gestáo
no Diário OÍicial êm que couber a cada caso erpecífico, após
a ratiÍicaçáo do Conselho de Administraçâo, bem como a
publicaçào anua! dos relatórios dê gêstão ê do balanço
patrimonaal completos no sítio eletrônico da Associaçâo.

Parágrafo único - As pr€staçõês de conta da 
^ssociaçãodeveráo observar os princípios fundamentais de

contabalidade e das Hormas Brasileiras de Coatabilidadê e,
considerando que as Leis dos municipios, estados e/ou
ainda do Distrito Fderal reíerentes à eualificação de
Entklades corno Organizaçóes Sociair criam Leis
específicas quê determinam prazos para publicação
difêrêntês da Lei Federal no 9.637/98, a Associação, a firn de
adequar-se às referidas Leis específicas, deveÉ efêtuar a
publicaçáo no Diário Ofieial, nos municígÉos, estados eiou
ainda no Distrlto Federal, nos sêguantês pftazos:
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Art. 29 - Os Gonselheiros, associados, instituidores,
benfeitores, ou equivalente, não reeebem remuneração,
vantagens ou benefícios, direla ou indlretamente, por
qualquer forma ou títuio, em razáo das competências,
lunções ou atividades gue lhes sêiam atribuad.s.

sEçÃo lv -
Do coxsElHo DE ADf,ililts?R^çÂo

AÉ. 30 - Em cumprimênto à Lei Federal n" 9.637/98 que
determina a composição do Consêlüo de AdministÍação, a
Associação a fim de adequar.se às Leis específicas que
dispóem sobre a Qualificação das Entidades como
Organização Social dos municipios, estados ey'ou ainda do
Distrito Federal, compõe seu Conselho de Administraçâo,
que será o órgâo superlor dê detaberação no HOSPITÂL, da
seguinte forma: '

a) Um (í) rnêmbro eleito dentre os membros ou Associadoo; -

b) Três (3) membros eleltos em Assembleia Gerel, dê
membros natos rêpÍêsêntalrtês do Poder Público;

c) Três (3) membros eleitos em Assembleia Geral, de
membros aatos reprec,entantes da sociedade civi!;

d) Doas (2) membros êlêitos pel,os demais integrantes do
Gonsêlho de AdmanistÍaçáo, dentre possoas de notória

6AE?"ct ,nÍSS§Sig$AtF reconhec.da idoneidade moral;
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ParágraÍo Primeiro - Os membros eleitos ou indieados para
compor o Gonselho de Administraçáo não poderão ser
parentes consanguines ou aÍins até o 3o grau de pÍesidênte
da República, liinistros, Governadores, Vice-Govemadoresr
Prefeltos, Vice.PreÍeatos, Secretários de Estado e
municípios, Senadores, Deputados, Conselheiros de
Tribunais.lê Conta e das Agências Reguladoras e dirigentes
de Organização Soeial;

Parágrafo Segundo - Os conselheiros eleitos e/ou indicados
para integrar a Diretoria da Entidade declarada Organizaçào
§ocial dêvêm renuneiaÍ ao assumir funçôes exeeutivas;

Parágrafo Tereeiro - Os membros eleitos e/ou indieados para
o exercício do matldato, atuarâo pelo pêríodo dê 4 (quatrc)
anoer' adrnitindo-se uma reconduçâo, salvo o primeiro
mandato dos mêmbÍo8 prêvistos nas alineas Íb' e rt'que
deve ser de 2 (dois) alrcs, isto é, após 2 (dois) anos do
primêiro mandato seÉ feita eleição para modificaçáo de

50%'(cinquenta por cento) da composiçáo do rcÍerido
Gonselho;'

Parágrafo QuaÉo - O Presidentê da lnstituição participará
de todas as reuniões convocadas pelo Gonselho de
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Parágrafo Quinto - O Conselho deve reunir-sê
ordinâriamente, no minimo, 6 (seis) vezes a cada ano e,
extraordinariamentê, a quasuer tempo; -.

Parágraío Sexto Os membros do Consetho não serâo
remunerados pelos serviços prestados, ressalvada a ajuda
de custo em reuniões quê paÉiciparem, quando
repÍesentando a entidade em atiyidades afins ao obreto da
mesma;.

PaÉgrafo Sétimo - poderá seÍ criado conselho de
Âdmanistração Espccial, para matriz ou filial, obsewando-se
as rêgras insculpidas para o Gonsêlho original preyistas
nê8ta seção.-

Parágrafo oatavo - O Gonselho a quê se reÍere o parágraío
sétamo, com o obiêtayo dê atuar diÍGtamêiltê ou em questóes
quê ênvolyam gestões delegadas mediante contrato dê
gestáo firmados com a Âdministraçáo públaca, em unidades
de saúde sob a administraçáo do ilOSplTAL pStgUtÁTRtCO
ESPíRITA MA|{ATMA GANDI{|,.poderá ser instituído nos
casos êm quê a lêi assim êxigir, especialmente a Lei
Complementar n.o 846 de junho de í99g, obsêryando-se a§
compêtôncias insculpidas paÍa o Conselho original, exceto
quanto a composiçáo gue será a seguintet

a) Três (3) membros eteitos dêntrê os membros oü
da0íicr
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b) Dois (2) membros eleitos pelos demais integrantes do
Gonselho, ehtrê membros dâ sociedade de notória
capacidade profissional e reconhecida idoneidade moÍal;

c) Um (l) membro eleito pelos empregados da entidade;

Parágrafo nono - Os membros eleitos para fins do paÉgraio
oitavo atuaráo gelo poriodo de 4 (quatro) anos, admitindo-sê
uma reconduçâo, salvo o primeiro mandato dos rnembros
ptêyistos nas alineas t, e rt, guê deve ser de 2 (dois) anos,
isto é, apôs 2 (dois) anos do primeiro mandato será feita
êleaçâo para modifíc4áo de 5O% (cinguenta por cento) da
composição do rcúerido Gonselho, mantendÉê a paridade,
inelusive nas demais elelções;

AÉ. 3í - Gompete pdvativamente ao Conselho de
Administraçáo:

a) Fixar o âmbito de atuaçâo da Entidde, para conseclçáo
de sêu obieto descrito no artigo 2";

b) Aprovar a proposta de contrato de gestáo da entidade;'
c) Aprovar a FÍoposla de otçamênto da entidade e o

programa de inyestirnentos, bem corm supcrvisioner a
gestão; -

d) Designar e dispensar oo membros da Diretoria e do
Gonselho Flscal;
e) Fixar a remuúeração dos rnembros da Diretorla em
yalores compatíveis com os de mercado na região de
atuaçâo e desde que não superior ao teto do Executivo
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0 Aproyar a extinção ou dis.soluçáo da entirlade por maioda
de, no minimo, 2/3 (doio terços) de seus membros,
comunicando e decisão por Assembleia Geral;.
g) Aprovar o reginento intetno da entidade elaborado pela
Diretoria, que dlsfrá, no mínimo, sobnê a estrutura, hrma
dê gêrcnciamento, os cargos e as rêspectivas
compêÉàreias; -

h) Aprovar, por maioria de, no mínimo ã3 (dois lerços) de
sêrs membros, o Íegutamento próprio contêndo os
procedimentos que deye adota? Fara a contratação dê
obras, sewiços, êompras e outrâs contrataçõca, atienações,
bem como as normas dê têcrutamento ê adtÉssâo de
pessoel pcla entidade, planos de cangos, salários e
beneficios dos empregados da entidade, que náo poderá
uatrapassar 9O% da maior remuneraçâo paga aos membros
da diretoria; .

i) Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execuçáo do
contrato de gestão os relatórios gerenciais e de atividades
da Entidade, os demonstrativos financeiros e contáveis,
êlaborados pela Diretoria;

i) Fiscalizar o eunprimento das dirctrizes e metas definidas
e aprovaÍ os demonstrativos financeiros e contábeis e as
contas anuais da entirlade, com aurílio de auditoria externa;
k) Âceitar ou náo as corúas aprusentadas, anuãlmente, pela
Diretoria depois da aprovaçâo do Gonselho Fiscal;
Ilecldir sobre a alienação e onêração de bens da
Àrsociaçâo, bern como a aceitação de doaçóês com
encargoS;
l) Pronunciar-se sobre assuntos que forem submetidos pela
DlietoÍiã, bêm como sobrê dênúncia que lhe Íor
encaminhada pela sociedade civil em relação à gesGio e aos,
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§êryiços sob a rêsponsaôilidade da Associaçáo, adotando as
piovidênci.s cabiveis;
m) aprovar e dispor sobre a alteração do estatuto por
maioria, no mínimo, de dois terços de sess membros, em
Assemblela Geat especiatrnente convocada pârli essê fim; -

GAPITULO V
DO PATRIHôNrc E DAS RECEITAS

Art. 32 - O patrimônio do l{ospital psiquiátrico Espírita
Mahatma Gandhi é constituído de bens, imóveis com
rêgistro no í' RTD da Gomarca de Catanduva/Sp
transcriçáo n' 20.87í.Llvro $ AS com área de Z126
hectares, moveis veículos e semoventes, açóes apólices
da dívida pribliea, contribuigóes de associados, auxílios,
subvençôes ê donatiyos ern dinheir.o e ecgÉcie.
Parágrafo Únicoí Os bens acirna citados yincrdar-se-fu à
cláusula de inalienabilidade e impenhorabifidade, salvo
quando a receita náo supoÉar as despesas com a
manutenção do Hospital.

Art. 33 - Todos o9 Íecunros financeiros, rendas e resultados
operacionais serão aplicados integralmêntê êm têrÍitório
nacional, na manutençâo e desenvolvimento de seus
obletivos lnstltucionais da entidadê.

ParágraÍo único - É vetada a dlstrlbuição de resultados,
dividendos, bonlÍlca
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hipótese, sob nenhum prêtêxto, inclusive, em razão de
desllgamento, retirada orr falecimento de seus
administradores, conselheiros, mantenedores, associados
ou menrbro§. -

Art. 34 - À Âssociação só será dissolvida e/ou extintâ se for
verificada a impossibilidade de colrsêcução dê sêus fins e
corn decitão da, no mínimo ã3 (dois teços) do Gonselho de
Administnação..

Parágrafo Único - l{o caso de dissoluçâo, extÍnçáo e/ou
desqualificaçâo da Associaçáo haveÉ a ineorporaçâo
integral do patrimônio, dos legados e/ou das rloaçôes que
lhes forem destinados, bem eomo dos excedentes
financeiros decorrentes de sure atividdes ao patrimônio
de ostra Organizaçâo Social, qualificada no âmbito de
quaisquer munieípios e/os estados da Federaçâo e/ou ainda
do Distrtto Fedaral, da mesma área de atuação, ou ao
patrimônio do município, estado elos Dlstrito Federal em
quê êstiyer atuando, na proporção dos recursos e bens a ela
alocados e/ou as suas filiais, afiliadas e mantidas.'

GAPTTULO VI
DÀS ELEIçôE§

Art. 35 As ehapas que eoncorrêm às eteições pana a
Diretoria dGverão ser regiatradas na secretaria do l{ospltal
no rnínimor'48 (quarênta e oito) horas antes das eleiçôes,
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para conhecimento público, devendo cada
chapa estai guatê com a tesouraria. -

membro da

162- --

Panágrato Primeiro - As ereições admintstrativas ocorrêÍão
semprê ató o mês de Junho.,

Parágrafo segunrlo . eualquer impugnaçào deverá ser
interposla por escrito dentro do prazo minimo de 24 (vlnte
e quatro) horae, antes das eteições, exclssivamentê por
associado efeÍivo, qulte com a tesourarie.

Parágrafo TeÍceiro . As inpugnaçõec serâo julgadas pelo
Conselho de Admioistração.

Parágraío Ouarto - A eleiçáo deverá ser felta por
escrutinio sêcreto e presidida pelo presidente ou quêrn
ê3te dêsignar.

ParágraÍo Sexto - A apsrãção deverá ser fetta
imediatamenta após o térmlno da yotaçáo e os eleitos
empossados imediatamente aprís a apuraçáo.
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Parágrafo Quinto - O associado eleitor poderá ser
Íêpresêntado por outro associado eleitor, através de
procuração.'
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DAS Dt§POsrçÕEs GERAIS

AÍt. 36 - O exercício financeiro da Associação eoincidirá
com o ano clvil, iniciando-sê em Oí de janeiro e têrmino êm
3í de dezembro de cada ano..

ÂÉ. 37 - O Hospital recebe deficientes ffscos e/ou mentais
sem distinção de idade, após avaliaçáo êriteriosa da
Oirêloria Clinica que poderá recusar a intemação,

Art. 40 - Os casos omissos no presente Estatuto seráo
rêsolvidos pelo Goaselho de Administraçáo, por decisão de,
no mínimor 2U3 (dois terços), sendo eleito o Foro da Gomarca
de Catanduva para dirimir quaisquer divergências elou
conflitos oriundôs dêstê Eslatuto e referentes a seu§
Associados, em detrimento a qualquer outro por mais
privilegiâdo que seia ou que venha a ser.
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ÂÉ. 38 - Xos casos cle fuga de paciente, o Hospital tÉo 9ê
rGsponsablliza por queisquêÍ danos materiais ou fisacos
cas§ados ou sofridos por teÍceiros.

ÂÉ. 39 - O HospiEl não receberá para inteÍnação ê sua
matÍiz, sitüada nâ Rua Duâttina n." í3íí1 Bairro Vila Sotor
Catanduval§P, réu prêsa iá sêntênciador em prÉáo
prêventiva temporária! prisão por pensão alimentícia ou
outtas espricies de cárcere.

e



iíiICftOFiLfiâDD SO8 N.O

't 62 - --
sxjw É essu ew se çpt

É4!.§ d. üAdad. ft$.a.
HirXâP& re, i! I de:Và8,t* |ÊSIADU^I i-ân!1031! dê 13,,09

Lopes Pastor Mârcelo
Preridente - Secretário

ú

r'B"lD 1J -,:eEr

Atl. 41 - Este Estatuto aprov.do pelo Conselto de
Administrryão enr ÀssGilbleia Geral Extraordlnáda
eEpeelalrltênte convocada Fare este firn, realLda em í5 de
abril de ZOVliccrvqa os anteriores e entra êm vigor na data
de tua aprovaçáo.'

Gatanduva, Í5 de abril de 1

de Garyalho.
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REGISTRO DE II,IOVEIS,TíTULOS E DOCUIIEI{TOS E

CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Rua Sergipe,903-Centro-CEP:15800-100-Catanduva-SP-Tet(17)35317 47 4
contatoqprimeiroregbtÍocatrnduyâ.coín.bÍ Alexandre Gomes de Pinho
wrÍvrl .píirdroregtstíocârând/ya.com.bi Oficiat dg Registro

CERTTFTCAçÃO Oe REGISTRO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

CERTIFICO, conforme itens 5.2 e 23 do Capítulo Xvlll das Normas do Serviço

Extrajudicial da Egrégia Corregedoria Geral da lustiça de São Paulo, que o documento

abaixo indicado foi devldamente registra&, conÍorme segue:

Nome do apresêntante: ERUNO PAGOTTO MANZANO

^latureza do docurnento: ATA

-Ííúmero do protocolo:011027 - Data do protocolo: 1-510312022

Número do registío: 162 - NÚmero da averbação: 215

Data do registro: 28/0312022
Número total de páginas do documento registrado: 51
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CERTIFICO, conforme itens 5.2 e 23 do Capítulo XVlll das NoÍmas do Serviço

Extrajudicial da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, que o documento

abaixo indicado foi devidamente registrado, conforme segue:

Nome do âpresentante: BRUNO PAGOTTO MANZÂNO

Natureza do documento: ATA

Número do protocolo: 010430 - Data do protocolo: t2/O!2A21
Número do registro: 162'Número da averbação:194

Data do registro : 75/O3|2O2L

Número total de páginas do documento registrado:14

2027

Jo
MAT REVENTE

L

os

I
o
2

Catanduva

ICOLOSI . PR

Esta certiÍicação é Parte i arável do documento objeto do rontê e insep

Para oolenr a Procedência deste

docurÍErlo efelue a leituÍâ do QRCode

imoÍesso ou acesse o enoereço

eletrônÉo. hltos //selodiqital.lrsD ius'br

ffi

c

mim a íêsanla 0. u lé,

E s .r. flte
acrev6ole

'1 1 1 5004PJJ10001 120290G21 K

i+ifr1ç:'","ffiü$
0uI. 2021 á-9

9-sa

9

0pr 0n { cíe
0o

com

o oíl ina
ine I iDronis'o

Eian ca Maí
Ger3e Cabr .l Belrql Coíóe iro. E

Sãía de AndÍade Cáiano P6IitJíh' ' E screrrante Digitalizado com CamScanner

05t

FLS

CERTIFICAÇÃO DE REGISTRO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JUR|DICAS

b



U
FOSPIÍAI

Mahatma Gandhl

ll* ** ur* t P,anl!
O.dtt.ç6í d. Utfid'dt P{àkr:

MUiEp ! rri.r !16l r,. 28DÂr6S I (!r ouÁlj t.i âr lo\a d"118!1f
Ítofl ! oerrêio d. t Z(B/9, - efl, w tf l"*lgt"t

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
-óÉ 

ÉÉóóôas.lunlotcrs DA coMARcA DE cATANDUVA/sP

Hospital Mahatma Gandhi; com sede na rua Duartina no 1'311' na

cidade de Catanduva/SP; por seu represêntante legal Dr' Luciano Lopes

Pastor,' brasileiro,' filiação Luclécio Paslor 'e Yara Maria Lopes Pastor''

divorciado; o qual náo vive em uniáo estável' medico; CPF no 205'467'898-

xur

o m

rííiçôes e Tü

ASTOR'

g

untlOô,

0st

FLS c
;

89,',RG no 23.180.145-2'SSP/SP" residente e domiciliado na rua Belo

Horizonte no 1536,' Centro' nesta cidade,' endereço eletrônico

lici vem, respeitosamente à presença de Vossa

Senh0na, Íequ erer o registro da Ata da Assembleia Geral Eíraordinária

da pessoa jurídica acima mencíon ada, realizada em 1711Ü2A20 ' bem

como o Edital de Convocaçáo da Assembleia Geral ExtÍaordinárial

catanduva) 1 7 de dezembro de2'020'

DR, LUCIANO LOPES P

Presldente '

PU^ ÍrU^RtlNÀ, :311 I J^llDll'4 SOÍO
Oíiciâl d húWro4r\g7lJq1

I rON[: 17 ]524 9070 I CtP: 15810'l5O I CATANDUVA SP

I tv!!r' 'r '_- 
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As Íolhas soltas, assim, nas vias originais, é que constituem o prôPrio'Livro de Atas-

do HOSPITAL MAHATMA GANDHI'' de maneira que não há um livro manuscrito ou

esgecílico para que as Atas diSitadãs seiam depois 'coladas''-

DECLARACAO,

O HOSPITAI MAHÂTMA GÂNDHI,' situ3de na Rua

Duartina, ne 1311i Bairro Vila Soto, na cidade de Gtanduva - 5P,'inscÍito no CNP/MF

sob ns 47.078.019/0001-14,' neste ato representôda pelo seu DiÍetor Píesidente, na

forma de seu Estatuto social pelo Dr. LUCIANO TOPES PASTOR,' brasilêiro; divorciado;

médico,. portador do RG ne 23.180.145-2'e do CPF/MF ne 205.467.898-89,'residente à

Rua Belo HoÍi2onte, 1535, centro, catanduvâ - SP, declara parê fins de direito, sob

pena de responsabílidade, considerando o decidido pela E- CorÍegedoria Geral da

Justiçâ de São Paulo (Processo ne 2010/28595),'o quanto segue"

As Atas e documentos relativos ao HOSPÍTAL MÁHATMA GÂNDHI,'são elaborâdos e|rl

sistema iníormãtizado, arquivando-se as resPestivas folhas soltas, depois em Pastâ

prógria.'

Càtanduvâ, 17 de dezembro de 202O' ' '

HOSPIIAL MAHATMA GANDHI

(Representada por Dr. Luciâno Lopes Pastor)'

rru/r DUARTIuÂ, r3rl I JÂROIM SOrO I foNEr 1? 3524-9070 | CtP; rs8lGl5O IC TANOUVA-SP
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EDITÀL DE Colrvocl\ÇÃo DE AssEllBLElÂ GER^L EXTR^ORDINÁRIA'

Hospital I\tahatma Gandhi'

CNPJ: a?.0?8'019/000t-14'

II. ORDE]!í DO DIÀ

Reeleição dc mcobrog da classe 'b' e "c' âo Conselho de Atlurinisraçio

I. DATÀHORÀELOCAL

No auàtório Àmil Zákie da scdc social situadr na Rua Duartina" n'" 1lll" \'ila Soto'

Catrndurz/SP, CEP 15'810'150' com lo chamrdr às l Sh00rniíc 2'chamada is tgh00rniri

do dia 1? dc dezqmbro dc 2020'-

)

1

Especial de Ir{atriz' '

Caandurz" 0? dc dczembro de 2020' '
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MICROFiLIVAOO ll.q
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uúos § assu qut se razt I,RTOPJ.

0.rlr.r!.t rh tifi.ll? hildkt.
Àilrlfr^t I à., 9{1,r. Jtí}t/Ál i ÍStáaNl^t t.i.r lú | l. 4. I Ulílrt

Itfi ül 0..r âr4 í. l rlrtlj,l tt.. t tr.ç tr1".l'Xi a4l

I lO§Pl'fÀL il{Àl L{rill^ GÀNDIL
ÀT^ DÀ 

^ssrr\rIrLEl^ 
cItR^L llxrnaonntNÁu^

;\r:rs dczcssctc dils rk»rrês tlc dczcmltro {o anrl {c drris mil c vintc, no auditório da scdc do

liosnital trtahatma (iandhi, ncsa data, simplcsmcntc rlenominada Àtsxieçâo i!Írhama

G:ndiri: dcridamcntc inscdta no CNPJ sobre o n" 47.0?8,019/0{Ítl -14 com scdc oz Rua

Du'rnina. 1311, \íih §oto, CrunduvalSP, rcuniram.sc os dirctorcs c associados da

.{ssociaçio trÍahatrna Gandhi, conformc previamentc divulgado no ediul & convo<zfo c

aürado no quedro dc aüsos da sedc, conforme prcrisro no Esuúto Sociel. Ábcrto os

trabalhos cm scgunda chamadr à 19h00min horas, o Sr. Prcsidcntc l.r:cirno Lopcs Pestor

coÍlridou o Sr- trlarcclo Beuab de Can'alho para cornpor â mcsâ e secrctztia! os uabalhos,

após a composiçào da mesa" veriEcando r cxistência dc quónrm cm conformidade cocr o

Esanrto Socir.l, passou-sc cntâo, a ratar da dclibençào previstr no instruncnto

conrocatório; 1) Rcclciçâo dc membtos da classe 'b' c "c" do Consclho de Àdmidstmção

Espccial da t{auiz. Á Âsscmbleia contou com a prelença dos diraores e a sociados coníormc

lisu dc prescnça anora. DELIBERÀÇÕES, ite- I - Reeleiçâo dc mcmbtos d. chss.

"bu c "c" do Conselho de Âdministnção Espccial da Matriz: foi apror-ada a ctci$o dos

scguintes ncmbros que anrarào pclo póximo biénio no Cooselho dc Àdmiaistraçio Espccid

da matrü, para 6os dc atander as crigêocias csaruÉrias' com início do mandaro c Possc cnt

t9/12/2020:

JEAN PAES DE OLfVEIRÀ bcasilciro, ca-sado' gcrenrc

administrativo, RC n." 27.2ó8.894-0, CPF n'0 ?47.7{2-32}ã'

rcsidcnre e domiciliado à Rua Guir.lo Bn61ir, o." 331, \tr Cclso

Morud, Caranrluva/ SP classe rlr rrlÍnca "b" do anigD 30, pxcigrrfo

oirlvo, com término do mrndrto em 18/12/â4;

ALEXâNDRE DE CâSTRO, bnsileiro' casrdo: coordenedor

dc almoratif«lo, RG 09.594.991-3, CPF 037.59{.3{?-l l, csidcntc

à Rua iüarir Santana lrcmandcs, lotç lO/Q - 03, l]airro Jardios'

Scropétlica/ RJ, classc dr rlinea "b" do anigo 30' pacigrfo oitato'

dato cm l8/ l2120221

3524-9070 | CEP: 15810'1sO I CATANDUVÀ-SP
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REJIANÀ B^IZI IüIUR^, hrrsilcira, tlivorci:rrh, Sccrcrárir

Iisccutim, RG n.'20?l9()60.4. CPF n." t84,598.798.85, Rcsidcnrc

domicilind:r à r\r. tlahir tlc Acnpulco, 340, Camnduva/ SP; classc

da atrhcr "C' anigo 30, parÍgcrfo oiravo, com término dc mandato

cm l8/1212022;

Dcssr 6omrq em rezio dc percia.l clciçâo, o Prcsidcntc da Âsscmblcia aprcscnte r relação rrud

do Coqsdho dc Àdminiscaçio Espccid ds Nlatriz:

I - Bruno Pagono trtsozano, basilciro, soltciro, Andisa Âdministratilo, RG

n." .232.}{24, CPF n-" 426.963.14&10, rcsidcnre c domiciliedo à Rua mato gmrso.

52, BliÍo Higicnópolis, Caandurz/SP, chssc da alÍnce 'a' do anigo 30' parágrafo

oitaro, com Érrrino dc mandato em 18 / 12/2022;

z - [taoocl Àurcz trlunhoz, brasilcito, üúvo' ÍcPÍÊsenentc comcrcial, CPF

074..150.088-53, residentc à Rua NÍato Grosso, 886, HigGnópolis, Carenduva - SP'

classc ila alinea 'a" do anigo 30, prágrafo oitavo, com tcrmioo do mendato cm

18/1212022;

3 - Gabricl Soubhb Morcli, bresileiro, solteiro, ditcor admioistrativo' RG oo

-14.0?6.67 I , CPF n." 364.344.(OL05, rcsidentc c domicüado à Rua I 4 dc r{btil n'" 548'

apto 40, Bniro Higicaópolis, Cawrduva/SP, clasc da alÍnea "a' do § Sdo artigp 30'

com ténr:ino do mr ddato cm 7811212022i

I - Jcan Prcs dc Oüvcira, brasilciro. casrdo, gcrente rdministntivo,RG n"o

21.268.894.0, CPF n!'247,742.328-23, rcsidcntc c rlomicilhdo à Rur Guido Broglia'

n."-131, Vila Celso i\loaud, Caunduva/ SP chsse da alÍncrr "b" do anigo 30' parigra ío

oitavo, com término do mandrto em 18/12/n21
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5 - A.lcr:rndrc dc Castro, bnsilciro, c2sado, toÍnciro mccinico, RG @.594.W1-3' CPF

03?.594.-3,17-i 1. rcsidcnrc à rua trtaria Sanam Fcmandcs, lotc l0/Q - 03, BeirtoJardins

- Seropédica/RJ, classc da aüncr "b"'do ertigo n, yxígafo oiuvo, com únaino do

mandato cm 18/ 12/2022; ,

6 - Rcjiana Bulzi \lura,'brasilcirz, divorcieda, Sccrcária Exccuth'a, RG n.o 207190604,

CPF n.' 18a.598.798-85, Rcsidcntc domiciliede à Âr'. Behia dc Âcepuko, 340,

Caqndula,/ SP, rcpreseatando a classe da a[nea "c"'do arti g Zí,prlgr^to oianó' com

rérmjno dc mandato cm 18/12/2022l''

Finalmcnrc, nada mais hzvcndo a dcliberat, esPclotr-§Ê o tcmPo ncccssário para a coafccçrio

da prescntc Àta, cnccrraram-sc os rrabalhos, a mÊsm.l foi ôbicto dc ap,roveção após sua

lcimra cm voeçào uoaaimcl peh Àsemblciz Gcral Érraordinüa'do Hospiul i\Íahauna

Gandhi, iniciada em segunda chamada às 19:00 horas dcsta dauÍ

Y8,tll,le

Catand l7 dc dezcmbro dc 2020-

Luciano L,r.lpcs Pastor
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Àos viote e nore dias do mês de maio êo ar10 dr tlois mil viníc. r10 auditririo da st'.de do

Hospial §lúauna Canelhi, nesta daa, simplesm(Yltc den«rmineda Àss<lciaçào íahatma

Ga«lhi, der.idarnente inscrit* no cNPJ sobrs o o" 47.0;8.019i 0u)1- 14, com sede nâ Ruâ

Duanina, 1311, vili Soto, catanduva./sP, rcuniram-sc os.lirctr.rtcs e irss()clrtlt)s d*

Âssociação N{ahatma Gandhi, confomre previamcntc dirulgado no edital de convocrçãÔ tr

afuiado no quadro de avisos dã sedc, conformc ptelisto no.llstetutÔ social, Abertos os

trabalhus em segunda chamade às 09h3omin horas. o sr. Presidente l,uctano Irrpcs Pastor

conr-idou o Sr. Martelo Baueb dc cawalho pnra compoÍ I mcsa c secretariar r>s trabalhos,

após a composiçiu da mcsa, verificando a c:istencia dc qurirur tm cr,nfirrmidade «rm n

Lstaruto Social, Pà§sÕu-§e entãô, â tratar da delibcrr$t' prcvist'l no insmrmeet<r

conrocatório; l. Áprcscnteção dc contas do cxercício anterior, iá aproYadas em assembleia.

2. Eleiçào de Dirctoria fixccudva, nos mokles do anig.r 15. -1() aünea "d" e 34, t<rdos do

Flstaato social para o próximo quadriónio. 3. t-leiçào do conseltxr lisc'J, nos mr>ldes dc)

anigo Í) alínea "d ', do L,sratuto Srxial. 4. ÂproYaçâo da criaçâ<-' do cargo dc 10 c 2o Diretor

de compras, 5. Etciçào dc novo mcnrbto para (-) conselho de ,{dministnçào da líatriz. .'{

,tsscmblçia conÍou com x FÍesençâ dos diretores, do Consclho <lt AdmrnrstraÇÀo e

associrdos, cnnformc relacionaclo cm lisla de prcscoça ancxa DELIBERÂÇÃO: item 1 -

iniciados os trabalhos e feitas as apreseoBçÕes pelo St. Ptcsidenrc, íoi dada a yalaÍra a() Sr'

üretor Tesourciro que aprcseÍltou a tOdos eSClarCccu os qucsdonamtntos, das conas dos

excrcicios antctinrcs, aprovarlas em assembleia" cncerrâf,do-sc Ô primeirÔ tema com simples

incursõcs, haie üsta a apmvação iá ocorndt pelo Conselho de Àdministração;

Item 2: Âptis as deYidas tlelibcraçõcs c aprcsrnu$o dus mcmbrns rla chapa devi<lamcntc

registrada. foi cok,c1tla em votaçào e apurad<rs os \:ô«)s, :cn<ltt rprrtvarla a elciçào dos

membros da Diretona l'l,xecutiva e imediatatnente de:iglrrldÚs peb Oonselho dc
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DGd.í.ÉÉ dr t tltd.dê P!bli":
MUI§gAL Ls |f 961 de ,13,4§lÁ8 I €íÀou^t i-eÍ ': 10311 dê 1i/:9/;7

FÉ0ÊRÂL Decrêtorh lrlaq§l _ Fr.c Ml trll55tl9il 4i:

Adnlmstraçâo e empossados nos seus c*gos, tendo seu mandato ioiciâdo em 02/0612020.'

e coÍn seu úrmino de mandato em fila6/2021! na fomra tlo l')srirtuto' tcnclo a seguintc

composiçào:

Diletot PEsidentê:' LUCIÂNO LOPES PASTOR, RRÀSll FIRCI' UÉntCO'

DIVORCIÂDO, RFSIDENTE Â RT]À BI;-Ií) }IORIZONTI:.' 153ó. NÀ (]ID'\DI: D}:'

C,{TÀNDUVÀ.SP,PORTÀDORDoRG:23..]80'l4i-2SSP/SP.CPF:205.4ír?.898-t9'
NASCIDO EI\t 13 I l0 I r97 4

Di'cmrYicePreridcntcrMÁRCELOFERNANDESDOSSANTOS'DÍL'\SltIlR()'
CfS,\DO' ÀD\()GÀDO' RliSlDliNTIi Â RUÂ ;\tlGUST() CÀN[)S()' 60'1' N'\

CIDADF:DI](-,{TÀNDUVÂ-SP'PORTID()RD()R(i:12.403.6-19.9SSIiISP.()PI::
049..598.428 06, NÀsclDo E tr'Í t,,9,/05,/ 1964

Diretor ln SecretÁrio: MÀRCELO BAUAB DE CÀRVÂLHO' BRÀSII'[']IRO'

Stlnf:nO, Ot'lClÀLDL,JUSTIÇÀ' RESIDENTI: À RLÀ l3 DI1 i\l'\l()' 1t)00 - ÀP'r()

(11"' CF,i\tTR(), NA CIDÀDI DF. CÀTÁNDI,\.A.SP' P()R1.AD(lR D() R(i: 1".625'259-

e, CPF: 133.383.398-95. \ ÁS(llD() l:.\{ 28/(}6 / 1 9iti;

Diretot 2. Secregirioj JosE MARro FERRAZ, BR.\SlI.l:lRo, C()\Íl-.RClÀN.I.l],

(lr\SAD(),RIiSlDI'.NThlÀÀ\'rNlDÀIíÀR-\NGL:'{pI1'522'PÀRQLI:FI'ÀI{IN(;()'
\À CIDÂDI1 DI-l C.\TÀNDL:\'À-SP, p1;1a1,1p(lR .D() R(l:i5''1()li2lt{-tj'

CPF;0ó2.283.2ó8-9r), \ÂSCID( ) Ir\Í 15'r()5./ 1 9(r'll

Dirctorl"Teeoureito:MÀRCOROBERTOMSHTYÂMÂ'IlRASll'l---tR()'
ies,ruo, pERlro cRtMtNAI. RESIDIi.NTF.,{ RLÂ N'Yri'L' 352' \À (-lDÀDIr Dli

CÁTÀI§DLYÀ.SP,PoRTÀD()RDORG:13.915.8i5SSÍ),/SP't:Pl;:(}i(,,47i}5aÍJ.02'
N ÀSCIDO F,M 0,'/0?/ 1962;

Dirctot f Ttsourcim: MÂRcIo Â}rToNlo HUMEI. I}RÀSlI,I.llR(), ('.\-§ÀD()'

ÀPOSENT,\DO. RESID}:\TE, Â RI.:À No\.O HoRIZ(I\I'L' í38' 'I'\RDI\[
À]\{F]NDoI.A'NÂCID,{DI.]DF:C,1T'\NDtivÀ.SP.P()RTÀD()RD()R(i:5..t,1í1.292-

,,0^l I l()40

Hr IUNIOR, BR.\Sl1-I:lR( ). (_.\s.\D( ).

t1- 111;7.1N,\. (r1 YILÀ R()BI1RT()

II1.691.4l8-3.1. NASCID(.) lrtrl 29r'06r 19

E: 17 3524-9O70 | CtP: 15810-15o I CATANDUVA 5P
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s úDe É asst , QUí SE Fez'

O.chnçt ! dr l.nilidrdc hlbtic':

MU ICIP L rcr .r 9!l íe 2!r"JE/§a Esr$IJAl LÊr tf iÜ3i' le i'iir']l ;7

TEDERAL D.(Írr. J" 1;,r09 i s :' P' « - r+ ! 
" 

t at'^ :'' ) nà i

2'DictotJrridicoiRICÂRDOHENRIQUEFERRAZ'BR{§ll-E'lR()'(lÀSÀD()'
,{DVOGÀD0, fu:SIDF.N'IE À RL-l JOSÉ: DI,§, 2?2. }I1\I F"I,ISL{RI0/SP' BC:

22.(i1 1.246-2, C.pF: 1 71.814'09&--12, IiÀSCIDO L\t 23/09i'l 9r2;

Diretot Patrimônio: ' JOSÉ RICARDO COSTÀ I]'.-r''*\sll'LIR()' (l'\s'\Do'

C()N{L,RCL4,|iTE,, RÊSIDENTE À RUÂ 1\1,{.1.() GRo§S(). 2?9. lll(jllrN(iP()L1s' \A
C]D.\DF-DI':(-{IÂNDL:\'À-SP'P()RTÂD()RDORG:18n99'046'CPF:(t55'8tt-i258-

-15, N ÀSCIDO E\l 10 I tt6 / 194;4;

1" Dirctor de ComDras: ÀLEXÁNDRE FERNANDES DOS SANTOS'

BRÀSrr^t-.IR(). CÀSÀD(). l-tlN(-lON.iRl() P('Bt.tco I':s't'\Dl- '\l-' Rl^ilDL\Tl' \
RUÀ:\IlNÀs GIiP-\ls, 155. ÀPT()' 12' (.IiN'rRO, NÀ ('IDÀDI., ("dTÀNl)t \'\isP
RG l:.i43.956. (:PF 1tD.4ó(i.41Ít-6i. \AS( lD() F'Il 241t0r'196-;

2u Diremr de Compres: JoÃo MÀRTINEZ PERIN, I}RÂS[I,I:IR(). (]'.\S,\D().

pr,,nrr,, c,lNr.isll., Rr'lslDLr\Tl; ;\ RI.'À FORT.\I-I:-ZÀ' 86ll' (-I:NrR()'

CÀTÀNDL:\'ÀISP. R(; í.42S'201:'SP' CPt' 5l'i ](12 l3ti"{r)' Nt'S('lD( ) } 'U ?írll)4r'195r);

Itcm 3: apis as deridas dcliberaçôes c apresentaçãt: dos membros dr chaoa dctidamentc

registrxdâ, toi colocada em vol1ção c apurados c}§ votos, sendo irprovada a cleiçàr:' dos

membros do Conselho Fiscal, e imcdiatamente dcsignrdos pelr: Consclho dc Àdministraçatr

e cmprrssados nos seu§ cargps, eleitrx nr r'lata desta Àsscmblcia i? / tl6l2í\21' cr)m seu

terminn de manJato cm O1/Mc/21123,'aa íorma do Llstaroto' tendo a seguinrc comgrsiÇao:
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ÂNTONIO MORELLI §OBRINHO. brasilcirrr- ctsorlo' ccrrctot ds tmri

RG: i.i)48.358-X, CPf: ?*6."7?'2f,8-15' rcsirleltc a rua i4 dc irblr'

Higienópolis, Caanclura -SP.
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C,onselhg I'iscal §uPlente

LUCIO VITORINO PIVOTTO JUNfOR' btasileiro' câ§âdo' Politiâ] \tilimr' RG

32.4.}'.299-9,CPF:283'579.(r6ts'l0, residcnte a Rua novr> hÓÍrz(»rtn' 4ô3' \iila r\mêndola'

CatanduvalSP.

RONAl.lÀTONIOGÀLBIÀTTl.brasiieinr,solteiro'c<'insuLtoragricola'RC44'6:8'483-
i, CPF 359.9(l;.54ti-41' rcsidrnte a RLra llrtào do Rirl Branco' 4(r5' cen:ro' Santl AdéhalSP'

M.i{Rco§HENRIQUEGÀRCIÀhtasileiro,clilcltl'lp.rstntailrl,R(i1'1..:.14.:129'(-l)ll
ill O.631.68&-a6, residente t §.urr Brlttm, 11-9i), Cenuo' Ciulndgrr/SP'
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com as flormas c prrrcdimcnios eia }..r'udlde.

\r. Reslrl.,'cr cr,nflitrrs com f,rrncc:dorc: r-,u rccirmacr,esi

Yl. Supcnlsioner a crltripc Je (.-('mp.Js:
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1 16004 contntos de comoras e definir parâmçtros pnÍâ as ncgr.rciaçõcri.'

Scndo assim, dercrminou-se a realizaçâo de esnxlo de redaçào de minuta drr Estatutcr Social

com a inclusào tlesrc membro nô corpo da ciietoria executiva a ser pror..rtla em fi:tura

rssemblcra. '

Itcm 5: Por ukimo, haja risto a oeccssidrde de cleger un: rrcmbro pera o conselho dc

Administração da tr{arü. tendo em rista, que houte renúncia dc um mcmbro cla Ciassc "c",

Sra- isabel htmandes Barrioauevo Pinto, que rcrunciou por nxrtivos pcssoais- Para

cumprimento das di*grsieôcs legais, nccessária a sub.sutuiçâu do mcmbnr, comprecndída a

ncccssidade psmrânente, pâssou-se cnrào à eleiçào do cantlidato c, apris as deridas

dclibcraçoes e epurados os votos, tbi aprovada a cleição do seguintc membr, quc pâss:r â

comF)r o Conselho de Àdministração da matú, para fins dc arendcr t lri Federal n."

9637i 1998, com início do mandato e posse na data desta Assemhleia, na tbrma dtr .hlscatutr.l:

f - BR-àSIL üIÁRlÀ brasilciro, r'iúr'o, a;rrscnuri, r. r< srcicnrc rr rurr (-r:ari,
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\esrc am, cnnsidcrando esta elciçào parcial, o Prcsidente eprcscntr todos os membros aturris .,.

do Conselho de Âdministraçào e suas rcspecdvas classcs:

L)ttc

ori

]ean Paes dc ()liveira, rcprescntando a classe da afnca "a" do artigo

29 do E satuto S«ial;

Ántônio Donizeti Àlaccclo, repr,csenLmdo :r classe da alinea "b" d<r

anigo 29 tlo Estatuto Social;

()lcgário Pcrcs, rcpÍessltrnd() s classc r.ia alilrr'r "h" do artigo 29 <Ir

Estaruto S<xirl:

.\lon-so \\'rndcl l crrcira rii,r Sihrr. rcprcscnr.rnd'r ,; cl:rssc J: alíncr

''b" do artig-, 29 cr., Iistrrtutr; Srnal;

Brasil ltvÍaria, represenbndo r classc da aiíngr "c" d<; aru6'o 29 do

tstetuto Srxial;

\'.rra \lana Lopcs Pas«>r, tcprcscaranrl.) a clasrc cla aLnca ''c" do

anigo 29 dr: h,statuto Socid;
5 NatlrÍaa
da S6de
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Finalmente, nada mais harcodo a delibcrar, c.§1rcÍou-sc o tcmpr uecessário para cocfecçâ<r

da presente Àa e encerre,ram-sc os trabalhos, a mesma foi obietc de aprcvaçào, rpós sua

leitura, em voteçâo uúnimc pela Àssembleia Gcral or<linária do Hospiul NÍahatma Gandhi,

iniciada em seguuda chrmada às 09h.30rnim, desra dara.

Catanduva-SP, 29 dc maiàIc 2(.r2o.'
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fi REGI§TRO DE IMOYEIS, TíTULOS E DOCUMENTO
CIVIL DAS PESSOAS JUR iorcns
Rua Sergipe, 903 -Centro -CEP:15800-100 - Catanduva- SP-Tet:(17)553t 7474
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Alexandre Gomes de Pinho
Oficialde Registro

CERTlFlco, conÍorme itens 5.2 e 23 do capítulo xvlll das Normas do Serviço

ExtraiudicieldaEgrégiaCorregedoriaGeraldaJustiçadeSãoPaulo'queodocumento
abaixo indicado foi deüdamente ÍetistÍado, conforme segue:

CERTIFIGAÇÃO OE REGISTRO

GI clv AS SO JU

Nome do aprêsentanter BRUNO PAGOTTO MANZANO

Natureza do documento: ATA

Número do protocolo: 010431 - Data do protocolo: LZIO!/àOZI

Número do registro: 162 - Número da averbação: 189

Data do registro: Lgl0Zlz0zl
Número total de Pági nas do registrado: 14
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N{ahatma Gandhi

tk, ,r*o s* d paL,ãd!

o..brÉÉ& 6ld.d. triblc.:
ULfflCPÀr têr r1r 961 & 28,ô8/68 i E5TÂOUÀr iêr .ç l031a ds 13,&9r?

FEDEn^L Oei.reio cte I r,rt]g/-a? _ Fíác. Mj ,i? i4 ssrr/q)-{r i

Hospital Mahatma Gandhi, com sede na rua Duartina no 1.31 1, na

cidade de Catanduva/SP, por seu representante legal Dr. Luciano Lopes

Pastor,'brasileiro, Íiliação Luclécio Pastor e Yara Maria Lopes Pastor,

divorciado. o qual náo vive em união estável, médico, CPF no 205'467 898-

89,'RG no 23.í80.145-2§SP/SP, residente e domiciliado na rua Belo

Horizonte no 1536, Centro, nesta cidade, endereço eletrônico

licitacao@moandhi.com.br, vem, respeitosamente à presença de OS

Senhoria, requerer o regi§tro da Ata da Assembleia Geral Eíraordin

da pessoa jurídica acima mencionada,' realizada em 26/1 1l2A2O:,

como o Edital de Convocação da Assembleía Geral Ertraordináriâ- '

Termos em que,

P. deferimento.

duva, 26 de novembro de 2,020-
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CNPJ: 47 C78.01910@1-14

ILUSTRíSSIMO SENHOR PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS JURiDICAS DA COMARCA DE CATANDUVAISP

DR. LUCIANO LOPES PASTOR
Presidente
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i\i[ahatma Gandhi

lfu naa w* a wd!

e documentos relativos ao HosPlflr fumlfMa gANDHI' são elaborados em

inÍoímatizâdo; arquivando-se ts resPectivas folhas soltas' depois êm pastaAs Atas

sistema

própria. -

As Íorhas soltas, assim, nas vias originais, é que constituem o próprio "Livro de Atas"

Oo XOSXfaL fUmATml elffOXflde maneira O:".nã: há um livro manuscrito ou

";r*ffit" 
*;s Atas digitadas seiam dêpois "coladas"'

catanduva,26 de novembro de e020'

AL MAIIÀTMA GANDHI

(Representada Por Dr' Luciano Lopes Pastor)

RuA D§^RIINA, 13tf I JARDIM SOIO I tONÊ:17 3524'9070 I cEPr 15810'150 I CTTI OUVA-SP

{.

;Á
_-ir^.

ç:;

it'i.
IL!

t.

o
í FLS

9É ul.tlO

CNP]: 47.O78 019/@01-14
É-MÂlL: ltosPitãlgmgandhi-côiÊ t'r

I
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19 ÀBR
?$??

O HOSPIÍAL MAHATMA GANDT{|, sitLrada nâ Rua

Bairro Vila 9oto. na cidade de Catãnduva - 5P, inscrito no CNPJ/MF

ne 47.0?8.019/0001-14, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, na

forma de seu Estatuto Social pelo Dr' LUCIAi'IO LOPES PASTOR, brasileiro, divorciado,

re$idente à

médico,'Portador do RG ne 23.180'145-2.e do CPF/MF ne 295.467-898-89,

Ruâ Belo Horizonte, 1536, Centro' Catanduva - sP, declara Para fins de direito, sob

pena de responsabilidade, considerendo o decidido Pela Ê' Corregedoria Geral da

Justiça de São Paulo (Processo ns 2010128595 l, o quanto segue
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Matratma Çandhi

lj* mx a;k; ryanl!
O.dftrf.É d. lllÍdtd' ffiblkr:

{urrpt LÀ íç 961 oê 2€^g.168 ISTAOIJâL lei o! }0314 dE 1:199'r'-''---'- 
;É€R . Decrêtcdt 17l$f2 -groc Mr nl1Á-<íI9il'

EDITÀL DE CONVOCAçÃO DE ÀSSEMBLEIÀ GERÀL EXTRÂORDNÁRIA

Hospital Mahatma Gandhi

CNPJ: 4?.078'019/0001-14

I. DATA,HORÀELOCÂL

No auditório Âmil Zákia da sede social" situada na Rua Duardsrl n'" 1311, Soto,

Catardu*a/SP, CEP 15'81t)'150' com 1o chrmada às I8hfi)min eT às 19htúmin

\he g.t

e

acqnleíê c o
t0 o'l ê.

fl,Ifll,''":,'tffi".'II. ORDEM DODTÀ

À*seobleia Geral Exrraordinária:

1. Rcoúncia do f Diretor de Compras' '

Cau::du'ra, 18 de abril de 2020'
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CNPJ: 4?.018.019'00Üt - L'l E-tvLA.lL: ho§pitÀl@;mgendhi chm br

0+o

do dia 26 dc noçembru dc 2020'
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Cala duvir l E de nôren1bÍô de i020

À ÀssocllÇÃo..HosptrÀL MÂHâTM-A cÀsD}rl,' .

ÀIC SR. DIRETOR PRESID.ENTE ,

IlU, ALEK4,NDRE FERi§.{I'JDES DOS SÀ:§T(Xi, brasileiro. casado, apo-

sentado. resitlente à rua minas gerais. i 55, apto. 72, c€ntro. na cidade Catandularsp. RG
.l7.14i.95ó. 

CPF 109.460.418-65.' nascido em 24i10,'1967. lenho ârâves ds pfesente

manifesmr meu int€rasse em re$unciar à fun1âo tle Direror de Compras da lnstiruiqâo, por

motivos dc ordem particular."
.l, t§§tv_tv3
ôvr-r:a\rt J

Àlexandre

CPF n.' 109. I
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inscritr no IINPJ sobte o Ê' 4?,078.019/'0i})'l -14,' com sede na Rua Dua:tina, i31 t, $ila sQto,

cataldura/§P,'reunirarn-se os direrorcs c zssnciad<x do HosFítaI }iahatma Gzndhi,'ánfotme
pt*'izmene ciirulgado no edit*l de coÍ,r-ôcaçàÇ t alixirdo ao quadro de aris.s cla se<]e, ànt-rrro.,"

pretisto nr:l Éstaa:to Scrcial,'Ábenos r:s *abalbos trn segenda elamada À i 9hílClninr, o Sr. Prtr.idcnrc

Í-uoanc lopes Pastor ãonúdou o sr- Il.arcelo Bauab de ca^atho'pata coml()r a mesa e :çcrccui.ari

.i trabalho", após a comoosit'o da m*4 r'erifrcalti' a cxisteocra dc quórum-em conj'ormi&dc com

o Estauto Social,'pzssou-se rndo, a rrarer da dchberacào pr.1ir." no'lrr.ào-"nro t rc*-ocJróri,;1 l;
Ren:incie <lo 1' Dirctor de comprasi Â Àsserr:bleir contou_com r ptesença dirs direrorcs e asiociador

confotmc lisra dc presença "n.r/ ffefffenaçôÊS; itco 1 - Rcariurcia do l" Ditetor de

C.onpns-J aprorou-sc em asserablci:" y:r uÍraniaidâde'de voto§, 1. homoloEaeâo do pçdiao ae

rcnúncra- por motivos pcssoais, do Sr. á.LEXÀNDRE FERiiANDES óOs §ÁI.ÍTOS, brasilcirr,.

casadoj ag»cntadol residenre À rua Minas Gctais, 155, aptrr. ?Z.'ccnno, ru cida<le Catandrr-a,r SP'

que renurrcia da fun$o de Diretot de Conpns. Sendo assirn, seu suplsÍtte passa à rer a §unch", .i. l"
Dire«rr de Comprasi Finalrnentc, nada mais havendo r <l:libÊrat, espÊrou-se o rem cÍs4rfu larâ

conêc$o da ptcsesre Àa e errerraram-se os rrabalhos, a meser:r foi oble rc de pós sua

êItuÍ3! srrl wÔIâçâo r1Írâo.lrlrca pcla ârsçnbleir GeÍd llx.raordirina dq l{osoiral a §andhi,

em ;{:I}roda chsmada àr 19hffimjn,'dcsu dara:

Catanduva,26 dc rroycmbro de 202t). 
'

I-ucâno lxrpcs Pastor

Prcsidçare da Âssemblelr

N{arcelo Bauab dc Can allro

Secreeirio rla Àssemtrl:ia '

RUÀ DUASIiNÂ. 1311 | }ARDTM S0"iO I FOHE: 17 3524,9070 i C[p: 15810-150 I CAIÂ].tDUV
CiIPJ: 47-O?8.019y'CêO1-14 E'MAi1,: hospital@mgândhi"com.br
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BEqlsJRo DE lptgvErs,lÍruros E DocuMENTos E
CIVIL DAS PESSOAS JUNíDICAS
Rua 5ergipe,903 -Cenúo- CEp:15800-100 - Catandwa-Sp-Te t:$7|3531 7 47 4
contâto<tpÍimeiroregistÍocâLnduvã-com. bt
www-prirreiroregisüocatanduya.com,bt Alexandre Gomes de Pinho

Oficial de Registro

REG ISTRO CIVIL DAS PESSO S JUR|DICAS

cERTlFlco, conforme itens 5.2 e 23 do capítulo XVlll das Normas do serviço
Extrajudicial da Egregia corregedoria Geral da Justiça de são paulo, que o documento
abaixo indicado foi devidamente registrado, conforme segue:

Catandgv4 28 de março d<O22

)&t
MATHEUS NICOI.OSI - PREPOSTÔ ESCREVENTE

§ FLS

Ot Ut,lO

u

Para conÊrir a procedência deste
documento eíetue a leitura do QRCode
impresso crJ aoesse o endereço
eletrônico: httcs/sêlodioítial.tiso. ius.br
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cERTtFtCAçÃO Oe REGTSTRO

Nome do apresentante: BRUNO PAGOTTO MANZANO
Natureza do documento: ATA
Número do protocolo:011029 - Data do protocolo: J.i|OS|ZOZ2
Número do registrol 162 - Número da averbação: 217
Data do registro: 2810312022
Número total de páginas do documento registrado: 6

I Esta certificaÉo é parte integÍade ê insêpg!áyêl do doclg949 obretgê rettstrg. 
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Dêd.r.ç&. d. tJüld.d. prth{..:
MUlllOPÂL Loi rc 96r de 28/OE/6E I EIÂDUA|j Lei oe 10314 dê 13/CEl77

tED€nA: D€.íero dê 17119/92 - proc. MJ n. USS4/So.aa1

rusrníssruo sENHoR pRtMEtRo oFtcüAL DE REctsrRo ctvtL
DE pEssoAs.luníorcas DA coMARcA DE cATANDUvA/sp

Hospital Mahatma Gandhi, corn sede na rua Duaúna no 1.31 .t; na

cidade de Catanduva/SP,-por seu representante legal Dr. Luciano Lopes

Pastor, brasileiro, filiação Luclécio Pastor e yara Maria Lopês pastor,

divorciado, o qual não vive em união estável, nÉdico; CpF no 205.467.gg&

89, RG no 23.180.14$2-SSP/SP, residerúe e domiciliado na rua Belo

Horizonte no 1536, Centro, nesta cidade, endereço elefônico

iicitacao@mqandhr.com.br , vem, respeitosamente à presença de Vossa

Senhoria, requerer o regisúo da Ata da AssemUeia Geral Exbaordinária,

da pessoa jurídica acima mencionada, realizade em 18/1 1/2021, bem

como o Edital de Gonvocaçáo da AssernHeia Geral Extraordinária, tudo

conforme as regras estabelecidas no Estafuto Social.

Termos em que,
P. deferimento.

Catanduva, 18 de novembrode2O2l .

Olicral de i3tío C tyrl dl! Patloít NetuÍet
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Íieli RodÍi9ues FeÍnandas

BtlÂ DUA8IINA, 1311 i JÀROIM 5O1O i FON[; 17 3524-9070 I CEP: 15810-150 I CATANOUVÂ-5P

CNPI: 47.078.019/0OOl-121 E-IvtÂlL hosp-r§l@mgandhi-com'bí
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LUCIANO LOPES PASTOR
Presidente
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,r,..:!'"":ll: o HosptTAL MAHATITiA GANoHI situãda na Ruaireli
'süqJiiina, ne 1311, Bairro Vila Soto, na cidade de Câtânduvâ _ Sp, inscrito no CilpJlMF

sob ne 47.078.019im0l'14, neste ato rêpresêntada pelo seu Dirêtor presidentê; nã
forma de seu Estatuto social pelo Dr. Lt,oAito t(»Es pAsroR; brasilêiro, divorciado,
médico; portador do RG ns 23.1w.t4s-2 e do cpF/MF ns 2o5.467.89&g9,'residente à
Rua Belo Horizonte, 1536, Centro, Catanduva - Sp, declara para fins de direito, sob
pena de responsabílidade, considerando o decidido pela E. conegedoria Geral da
Justiça de São Paulo {Processo ne 2010/2gS9S}, o quanto segue.

As Atas e documentos relativos ao HosplrAr- MAHATMA GANDHI, são elaborados em
sistema informatizado, arquivando-se as respectivas folhas soltas, depois em pasta
própria.

As folhas soltas, assim, nas vias originais, é gue constituem o póprio ,,Livro de Atas,,
do HOSPITAL MÂI{ATMA GAND'tll, de maneira que não há um livro manuscrito ou
especÍfico para gue as Atas digtadas seiam depoh .,coladas,,.

Catanduva, 18 de novembro de 2021.

MAHATMA GÂNDHI

(Representada por Dr. Luciano Lopes pastor)

RUA DUARTTNÀ, 1311 I rÀRDllvt SOTO | ÉONE: 1r 3524-9070 i CÊp; 15810-150 i CÁIÂNOUVÂ_SP

CttPl: 47.078.019/0@i-14 E-[iAt: h!sprtâl@rn8an6hi.co.!.!.5r
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EDITÂL DE CO}.TVOCAçÃO DE Â§SEMBLEIÀ GERÁL E}(TRÂORD

Hospital Mahatma Gandhi

CNPJ: 47.078.019 / A0Ú;r-14

I. DATÀHORÂELOQ{L

No auditório àrntl Zíha da srde social,'situada na Rua Duartina, a." 1311, Vü Soto,

caandura/SP, cEP 15'810.150, com 1'chamada à l Bhi0mio e 2" chamada às 19h0omin

do dia 18 dc novembro de 2021.

II.ORDEMDODIÁü

Assembleia Geral E*raotdirátia:

L Reoúocia do Diretot Vice-Preaidente ê poase doe succssotea cstaartátios,-
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HOSPITAI MÂHATMA GANDHI
ÂTA DÂ ÂSSEMBLEIA GERÂL nrrneonorNÁnrl .

Áos dczoito dias do mà de novembro do ano de dois mil e vinte e um,,no auditório de sede
do Hoçial Mahatrne Gandhi, .nesta date, devidamente inscrito no CNpJ sobre o no
47.478.019 /W01-14, com sede na Rr:a Duanina" 1311, Vila Soro, Crundu.,a/ipl rcuniram-
se os diretores e associados do Hospítal Mahamra Gaodhi na forma prcviâmenÉ dh,urgrdâ
no edital de comocaÉo e afixada oo quadro de avisos da sede,- conforne pre.,istJ no
Estatuto Social- Âbertos os trabalhos em segunda chamada X fglr00rr-í o Sr. presiderrte
Lucrano Lopes Pastor convidou r.: Sr. Marcelo Bauab de Carvr_lho para cornpo, â mese e
secretariar os trabaihos, após a composit'o da mcsq vcriâcando a oristêocia de quórum em
contbrrnidade com o Bstatuto Social,-passou-se cfltão, 2 tÍear de delibemçâo preüste no
instrumento convocatórioi 1) Rcnúncia do Dirctor \rice-presidcntc'e p.rs*. dos soc.ssor.,
estatutfuiosl À Âsscmbleia contou com e prese.ça dos dirctores e associados cooforme lisa
de presença anexÀ Drir ÍBERÂçÕE§ ircm l - Rcnúacia do Diremr vice-prsideme
e posse dos suc€ssones estâtutárioó - aprol'ou-sc ern assembleia, por uneoimidadc de
votosia homologaçâo do pcdido de n,úncia, por motivos pessoai{ do Sr_ MARCEI_,rO
FERNANDES DOS SÂNTOS,'Cadastro de pcssoa Física sob n.o 049.59g.42g{6, quc
renuncia da fuoção de Dirctor vice-Presidentel sendo assim e diante da pteçisÀo rp Estetuto
Social, ,trtigo 20,'inciso III'e artigo 2l,'inciso IIj a Assembkà âprovou a posser
tcspecdvamente,- a pardr desta data,-como Diretor Vice-presidente 'iio Sr- MÂRCELO
BÂUÁ3 DE CARVALHO,'Caaastro de Pessoa FÍsica sob n." 133.383.39g-95, rcsidentc e
domicüzdo à Rua Taquaritinga n" 514,Jardim Brasi! na Cidade De Caandur.asp, e, co-o
Diretor 1" secreúrio, o sr. josÉ MÂRIO FERRÁZ,'cadascro & pcss<ia Física sob n-"
M2.283.268-Dlresidcnte e domiciliado à Rua Campo lerde, Cidede Jatdim, na Cidade de
Cataaduva-SP.'FinalÍnente, nada mais havcndo a deliberaÍ, espcÍo.hs€ o Empo nccessário
para confecção da presente Âte e encctrarznr-se os trabalhoe, a Ílesrna foi obieto de
aprova@o, após sua leitua, cm votação unânime, pela Âssembleie Gera.l Exuaodinária do
Hospial Mahatrna Gandhi, iniciada em segunda chamada à 19h00mirL destr dzt2-

Catandu de nolcrnbro de 2ô21.

Luciano Lopes Paçror .

Presidente de Âsscmble ia
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Maccelo Beuab de Canldbo
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DO HOSPITAL MAHATMA GANDHT

CATANDUVA/SP

ilary'elo Fema/ dos Santos

CPF n.o 049.598.,12846

OÍcral de Reg
É ile lnleíd

da Co

cral

iãrl Po
íe Je Á,rd.ade C
L',,érr Rudíigues Feín

rslÍo Crvrl das Posioas NâluÍars,ç0ês e Iuterôs da sêde
rca de
eus 8r

,-, . l-ó

C

o

landuva (SP)
oi SErSosa
6ÁDO

Pra co,r íeí
n ta í.1. 0

'5,,0!lriLrla
.inr - Escrevênte
s - [ jaiaveole

Eu, Marcelo Femandes dos Santos, portador do CpF

M9.598.428-06, residente a Rua Augusto Canoso, 604, Resirlencial Joaquim

Lopes, CatanduvalSP, vem por mêio desta cornunicar minha Renuncia ao

Cargo de Vicefresidente do Hospital Mahatma Gandhi, em caráter irrevo-
gável, requerendo que seja homologado peio Sr. Presídente e pela As

Geral.

Catanduva, 08 de novembro de .021
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

CERTIFICO, conforme itens 5.2 e 23 do Câpítulo XVlll das Normas do Serviço
Extrajudicial da Egrégia Corregedoria 6eral da .lustiça de São Paulo, que o documento
abaixo indicado foi devidamente registrado, conforme segue:

ilome do apresentante: GABRIEL CtRQUEIRA GOVEIA
-rraturêza do documento: ATA

Número do protocolo:011097 - Dêta do protocolol A3/05/2022
Número do registro: 162 - Número da averbação: 2L9
Data do registro: 1.310512022

Número total de páginas do documenro registrado: 5

mYtodCatand 2022de-13
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MATHEUS riiColosr. pn rposio EscREVE NrE

Êsta certiÍicação é parte intetÍante e inseparável do docurnento obieto do registro.

Para conÍêriÍ a pÍocedência deste
documento eÍetue a leitura do QRCêdê
ampresso ou acesse o endereço
elet.ônico: https:/iselodioi:al.tisD.ius br
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uusrnissrllo SENHoR pRtMÊlRo oFtctAL DE REGtsrRo clvtL
DE pEssoAs.luniotcas DA coMARCA DÊ C,ATANouvA/sp

Hospital Mahatma Gandhi, com sede na rua Duartina n".1.31j,'na
cidade de CatanduvalSP, por seu represenlante legal Dr. Luciano Lopes
Paslor, brasileiro. Íiliaçâo Luclécio pâstor e yara Maria Lopes pastor,'

divorciado, o qual não vive em uniáo eslável, rnédicü CpF no 205.467.8g&
89, RG no 23.180.'145-2-SSPlSp, residente e domiciliado na rua Beto

Horizonte no 1536, Centro, nesta cidade, endereço eletrônico

licitacaçôniqandhi. com.br , vem, respeitosamente à presença de Vossa

senhoria, requerer o registro da Ata da Assembleia Geral Extraordinária,

da pessoa jurídica acima mencionada, realizada em 10/01/20221 bem
como o Edital de convocaçâo da Assembleia Geral Êxtraordinária, tudo
conforme as regras estabelecidas no Estatuto Sociat.

Termos em que,
P. deferimento.

Catanduva. 10 de janeiro de Z0Z2
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1.'R T.D Pi -Cawd,;s,rúoEc sDucrÇio fÁssrff oússE rÂzJ

o HosPlrA[ MAHÂTMA GAND|!, situada na Rua Duartina, ne 1311, Bairro Vira scto,
na cidade dê catanduva - sp, inscrito no cNpJ/MF sob ne 47.07g.01910001-14, nêste
ato representada pelo seu Diretor presidente, na forma de seu Estatutô Sociar pelo Dr.
LUCIANO LOPES PÂSTOR. brasilerro, divorciado, nredicc- portador do RG ns
23.180.145-2 e do cpFlMF nq 205.457.998-89, residente à Rua Bero Horizonte, r.536,
centío, catanduva - sP; declara para fins de direito, sob pena de responsabrridade,
considerando o decidido pela E. corregedoria Gerel da Justiça de São paulo (processo
ne 2010/28595), o guanto segue.

As Atas e documentos relativos ao HosplrA[ MAHATMA GANDHt..são elaborados em
sistema informatizado,' arquivando-se as respectivas folhas soltas, depois em pasta
própria.'

As folhâs soltas, assim, nas vias originais, e que constituem o próp,o ,,Livro de Atas,,
do HOSPITAL MAHATMA GANDHT; de mênêira que não há um livro manuscrito ou
específico parâ que as Atas digitadas seiam depois ,,coladas,,.'

Catandi.va, 10 de.iâneiro de 2022,

OÍcral Crvil d Pc!!or! N
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I. DATÀ HORAE LOCÀL
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II. ORDEM DO DIÂ:

Âssembleia Gerâl EstÍaordináÍiâ:

Renúncia 2o Diretor Juridico
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EDTTAI DE CONVOCAçÂO DE ÂSSEMBLEIA GERAL EXTRÀORDINÁRrA

Hospital Mahamra Gandhi
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Catanduva, l4 de dezembro rie 201I

A Â§SOCTAÇÃO *HOSPTTAL MÂHATMA GÀNDHI'
A.,C SR. DIRETOR PRbSIDENTE

ElJ, RICARDO HENRIeUE FERRAZ, brasileiro, casado, advogado. re-srdente a Rua José Dias. 272, na cidade de Elisiário_sp. portador do RG n, 22.073.246-
2 * SSPISP e inscrito oo CpF n" I 71.814.098-32, nascido em 23t09/1972, veúo arravósda presente manifesmr meu interesse rel') ar à funçâo de 2o Diretor Juridico daInsdtuição, por modvos de ordem pa ar.

enriq Ferraz

CPt- n." l 7l.8t{.098_32
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HOSPITÂL MÂHATMA GÀNDHI
ÀTA DA À§SE}VÍBLEIA GER{L ExTn.a,o«oINÁRn
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO OE tNSCRiÇÀO

47.078.019/0001.14
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ABERTURA

11/í0i r968

NOME EMPRESARIAL

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

TUIO DO ESTABELECIMFN'O í\OME DE FANTASIA,

HOSPITAL MAHATMA GANDHI DEMAIS

oÉ

oFLS

O E DESCR OAAÍIVIDADE
86.10-l {l . Atividadês dê atêndimento hospitalar, oxceto pÍonto-socorro e unidadês para atêndimênto a urgôncias

o E oEscRrÇ OAS ATIV OADES MrcAs §
58.í1.5í)0. Edição de liv.os (Dispensada')
58.13.140 - Edição de rovislas
69.íí-742 - Atividades auxiliares da justiça (Disponsada ')
70.20{40 ' Atividades de consulloria em gestão empresaÍial, excelo consultoria técnicâ êspecíÍica (Oispensada *)
72.20-7{0 - Pêsquisa ê dssenvolvimento experimontalem ciências sociais e humanas (Dispênsáda ;)
74.90-í'99 ' outÍas atividadês proÍissionais, ciontificas e tócnicas não êspocificadas antêriormentê (óispensada *)
85.11.2{0 - Educação inÍantil - creche
85.í2.1.00 . Educâção ihÍantil . pró€scota
85.20.1.00 - Ensino médio
85.3í-740 . Educação supêrior . graduaçâo
85.32.5.00 - Educação supêdor - graduação e pós.graduação
85.33-3.00 - Educação superior - pós{raduação ê êxtensão
85.414{0 - Educaçáo proíissional dê nível técnico
85.42.2.00 - Educação proÍissionalde nível tecnológico
85.50-3{2 . Atividades de apoio à educaçáo, êxceto caixas escolaÍes
85.99{.05 - Cursos preparatórios para concursos (Dispensada r)
85.99.6-99 - Outras atividades de ensino não especiÍicadas anteriormêntê
86.'10'1{2 " Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitâlares para atendimento a uÍgências
86.21.6{í - UTI móvel
86.214{2 - Sêrviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel

c E DESCR DA NATUREZA DÍCA

LOGRADOURO

R OUARTINA 1311

SAIRRO/DISTRITO

VILÂ SOTO
Pro

SP

ÊNDEREÇO EL NCC TELEFONE

1017) 5227.211

ENÍE FEOERÂTNO RESPONSÁVEL {EFR)

DAÍÁ OA SITUAÇ

03/í112005

MOÍ|VO OE S

st ESPECIAL OATA DÁ SIT ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normaliva RFB no 1 .863, de 27 de dezembto de 2O1g

Emitido no dia 1910512022 às 16:35:17 (data e hora dê Brasília).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NUMERO DE TNSCRtÇÀO

47.078.0í 9/0001.'t 4
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

11/10n968

(6

LS o!a

NOME EMPRESARIAL

HOSPITAL MAHATMA GANOHI

DICO E DE DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS S

99.??1!9 .9eÍvi9oi de .emoção de pacientes, excêto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.30-54í - atividadê médica ambulatorial com recursos para ràalização de pÍocedimentos cirú-rgicos
86.30§{2 - Atividade médica ambulatorial com recu.sos para reariza;ão de exames complêmentãres
86.30.5{3 - Atividade médica ambulatorial rgslrita a consullas
86.30.5-99 . Atividados de atênçâo ambulaloíal não especilicadas anteÍiormentê
86,40.24i . Laboratórios ds anatomiâ patológica e citológica
86.40.2.02 - Laboratórios clínicos
86.40-2.03 - SeÍviços de diálise o nofrologia
86.40-2{4 - Sêrviços de tomograÍia
86.40.2{5 . Sêrviços de diagnóstico por imagem com uso dê radiaçáo ionizante, êxceto tomograÍia
86.40.2{6 . Serviços de ressonância magnática
86.40'2'07 - Serviços de diagnóstico por imagêm sem uso de radiação ionizante, erceto ressonância magnética
86 40-2{8 - Serviços de diagnóstico poÍ rêgistÍo gráÍico - ECG, EEê e outros exames análogos
E6./o'2{9 ' serviços dê diagnóstico por mátodos óplicos - ondoscopiâ e ourros êxames anãlogos
86.40.2.10 - Serviços dê quimiotoÍapia
86,,t0.2-í1 - Sêrviços de radioterapia
86.40-2-12 - Serviços de homoterapia
E6,40-2.'13 - Serviços dê litotripcia
E6.40.2.14 . Sêrviços de bancos de células e tecidos humanos
86.40.2-99 - Atividadês de serviços de complemêntaçâo diagnóstica e teÍapêutica não êspecificâdas anteriormente

c IGOEO DA NAÍUREZA JUR otcA
399-9 . Associaçáo Privada

!OGRÂDOURO

R DUARTINA
NUMERO

131í

CEP

15.810-150
aatRRo/DtsÍRtÍo
VILA SOTO

ÊNDEREÇO ELE Nrco

CATANDUVA SP

(011]-s227-211

OAIA OA SIIUAÇÁO CADASTRAL

03t11t2005

ENTE FEOERAÍIVO RESPON VEL (EFR)

st CAOASÍRA!
ATIVA

COMPLEMENÍO

DATÂ OA SITU ESPECIAL

MOÍ|VO OE SlÍ CADASTRAL

stÍu ESPECiAL

Aprovado pêla lnstruÉo Normativa RFB n" 1 .863, de 27 de dezembto de 2018

Emitido no dia 1910512022 às í6:35:17 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NU MERO DE tNSCRIçÀO

47.078.019/0001-14
MATRIZ

coMPROVANTE DE tNSCRtçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ABERÍURA

11i 10i 1968

NOME EMPRESARIAL

HOSPÍTAL MAHAÍMA GANDHI

o E oEscRrÇÁo DAs AÍrvrDÀDEs MICAS S

86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestâo de saúde (Dispensada ')
86.90§.99 - Outras atividades dê atençâo à saúde humana não especiticadas anteriormente
87.11.5{3 . Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
E7.í1-5{4 - Centros do apoio a pacienles com câncer e com AIDS
87.20.4{'l . Atividades de contÍos de assi6tência psicossocial
87.20.4-99 - Atividadês do aasistência psicossocial ê à saúde a poÍlâdorês de distúrbios psiquicos, deÍiciôncia mental e
dependôncia quimica e grupos similarês não ospêciÍicadas anteriormentê
87.30-l-99 - Atividades de assistência social pÍgstadas em residências colêtivas e particulares não êspecificadas
anteriormente
88.00{.00 - Sêrviços de assistência social sem alojamento
91.0í.5{0 . Atividadês do bibliotecas ê arquivos
94.99-5{0 - Atividades associativas nâo gspeciÍicadas ant€riormente

IGO E OE OA NAÍI]REZÂ JI-IR DICA

399-9 - Associação Píivada

LOGRADOURO

R DUARTINA

ENDERÉÇO ELE Nrco

NI]MERO

1311
COMPLEMENÍO

CEP
't 5.810.í 50

BAIRRO/DISIRIÍO

vtLA soTo
MUNtCiP O

CATANDUVA SP

TELEFONE

1017) 5227 -211

ENTE FEOERAÍIVO RE VEL {EFR)

stÍ
ATIVA

OATA OA S'TUAÇÀO CADASTRAL

o3t't1t2005

MOTIVO DE SITUAÇÀO CADASTFIÂI-

SITUAÇÃO ESPECIAT DATA DA SITUAÇÀO ESPECIAL

l'l A dis@nsa de alvaras e lictnças é dteío clo ehüeendedoí que aleadê aos reqursiÍos co nstantes na Reso/úçáo CGSrM /,o 51 . de 11 de
iunho de 2019. ou da logislaçâo ptópda encaminhada ao CGSIM pelos entes fedefttivos, nâo tendo a Recela Federat qualquer
têsponsâbilidade quanlo às atividaalês clispensadas.

Aprovado pela lnstruÉo NoÍmativa RFB no 1.863, de 27 de dezembÍo de 2018

Emitido no dia 1910512022 às í6:35:17 (data ê hora de Brasília). Página: 3/3
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PODER JUDrcÉRlo
JUSTTçA FEDERAL DE pRtMEtRO GRAU EM SÃO PAULO

cERTIDÃO DE D|STRTBUtçÃO
AçÔEs E ExEcuçôES civEts, FtscAts, cRtMtNAts E oos JUtzaoos ESpEclAts FEDERAts cRtMtNAts aDJUNTos

N" 2022.0003374097

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na
Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São paulo / Capital e
jurisdição no Estado de São Paulo, NÃo CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s)
até â presente data e hora, contra LUclANo LoPEs pASToR, registrado(a) civilmente como
L ltClANO LOPES PASTOR, inscrito(a) no CPF/CNpJ no 205.467.898-89.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São
Paulo, aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2022, às 08:35.

b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão
ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Orgão Julgador, ou junto ao Tribunal
Superior em que estiver localizado, conforme endereços dispon ibilizados em nosso site;

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código
do segurança 443d77Í2 c5aba196 bd74edg2 2Í5e2s41 s2g5í6c6, no endereço
fttps://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/VerificarAutenticidade, até 60 dias contados da data de
sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);

d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o
parágrafo único do arl.2o da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no
caso de apontamento de registro de processo (ação penal);

e) Não estando disponÍveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a
que se refere o parágrafo único do arl.2o da Lei 11.971, de 6 de julho de 200g, no caso de
apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-
se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se
necessário;

f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de pessoas Físi*
os na certidão o"âqifr,.(CPF) ou no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas (CNpj) foram inserid

Página '1 dê 2

Observações:

a) Certidão requerida pela lnternet, expedida gratuitamente;



& PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3". REGIÃO
CERTIDÃO DE DtSTRtBUtÇÃO N. 2022.0003374097

interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mes

g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante
e o respectivo número de inscriçâo no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas JurÍdicas (cNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos
documentos;

h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento
conÍrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas FÍsicas (CpF) ou do Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (cNpJ) do soricitante com aqueres impressos na certidão;

;-sta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;

k) A pesquisa abrange registros desde 25104/1967 até a presente data, na Justiça Federal de .lo Grau,
Seção Judiciária de São paulo;

l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e lnformações
Processuais do ío Grau e no pJe - Sistema processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (1 I ) 3225-8666
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1910512022 0057426581#ffi PODER JUD!CIÁRtO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CíVEIS

CERTIDÁO No:7567157 FOLHA; t/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de serviço Técnico de rnformaçÕes cÍveis do(â) comarca de São pauro -
Capital, no uso de suas atribuiÇões legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ qu-e, pesquisando os registros de distribuições de AÇôES
cÍvErs, FAirÍLÁ E sucEssôEs, FALÊNcrAS, coNcoRDAiAs, REcupERAçôEs JUDrciArs E
EXTRAJUDICIAIS, EXECUçÔES FISCAIS E JUIZAOOS ESPECIAIS CíVEIS, NO PETiOOO dê 'IO (dEZ)
anos anteriores a 1810512022, verificou coNSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ,*r

LUclANo LoPES PAsroR, RG: 231a01452, cpF: 20s.467.898-99, conÍorme indicação constante
do pedido de certid

A seguinte distribuiçáo'.'""-*.t'...'--
rnrçÀTUBA
» Foro de AÍaÇatúba - Vard da Fdzenda pública. processo: JOO35?9_42.2020.8.26Açeo: AÇeo PopuTar. Àssurto, Àto -Lêsi,,o ao patrinôn1à Àrti"ti.i,' zriéi;;;;;i;oü Turistico. Data: 23/03/2020, Reqte: Edson Srorrj àe S.r".

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado Íigura como auto(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema
informalizâdo referentes a todâs as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de Sáo paulo.

A data dê informatização de cada comarca/Foro pode ser veriícada no comunicado
SPI n.o 2212019.

Esta cêrtidão aponta os íeitos distribuídos na 1â rnstância, mesmo que estejam êm
grau dê recurso, ê não aponta os processos distribuídos há mais de 1o anos da data limitá, ainda
que estejam em andamênto.

Não existe conexão com quarquer outra bâse de dados de instituição púbricâ ou com a
Receita Federar que veriÍiquê a identidade do NoME/RAzÃo socrAL com cpF/cNpJ. A conferência
dos. dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da
certidáo.

A certidâo em nome de pêssoa jurídica considera os pÍocessos referentes à matriz e
as Íiliais e poderá apontar feitos de homônimos não qualiÍicados com tipos empresariais diÍerentes
do nome indicado na certidão (EtRELt, S/C, S/S, Epp, ME, MEl, LTDA).

Esta ceddão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de mdo de 2OZz

0057426581
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1910512022 005742687

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL OE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS

cERnDÁO No:7482682 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidáo poderá ser mnÍiÍmada pela inlemet no site do Tíbunal de Justiça.

A Diretoria de serviço Técnico de rnformações criminais do(a) comarca de são pauro,
no uso de suas atribuições legais,

cERTrFrcA E oÁ FÉ que, pesquisando os regislros de distribuições de ExEcuçôEs
CRIMINAIS - SAJ PG5, anteriores a 1gtO5l2OZ2, veriÍicou NADA CONSTAR contra. .,".,...-.-.;.".,.,

LuclANo LoPEs PAsroR, RG:2318014s2, cpF: 20s.467.898-89, nascido em 13/10/1974, naturat
de calanduva - sP, firho de Lucrecio pastor e yara Maria Lopes pâstor, conforme indicação
constante do pêdido de certidão.t.**.

Esta certidão abrange os feitos de Execuções Criminais dislribuídos no sistema SAJ
PG5 e só tem validade mediante assinatura digilal.

Esta certidão deve ser acompanhada oBRTGAToRTAMENTE DA CERTTDÃo oE
EXECUÇÂO CRTMTNAL - SIVEC, expedida pera vara ou oÍício de Execuções criminais.

Esta cêrtidão não vale para Íns eleitorais.

Esta certidão é sem custas.

0057426879 al
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São Paulo, 'lg de maio de 2022.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIçA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÂO PAULO

cERTIDÃO DE D|STRtBUIçÂo
AÇÔEs E ExEcuçôEs cívEls, FlscAts, cRrMrNArs E Dos JUrzAoos EspicrArs FEoERÂrs cRrMrNAls ADJUNTos

N" 2022.0003374237

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na
Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São paulo / Capital e
jurisdição no Estado de São Paulo, NÃo coNsTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s) distribuÍdo(s)
até a presente data e hora, contra MARCELO BAUAB DE CARVALHO , registrado(a) civilmente
como MARCELO BAUAB DE CARVALHO , inscrito(a) no cpF/cNpJ no 133.383.398-95.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São
Paulo, aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2022, às Og:43.

Observações:

a) Certidão requerida pela lnternet, expedida gratuitamente;

b) certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente cêrtidão deverão
ser solicitadas pessoalmente na respectiva secretaria do orgão Julgador, ou junto ao Tribunal
Superior em que estiver localizado, conforme endereços dispon ibilizados em nosso site;

c) A autenticidade desta certidão poderá ser veriÍicada por qualquer interessado, com base no códigode segurança 6deb7f3e 74dca5dr 2,rgra0a3 g6ggbfad êodgo562, no endereço(-ps://web'trf3 jus'br/certidao/certidaoÂ/erificarAutenticidadê, 
até 60 dias contados da data de

sua expedição (prazo em que Íicará disponível no sistema);

d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identiÍicação a que se refere oparágrafo único do art' 2o da Lei 1 I .971 ' de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no
caso de apontamento de registro de processo (ação penal);

e) Não estando disponÍveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação aque se refere o parágrafo único do art.20 da Lei 11.g71, de 6 dejulho de 200g, no caso deapontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir_
se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se
necessário;

f) o nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no cadastro de pessoas FísicJ(cPF) ou no cadastro Nacionar de pessoas Jurídicas (cNpJ) foram inserido, ., 
""i,or" ,ã; ;;,H
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POOER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3'. REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUI ÇÀo N" 2022.0003374237

interessad o, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos:

g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante
e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos
documentos;

h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento
confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas FÍsicas (CpF) ou do Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (cNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;

i\ Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feítos de publicidade restrita;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;

k) A pesquisa abrange registros desde 25104/í 967 até a presente data, na Justiça Federal de 1o Grau,
Seção Judiciária de São Paulo;

l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e lnÍormações
Processuais do 1o Grau e no pJe - Sistema processual Eletrônico.

Ot uxr.lo
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Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (1 I ) 3225-8666
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#EE PODER JUDICIÁRIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTTDÃO ESTADUAL DE DtSTRtBUtÇôES CÍVEtS

CERTTDÁO I'lo: 7182728

A autenticidade destâ certidão poderá ser conÍirmâda pela intemet no site do Tribunal de Justiça

Sáo Paulo, '19 de maio de 2022

'19t05t2022 0057426948

FOLHA: í/1

A Diretoria de serviço Técnico de rnformações cíveis do(a) comarca de sáo pauro -
Capital, no uso de suas atribuiçÕes legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçóes de AçôES
cÍvErs, FAMíLtA E sucESsôES, FALÊNcAs, coNcoRDAiAS, REcupERAçôEs JUDtitaÀ E
EXTRAJUD|C|A|S, EXECUçÔES F|SCA|S E JUTZADOS ESpECtAtS CíVEIS, no período de 10 (dez)
anos anteriores a 1810512022, veriÍlcou NADA coNSTAR como réu/requerido/interessado em nome

MARCELo BAUAB DE cARvALHo, RG: 176252599, cpF: 133.383.398-95, confoÍme indicação
constante do pedido de certidão

Esta certidão não aponta ordinariamente os procêssos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado Íigura como autor(a). são apontados os Íeitos em tramitaçáo cadastrados no sistêma
informatizado reÍerenles a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São paulo.

A data de informatização de cada comarca/Foro pode ser verificada no comunicado
SPI n.o 2212019.

Esta certidão aponta os Íeitos distribuídos na 1a rnstância, mesmo que estejam em
grau de recurso, ê não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limitó, ainda
que estejam em andamento.

Não existe conexão com quarquer outra base de dados de instituição púbrica ou com a
Receita Federal quê verifique a identidâde do NoME/RA7Âo soclAL com cpF/cNpJ. A conferência
dos dadÔs pessoais fomecidos pelo pesquisado é de responsâbilidade exclusiva do destinatário da
certidáo.

A certidão êm nome de pessoa .iurídica considera os processos íeÍerentes à matriz e
as Íiliais e podêrá apontar fêitos dê homônimos não qualiÍicâdos com tipos empÍesariâis diferentes
do nome indicado na certidão (EtRELt, S/C, S/S, Epp, ME, MEt, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.
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A Diretoria dê serviço Técnico de rnformaçÕes criminais do(a) comarca de são pauro,
no uso de suas atíbuições legais,

CERT|F|CA e oÁ fÉ 
_Aye,19lquisando os registros de distribuiçÕes de EXECUçÕES

CRIMINAIS - SAJ pc5, anteriores a igt}5l2)22, veriÍicou NÁDA CoN§TAR contra:

MARCELO BAUAB DE CARVALHO, RG: 17ô252599, CpF: 133.383.398-95, nascido em2ü0611970' natural de catanduva - sp, Íirho de Hêrio rúanoel de carvarho e Lionir Bauab deCarvalho, conforme indicação constante do pedido dê certidáo...

Esta certidão âbrenge os feltos de Execuçõe§ criminais distribuídos no sistema sAJPGs e só tem validade mediante assinatura digital.

Esta cerridão deve ser acompanhada oBRTGAToRTAMENTE DA CERTIDÃO DEEXECUçÂO CRIMINAL - SIVEC, expedida pela VaÍa ou OÍício de Execuções Criminais.

Esta certidáo não vale para Íins eleitorais.

Esta certidão é sem custas.

'191o5t2022 0057427044

PODER JUDICIÁRIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUICÕES CRII\,,IINAIS

âERTIDÃO No: 7182797

A autênticidade desta certidâo poderá seÍ conÍirmada pera internet no site do Tribunar de JustiÇa

FOLHA: í/1

Sâo Paulo, 19 de maio de ?022

0057427044 é/l
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PODER JUDrcÉRIO
JUSTIçA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

cERT|DÃO DE DtSTRIBUtçÃo
aÇÔEs E ExEcuçôES cÍvEts, FtscAts, cRtMrNAts E oos JutzADos ESpEctAts FEDERÁts cRtMtNAts ADJUNTos

N" 2022.0003374250

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na
Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São paulo / Capital e
jurisdição no Estado de São Paulo, NÃO CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s)
até a presente data e hora, contra JOSÉ MÁRIO FERRAZ , registrado(a) civilmente como JOSÉ
MÁRlo FERRAZ , inscrito(a) no CpF/CNpJ no 062.283.268-99.

NADA MAIS. O referido é verdade ê damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São
Paulo, aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2022, às Og:44.

Observações:

a) Certidão requerida pela lnternet, expedida gratuitamente;

b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão
ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Orgão Julgador, ou junto ao Tribunal
Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código
de segurança 537cfed1 fgd4adaf d60154as 2s37137s 4f2760ac, no endereço
h<ps://web.trf3 jus.br/certidao/CertidaoAy'erificarAutenticidade, até 60 dias contados da data de
sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);

d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se reÍere o
parágrafo único do ar7.2o da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no
caso de apontamento de registro de processo (ação penal);

e) Não estando disponÍveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a
que se refere o parágrafo único do arl.20 da Lei 11.97.1 , de 6 de julho de 2009, no caso de
apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-
se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se
necessário;

I
f) o nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de pessoas Fíá
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio

Loo
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3", REGIÃO

cERTTDÃO DE D|STRtBUtÇÃO N" 2022.0003374250

interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;

g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante

e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos
docu mentos;

h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento
confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;

k) A pesquisa abrange regrstros desde 2510411967 ate a presente data, na Justiça Federal de 1o Grau,
Seção Judiciária de São Paulo;

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (1 1 ) 3225-8666
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i' Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;

l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e lnformaçÕes
Processuais do 1o Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

é
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CiERTIDÁO No: 7482887

A autenticidade desta certidâo poderá ser confirmada pela intêmel no site do Tribunal de Justiç3

0057427182

'19105t2022

FOLHA: 1/1

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçôes de AÇôES
cÍvEts, FAMÍLtA E sucESsôEs, FALÊNcns, coNcoRDATAS, REcupERAçoES JUDtCtAts E
EXTRAJUOICIAIS, EXECUçÔES F|SCA|S E JUTZADOS ESpECtAtS CíVetS, no período de 10 (dez)
anos anteriores a 1810512022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome

A Diretoria de SeÍviço Técnico de lnformações Cívêis do(a) Comarca de São paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

JOSE MARIO FERRAZ, RG: 154082788, CPF: 062.283.268-99, conforme indicação constante do
pedido de certidão

Esta certidão não aponta ordinariamenle os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadaslrados no sistema
informatizado rêferentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de inÍormatização de cada Comarca/Foro pode ser veriÍicada no Comunicado
SPI n.o 2212019.

Esta certidâo aponta os Íeitos distribuídos na 1a lnstància, mesmo que estejam em
grau dê recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda
que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquêr outÍa basê de dados de instituiçáo pública ou com a
Receila Federal que verifiquê a identidade do NoME/RAzÃo soclAL com cpF/cNpJ. A conferência
dos dados pessoais Íomecidos pelo pesquisado é de responsabilidadê exclusiva do destinatário da
certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualiÍicados com tipos empresâriais difêrentes
do nome indicado na certidáo (ElRELl, S/C, S/S, Epp, ME, MEl, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediantê assinaturâ digital.

Estâ certidão é sem custas

São Paulo, 19 de maio de 20?2
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PODER JUDICIÁR!O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CíVEIS



'19t05t2022 0057427153

PODER JUDICIÁRtO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÔES CRIMINAIS

oERTIDÃO No: 7482871

A autenlicidâde desta certidâo poderá ser conÍirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça

FOLHA: í/1

A Diretoria de Serviço Técnico dê lnformaçÕes Criminais do(a) Comarca de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de EXECUçÕES
CRIMINAIS - SAJ PGs, anteriores a'1810512022. veriÍicou NADA CONSTAR contra

JOSE MARIO FERRAZ, RG: 154082788, CPF: 062.283.268-99, nascido em 19/05/1963. nâtural de
Catanduva - SP, Íilho de Jose Ribêiro Ferraz e Elisa Mauri Ferraz, conÍorme indicação constante do
pedido de certidão.'-""-*--'

Esta certidão abrange os Íeitos dê Execuçóes Criminais distribuídos no sistema SAJ
PGs e só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão deve ser acompanhada OBRIGATORIAMENTE DA CERTIDÃO DE
EXECUÇÂO CRIMINAL - SIVEC, expedida pela Vara ou Ofício de Execuções Criminais.

Esta certidão não vale para Íins eleitoÍais.

Esta certidão é sem custas

Sáo Paulo, 19 de maio de 2022

0057427153
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIçA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

cERTIDÃO DE DtSTRtBUtçÃO
AÇÔES E ExEcuÇôEs civEls, Ftscats, cRrMtNAts E oos JUtzaoos ESpEctats FEoERAts cRtMtNAts ADJUNTos

No 2022.0003374271

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na
Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e
jurisdição no Estado de São Paulo, NÃO CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s)
até a presente data e hora, contra MARCOS ROBERTO NISHIYAMA , registrado(a) civilmente como
MARCOS ROBERTO NISHIYAMA , inscrito(a) no CPF/CNpJ no 056.470.578-02.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São
Paulo, aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2022, às 08:45.

Observações:

a) Certidáo requerida pela lnternet, expedida gratuitamente;

b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão
ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Orgão Julgador, ou junto ao Tribunal
Superior em que estiver localizado, conforme endereços d isponibilizados em nosso site;

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código
de segurança f8018849 1aac26BB a3a879g3 1302934a f7b6ce9b, no endereço
F...<ps://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/VerificarAutenticidade, até 60 dias contados da data de
sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);

d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o
parágrafo único do art.20 da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no
caso de apontamento de registro de processo (ação penal);

/
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de pessoas Fí#s
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão n[ffinrio

e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a
que se refere o parágrafo único do art.2o da Lei 11.971, de 6 de julho de 200g, no caso de
apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-
se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se
necessário;

Página 1 de 2



& PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A. REGIÃO

cERTTDÃO DE DtSTRtBUtÇÃO No 2022.0003374271

interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;

h) Para efeito da conferência da validade desta certidáo, caberá ao destinatário do documento
confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;

i' lsta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;

k) A pesquisa abrange registros desde 25104/1967 alé a presente data, na Justiça Federal de 1o Grau,
Seção Judiciária de São Paulo;

l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e lnformações
Processuais do 1o Grau e no PJe - Sistema processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@tí3.jus.br - (1 í ) 3225-8666
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g) Esta certidáo somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante
e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos
documentos;
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ffiffi PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÂO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÔES CiVEIS

CERTIDAO No: 7482916

A autênticidade desta certidão poderá ser conflrmâda pela internet no site do Tribunal de Justiça

FOLHA: 1/1

A Diretoria de SeÍviço Técnico de lnformaçóes Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -

Capital, no uso de suas atribuiçóes lêgais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçóes de AçÔE§
cÍvEts, FAMÍLtA E sucESsôES. FALÊNctAS, coNcoRDATAS, REcUpERAçoES JUDtctAts E
EXTRAJUDICIAIS, EXECUçÕES FISCA|S E JUTZADOS ESPEC|A|S CíVEtS, no periodo de 10 (dez)
anos anleriores a 1810512022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome

MARCOS ROBERTO NISHIYAMA, RG: 13915815, CPF: 056.470.578-02, conforme indicaçáo
constante do pedido dê certidão."."..'..

Esta certidão náo aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome Íoi
pesquisado figura como autor(a)- São apontados os Íeitos em tramitação cadastrados no sistema
informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI n.' 2212019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1a lnstância, mesmo que estejam em
grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda
que estejam em andamento.

Não existe conexáo com qualquer outra basê dê dados de instituição pública ou com a
Receita Fedêral que verifique a identidadê do NOME/RAZÃO SOCTAL com CPFiCNPJ. A conÍerência
dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisâdo é de responsabilidade exclusiva do destinatário da
certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
as flliais e poderá apontar feitos de homônimos não qualiÍicados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (ElRELl, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital

Esta certidão é sem custas

São Paulo. 19 de maio de 2022
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PODER JUDTCIÁRtO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAOO DE SÃO PAULO

cERTtDÀO ESTADUAL DE D|STRtBUtÇôES CRIMtNAtS

CERüDÃO No:7452956 FOLHA: í/1

A autenticidade desta certidâo poderá seÍ conÍirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformações criminais do(a) comarca de são paulo,
no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA e DÁ FÉ que, pêsquisando os rêgistros de distribuiçÕes de EXECUçóES
CRIMINAIS - SAJ PG5, anteíores a 18lOSlZO22, verificou NADA CONSTAR contra: '.""-*....*.:--*.*.

,tlARcos RoBERTo N|SHIYAMA, RG: 159Í581s, cpF: 0s6.470.578-02, nascido em 0sto7l196z.
nalural de catanduva - sP, filho de Hirossi Nishiyama e sumiko Nishiyama, coníorme indicação
constanle do pedido de

Esta certidáo abrange os Íeitos de Execuçôes Criminâis distribuídos no sistema SAJ
PGs e só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão deve ser acompanhada OBRIGATORIAMENTE DA CERTIDÁO DE
EXECUÇÃO CRIMINAL - StVEC, expedida pela Vara ou Ofício de Execuções Criminais.

Esta certidão não vale para Íins eleitorais.

Esta certidáo é sem custas.

São Paulo, '19 de maio de 2022
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIçA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

cERTTDÃO DE DTSTRTBUTçÃO
AçÔES E EXECUçÔES CÍVEls, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS

No 2022.0003374278

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na

Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e
jurisdição no Estado de São Paulo, NÁO CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s)

até a presente data e hora, contra MARCIO ANTÔNlO HUMEL , registrado(a) civilmente como
MARclo ANTÔNIO HUMEL , inscrito(a) no CPF/CNPJ no 405.068.438-15.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São
Paulo, aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2022, às 08:45.

Observações:

a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;

b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão

ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Orgão Julgador, ou junto ao Tribunal

Superior em que estiver localizado, conforme endereços dispon ibilizados em nosso site;

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código

de segurança 068cc8d3 Í4c87354 aeb175d6 06b6beaf d8f9c150, no endereço
xrps://web.trf3.jus.br/ceÉidao/Certidao/VerificarAutenticidade, até 60 dias contados da data de

sua expedição (prazo em que ficará disponÍvel no sistema);

e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a

que se refere o parágrafo único do art.20 da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de
apontamento de registro de processo (ação penal) na presentê certidão, o interessado deverá dirigir-
se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se

necessário;

f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão Oetolgsrio

Página 1 de 2

d) Náo constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o
parágrafo único do arl. 2o da Lei 1 1.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no

caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
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IRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3'. REGIÂO

CERTTDÃO DE DTSTRtBUTÇÀO N" 2022.0003374278
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interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;

g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante

e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos

docu mentos;

h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento
confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas FÍsicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;

ista certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;

k) A pesquisa abrange registros desde 25104/í 967 alé a presente data, na Justiça Federal de 1o Grau,

Seção Judiciária de São Paulo;

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (1 1 ) 3225-8666

ogf
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I) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e lnformações

Processuais do 1o Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.



1910512022 0057427440trE PODER JUDICTÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAOO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇOES CÍVEIS

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçóes de AçÕES
CÍVEIS, FAMÍLIA E sUcESsÔEs, FALÊNcIAs, coNcoRDATAS, REcUPERAçÔES JUoIcIAIS E
EXTRAJUDtCtAtS, EXECUÇÓES FtSCAtS E JUTZADOS ESpECtAtS CíVetS, no período de 10 (dez)
ânos anteriores a'1810512022, verificou NADA CONSTAR como réu/rêquerido/interessado em nome

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformaçóes Civeis do(a) Comarca de São paulo -
Capital, no uso de suas atribuiçÕes legais,

MARCIO ANOTNIO HUMEL, RG: 54102823, CPF: 405.068.438-15, conforme andicação constante do
pedido de certidão

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que â pessoa cujo nome foi
pesquisado Íigura como autor(a). São apontados os feitos em kamitaçáo cadaslrados no sistema
iníormatizado reÍerentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estâdo de Sáo Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI n.o 2212019.

Não êxiste conexão com qualquer outra base dê dados de instituiÉo pública ou com a
Receita Fêderal que veriÍque a identidade do NoME/RAzÃo soclAl com cpF/cNpJ. A conÍêrência
dos dados pessoais fomecidos pelo pesquisado é dê responsabilidâde exclusiva do destinatário da
certidão.

A certidáo em nome de pessoa.iurídica considera os processos reÍêrentes à matriz e
as Íiliais e poderá apontar Íeitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (ElRELl, S/C, S/S, Epp, ME, MEl, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinalura digital.

Esta certidão é sem custas

Sáo Paulo, 19 de maio de 2022
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0ERTIDÁO No: 7183057

A autenücidade desta certidão poderá ser conÍirmada pela inleÍnêt no site do Tribunal de Justiça.

FOLHA: í/í

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1. lnstância, mesmo que estejam em
grau de rêcurso, e não aponta os processos distribuÍdos há mais de 10 anos da data limite. ainda
que estejam em andamento.

0057427440
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PODER JUD!C1ÁRIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÔES CRIMINAIS

oERTIDÃO No: 7483041

A autenticidade desia certidão poderá ser conÍiímada pela intemet no site do Tribunal de Justiça

FOLHA:1/1

A Diretoria de Serviço Técnico de lnÍormaçóes Criminais do(a) Comarca de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de EXECUÇôES
CRIMINAIS - SAJ PGs, anteriores a 1810512022, veriÍicou NADA CONSTAR contra

MARCIO ANTONIO HUMEL, RG: il102923, CPF: 405.068.438-15, nascido em 08/04/1950, naturat
de Catanduva - SP, Íilho de Antonio Humel e Esmeralda Manzano Humel, conÍorme indicação
constante do pedido de

Esta certidão abrange os Íeitos de ExecuçÕes Criminais distribuídos no sistema SAJ
PG5 e só tem validade mediânte assinatura digital.

Esta ceÍtidão deve ser acompanhada OBRIGATORIAMENTE DA CERTIDÃO DE
EXECUçÂO CRIMINAL - SIVEC, expedida pela Vara ou Ofício de Execuções Criminais.

Esta certidão náo vale para fins eleitorais

Esta certidão é sem custas

São Paulo, 19 de maio de 2022

0057427421
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PODER JUDrcIÁRIO
JUSTIçA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÂO PAULO

cERTIDÃO DE DtSTRtBUtçÃO
AçÔES E ExEcuçôES clvÉrs, Frscats, cRrMrNArs E Dos JUrzADos ESpEctAts FEDERÂts cRtMtNAls ADJUNTos

N" 2022.0003374338

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na
Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e
jurisdiçáo no Estado de São Paulo, NÂO CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s)
até a presente data e hora, contra JOÃO MARTINEZ PERIN , registrado(a) civilmente como JOÃO
MARTINEZ PERIN , inscrito(a) no CPFiCNPJ no 5í3.262.138-49.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São
Paulo, aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2022, às 08:47.

b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão
ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Orgão Julgador, ou junto ao Tribunal
Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;

c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código
de segurança 33e73f85 e3fbfe89 276íofbo d5gb4e35 bs6T4o2b, no endereço
*ps://web.trf3 jus.br/certidao/CertidaoÀ/erificarAutenticidade, até 60 dias contados da data de
sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);

d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o
parágrafo único do arl.2o da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no
caso de apontamento de registro de processo (ação penal);

Observações:

a) Certidão requerida pela lnternet, expedida gratuitamente;

e) Não estando disponÍveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a
que se refere o parágrafo único do arl.20 da Lei 11.971, de 6 de julho de 200g, no caso de
apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-
se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se
necessário;

f) o nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro ae pessoas r i*ás
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio

It+
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3", REGIÃO

cERtDÃO DE DtSTRtBUtÇÃO N" 2022.0003374338

interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mes

g) Esta certidáo somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante

e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela graÍados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos

documentos;

h) Para eÍeito da conferência da validade desta certidáo, caberá ao destinatário do documento

confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;

k) A pesquisa abrange registros desde 25104/1967 até a presente data, na Justiça Federal de ío Grau,

Seção Judiciária de São Paulo;

l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e lnformações

Processuais do 1o Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (1 1 ) 3225-8666
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i\ Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÂO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÓES CiVEIS

0057428007

oERTIDÂO No:7551567 FOLHA:l/2
A autenticidade desta certidáo poderá ser conÍirmada pera internet no site do Tribunar de Justiça.

A Diretoria de serviço Técnico de rnfoÍmações civeis do(a) comarca de são pauro -
Câpital, no uso de suas atribuições legais,

cERTrFrcA E oÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçÕes de AçÕEs
cívErs, FAMíLrA E sucEssôEs, FALÊNcÁi, coNcoRDAiAS, REcupERAçôEs.ruorins e
EXTRAJUDTC|ATS, EXECUçôES FTSCATS E JUTZADOS ESPECTA|S ClVets, noieriooo o" ro 1à.r1anos anteriores a 1810512022, verificou coNSTAR como réulrequerido/interessado em nome de: **.*

JoAo MARTINEZ PERTN, RG: s42a?03, cpF: s13.262.138-49, conÍorme indicação constante do
pedido de

As seguintes distribuições.*"*.-*.-
cÀtlNDI,vÀ
,» Fara de Catdndüva - SÀF - .SeryjÇo de _Anexo F'rscaf. F-rocês-sci0506838-74.2a)2-8.26.013) tosa"asa--,t.soíi.á.i..0til,. Acà.: rx-. /Ç,; .isc.r.AssLnto.' rSS .1,?Dosro ..hre jervjÇos. aata: A-, ti:tAJ-. Heqte: fll. yrol-' rr.
» Foto dê Catanduvà - _ SÀF _ .Set-l/jÇo de ,4nexo Fjsca-i. processoj1502348-50.2016-8.26-0i32- Açàa: ExecaÇà; r:!ãat. --.rssu,_.r 

a: jSS/ Ímposto .sob.resêrviÇos. Data: 23/02/2016. Exeqrê: pawiiiiupÀ- uúNiôtiÁt ua ;ATANDúzA

Esta certidão nâo aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor(a). São apontados os feilos em tÍamitâção cadastrados ;o sistema
informaüzado referentes a todas as comarcas/FoÍos Regionais e Distritais do Estado de são pauro.

A data de inÍormatização de cada comarca/Foro pode ser verificada no comunicado
SPI n.o 2212019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1â rnstância, mesmo que esrejam em grau
de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de .ro anos da data rimitá, ainoalue
estejam êm andamênto.

Náo existe conêxáo com qualquer outra base de dados de instituiÉo pública ou com a
Receita Federal que veriÍique a identidade do NoME/RAzÂo soclAL mm cpF/cNpJ. A conferência
dos dados pessoais fomecidos pelo pêsquisado é dê responsabilidade exclusiva do destinatário da
certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considêra os processos reÍerentes à matriz e asfiliais e poderá apontar feitos de homônimos não qualiÍicados com tipos empresariais diferentes donome indicado na certidão (ElRELl, S/C, S/S, Epp, ME, MEl, LTDA).

Esta cêrtidão só tem validade mediante âssinatura digital.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA OO ESTADO DE SÀO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÔES CiVEIS

GERTIDÂO t/p: 7581567

A autenticidade desta certidáo poderá ser conÍirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça

FOLHA: 212

Esta certidáo é sem custas

São Paulo. 24 de maio de 2022
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA OO ESTADO DE SÀO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE OISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS

àERT\DÃO No: 7483422

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada pela inteÍnet no site do Tribunal de Justiça

FOLHA: 1/1

A Diretoria de Serviço Técnico dê lnformaçôês Criminais do(a) Comarca de Sáo Paulo,
no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçóes de EXECUçÔES
CRIMINA|S - SAJ PGs, anteriores a 1810512022, verificou NADA CONSTAR contra

JOAO MARTINEZ PERIN, RG: 5428?03, CPF: 513.262.13849, nascido em 20104/1950, natuÍal de
Elisiario - SP, filho de Jose Martinez e Palmira Perin Martinez, conÍorme indicação constante do
pedido de certidão

Esta certidáo abrangê os Íeitos de Execuções Criminais distribuídos no sistema SAJ
PG5 e só tem validade mediante assinatura digital.

Esta ceÍtidào deve ser acompanhada OBRIGATORIAMENTE DA CERTIDÃO DE
EXECUÇÃO CRIMINAL - SIVEC, expedida pela Vara ou OÍício de Execuçoes Criminais.

Esta cêrtidão não vale para Íns eleitorais

Esta certidão é sem custas

São Paulo, '19 de maio de 2022
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PODER JUDICÁRIO
JUSTIçA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERT|DÃO DE D|STRTBUtçÃO
AçÔES E EXECUçÔES CÍVEtS, FtSCA|S, CRtMtNAtS E DOS JUTZADOS ESPECtAtS FEDERATS CRIMINAIS AOJUNTOS

N" 2022.0003374301

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na

Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e
jurisdição no Estado de São Paulo, NÃO CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s)

até a presente data e hora, contra PEDRO BORGHI JUNIOR , registrado(a) civilmente como PEDRO

BORGHI JUNIOR , inscrito(a) no CPF/CNPJ no 171.691.418-33.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São

Paulo, aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2022, às 08:46.

b) Certidoes e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão

ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Orgão Julgador, ou junto ao Tribunal

Superior em que estiver localizado, conforme endereços dispon ibilizados em nosso site;

c) A autenticidade desta ceÍidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código

de segurança e7fe6ba3 f1b89eda 6e52c327 eb7ccd05 a9592c32, no endereço
.*tps://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/VerificarAutenticidade, até 60 dias contados da data de

sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);

d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o
parágrafo único do art.2o da Lei 1 '1 .971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no

caso de apontamento de registro de processo (ação penal);

e) Não estando disponÍveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a

que se refere o parágrafo único do arl. 2o da Lei '1 1.971, de 6 de julho de 2009, no caso de

apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-

se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se

necessário;

f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas F
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo
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Observações:

a) Certidão requerida pela lnternet, expedida gratuitamente;
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interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmbs;

g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante

e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos

documentos;

h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento

confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;

i' Esta certidão náo inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;

k) A pesquisa abrange registros desde 25104/1967 alé a presente data, na Justiça Federal de 1o Grau,

Seçáo Judiciária de São Paulo;

l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e lnformações

Processuais do 1o Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (1 1 ) 3225-8666
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÔES CiVEIS

cERnDÁO No: 7569564

A autenücidade desta certidáo poderá ser confirmada pela intemet no site do Tribunalde Justiça

FOLHA:1/í

9Ê ol

FLS o,;

A Diretoria de Serviço Técnico de rnformaçÕes cíveis do(a) comarca de são pauro -
Capital, no uso de suas atribuiçÕes lêgais,

CERTIFICA E DÁ FÉ qu-e, pesquisando os registros de distribuiçóes de AçôES
cÍvErs, FAMÍLrA E sucEssôEs, FALÊNct,cs, coNcoRDAiAS, REcupERAçôEs JuorciArs E
EXTRAJUDICIAIS, EXECUçÔES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NO PErÍOdO dê 1O (dEZ)
anos anteriores a 1810512022, veriÍicou coNsrAR como réu/requerido/interessado em nome de: '**
PEDRo BoRGHI JUNloR, Rc: 213689s58, cpF: 17't.ô91.41a-33, conforme indicação constante do
pêdido de cêrtidão

A seguinte distribuição ---'..."-'.t..*.

cÀtÀIDlruf,
» Foro de CêtaDduva - 7. Vata Civef.
ReintegràÇào / MànutenÇào de posse. Às02/03/2021. Reqte: Emerson José Mesquítà

Processoi 1 00 I 988-02. 202i. A. 2 6. 0t 32.surto: E.sbu.lào / Tut:bêÇào / AneaÇa

Esta certidão nâo aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cu.io nome foi
pesquisado figura como autor(a). são apontados os feitos em tramitaÉo cadastrados no sistema
informatizado reÍerentês a todes as Comarces/Foros Regionais e Distritais do Estado de São paulo.

A data de informatização dê cada Comarca/Foro pode ser veriÍicada no Comunicado
SPI n.' 2212019.

Esta certidão aponta os Íeitos distribuídos na í" rnstância, mesmo que estejam em
grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de í0 anos da data limitá, ainda
que êstejam em andamenlo.

Não existe conexão com quarquer oulra bâse de dados de instituição púbrica ou com a
Receita Federal que veriÍique a identidâde do NoME/RAzÃo soclAL com cpF/cNpJ. A conÍerência
dos dados pêssoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da
certidáo.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos reÍerentes à matriz e
as Íiliais e poderá aponlar Íeilos de homônimos não qualiÍcâdos com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (ElRELt, S/C, S/S, Epp, ME, MEl, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidáo é sem custas.
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São Paulo, 24 de maio de 2022.
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PODER JUDICIÁR!O
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTTDÂO ESTADUAL DE DtSTRtBUtÇÔES CRtN,4tNAlS

oERTIDÂO ilo:7183165

A âutenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça

FOLHA: 1/'l

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformações CÍiminais do(a) Comarca de Sáo paulo,
no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiÇÕes de EXECUÇôES
CRIMINAIS - SAJ PG5, anteriores a '1810512022, veriÍicou NADA CONSTAR contrâ

PEDRO BORGHI JUNIOR, RG: 213689558, CPF: 171.691.418-33, nascido êm 29 t06t1972. naturat de
Pindorama - SP, Íilho de Pedro Borghi e Maria Pedrina Damiano Borghi, conÍorme indicação
constante do pedido de

Esta certidão abrange os feitos de Execuções Criminais distribuídos no sistema SAJ
PG5 e só tem validade mediante assinatura digital.

Esta ceÍtidão deve ser acompanhada OBRIGATORIAi,4ENTE DA CERTIDÃO DE
EXECUçÂO CRIMINAL - SIVEC, expedida pela Vara ou Ofício de Execuçóes Criminais.

Esta certidão nào vale para fins eleilorais

Esta certidáo é sêm custas

Sâo Paulo. 19 de maio de 2022
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