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CREDENCIAMENTO

DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO
Repasse financeiro para o desenvolvimento da oferta
de realização de ações de comunicação social comunitária
através da radiodifusão, para celebração de termo de
fomento em conformidade com as Políticas Nacional,
Estadual e Municipal."

PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E
RECÍPROCO, CONVOCA POR MEIO DESTE, PARA CREDENCIAMENTO, COM A
DOCUMENTAÇÃO ELENCADA A SEGUIR NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.
13.019/2014, COM AS ALTERAÇÕES CONTIDAS NA LEI 13.204/2015, e
CHAMAMENTO PÚBLICO n° 001/20200,E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INÁCIO JOSÉ WERLE Prefeito Municipal de Planalto-Pr, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Federal 13.019/2014, com
suas alterações posteriores:

Fica as entidades para efetivar o credenciamento, á apresentar a documentação
abaixo elencada, isenta de vícios de qualquer natureza e sem pendências de qualquer
espécie para com o Município de Planalto:
I - cópia da Lei Municipal e/ou Estadual que reconhece a entidade como de Utilidade
Pública, exceto as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público Instituídas na
forma da Lei Federal n. 9.790, de 1999, e cópia da Lei Federal quando houver;
II - cópia do cartão do CNPJ atualizado, possuindo á organização da sociedade civil,
no mínimo, um ano de existência, comprovando cadastro ativo;
III - certidão Negativa de:

a) Débito Tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal;
b) Certidão quanto à Divida Ativa da União conjunta;
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS;

e) Certidão de Débito Trabalhista;
f) Certidão tribunal de contas

IV - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;
V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com comprovante de
residência, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal - SRF de
cada um deles;
VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por
ela declarado;
VIII - cópia das normas de organização interna (estatuto ou regimento interno) que
prevejam expressamente:
a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social; e
b) a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio
líquido seja transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os
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requisitos desta lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade
extinta;

IX - apresentar Declaração de que tem escrituração de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade;
X - comprovar experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria
ou de natureza semelhante;
XI - demonstrar possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e
operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na sua área
de atuação;
XII - apresentar registro da organização da sociedade civil em Conselho Municipal,
Estadual ou Federal, quando a legislação assim condicionar sua capacitação para
atuar ou de firmar Parceria com a Administração Pública;
XIII - declaração de que a organização não deve prestações de contas a quaisquer
órgãos ou entidades;
XIV - declaração que não emprega menor, conforme disposto no art. 7°, inciso XXXIII,
da Constituição Federal de 1988;
XV - declaração do representante legal da organização da sociedade civil informando
que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações
previstas na Lei 13.019/2014;
XVI - declaração ter recebidos prêmios , indicações, locais ou internacionais
XVII - atestados de capacidade técnica emitida por redes, organizações da sociedade
civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas
públicas e membros de órgãos públicos ou universidades.
XVIII - A solicitação do Credenciamento poderá ser realizado a qualquer tempo.
IXX - A Organização que não apresentar toda a documentação, será notificada para
apresentar a documentação faltante no prazo de cinco dias, sob pena de
indeferimento,

XX - Compete a da Assistência Social do Município, expedir em até cinco dias do
protocolo, o comprovante do Credenciamento da, ou emitir decisão justificada
denegando o cadastramento.

Planalto-Pr. 10 de Março de 2020

INÁCIO JÕsl WERLE
Prefeito Municipal



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral littp://servicos.receÍta.fazenda.gov.br/Servlcos/cnpjreva/Cn.

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

000063

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CCOlGOe DESCRIÇÃO OASATlvtOAOE96CONOMiCAS SECUNO/ÃÍÃS
94.93<6-00 - Atívidades do orgojilzaçdes associativas ligados à cultura o â arte
94.99^*00 • Atividades associativas nflo especificadas anteriormente

COOGOECESCRIÇAO DA NATUREZA AIRIOICA
399*9 • Associação Privada

COMPLEMENTO

PR

ENTE PEOERAiniO RESPONSÁVEL tEPR)

MOTIVO DE SmjAÇAOCAOAâTRAL

PORTE

DEMAIS

OATAQASmMÇAOESPECÜr

DATA O A 8ITUAÇAO CADASTRAL

24/12/2004

BAtRRCVDISTRITO

CENTRO

lOGRiV)OURO

AV RIO GRANDE DO SUL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TtrULO DOESTAeELECACNTO(NOME OE FANTASIA)

NOME EMPRE8MM.

ASSOCIACAO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO * ACEP

COOIGOE OESCRIÇAO DAATiViDADE ECONOM]CAPRINC»>jBL
94.30*6*00 • Atividades do assoclaçôss de defesa do direitos sociais

NUMERO DE INSCRIÇÃO

02.468.958/0001*37
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

ASfmado pela tnsíuçâo Nomiatlva RFB n» 1.663. de 27 de dezembro da 2016

Enmida no dia 10103/2020 Os 16:48:38 (dala a hora de Btasiia).
POgina; 1/1

CONSULTAR QSA ■D VOLTAR [ Q IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clioue aqui.

ConsiillasCNP.1 Eslatlslicas Parceiros Serviços CNP.I

1 Of2
10/03/2020 15:49



Certidão http://187.49.128.118:7474/esportal/stmcertidao.view.logic,
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Prefeitura Municipal de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N*" 17652/2020

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL
COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE
MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 17/05/2020,
SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto. 16 de Março de 2020

REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO SOARES CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QETTC4X85EEC

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA

1813 I 02.468.958/0001-37 1127
ENDEREÇO

W RIO GRANDE DO SUL. 1288 - SALA - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR
^ ̂ ^ CNAE/ATIVIDADES

.tlvidades de associações de defesa de direitos sociais, Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e â arte, Atividades
associativas não especificadas anteriormente

28/04/2020 09:43



27/01/2020 Cerfidão
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Prefeitura Municípat de Planalto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N° 17313 / 2020

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA

FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 27/03/2020, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 27 de Janeiro de 2020

REQUERENTE: SERAFIM TOVO CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HJF2QE5M44X8XUE4

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL! ALVARA

1113 { 02.468.958/0001-37 II27
ENDEREÇO

AV RIO GRANDE DO SUL, 1288 - SALA - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR
_  _CNAE/ATIVIDADES ~

Atividades de associações de defesa de direitos sociais. Ãtividade"s de organizações associativasligadas à cultura,
à arte, Atividades associativas nlo especificadas anteriormente

187,49.128.118;7474/esportal/stmcertidao.view.[oglc?idCet1idao=11712



27/01/2020 Certidão Internet

BRASIL Acesso ã informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal OOOOGÜ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO - ACEP
CNPJ: 02.468.958/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.90v.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:54 do dia 27/01/2020 <hor8 e data de Brasflia>.
Válida até 25/07/2020.

Código de controle da certidão: AEA9.724D.9248.BC94
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Pr«pdrar pigind
impr^ssSo

8ervicos.receita.fazfinda.gov.br/Serv»aK/certidao/CndConJuntalnler/EmiteCertldaolntemet.asp?nl=024e8958000137&passager»s=1&tipo=1



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 021375659-87

000059

Certidão fornecida para o GNPJ/MF; 02.468.958/0001-37
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO tCMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/05/2020 • Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

1 dol

&ntiào via MBfftet Púbica (2TJ01/Í030



Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf,caíxa-gov.br/consultacrf/pages/consul.
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CAiXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS ■ CRF

Inscrição: 02.468.958/0001-37

ASSOCIACAO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANA
Social:

Endereço: av rio grande do sul / centro / planalto / pr / 85750-ooo

ASSOCIACAO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANA

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Valldade:13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031304124788852538

Informação obtida em 28/04/2020 09:45:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

28/04/2020 09:45



27/01/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltcif

000057

CAÍXA. ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 02.468.958/0001-37
Razão SOClailASSOCIACAO cultural e ecológica de puna
Endereço: av rio grande do sul / centro / punalto / pr / 85750-ooo

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação reguiar perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/01/2020 a 14/02/2020

Certificação Número: 2020011605124675866889

Informação obtida em 27/01/2020 10:47:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-cif.calxa.gov.br/consultacrf/pages/con8ullaEmpregador.jsf
1/1
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO - ACEP

{MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 02.468.958/0001-37
Certidão n": 2220240/2020

Expedição: 27/01/2020, às 10:48:38

Validade: 24/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO CÜLTÜRAL E ECOLOGICA de planalto - ACEP

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

02 .468.958/0001-37, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários â identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugescSes: cndCiCsC.jus.br



TriDunal de Conlas do Estado do Paraná - TCE/PR :•

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Líberatória

ASSOCIACAO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO -ACEP

CNPJ N°: 02.458.958/0001-37

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO. TERMO DE
PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95. DA LEI COMPLEMENTAR ESJADUAL NM13 DE 15/12^2005^ E DOS
êSl^URAL^^IcoroaCA^ 1 AC^ESTâS'^ REGUlÁr PARA RECEBIMENTO DE
RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 11/05/2020. MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM
WWW.TCE PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

Tribunal de Contas do Estado do
Paraná nà

Código de cxinlrole 6174AWTO.0891
Emitida em 12/03Í2020 ás 14-.58;15

Dados transmitidos de forma segura.

https://servlcos.tce.pr.gov.br/TCEPEVTribunal/Cerlid30Liberatotia/srv_certidao_emissao.aspx7nrCNPJ-02468958000137



ADMINISTRATIVO

DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO

O MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR. através da Secretaria
Municipal de Assistência Social, vem realizar a dispensa de
Chamamento Público para Seleção de Projetos de Organização
da Sociedade Civil, visando a realização de ações de
comunicação social comunitária, através da radiodifusão,
objetivando acompanhamento e/ou transmissão de ações da
saúde, transmissão sociais, culturais, educacionais, esportivas,
serviços de utilidade pública, a Seleção de Emissora de Rádio
Comunitária, CNPJ: 02.468.958/0001-37; Planalto-Pr. sem fins
lucrativos, para celebração de Termo de Fomento, em
conformidade com a Lei Federal n° 13.019/2014 e Decreto

Municipal n° 4448/2016, DISPENSA O CHAMAMENTO
PÚBLICO, fundamentada no artigo 30, VI da Lei n"
13.019/2014, Resolução CNAS n" 21 de 24 de novembro de
2016 e Leis n" 8.742/1993-LOAS e n" 12.435/2011- Lei do

SUA= Fica estipulado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
impugnação da dispensa concedida à ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO- RADIO

COMUNITÁRIA IGUAÇU- FM.104-9.

Publicado por:
Marisa Kruger

Código ldentincador:6E72C54F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 02/03/2020. Edição 1959
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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EXTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR, através do Departamento Municipal
de Assistência Social, vem realizar Chamamento Público para Seleção de
Projetos de Organização da Sociedade Civil, visando a realização de ações
de comunicação social comunitária através da radiofusão, objetivando
acompanhamento e/ou transmissão de ações da saúde, sociais, culturais,
educacionais, esportivas, serviços de utilidade pública, a Seleção de
Emissora de Rádio Comunitária, sem fins lucrativos, para celebração
de chamamento público, no dia 15 de Março de 2020, às 09:00 horas, na
sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Rio Grande do Sul, 1583,
centro- Praça Sao Francisco de Assis, Planalto-Pr.O presente edital de
Chamamento Público poderá ser obtido no Setor de Controle Interno da Prefeitura

^  de Planalto, sito à Avenida Rio Grande do Sul, ns 1583- centro- praça Sao
Francisco de Assis, no horário de 7:30 às 11:30 horas, de segunda a sexta-feira, ou
através do site www.planalto.pr.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANAUO
CGC 76.460.526/0001-16 TjUJuU^Ú

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) SS5-I331 - 555-1321 - Fax 555-1272

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

LEI N.'' 889

SUMULA: Declara de Utilidade Pública a ACEP - Associação

Cultural e Ecológica de Planalto - Pr.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PLANALTO, Estado do*'
Paraná, APROVOU e Eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte:

Art. 1 - Fica declarada de Utilidade Pública, a Associação Cultural e
Ecológica de Planalto - ACEP, entidade juridicamente constituída e devidamente registrada no
Cartório de Títulos e Documentos , inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da
Fazenda sob n°.0j2.468.958/0001-37'

Art, 2® - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos doze dias
do mês de maio de mil, novecentos e noventa e oito. --s-

NELSON^ÜRO LÜERSEN
.. -PR^^TO MUNICIPAL
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ASSOCIAÇÃO CULT^ E ECOLÓGICA DE PLANALTO
RÁDIO COMUNITÁRIA IGUAÇU FM - 104,9 Mhz

Av. Rio Grande do Sul, 1270 - Centro
CNPJ N" 02.468.958/0001-37
Fone: {46)3555-1541
iguacufm@hotniaiI.cnTn

PLANALTO 85750-000 PARANÁ

SEGUNDA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

ESTATUTO SOCIAL

1 - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS

Art r - A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO ACEP

rr.rr tz irzzz í

gestão comunitária, composta por número ilimitado de associados e constituída

diTa^paÍZr e representantes de entidades t ooTunidaSda, para fins nao econômicos, do Município de Planalto Estadn rin
Parana, cem sede na Avenida Rio Grande do Sul, 1270, CEP: 85.750-000

I - beneficiar a comunidade com vistas a:

''hdLtrsodSdlcotíSde;' e
o lazer, a culturaTrconldviü^Sa!: comunidade, estimulando

'"X;:prque%~io'; •'«'esa
✓ ^jorviçta L<o

/ Ragiíilro Civil
^d£3 Pas.ioaa Natursli, •
Títuloa e Dociimeriíos u

Pflssoas Jurídicas •
Nair Iria Grebor I

.  Agante Oelagada j
\  Comarca de /
\ Capanema pr /
\46 35S2-14»5 .X
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11- respeitar e atender aos seguintes princípios:

" ssu*s.rrr^si'—»~ .
" wCçird5'íIiS,^IS'da®r„°^^^^^ •«"'"«. favorecendo a

-  •' ssssssa.rriSíiT-sKsr.ss'"
irprlnTo^ãl^lSíraf 2"" o
Inconstitucionalldade 2566 excluindo da nríl° Í® • ^
4° da Lei Qftio/op\ a ' ® "O ordenamento jurídico o §1° do artino
tlàsa JxTdi' gên^^ou de^o^T''™'"' ™<«Mca
associados; ® ''® "«'"fs^a na admissão dos

em matérias ̂ Itoteas''níproflrama<^^ ?■ f*® f®"™® simultâneasempre, aVdíferentes inierprlta^es r^Uvas a2li nSadó™'

mediante pedido encaminhado à direção ^n^rX^cS^a'''

subsidiariamente, pelas'?brigaçXírontraída^'' "am mesmocasos em que os di^S 22^ ^«««''"ados os
desempenho de suas funções. comprovada culpa no

p[;ANALTo'!;SSÍ''serâ\t1íizad?ú'^^^^ ^ ECOLÓGICA DEde suas finalidades Institucionais e nâo^irTad®'!^™"'®' P®™ ® ®®"secuçâodirigentes pelo exerc2dé suas ftin21 ® ^enumeração de sius
(sobras), dividendos, vantagens ou hnr.iB'" ® «"strlbulçâo de lucros
associado/oudirigenies ® bonificações,-a qualquer dosjeua.^

/Síocr«>;
AJbo Pessoaa Naturaii
/Títulos e Documentos t;
{  Psseoas Juridicas

Nair Iria Grebcr i
Agente Delegada

Comarca Oe
Capanoma PJí
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II - DOS ASSOCIADOS

Art. 5® - Seijo admitidos de forma gratuita como associados, às pessoas
físicas e jurí^cas que tenham preenchido formulário próprio e admitidas em
Assembléia Geral, com residência ou sede neste Município, desde que se
comprometam a respeitar e cumprir as disposições deste Estatuto.

Art. 6® - A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO, ACER
será composta pelas seguintes categorias de associados:

I - Fundadores - formada por todos aqueles que assinaram a ata de fundação.

FundaçTo"'^"'"*^^ Efetivos - os demais associados admitidos após a
^2®rem credores dessa homenagem por

AsSblela gS ^ Associação, por proposta da diretoria à

n-Ü:iJV ® qualquer cidadão domiciliado na área de execução do serviço
^®'^P° '"Sressar na ASSOCIAÇÃO CULTURAL È

Dre?prIh?F planalto, ACEP gratuitamente, desde que respeite opresente Estatuto e a legislação concernente a radiodifusão comunitária.

Lia \ "lomento pedir afastamento da entidade, devendopara tanto solicitar saída por escrito.

Art. 8® - São direitos e deveres dos associados:

'  São Direitos dos associados:
"  "

a)- Tomar parte e participar com voz e voto
nas assembléias gerais;

b)- Votar e ser votado para cargos de
^  Diretoria e demais órgãos criados pela

Entidade;

c)- Participar de reuniões e eventos da
entidade;

d)- Apresentar sugestões sobre a
programação e demais atividades da
Emissora.

Serviçü o<í
f  Roaiatio Civil
r~Í^° Po6«ooiS Najui
ntulos e DociiiVienSoa

Sâo deveres dos assoçiçdds: ! sS'
\ \ \ Agenta Delegada

s4e 3662-U.r
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Sofviço <J0 X q\
/ Registro Civil \ respeitar O presente
/dao Possoas NaturaiA Estatuto;
/Títulos Q Documentos q\
(  Pessoas Jurídicas i uv
I  Nair Iria Grebor I '' •"^articipar das Assemblelas Gerais e
\  Agente Delegada / VOtar;
\  Comarca de

"•^46 3652-^1436^-^ Manter em dia as contribuições
^ estabelecidas pela Assembléia Geral;

^®®P®'t®i' as decisõestomadas em assembléia geral.

quadro social.'^hívíendo^^fus^trc^^^ ®xclusâo definitiva do
estatuto, desde que sua transarprsoan fí flu® inflingirem este
dirigido a diretoria que. frente a procedênc/a ria mediante requerimento
à Assembléia Ger^. cinvocada Saimin?® solicitação, deverá submetê-la
fundamentada, assegurando o amplo dT«o de'd^« ''«"'^raÇâo
questão. ^ aireito de defesa da associação em

IM - DOS ORGÃOS E DE SEU FUNCIONAMENTO

PUNAUO?Aclp; CULTURAL E ECOLÓGICA DE
a) Assembléia Geral;

b) Diretoria;

c) Conselho Comunitário >

CULTURAL^^IcOLÓGICA D^PU^^^ ASSOCIAÇÃO
associados, e ocorrerá ordinariamente a rada . """^Posfa Por seus
avaliação e prestação de contas da nirptiri ^ ° P®""®

^  planos, projetos e assuntos qerS ^'®®"®®ão e aprovação de(quatro) anos, pa^etelirr D°S°f ®
extraordinariamente podeiá ser conmradf í Conselho Comunitário ealteração estatuária, eleição da SL T í®'"'"'?®® «"o® dirigentes e
respeitando-se o disposto no §1°. ^'°"® ® do Conselho Comunitário,

diretoria, por urn terço iS aSodSos fuíííad^'""^'^^'"®"'® ''®'® "dioda da
dos associados, para discussão e decisão rSua°a """'p'®
geral. aecisao relativa a assuntos de interesse

através deTdtef oí® OTmurtíadf Xado®'^^"°d ''® °"® "'p®'
cultural E ECOLÓGIcrDETuNÍuo ACEP^Í® ASSOCIAÇÃO
sede das entidades que comoõem o rnncLih' J? ®studro. bem como na
através de pelo menos quatro chamadas divulgação
emissora, devend^ conter data, hom, local e /fauta%a"So "p
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primeira convocação somente com metade mais um

rnm mSn ® ««Ounda convocaçâo, trinta minutos apóscom qualquer numero de associados aptos a votar,

« ^^.«^orjvocada para fins eleitorais, alienação de bens imóveis ouentidade, deverá ser convocada com trinta dias de

H  % deliberará conforme este estatuto, mediante voto dosobrigações sociais e filiados a pelo menos seis
meses, respeitadas as disposições dispostas no parágrafo anterior.

ê^AMiiT^ ÍÜ™"! associação cultural e ecológica dePLANALTO, ACEP, órgão executivo e administrativo, será composta por um

AdmiV.k?rfl? Vi^-Diretor Geral, um Diretor Administrativo um Vice-Dirpit^Tr
eS Im A°' ""li ' QP^raÇões e um Vice-Diretor de Ooeranões.
firnnri,fr!r ®®''®' mandato de 04 (Quatro) anos, permita arecondução por apenas uma única vez.

associação cultural e ecológica de
substituída, para finalização do mandato no

ZosTçae"nS§ rd?Ari'l.'''°''°
Brasileira natos ou naturalizados, há mais

IciH? ̂  ^ e maiores de 18 (doizoito) anos ou emancipados, cujas
d!r!àeTtplf ^'^®® comunidade atendida e ainda, tais
«Sfnn^ • no exercício de mandato eletivo que lhesassegure imunidade parlamentar ou função da qual decorra foro especial

Art. 13 - ̂ãb atribuições;

I - da Diratoria!

a) administrar e superintender os trabalhos e o patrimônio da entidade.

b) convocar as reuniões e Assembléia Gerais;

â  associação cultural e ecológica dePLANALTO,ACEP, em atos públicos ou internos;
d) realizar todos os atos necessários ao desenvolvimento da entidade;
e) apresentar relatório anual a Assembléia Geral, acerca do Balanço

Patrimonial e o Relatório de Atividades; tiaianço
f) prestar as contas ao finai de cada exercício financeiro.

g) desenvolver e promover o intercâmbio com a comunidade e entidades afins.
h) criar e instalar serviços e Departamentoé^ para a realização e

desenvolvimenj^s das finalidades da entidade; ^ eaiizaçao e

4/%®Oq'5',9

'vV.. V



i) alienar, decidir sobre aquisição e constituir ônus sobre bens móveis e imóve)
mediante autorização da Assembléia Geral;

II - De cada dirigente;

ao Diretor Geral compete- representar a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
ECOLÓGICA DE PLANALTO, ACEP, passiva e ativa, judicial e
extrajudicialmente, coordenar e presidir as reuniões da diretoria; assinar
contratos, ajustes ou convênios de interesse da associação, movimentar conta
bancaria conjunta da entidade com os demais responsáveis, votar e deter o
voto de desempate nas deliberações da diretoria e em Assembléia Geral;
praticar todos os atos necessários a administração da entidade, organizar seus
Serviços e Departamentos; participar e presidir as reuniões do Conselho
Comunitário;

®  ao Vice-Diretor Geral comneta substituir o Diretor Geral em sua ausência
ou representá-lo por delegação.

ao Dlrety Administrativo cnmpofo gerir as atividades administrativas e
financeiras da entidade, dirigir e supervisionar todos os serviços de escritório
da associação, assinar conta conjunta com os demais responsáveis e assinar

documentos concernentes a vida financeira da
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO, ACEP
secretariar as reuniões da diretoria, lavrar as atas, ter sob sua guarda os livros
atas e pareceres da entidade, bem como todos os documentos relativos à
tesouraria e secretaria, dirigir e supervisionar os serviços da tesouraria e da
secretaria, organizar e manter a escrituração do movimento econômico
financeiro da entidade;

ao Vlcp-piretor Adminfatratiun substituir o Diretor administrativo
em sua ausência ou representá-lo por delegação.

ao Diretor de Ooeracaes programar e supervisionar todos
aspectos concernentes a execução do serviço de radiodifusão comunitária,
relativamente aos seus aspectos legais, técnicos e qualitativos, gerir e captar

^  os recursos advindos de patrocínio sob forma de apoio cultural, bem como
supervisionar e ter sob sua guarda todo o patrimônio considerado no âmbito
das opera^es relativas ao serviço de radiodifusão; promover a integração da
comunidade com o serviço prestado;

®  ao Vice43iretor de Operações compate substituir o Diretor de Operaçõesem sua ausência ou representá-lo por delegação.

íinovf Conselho Comunitário através das entidades legalmenteconstituídas, devendo para tanto que cada entidade interessada indique um
membro para fazer parte do mesmo.

Art. 14 - O Conselho Comunitário, eleito em Assembléia Geral para mandato
igual ao da Diretona, será composto por. no mínimo, cinco pessoas
representantes de entidades da comunidade local, tais como associações de
Classe, beneméritas, religiosas ou. de moradores, desde que legalmente



instituídas, com objetivo de acompanhar a programação da emissora, com visL..
ao atendimento do interesse exclusivo da comunidade. y

Parágrafo único - O Conselho Comunitário cumprirá as atribuições definidas
pela legislação vigentes sobre o serviço de radiodifusão comunitária, devendo
periodicamente elaborar relatório resumido contendo a descrição da grade de
programação, bem como sua avaliação.

IV - DAS ELEIÇÕES

Art. 15- As chapas para a diretoria estarão apenas aptas, se entregues até três
dias antes da Assembléia Geral de eleição, por requerimento a Comissão,
eleitoral, a acompanhada de nominata completa e pelo devido expresso
consentimento de seus membros bem como do referendum de, no mínimo um
décimo de associados aptos a votar. '

§ 1 - É vedada a participação de associados em mais de uma chapa, bem
como o voto cumulativo ou por procuração.

§ 2 - A diretoria será formada pela chapa que alcançara maioria dos votos ou
de acordo com a proporcionalidade dos votos obtidos por cada chapa, desde
que obtido o mínimo de vinte por cento dos votos validos totalizados no

da°A^^° ̂  ^ critério para contagem será decidida no início

V - DA PROGRAMAÇÃO

Art. 16 - A programação da emissora deverá respeitar todos os princípios e
normas dispostas na legislação vigente no território nacional sobre radiodifusão
comunitárid. — »

' \ '»

Parágrafo único - Será vedada a transferência da outorga e a formação de
redes, executadas as situações de guerra, calamidade pública, epidemias e as
transmissões obrigatórias dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo
definidas em leis. Também será vedada a cessão ou arrendamento da
emissora do Serviço de Radiodifusão Comunitária ou de horários de sua

'  ̂ programação.

VI - DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO

círM ® ^®®®"® ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
dSSLof ̂  A ®®'"^ composto pelas atribuições sociaisdefinidas pela Assenibleia Geral, pelas doações, auxílios e subvenções, pelos
anií-aran peias rendas e juros de depósitos bancários efinanceira, pelos saldos de exercícios financeiros anteriores
transferidos para a conta patrimonial, por valores advindos de suas atividades

^Srcúltirai «lecorrentes do patrocínio sob forma de
Parágrafo ünicc^ Toda receita ou despesa deverá ser aprovada pela diretoria
e nenhumj^i^ro de seu quadro d|retivo será renumeradcA

,/-■ '.I vp í r

/

•í.
.  » . -a.
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vil - DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO

Art. 18 — Este estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, por
deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada
para este fim.

Art. 19 - A dissolução da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA DE
PLANALTO, ACER, ocorrerá segundo decisão de Assembléia Geral, e o
remanescente Geral, e o remanescente de seu patrimônio líquido, será
destinado a entidade de fins não econômicos congênere, definida na
Assembléia.

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 — Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela diretoria, com
recurso a AG, pelo associado que se achar prejudicado.

Art. 21 - O presente estatuto foi aprovado na AG de 30 de maio de 2018, e
entra em vigor na datajJe sua ̂erbação.

Planalto/PR, 30 de maio de 2018.

Diretor bqral ̂ QLDEMÃR CEÇÓNI
RG 1.462.968^ SSP/PR
GPF N° 283.042

o JOSÉ CARLOSDir^oWídm
daiUazem
RG 4.431.712-^SSP/PR
GPF N® 619.9^.719-49

i .1 , t ^ ^ ̂

íce Diretor Geral - ADEMAR

LUIZ LIBARDE

RG 4.4Ò1.429-7 SSP/PR

GPF N® 603.510.809-10

Vice(Direféf Administrativo
JAIR DILCEU WEICH

RG N® 5.176.421-8

GPF N® 995.832.679^53

Diretor de Operações
ANERSON TONIN

RG 5.733.135-6

GPF N® 042.7Q3.90£(-64

ilI/i liiul
Advogad

Felipe De La Cruáduintana\
OAB/PR n® 4^440

pr de Operações
)ERSON ALTINO KOBS

RG 7.393.781-7

GPF N® 028.437.849-64

VCA < ;
Iquintana^X'^
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTCtljOlíQ^íS
k  RÁDIO COMUNITÁRIA IGUAÇU FM - 104,9 Mhz
^  Av. Rio Grande do Sul, 1270 - Centro
B  CNPJ N° 02.468.958/0001-37
H  Fone: (46)3555-1541

iguacufm^.hotmail.com

PLANALTO 85750-000 PARANA

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - ALTERAÇÃO
ESTATUTÁRIA - DESTITUIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA - ELEIÇÃO
DE NOVA DIRETORIA ■ ELEIÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO -
MANDATO DE 30/05/2018 A 30/05/2022.

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2018 (dois mi! e dezoito), as 20:30 (vinte e
trinta) horas, na Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, situada a

Praça Sâo Francisco de Assis, número 1.583, na cidade de Planalto/PR, CEP: 85.750-

000, instaurou-se Assembléia Geral Extraordinária em atendimento ao edital de

convocação, consonante com o Estatuto Social, com o seguinte teor: Pelo presente
Edital ficam convocados os associados da Associação Cultural e Ecológica de Planalto
- ACEP, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no próximo
dia 30 de maio de 2018, ás 20 (vinte) horas, em primeira convocação, ou em segunda
e última convocação, ás 20:30 (vinte e trinta) horas, com qualquer número de sócios
presentes, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, sita a

Praça São Francisco de Assis, número 1.583, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 12- Reforma do Estatuto Social: a)- Adequação ao disposto na Portaria 4334 de 21-

09-15 e Portaria 1909 de 09-04-18, os artigos: 29; 52; 62, inciso 11; 89; 12; 13; e, 14. E, inclusão

de novos textos, b)- Adequação ao Código Civil, os artigos: I2, 22, 52, 89, 92; 11; e 11 Parágrafo
12; 13; 15; 17; 18; 19. E, inclusão de novos textos. 22- Eleições para Diretoria da Entidade para

mandato de quatro anos 2018 a 2022. 32 Eleições do Conselho Comunitário para os próximos
quatro anos 2018 a 2022. Planalto, 15 de maio de 2018. OLDEMAR CECONi- Diretor Geral; JOSÉ

CARLOS DALLAZEM- Diretor Administrativo; ANERSON TONIN- Diretor de Operações. ApÓS a

abertura dos trabalhos, pelo Diretor Geral, por decisão de todos os presentes
escolheram a mim (Anerson Tonin) para secretariar a presente. Ato contínuo, o
presidente esclareceu a importância da consolidação do Estatuto Social da
Associação para se adequar aos ditames da Portaria 4334/2015- e Portaria
1909/2018-MCTlC, e ao Código Civil, já que a mesma executa o serviço de
radiodifusão comunitária que possui legislação própria e desta forma precisa se
atentar a legislação do setor, Feito isso colocou a pauta do dia: 1° - - Reforma do

Estatuto Social: a)- Adequação ao disposto na Portaria 4334 de 21-09-15 e Portaria 1909 de

09-04-18, os artigos: 22; 52; 62, inciso I!; 82; 12; 13; e, 14. E, inclusão de novos textos, b)-
Adequaçào ao Código Civil, os artigos: 12, 22, 52, 32, 92; n; e 11 Parágrafo 19; 13; 15; 17; 18;
19. E, inclusão de novos textos. O Diretor Geral apresentou o novo Estatuto em Planilhas

através de pata Show, onde os presentes puderam ver e acompanhar claramente as

-/•'T N ■ ín V
'  . V- V ' ^ /: -O



alterações que foram significantes, Destacou a criação dos Cargos de Vice
Administrativo e Vice Diretor de Operações, devido em caso de haver o afastamOTtp"^"*'/^
dos titulares, já ter na Diretoria um Vice para assumir o cargo vago, evitando a""
realização de Assembléia Geral, simplesmente para o preenchimento de um cargo.

Após apresentação e leitura o novo Estatuto Social foi posto em discussão e votação
sendo aprovado sem ressalvas por unanimidade. Ato contínuo, segundo item da
Ordem do Dia, o Diretor Geral informou que o teor da Ata da Eleição anterior não
estava de acordo com o Estatuto, pois este previa mandato de quatro anos e a Ata da
Eleição consta mandato de três anos. Se seguir a Ata de 30 (trinta) de junho de 2015,
da eleição da Diretoria, o mandato venceria em 30 (trinta) de junho de 2018. No
entanto, se seguir o Estatuto, o mandato iria até 2019. Como ficou obscuro, qual das
duas hipóteses tinha validade, decidiu-se então, que toda a Diretoria renunciaria e se

fizesse uma nova eleição geral, já que, era necessária a realização da Assembléia
Geral para a reforma do Estatuto. Diante disso, como todos os Diretores tem direito a

uma reeleição, decidiu-se que os três Diretores efetivos fariam parte da Chapa para a
nova Diretoria, como candidatos a reeleição e as vagas de Vices foram preenchidas

/«N, com novos membros, ficando assim adequado ao novo Estatuto. Disse que não houve
a apresentação de outra Chapa, por isso, a eleição ocorrerá com chapa única. Com a
entrada em vigor do novo Estatuto Social, atendendo ao novo formato da diretoria,

passou-se para a eleição da nova diretoria que terá mandato de quatro anos,
conforme o novo Estatuto Social. Havendo apenas uma chapa Inscrita passou-se para
discussão do sistema de votação, sendo escolhido o sistema de aclamação. Posta em
votação a Chapa Única, foi aprovada por unanimidade. Ficando assim constituída a
nova Diretoria; Diretor Geral: senhor Oldemar Ceconi. cortador do RG: 1.462.968-8.

SSP/PR. inscrito no CPF: 283.042.689-49. residente e domiciliado a Linha Barro

Branco. BR-163-KM-80. Planalto/PR: Vice Diretor Geral: Senhor Ademar Luiz Libardfe

portador do RG 4.401.429-7 SSP/PR. inscrito no CPF número 603.510.809-10.

residente e domiciliado a Rua Alfredo Frederico Bever. número 266. Planalto/PR.

Diretor Administrativo: senhor José Carlos Dailazem. RG: 4.431.712-5 SSP/PR.

CPF: 619.974.719-49; residente e domiciliado a Rua São Paulo, número. 48.

Planalto/PR: Vice Diretor Administrativo: Senhor Jair Dilceu Weich. RG 5.176.421-8

SSP/PR. inscrito no CPF número 995.832.679-53. residente e domiciliado a Rua

Goiás, número 94. Planalto/PR. Diretor de operações: senhor Anerson Tonin. RG:

5.733.135-6 SSP/PR. inscrito no CPF n° 042.703 909-64. residente e domiciliada a
Rua Dr. Celson Gerhardt n° 568. Pianalto/?R. Vico Diretor de Operações: Ederson
Altino Kobs. portador do RG 7.393.781-7 SSP/PR. inscrito no CPF n° 028.437.849-64.

residente e domiciliado a rua Balduino Meneqazzi. n° 508. Planalto/PR. A diretoria foi
eleita por unanimidade dos votos. Em seguida foram empossados para mandato de
30/05/2018 a 30/05/2022 (trinta de maio de dois mil e dezoito a 30 de maio de dois
mil e vinte e dois). Depois de empossada a nova diretoria, passou-se para o item
terceiro da Ordem do Dia: Eleição do Conselho Comunitário; as entidades
representativas da comunidade apresentaram nomes para compor o conselho, após
apresentação de todos, após discussão e votação unânime ficou constituído o
Conselho Comunitário com mandato igual ao da Diretoria, com vigência de
30/05/2018 a 30/0512022 (trinta dc maio de dois mil e dezoito a trinta de maio de
dois mil e vinte e dois), assim composto: Representante do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, senhor José Gluszevricz, RG: 4.086.613-2 SSP-PR, CPF:
747.491.109-49; residente e dorniciliaco na comunidade de Barra Grande,
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Planalto/PR; Representante do Sindicato Rural, senhor Roberto Gilberto Gugel
Canova, RG: 4.143.884-3, SSP/PR, CPF: 555.388.949-91, residente e domiciliado na
comunidade de Centro Novo, Planalto/PR; Representante da Associação Planaltina
de Idosos - AP), Senhor Vitor Dalek RG: 799.479-6 SSP/PR. CPF: 025.550.859-04,
residente e domiciliado a Rua Júlio Skrzypczaqk. n° 652, Planalto/PR. Representante
da Cooperativa Habitacional Urbana — Coohupla, senhor Mario Pereira, RG:
5.733.747-8, SSP/PR, CPF:060.872.159-05, residente e domiciliado a Rua a Rua
Travessa Vorá, S/N, Planalto/PR. Representante da Associação de Amigos dos
Excepcionais - APAE, senhora Edina Copini, RG: 5,753.706-0 SSP/PR, CPF:
022.912.399-61, residente e domiciliado a Rua Elcina Budke, n° 358, Planalto/PR.
Sendo aprovado por unanimidade Ato continuo, tomaram posse." Tendo sido
atendidas todas as disposições do edital de convocação, nada mais havendo a tratar
foi encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, nestes termos. A presente Ata vai
assinada pela Diretoria e pelos demais associados presentes, revogando-se as
disposições em contrário. Para posterior registro em cartório

Planalto/PR, 30 de maio de 2018,
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Fone: (46) 3555-1541
iiMinciifníi'» hiitmail.ciim

PLANALTO 85750-000 PARANA.

i.-\ DA ASSEMBLÉIA GEBAL EXTBAOROlNÁftiA DA .••SSÜCIAÇÃO ECOLÓGICA c CülTURAL -
ACl7. de planalto, realizada no dia 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

Aos 11 (onze) dias cio mès de dezembro de 2013 (dois mil e dezoito}, reuniram-se em
Assembléia Geral Extraordinária, os associados da Associação Cultural e Ecológica dc Planalto-
ACEP, na Sede da Entidade, sita a Avenida Rio Grande do Sul, número 1270, com início ás
20;ü0 (vinte) horas, em segundo Convocação, visto nâo ter quorum icgal para instalação cios
trabalhos em primeira convocação. O Diretor Gerai, Oldemar Ceconí, procedeu a abertura dos
trabalhos, desejando as boas-vindas a todos os associados presentes e solicitou ao Oiieloi
Administrativo, José Carlos Dailazém, para que fizesse a leitura do Edital de Convocação, com o
seguinte teor; EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - A
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA DE PLANALTO - ACEP, convoca atiavés do
presente Edital todos os seus associados, para Assembléia Geral Extraordinária a sor
rt-nlizada no próximo dia 11 de dezembro do 2018, ás 19:30 horas, em primeira
convocação, com a presença da metade e rnais urn dos associados, ou em segunda e
última convcjcação, às 20:00 horas, com qualquer número cie sócios presentes, tendo
como local a Sede da Entidade, sita a Avenida Rio Grande do Sul, 1270, para deliberar
sobre a seguinte - ORDEM DO DiA - 1-Substituir rnembros da Diretoria Atual, Cargos de
Diretor cie Operações e Vice Diretor Administrativo, para adequação a Portaria
'1334/2015/SEl-MCTtC. 2- Outros Assuntos, Planalto, 26 de novembro de 2018,
OLDEMAR CECONI, Diretor Geral - JOSÉ CARLOS DALLAZEM, Diretor Administrativo. O
Diretor Geral informou ainda que o Editai foi afixado na Sede da Rádio Iguaçu, na
prefeitura Municipal, na Câmara de Vereadores o Entidades e divulgado cinco vezes ao
dia na programação da Emissora nos últimos quinze dias. Em discussão o primeiro item
da Ordem do Dia, Substituir membros da Diretoria atual, Cargos de Diretor de
Operações c Vice Diretor Administrativo, paia adequação a Portaria 4334/201S-SEI-
MCTIC, O Diretor Gerai explicou que este ano a Entidade recebeu do Ministério das
Comunicações uma Notificação dando um prazo de trinta dias para sanar
irregularidades, relacionada a possível vinculo, para dar seqüência au Processo de
Renovação da Autorga do Rádio, Processo número 53000,056645/2012-13, Disse que
foram tomadas todas as providências ora solicitadas. Explicou que um dos itens se
referia a membros da Diretoria com lig-oçõcs partidárias, que o Aírton Thiel era
suplente rio Vereador e que o Anerson Tonin era membro do órgão de direção
partidária do Partido Progressista no municipio. Imediatamente o Anerson Tonin
solicitou afastamento do Partido, não só do Cargo de direção como desfiliou-se do
Partido conforme Certidão da Justiça Eleitoral, por isso foi mantido no cargo da nova
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Diretoria eleita. E que no lugar de Airton Thiei ^ ̂
t.n.bém exerce o Cargo Municipal de ecretar.o ,

:;<L'Tvtirpo,Uicos. .csandP pue o Me.on con„nua

rrrs=:rrrr:=^^^
C  . , nr MS 1 093 518-0 SSP/PR, inscrito no CPF N9 498.603.áuy 3U,

^  • • o Afi") Rnirro jardim Floresta, Planalto PR, que foi

rp"«do po' unTniSedo; presea.es. e ,«ra V,ce Diretor
., • I' or MO ín^l 179-5 SSP/PR, inscrito no CPF IN- iA,lindo Kosrrrewskr, RS N» 3,031.179 5 « / ^

residente e domiciliado a Rua Rodolfo Ulrich, n iiai3, ue ̂  da

r™^^Tuar„ernrd1a1ò (.t'rrle° ̂  ^ Ordèr^Í
Indatodosdorseleitos ter-oinaránestamesntadata. :'21!ZT6ZZ'l

r.eral falou ouc loi constituída uma Associação Estadual de ueies. i
OrlerÜação das Rádios Comunitárias, a APRACOlul. pue mantérn

. .. ■ - ^•,^„^oe acmfiadas Disse que no seu mandato fara o máximo

sociedade, abrindo ^ "^:r„sV:atesl'triIro:^ os
«ârhos d^a '^r.^rLral Extra^nária, da qual foi lavrada a presente ata que
:: assmadV^Í Oiretoria e os delis associados presentes, revogando-se asdisposíí es cm contrário. Para posleri^ registro em Cartorio.
/lanaito, lí/de dezembro de 2018. /!
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RG 4.431,712-5 SSP/PR

CPF N° 619,974.719-49-

Direlbr de Operações
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• "'eDERSON ALTINO KOBS
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