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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N° 13% /2021 

Egrégio Plenário, 

A presente proposta legislativa tem como objetivo declarar de utilidade 

pública municipal a AMEES - Associação Mogiana Esporte e Educação 

Solidária, com sede na Avenida José da Silva Barreto, 265 — Jundiapeba — Mogi 

das Cruzes — SP, Inscrita no CNPJ n° 25.330.744/0001-03. 

Fundada em 2016, oferece atendimento esportivo na modalidade de Boxe 

à 108 adolescentes, jovens e adultos, também oferecendo a modalidade de Boxe 

adaptado para cadeirantes, atendendo cerca de 8 atletas. 

A missão da AMEES é resgatar através do Boxe jovens e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade, ofertando uma oportunidade melhor de vida. 

Aliado ao Boxe, a equipe da Associação realiza com seus alunos um 

acompanhamento que visa entender pontos primordiais, como o contexto 

familiar em que vive, entendendo a base que o atleta (Jovem/adolescente) tem 

em sua casa desde o afeto, a compreensão, o apoio, até a alimentação e as 

condições em que vivem. 

Com este acompanhamento a AMEES consegue além de incentivar a 

prática esportiva, orientar os alunos em situações que muitas vezes não chegam 

a seus familiares, como o aliciamento do tráfico, situações de bullyng, abusos, 

etc., e nesse aconselhamento os professores têm criado um laço com os alunos, 

onde muitos tem saído do mundo das drogas, da criminalidade, da ociosidade e 

também da depressão. 
CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO E 

DFSPAChADO AS COMISSÕES DE 
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A partir do trabalho realizado no bairro de Jundiapeba desde 2017, a 

AMEES começou a competir em campeonatos de boxe de alto rendimento, onde 

obteve bons resultados em campeonatos de alto nível como Forja de Campeões, 

Campeonatos Brasileiros e Jogos Abertos contando com a participação dos 

atletas formados no próprio bairro. 

Desde 2018 a Associação trabalha com o boxe adaptado, uma 

modalidade onde é pioneira tanto em Mogi das Cruzes como no Brasil, que 

consiste na adaptação do boxe para portadores de necessidades especiais, tais 

como cadeirantes com lesões diversas. Além disso, conta com o boxe lúdico 

para autistas, portadores de síndrome de Down e de necessidades intelectuais. 

Portanto, através dos documentos juntados. em conformidade com o que 

dispõe a Lei n° 5.238 de 03 de julho de 2001, atualizada, e que trata da 

declaração de utilidade pública municipal, verifica-se que a Associação Mogiana 

Esporte e Educação Solidária — AMEES, vem cumprindo fielmente o que dispõe 

o seu Estatuto e. mais, o seu papel assistencial e social dentro da comunidade 

em que está inserida. 

Pelos motivos acima expostos, apresentamos ao crivo do Egrégio 

Plenário o presente Projeto de Declaração de Utilidade Pública da AMEES - 

Associação Mogiana Esporte e Educação Solidária, o qual certamente contará 

com a aprovação dos nobres pares. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 15 de Setembro de 2021. 

OSVALDO SILVA 
/ VEREADOR — REPUBLICANOS 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
25.330.744/0001-03 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
08/07/2016 

NOME EMPRESARIAL 

AMEES - ASSOCIACAO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCACAO SOUDARIA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
.•..... 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
85.91-1-00- Ensino de esportes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÀRIAS 

85.11-2-00- Educação infantil - creche 
85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola 
85.50-3-02 - Atividades de apoio é educação, exceto caixas escolares 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 
85.13-9-00 - Ensino fundamental 
85.20-1-00 - Ensino médio 
85.31-7-00 - Educação superior - graduação 
85.41-4-00 - Educação profissional de nivel técnico 
85.42-2-00 - Educação profissional de nivel tecnológico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

399-9 - Associação Privada 

LOGRADOURO 
AV JOSE DA SILVA BARRETO 

NUMERO 
265 

COMPLEMENTO 

CEP 
08.750-150 

BAIRRO/DISTRITO 
JUNDIAPEBA 

MUNICÍPIO 
MOGI DAS CRUZES 

UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CARLOS_DRIO@YAHOO.COM.BR 

TELEFONE 
(11) 7108-6859 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/06/2021 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
 fl. 

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

Emitido no dia 10/09/2021 às 09:05:47 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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A AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E 
EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA - AVENIDA JOSÉ DA SILVA BARRETO, 265, 
CEP 08750-150, JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES - SP - CNPJ 
25.330.744/0001- Vem através de seu Presidente, AUREO MARIANO, 
abaixo assinado, solicitar de Vossa Excelência, se proceder ao registro de 
sua ATA da AGE — Assembleia Geral e Ordinária e sua Alteração 
Estatutária. 

Nestes termos, p. deferimento. 

Mogi das Cruzes, 14 de fevereiro de 2020 

bnitp?) \AMA IKON 
AUREO MARIANO 

PRESIDENTE 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA 
DA AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO09 \ 

SOLIDÁRIA cá"' 

A AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO 
SOLIDÁRIA. - Convoca todos seus membros, para a Assembleia Geral e 
Extraordinária, a ser realizada no dia 14 de fevereiro de 2020, no horário das 
19h3Omin, em sua sede provisória a AVENIDA JOSÉ DA SILVA BARRETO, 
265, CEP 08750-150, JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES - SP, para tratar dos 
seguintes assuntos, a saber: 

1- MUDANÇA DE ENDEREÇO. 
2- ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA MANDATO 
3 ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL. 

Mogi das Cruzes, 31 de janeiro de 2020. 

\__fr-nYvst-D S'VC.) 

ÁUREO MARIANO 
PRESIDENTE 
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ATA DA AGE - ASSEMBLEIA GERAL E EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA BOXE 

AMEES - AVENIDA FRANCISCO RUIZ, 146, CEP 08725-130, VILA CAPUTERM 0 6 
- MOGI DAS CRUZES - SP - CNPJ 25.330.744/0001-03 - MANDATO 14/02/2020 
A 14/02/2025. 

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois e mil e vinte, (14/02/2020), no 
horário das 19h30, em sua sede localizada a AVENIDA FRANCISCO RUIZ, 146, 
CEP 08725-130, VILA CAPUTERA - MOGI DAS CRUZES - SP. Deu-se início a 
Assembleia Geral e Extraordinária para a da FAMÍLIA BOXE AMEES, para tratar 
dos seguintes assuntos: 1) Alteração do Endereço. 2) Alteração da Diretoria. 3) 
Alteração da razão social. O presidente comunicou aos membros da Assembleia 
as novas mudanças que se fizeram necessárias, a fim de viabilizar a boa 
administração da Associação. ASSUNTO PRIMEIRO: Foi feita a mudança do 
endereço da Associação, passando da AVENIDA FRANCISCO RUIZ, 146, CEP 
08725-130, VILA CAPUTERA - MOGI DAS CRUZES - SP, para AVENIDA JOSÉ 
DA SILVA BARRETO, 265, CEP 08750-150, JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES 
- SP. ASSUNTO SEGUNDO: Em seguida feita a eleição da Diretoria, ficando assim 
composta a nova diretoria PRESIDENTE: AUREO MARIANO - brasileiro, solteiro, 
Ajudante, residente e domiciliado na Avenida Venezuela, 290, A CEP 08750-120, 
Jundiapeba, Mogi das Cruzes-SP. Portador do RG 52.470.350-4 e do CPF 
402.939.888-03. VICE-PRESIDENTE - ANTONIO SEBASTIÃO SOBRAL, 
brasileiro, casado, Pedreiro, residente e domiciliado a Rua José da Silva Barreto, 
265, CEP 08750-150, Jundiapeba. Mogi das Cruzes - SP, portador do documento 
de identidade no, 55.365.169-9 e do CPF 028.593.924-67. SECRETÁRIO: GLEDES 
MARCELINO GUIMARÃES, brasileira, casada, Professora, portadora do RG 
34.736.197-3, SSP/SP e do CPF 333.160.118-70, residente e domiciliada na 
Avenida Francisco Ruiz, 146, Bloco 14, Apto 11, CEP 08725-130, Vila da Prata, 
Mogi das Cruzes-SP. TESOUREIRO: JUAN VICTOR RIBEIRO PINTO, brasileiro, 
solteiro, autônomo, portador do RG 36.588.108-9, CPF 473.408.248-04, residente e 
domiciliado a Rua Avenida Altino Arantes, 531, CEP 08750-500, Mogi das Cruzes-
SP. Esta diretoria, terá um novo mandato, assumindo o restante do mandato da 
atual diretoria, indo de 14/02/2020 a 14/02/2025. ASSUNTO TERCEIRO: Foi 
também alterada a razão social, de FAMÍLIA BOXE AMEES, para AMEES - 
ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA. 
Concluídos todos os assuntos tratados e sendo todos aprovados pela Assembleia 
Geral e Extraordinária, o presidente encerrou a reunião, agradecendo a todos pela 
participação e dedicação. 

Mogi das Cruzes, 14 de fevereiro de 2.110. 

AUREO MARIANO WILSON RE57  EN-DE 
PRESIDENTE OAB 133.082 /SP 
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ESTATUTO SOCIAL DA AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E 
EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA - AVENIDA JOSÉ DA SILVA BARRETO, 265, CEP 08750-
150, JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES - SP - CNPJ 25.330.744/0001-03 - o oe g 

Capítulo 1 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETIVOS. 

Artigo 1 ° - AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO 
SOLIDÁRIA com base jurídica no Título II do Capítulo 1, Artigos 5 °, Incisos VI, VII e 
VII da Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 05/10/1988, e 
pelo código Civil aprovado pela Lei n° 10.406 de 10/01/2002 com base no Titulo II das 
Pessoas Jurídicas, foi fundada em 08/06/2016, por JUAN CARLOS HENRIQUE 
AMOROSO e um grupos de irmãos, com a sigla A AMEES — ASSOCIAÇÃO 
MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA  constituída sob modalidade 
de associação civil, sem fins lucrativos, em 08 janeiro de 2016, localizada a AVENIDA 
JOSÉ DA SILVA BARRETO, 265, CEP 08750-150, JUNDIAPEBA - MOGI DAS 
CRUZES — SP. 

Artigo 2 °. - A tem sede e foro na cidade de Mogi da Cruzes, AVENIDA JOSÉ DA 
SILVA BARRETO, 265, CEP 08750-150, JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES - SP 

Artigo 3°. - AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO 
SOLIDÁRIA é constituída com duração por prazo indeterminado. 

Artigo 40. - Constituem objetivos da AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE 
ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA: ESPORTE. EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA 
SOCIAL E LAZER. 

a) AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA 
Criará e manterá os seguintes cursos: Maternal, Pré-escola, Escola de Primeiro e 
Segundo Graus, Cursos Técnicos Profissionalizantes, Supletivos de Primeiro e 
Segundos Graus e Cursos de Teologia, Educação no nível superior 

b). Exercer entre os diversos grupos da comunidade um papel de informação, 
representação e assistência social 

c) Promover a integração e educação social da população carente adultos, crianças, 
jovens e idosos. Para tanto pretende criar, manter e desenvolver atividades de 
assistências.

d) Distribuição de alimentos e produtos de primeira necessidade. 

e) Criar espaço de acolhimento, amparo, orientação e promoção de crianças cujas 
mães trabalham o dia todo, e ainda desenvolver um trabalho de união e orientação 
com adolescentes e mães que nesta entidade buscarem ajuda. 

f) Promover e proteger a saúde da criança, visando principalmente ao controle e seu 
desenvolvimento. 
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ESTATUTO SOCIAL DA AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E 
EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA - AVENIDA JOSÉ DA SILVA BARRETO, 265, CEP 08750- 
150, JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES - SP - CNPJ 25.330.744/0001-03 - 0009 

g). Proporcionar alimentação adequada, de acordo com as necessidades nutricionals, 
proteicos - calóricas de cada faixa etária. 

h) Oferecer condições para a continuidade do aleitamento materno. 

i) Prestar socorro de urgência e oferecer condições sanitárias adequadas. 

j) Criar cursos profissionalizantes, a fim de formar profissionalmente os adultos, 
crianças e adolescentes, ampara promover colocação profissional. 

I) Promover o desenvolvimento integrado da comunidade através da realização de 
obras e ações, com recursos com ou obtidos por doações, promoções ou 
empréstimos. 

m) Representar a comunidade, junto a órgãos públicos e privados no atendimento de 
suas reivindicações 

n) Propiciar a integração econômica cultural e desportiva. 

o) Conscientizar a comunidade de suas potencialidades. 

p) Proporcionar e desenvolver atividades educacionais, através de atendimento as 
crianças de O a 6 anos em creches. 

Capítulo II 

DOS FILIADOS, ADMISSÃO E DEMISSÃO. 

Artigo 50. Associados: AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E 
EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA é constituída de três categorias de associados. 

a) Fundadores: Pessoas físicas domiciliadas na localidade abrangidas pela AMEES 
— ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA e que se 
associarem até sessenta dias a contar da Assembleia Constituinte; 

b) Mantenedores: Pessoas físicas e jurídicas que venham a associarem-se após 
sessenta dias da fundação da AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES 
E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA e contribuam anualmente para sua manutenção; 

c). Beneméritos: Pessoas físicas e jurídicas que tenham prestado relevantes serviços 
à AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA, e 
sejam consideradas merecedoras das distinções específicas. § 1° -Cumprirem o 
estatuto e as decisões do órgão de administração, 
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ESTATUTO SOCIAL DA AMEES - ASSOCIAÇÃO MOGIANA E ESPORTES E 
EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA - AVENIDA JOSÉ DA SILVA BARRETO, 265, CEP 08750- J 1 O 
150, JUNDIAPEBA - MOGI DAS CRUZES - SP - CNPJ 25.330.744/0001-03 - 

§ 2° -Prestarem ajuda e colaboração ao AMEES - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE 
ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA, quando para tanto forem solicitados, sempre 
gratuitamente; 
§ 3° -Comparecerem às Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, quando 
convocados; 
§ 4° -Zelarem pelo patrimônio moral e material da igreja; 
§ 5° -Prestigiarem a instituição e propagarem o evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, no espírito cristão; 
§ 6° -Cooperarem voluntariamente para o aumento e a conservação do patrimônio da 
igreja; e 
§ 7' -Sendo eleito a qualquer cargo, inclusive da Diretoria, desempenhar suas funções 
com presteza, desinteressadamente, sem pretender ou exigir qualquer remuneração 
ou participação de seus bens patrimoniais. 

Artigo 6°. Demissão e Exclusão. 
§ 1° - DEMISSÃO - É o ato de retirada do rol de membros, que se dará por 
falecimento; pedido de mudança, fal:a de frequência superior a 03 (três) meses 
consecutivos sem motivação, falta grave identificada pelo conselho Pastoral ou pedido 
do próprio membro, sendo que cabe ao associado o direito de defesa e recurso. (NCC 
Art. 54 e 57). 
§ 2° Exclusão: Os que abandonarem a AMEES - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE 
ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA, sem qualquer comunicação; 
§ 3° - Exclusão. Os que deixarem de dar bom testemunho público; 
§ 4° - Exclusão: Os que se desviarem da AMEES - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE 
ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA, e dos preceitos bíblicos recomendados 
como regra e ensinamento; 
§ 5' - Exclusão: Os que praticarem imoralidade por sexualismo, conforme consta nas 
Epístolas aos 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, e aos Romanos, capítulo 1, 
versículos 27 e 28 da Bíblia Sagrada; 
§ 6° - Exclusão: Os que não cumprirem seus deveres expressos neste estatuto; 
§ 7°- Exclusão: Por praticarem rebeldia contra órgão de administração; 
§ 8° - Exclusão: Por roubo ou furto qualificado; 
§ 9°- Exclusão: Por atos imorais à sociedade; 
§ 10° - Exclusão: Por praticarem bigamia; 
§ 11° - Exclusão: Por praticarem pedofilias; 
§ 12° -Os motivos considerados graves não previstos neste artigo serão resolvidos 
nos casos omissos através de uma Assembleia Geral Extraordinária convocada para 
esse fim, lavrada em ata para que se tomem com força estatutária; 
§ 13° -Nenhum direito patrimonial econômico ou financeiro terá quem for desligado do 
AMEES - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA ou 
participação de seus bens, por possuir apenas aquela qualidade de membro, como 
também solicitar devolução das ofertas, coletas, ou dos dízimos e outras contribuições 
que tenha efetuado. 
§14°- Perderá condição de membro. por renúncia, morte ou exclusão. 
§15° - A renúncia de um membro deverá ser apresentada por escrito em reunião e 
terá efeito imediato 
Artigo 7° - Das suspensões: 
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ESTATUTO SOCIAL DA AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E
EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA SOLIDARIA - AVENIDA JOSÉ DA SILVA BARRETO, 265, CEP 087504)9 1 1 
150, JUNDIAPEBA - MOO) DAS CRUZES - SP - CNPJ 25.330.744/0001-03 - 

§ 1° -A juízo da Diretoria executiva, qualquer membro inclusive da Diretoria que ficar 
suspenso por tempo indeterminado por não ser considerado de justa causa ou falta 
grave, ficará sem direito de votar e ser votado, devendo ser transcrito em ata e 
aprovada pela maioria dos presentes através de uma Assembleia Geral Extraordinária 
convocada para esse fim; 
§ 2' -Vencendo a sua suspensão o membro voltará a ter seus direitos, devendo ser 
transcrito em ata e aprovada pela maioria dos presentes através de uma Assembleia 
Geral Extraordinária convocada para esse fim. 

Artigo 8°. Constituem direitos e obrigações dos associados: 
I - Direitos: 
a) Votar e ser votado; 
b) Participar das atividades e assembleias da AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA 
DE ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA; 
II — Deveres 
a) Cumprir o estatuto da Associação e seu respectivo Regimento Interno; 
b) Colaborar com atividade da Associação, bem como defender e divulgar os seus 
objetivos; 
c) Angariar recursos e meios de subsistência da Associação, bem como contribuir 
financeiramente para sua manutenção. 

Parágrafo 1°. - Cada associado quer pessoa física ou jurídica terá direito a um voto. 

Parágrafo 2'. — As pessoas jurídicas serão representadas nas deliberações a serem 
tomadas pela Associação através de representantes específicos e para isto 
nomeados. 

Parágrafo 3°. — Nenhum associado poderá acumular mais de um voto, sendo 
vetado o voto por procuração. 

Artigo 9°. Constituem direitos e obrigações dos associados: O número de associados 
da AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA 
é limitado e a nenhum se será imputada responsabilidade por obrigações contraídas 
pela Associação. 

Artigo 10°. Não há distinção ou privilégio entre as categorias de sócios. 

Capitulo III 

DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 11°. - AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO 
SOLIDÁRIA terá a seguinte estrutura organizacional: 
I. Assembleia Geral. 
II. Diretoria Administrativa; 
III. Conselho Fiscal. 
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Parágrafo único: Nenhum membro da Diretoria ou dos conselhos será remunerado, 
pelo desempenho das suas atividades, que são voluntarias; também não receberá 
qualquer indenização, ao se retirar da Associação. 

Artigo 12°. - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente cada dois anos ou 
extraordinariamente quando convocada pela Administrativa da Associação ou por 1/3 
de seus associados. 

Parágrafo 1°. - O edital de convocação conterá a pauta dos assuntos e entre a sua 
publicação e a realização da Assembleia Geral deverá ocorrer um interregno de, no 
minimo 15 dias. 

Parágrafo 2°. - O "quorum" será de 1/3 dos membros da Associação em primeira 
convocação, e de qualquer número em 2 a convocação, após 15 minutos. 

Artigo 13°. - Compete à assembleia Geral: 
I. Eleição da Diretoria Administrativa; 
II. Apreciar o relatório financeiro, 
III. Apreciar a gestão da diretoria administrativa, traçar metas e diretrizes a serem 
seguidas pela Diretoria e Conselho Fiscal; 
IV. Deliberar sobre aquisição, venda e gravame oneroso sobre bens imóveis; 
V. Deliberar sobre extinção da Associação e a destinação do seu patrimônio, 
observando o artigo 3 O; 

VI. Deliberar sobre assunto e normas de interesses da Associação; 
VII. Alterar o presente estatuto. 

Artigo 14 °. - As deliberações da assembleia Geral serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos associados presentes. 

Artigo 150. - AMEES - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO 
SOLIDÁRIA é regida por uma diretoria administrativa, com um mandato de cinco (05) 
anos, que será assim composta: 1- Presidente, II- Vice- Presidente, III - 1°. Secretário 
IV - Tesoureiro. 

Parágrafo 1°. - A Diretoria Administrativa eleita na assembleia Geral, com mandato 
de cinco anos (05) e seus membros poderão reeleger-se para os cargos, sem 
restrições a quantidade de mandatos exercidos anteriormente. 

Artigo 16°. - Compete à Diretoria Administrativa: 
I. Administrar a Associação, 
II. Zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto; 
III. Propor à Assembleia Geral os planos bienais de ação a serem desenvolvidos 
pela Associação; 
IV. Admitir, conceder demissão e apreciar pedidos de exclusão de associados; 
V. Sugerir à Assembleia Geral emendas ao Estatuto: 
VI. Elaborara "ad-referendum" da Assembleia Geral o regimento interno de 
funcionamento da Associação; 
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VII. Fixar o quadra orgânico de empregados da entidade, bem corno deliberar sobre 
vencimentos; 
VIII. Elaborar o orçamento anual e apreciar os pareceres do Conselho Fiscal; 
IX. Tratar de assuntos gerais e de interesses da Associação; 
X Constituir procuradores 

Artigo 17°. - Compete ao DIRETOR PRESIDENTE: 
I — Representar a Associação em juízo ou fora dele; 
II-Convocar e Presidir reuniões da AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE 
ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA; 
III- Zelar pelo cumprimento do presente estatuto; 
IV-Assinar isoladamente, ou em conjunto com o Diretor Financeiro, cheque e demais 
documentos que impliquem em direitos e obrigações contraídas pela Associação; 
V-Abrir, movimentar e fechar contas bancárias em bancos oficiais ou particulares e 
Caixa Econômica Federal. 
VI. — Assinar documentos oficiais pela Associação. 
VII- Firmar contratos de quaisquer naturezas, necessários para o desenvolvimento 
dos objetivos e manutenção da AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES 
E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA 

Artigo 18 ° - Compete ao DIRETOR VICE-PRESIDENTE 
I — Auxiliar o Presidente na gestão da Associação; 
II- Substituí-Io em sua ausência, impedimentos legais e sucedê-lo caso haja 
vacância. 

Artigo 19°. - Compete ao SECRETÁRIO EXECUTIVO.
I. Secretariar as reuniões do Conselho Comunitário e Geral, transcrever as atas, 
separadamente, em livros guardá-los na sede da AMEES — ASSOCIAÇÃO 
MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA; 
II. Manter os arquivos, fichários, documentos, ' publicações perfeita ordem; 
III. Encaminhar ao Diretor Presidente as atas da assembleia Geral e do Conselho 
Comunitário, participando-o das decisões tomadas. 

Artigo 20°. Compete ao DIRETOR FINANCEIRO: 
I. Receber as verbas, rendimentos e doações destinadas ao funcionamento da 
AMEES — ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA 
fazer os pagamentos e aplicações conforme deliberação da Diretoria Administrativa; 
II. Assinar, em conjunto com o Presidente, cheques e demais documentos pertinentes 
a direitos e obrigações contraídas pela Associação; 
III. Acompanhar a execução do orçamento anual da Associação e assinar os 
balancetes anuais. 
IV. Manter em dia os relatórios financeiros de entradas e saídas nos livros apropriados, 
arquivar os comprovantes e apresentá-los por ocasião das reuniões do Conselho 
Fiscal. 

IV 
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DAS ELEIÇÕES 

Artigo 21°. Os membros da Diretoria Administrativa e do Conselho Fiscal serão 
eleitos e empossados pela assembleia Geral. 

Parágrafo 1°. - No edital de convocação da assembleia Geral constará entre outros 
assuntos a eleição_ 

Parágrafo 2°. - Concorrendo na eleição uma só chapa, a eleição poderá ser 
realizada por aclamação. 

Parágrafo 3°. - Todos os associados da AMEES - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE 
ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA têm direito a votar e ser votado. 

Parágrafo 4°. - São inelegíveis para a Diretoria Administrativa qualquer associado 
candidato ou detentor de mandato político. 

Parágrafo 5°. - Terminada a votação será imediatamente procedida a apuração, e o 
ato continuo dar-se-á a posse aos eleitos. 

Artigo 22 ° - Ocorrendo a vacância assembleia Geral, dar-se-á a vacância dos a 
substituição cargos no do titular interregno da efetivo pela ordem hierárquica diretiva. 

Artigo 23°. - Os Recursos financeiros da AMEES - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE 
ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDARIA compõem-se de: 
I. Capital inicial a partir da contribuição do patrocinador mencionado no artigo 1° deste 
Estatuto; 
II. Receita originária da publicidade comercial a ser explorada pela Associação; 
III. Contribuições espontâneas, dons e legados, desde que não firam os princípios 
doutrinários, a autonomia e os objetivos da Associação; 
IV. Cotização de seus associados anualmente fixados pela Diretoria Administrativa. 
V. A Associação a aplica integralmente suas rendas, recurso e eventual resultado 
operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território 
nacional. 

Capitulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 24°. - Esta Associação poderá ser dissolvida por Assembleia Geral 
Extraordinária, convocada especialmente para tal antecedência mínima , de 90 
(noventa) dias e com participação associados, em primeira convocação e, segunda 
convocação, hora com qualquer número de associados. Assembleia fim, com de 2/3 
dos após uma hora com qualquer número de associados. 

Parágrafo Único - No caso de dissolução da AMEES - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE 
ESPORTES E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA o patrimônio será entregue a uma ou mais 
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instituições evangélicas, a critério da Assembleia Geral que dispuser de sua 
dissolução. 

Artigo 25°. - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria 
Administrativa da AMEES - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E 
EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA "ad-referendum" da Assembleia. 

Artigo 26°. - O presente Estatuto poderá ser alterado por liberação da assembleia 
Geral especialmente convocada para tal fim, com antecedência mínima 90 (noventa) 
dias, e com a participação de 2/3 dos associados, em primeira convocação e, após 
uma hora, com qualquer número de associados. 

Artigo 27°. - O presente Estatuto em seus artigos e capítulos atende aos fundamentos 
legais para seu perfeito intuído, de acordo com os princípios constitucionais contido 
no inciso IX, do artigo 5° do Capítulo I, Título II e parágrafo único do artigo 170, 
Capítulo I, Titulo VII da Constituição Federal. 

Artigo 28°. - AMEES - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO 
SOLIDÁRIA para todos os fins de direito, terá sua Ata de Fundação inscrita e 
registrada no 1°. Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Mogi 
das Cruzes. 

Artigo 29°. - O presente Estatuto entrará em vigor na data de seu registro no 1° 
Cartório de Títulos e Documentos, revogadas as disposições em contrário. 

Mogi das Cruzes, 14 de fevereiro dy 2020. 
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11 RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 





A AMEES 

(Associação de Esportes e Educação Solidária) 
Surgiu no bairro do 'piranga da cidade de Mogi das cruzes, na Igreja Metodista Livre com a 

finalidade de resgatar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, podendo ofertar uma 

oportunidade de vida melhor através de aconselhamento e acompanhamentos. 

Oferecendo aulas de boxe, funcional, recreação e ainda estudo da palavra visando o resgate da 

família. Em janeiro de 2017 a AMEES começou atuar no bairro de jundiapeba devido a necessidade do 
bairro onde a criminalidade e o tráfico tomam conta. 

Com a adesão da modalidade do boxe a AMEES começou uma nova jornada que além de 
resgatar, aconselhar e acompanhar agora também competia em campeonatos de boxe de auto 
rendimento e com isso obteve bons resultados participando de campeonatos de auto nível como Forja 

de Campeões, brasileiros e jogos abertos com a participação dos atletas formados no próprio bairro. 

Em 2018 a AMEES começou um trabalho com o boxe adaptado se tornando a pioneira no 

trabalho com o boxe adaptado em Mogi das Cruzes e Brasil, trabalhando com cadeirantes com diversas 

lesões e ainda no boxe lúdico com autistas, síndrome de Down e intelectual. 

Hoje contamos com um total de 100 alunos de boxe convencional sendo 30 de 
competição e 70 que faz o esporte para defesa pessoal e como qualidade de vida. 
Ainda contamos com 6 atletas de competição de boxe adaptado, 3 alunos de boxe lúdico. 

Mogi das Cruzes 



Justificativa 

Violência e Drogas estão presentes, e cada vez mais comum nas escolas do país devido a taxa de 
desemprego ter tido um aumento muito relevante nos últimos anos, isso faz com que aumente também o 
índice de criminalidade. Devido as leis do nosso país não ter acompanhado a evolução da sociedade, 
sofremos com esse contexto em que vivemos, e quem paga o preço consecutivamente é a comunidade e 
isso se reflete também em nossas redes de ensino, estimulando a violência e tráfico de entorpecentes 
adentro das mesmas, causando um transtorno psicológico para a comunidade escolar. 

Os traficantes aliciam crianças e adolescentes para exercer o tráfico, apresentando uma ilusão 
de vida que não existe, dessa maneira utilizam da escola lucrando em cima dos estudantes e 
comunidade local, se aproveitam da lei para menores de idade por ser mais branda, com isso fazendo 
que os estudantes criem falsas esperanças no tráfico deixando os estudos em segundo plano trocando 
por um ponto de venda e consumo de entorpecentes. 

Atualmente com a pandemia a situação se agravou com o estudo a distância, as crianças, 
adolescentes e jovens ficam a mercê de riscos mais variados como o próprio vírus, drogas, 
criminalidades, e ainda sua própria saúde física e mental. Com as escolas fechadas se tornou crucial um 
lugar que oferte transformação de vida através do esporte e auxilie na comunidade como um todo. 

Com a implantação do ginásio de lutas e com a modalidade do "Boxe" conseguiremos resgatar essas 
crianças, adolescentes e jovens trabalhando com a disciplina do esporte mas também com afetividade, 
carinho, atenção, aconselhamento e humanização, mostrando que existe um caminho melhor e que nos 
importamos com eles. O esporte é olímpico um dos mais antigos e pode transformar vidas, seu custo 
financeiro é muito viável e acessível a todos. 

Mogi das Cruzes 
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OBJETIVO 

Através do ginásio de lutas e a modalidade no caso o "Boxe" trabalhar os pontos primordiais, como por 
exemplo: o contexto familiar em que o aluno vive, procurando entender o alicerce que o atleta tem em 
sua casa desde afeto, compreensão, apoio, alimentação e ainda tentar entender o que o impede de 
participar mais ativamente nas aulas e nas atividades propostas. 

Por meio de palestras com lutadores de boxe que saíram de comunidades carentes e famílias 
deterioradas e com possíveis situações de usos de entorpecentes e violência dentro do seus lares, 
dessa forma mostrando como conseguiram vencer na vida através do esporte. 

Também com vídeos, passeios, rodas de conversa para esclarecer dúvidas e incentivá-los com 
trabalhos sociais e voluntários transformando a realidade ao seu entorno e ainda mostrando que o 
esporte pode transformar a vida deles e de sua família. 

Além disso, atuaremos com a parceria da escola envolvendo todos os educandos direta ou 
indiretamente, focando na melhoria dos alunos, de forma a aperfeiçoar sua coordenação motora, 
cognitivo, motricidade, psicológico, afetividade, lateralidade, técnica de luta, disciplina e respeito. 

Buscar parcerias "bolsa atleta" para os alunos que tiverem um maior desempenho na escola e no 
projeto, motivando-os a buscarem seus objetivos e dignidade perante a sociedade. 
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METODOLOGIA 

Com aulas práticas, teóricas, festivais, torneios, passeios ao museu da luta e realizando intercâmbios 

com outras instituições até mesmo fora da cidade ou país, através de palestras com atletas que saíram da 

comunidade ou município por intermédio do esporte e conseguiram vencer a barreira do preconceito e 

vivem em outra realidade graças ao esporte. Serão realizados exercícios de coordenação, lateralidade, 

motricidade. 

Cognitivo, técnica e o principal ensinando a disciplina da modalidade, equidade e respeito ao próximo. 

As aulas de boxe visam melhorar o ambiente escolar e a comunidade ao redor das redes de ensino 

que aderirem ao projeto, combatendo o tráfico de entorpecentes, a violência e o bullying, além de auxiliar 

no psicológico dos alunos, educadores e funcionários. 
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DESENVOLVIMENTO 

Programação das aulas de Boxe Convencional: 

Dias: Segunda-feira, Quarta-feira e 

Sexta-feira 
Horário: 08:00 ás 10:00 período Matutino 
Horário: 14:00 ás 16:00 período Vespertino 

Horário: 18:00 ás 21:00 período Noturno 

Aulas de Boxe Adaptado: 
Dias: Terça-feira e Quinta-feira 
Horário:08:00 ás 10:00 período Matutino 
Horário:14:00 ás 16:00 período Vespertino 

Horário:18:00 ás 21:00 período Noturno 

Palestra no último sábado de cada mês das 

08:00 ás 11:00 

PERÍODO DO PROJETO: 
12 meses. Podendo se estender por mais 12 

meses se houver interesse de ambas as partes. 

ESTRUTURAS: Quadra Esportiva Estadual ou 

Municipal 
Bairros de Mogi das Cruzes 

PÚBLICO ALVO: Educadores, Educandos e 
Comunidade 
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ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS PELO PROJETO NO LOCAL DE TREINO: 

Treinos,Torneios, Cine Boxe, passeios, Entregas de brinquedos e Palestras Esportivas. 
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PARTICIPAÇÃO 

EM TORNEIOS EM VÁRIAS ACADEMIAS DO ESTADO SÃO PAULO 

Àfl 
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PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS 

FEDERADOS: FORJA DE CAMPEÕES, COPA TALENTO, PAULISTA, JOGOS ABERTOS 

5 Lula Lean &Iva (E13. Nobre AneaRibeirao) manda a sim Sena em diluto, no 
choque cinra Atroo Maremo, e quem venceu por decimo unamme. 

- - 
3 Lua Wesley Lopes (Amees/Mogi) preocupa Rafael Simoes, a quem 
venceu por KOT no terceiro counizfe. 
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PRIMEIRO TORNEIO NO BRASIL DE BOXE ADAPTADO REALIZADO EM 

HORTOLÂNDIA, SOMOS PIONEIROS NA MODALIDADE EM MOGI DAS CRUZES E 

BRASIL. 

Mogi das Cruzes 
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CONCLUSÃO 

Hoje o projeto tem um cunho social muito importante na comunidade, pois através das aulas 
pudemos transformar muitas vidas, trazendo equidade para os alunos buscando e resgatando 
aqueles que estavam esquecidos na sociedade, o bairro é muito carente e violento a população não 
tem muito estudo devido ser um local que antes movimentava sua economia através de plantações 
haviam muitas chácaras, mas hoje sua realidade é bem diferente devido aos prédios que foram 
tomando conta do bairro com isso trazendo diversas pessoas para a comunidade inclusive moradores 
da grande São Paulo, aumentando assim a violência devido a falta de estrutura do bairro. 

Com a implantação do projeto conseguimos resgatar uma quadra que era usada para venda de 
entorpecentes e prostituição, esse quadra que é de responsabilidade do poder público mas a 
prefeitura não conseguia utilizar devido as condições críticas de vandalismo e violência, já com o 
projeto conseguimos implantar mais consciência nos atletas de que eles tem que ajudar a manter o 
local limpo e seguro pois todos são beneficiados não só pelo esporte tendo assim um ganho na 
qualidade de vida mas também na socialização onde quem antes não conseguia emprego pela fama 
do bairro hoje consegue pela transformação que foi visível no local onde a mídia ajudou 
fazendo reportagens dos treinos e ainda mostrando que quando a comunidade é unida consegue 
transformação. 

O bairro hoje tem diversos atletas que representam a cidade na modalidade e isso fez com que 
crescesse o amor pela cidade onde moram e principalmente o bairro, já conseguimos revelar 
diversos campeões em competições federadas desde a categoria infantil até elite. 

A quadra se tornou um local para famílias, onde treinam juntos pais e filhos no mesmo local 
aprendendo as técnicas da modalidade mas aprendendo o principal amor ao próximo e disciplina. 

Mogi das Cruzes 
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Nosso projeto ainda é o primeiro e pioneiro no boxe adaptado, realizado somente em 

países d e primeiro mundo da Europa, atende cadeirantes e demais deficiências como 
autistas, síndrome de down e outras buscando através do esporte a inclusão e 
socialização de todos, no final do ano de 2019 conseguimos participar do primeiro 
torneio de lutas inclusivas onde levamos quatro cadeirantes, sendo uma mulher e um 
deficiente físico, trouxemos o troféu de melhor projeto inclusivo de lutas. 

Mas é muito difícil fazer o projeto acontecer, temos o apoio da prefeitura com local 
para treinos e transporte para lutas mas quase todos os atletas precisam trabalhar e 
buscam fazer bicos para sustentar suas famílias, poucos tem empregos fixos. 

Já as crianças ficam à mercê da sorte muitas vezes não têm uma alimentação 
adequada e uma estrutura familiar, com isso ás vezes perdemos alguns atletas para o 
tráfico da região e nos casos dos deficientes muitos não tem nenhuma renda financeira e 
acabam desistindo dos treinos por não ter como comprar muitas vezes seus remédios. 

O que falta para o projeto conseguir engrenar são empresas que acreditem no 
potencial e sejam patrocinadoras do projeto para que possamos dessa forma incentivar 
os atletas com bolsas para que consigam ter dignidade e condições de se manter e 
manter suas famílias, assim levando o nome da empresa, da cidade e quem sabe até do 
Brasil. 
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AMEES 

(ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE ESPORTE E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA) 

DECLARAÇÃO 

Eu, AUREO MARIANO, Portador do RG n9: 52.470.350-4 e CPF n9: 402.939.888-03, 

Residente na Avenida Venezuela, 290, CEP 08750-120, Jundiapeba, Mogi das Cruzes - 

SP, presidente da entidade descrita acima. Declaro para os devidos fins que nenhum 

membro da diretoria constituída recebe qualquer remuneração pelos serviços 

prestados como diretoria. 

Sem mais, 

Mogi das Cruzes, 13 de setembro de 2021 

AUREO MARIANO 

PRESIDENTE 



CÂMARA MUNICI PAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins que a AMEES — Associação Mogiana de 

Esportes e Educação Solidária, com sede e foro no município de Mogi das 

Cruzes — SP, com endereço à Avenida José da Silva Barreto, 265, Jundiapeba, 

inscrito no CNPJ sob o n 25.330.744/0001-03. é uma entidade legalmente 

constituída, sem fins lucrativos, que presta relevantes serviços de cunho social 

à comunidade, sem distinção de raça, sexo, condição social, credo político e 

religioso conforme preceitos contidos no Estatuto Social. 

Mogi das Cruzes, 15 de setembro de 2021. 

OSVALDO SILVA 
VEREADOR — REPUBLICANOS 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1 

‘75 1

PROJETO DE LEI N° t3a /2021 

APROVADT" 
Sai, des Sessões, era 

dl I NrZ • PP• 

 f 204 (Dispõe sobre a declaração de 
utilidade pública da entidade 
que especifica e dá outras 
providências). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° Fica declarado de utilidade pública municipal a AMEES - 

Associação Mogiana Esporte e Educação Solidária, associação sem fins 

lucrativos inscrito no CNPJ sob n° 25.330.744/0001-03, com sede e foro no 

município de Mogi das Cruzes — SP. 

Art. 2 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 15 de setembro de 2021. 

OSVALDO SILVA 

VEREADOR - REPUBLICANOS 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer ao Projeto de Lei n° 138/2021 

O Projeto de Lei em destaque, de iniciativa do nobre Vereador OSVALDO 
ANTONIO DA SILVA, dispõe sobre declaração de utilidade pública municipal da 
Associação Mogiana Esporte e Educação Solidária - AMEES. 

Verificamos que a finalidade deste Projeto de Lei é declarar de utilidade 
pública a Associação Mogiana Esporte e Educação Solidária - AMEES, pessoa jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n° 25.330.744/0001-03, 
localizada na Avenida Jose da Silva Barreto, n° 265, Bairro Jundiapeba, neste Município 
de Mogi das Cruzes. 

Na bem lançada justificativa, verifica-se que a Associação vem 
apresentando ao longo dos anos relevantes serviços sociais prestados à comunidade. 
em especial, o atendimento esportivo a 108 (cento e oito) atletas, jovens e adultos e a 
08 (oito) paratletas, na modalidade de Boxe, resgatando jovens e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social, ofertando assim uma oportunidade melhor de vida. 

Por fim, analisando o Projeto de Lei n° 138/21, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a esta Comissão de Justiça e Redação, conclui-se pela sua 
NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz eraldo de Mirada, 29 de setembro de 2021. 

Z/ 777 MILi ON LINS DA ILVA — Bi Gêmeos 

' Membro — Relator 

FERNA MORENO D 

IDU REfRA MA 

MeMbro 

LOS LUCARESKI 

Membro 

LIMA 



CÂMARA MUNICI PAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

Projeto de Lei n° 138/2021 

A presente proposta legislativa de iniciativa do ilustre Vereador OSVALDO 

SILVA, pretende declarar de utilidade pública municipal para ASSOCIAÇÃO MOGIANA 

ESPORTE E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA - AMEES. 

Em síntese, a proposta estabelece que fica declarada utilidade pública" 

municipal para Associação Mogiana Esporte e Educação Solidária - AMEES, pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 25.330.744/001-03, com sede e 

foro na Avenida José da Silva Barreto, riC 265, Jundiapeba, neste Município de Mogi das :

Cruzes/SP. 

Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridade ; 

atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz I3era1do de Miranda, em 26 de outubro de 2021. 

EDSON ALEXANDRE PEREI DE L i A 
Membro 

FERNANDES OSVALDO ANTONIO DA SILVA 
Membro Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO )olone 

Ofício GPE n.° 436/21 

Senhor Prefeito 

r`.r8r7dM C 

34106 / 2G21 
1 1111 111 111 II 

94 de nnvembro de 2.021. 

25/11/2021 16:49 

CAI: 275389 

Nome: ;AMARAI UNICIPAL DE MOSIDAS CRUZES- C.',MIVIC 
Assunto: PROJETO LE LEI - CAMARA MUNICIPAL 

OF N ' -135/7021 PL Nc 1382021 AUTORIA VE 
OSVALDO ANTONIO DA SILVA QUE DECLARA I 
UTILIDADE PIALICA A ENTIDADE AMEES 

Cunclusào: 16/12/2021 
Orcpio: SECRETARIA DE GL ,JERNO - SGOV 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar 

às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do Projeto de Lei n° 138/21, 

de autoria da Vereador Osvaldo Antonio da Silva, que declara de utilidade 

pública a entidade que especifica, o qual foi aprovado pelo Plenário desta 

Edilidade em Sessão Ordinária realizada na data de 09 de novembro p.p.. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência 

os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N. ° 138 /21 

Dispõe sobre declaração de utilidade 
pública municipal da entidade que 
especifica, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes DECRETA: 

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública municipal a AMEES - 
Associação Mogiana Esporte e Educação Solidária, associação sem fins 
lucrativos inscrito no CNPJ sob n.° 25.330.744/0001-03, com sede e foro no 
município de Mogi das cruzes — SP. 

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS 
CRUZES, em 24 de novembro de 2.021, 461° da Fundação da Cidade de Mogi 
das Cruzes. 

BIO FLÔR S DEJ NDE
Presidente d. ara 

JOSÉ DA S 
1° Secretário 

Pe RFiRIO-DASILVA--
2° Secretário 

Secretaria Legislativa da Câmara Mi1nicpal •e Mogi das Cruzes, em 24 de 
novembro de 2.021, 461° da Fun ção da(C. ade d Mogi das Cruzes 

Soares 
Secretário Geral Legislativo 

( Autoria do Projeto : Vereador Osvaldo Antonio da Silva) 










