






 

EXTRATO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA 

CIDADE DOS ANJOS - ACACIA, 

 

Denominação: Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos – Acacia. 

Fins: A associação tem por finalidade apoiar e realizar iniciativas voltadas para 

o desenvolvimento social, artístico e cultural da comunidade local e regional.  

Sede: Rua Nicolau Leite de Oliveira, 618, Bairro Meller Norte, cidade de Santo 

Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul. 

Tempo de duração: A duração da entidade é por tempo indeterminado. 

Administração: A Associação é administrada pela Diretoria, composta de seis 

membros com mandado de dois anos.  

Representação: A Associação é representada ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente, pelo Presidente.  

Responsabilidade dos associados: A Associação tem ilimitado número de 

associados, os quais não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

Fontes de Recurso: Contribuições de seus associados, assim como verbas a 

ela encaminhadas por instituições financiadoras de obras culturais, sociais ou 

ambientais, doações e subvenções bem como do resultado das atividades, descritas no 

Art. 6 do estatuo, com suas aplicações ali estabelecidas. 

Reforma do Estatuto: O estatuto social somente poderá ser reformado pela 

Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim. 

Dissolução: A Associação somente poderá ser extinta por deliberação de 

Assembleia Geral, em reunião especialmente convocada para esse fim. 

Destino do Patrimônio: O destino do patrimônio líquido da associação, em 

caso de extinção, será destinado a entidades sem fins lucrativos, qualificadas como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790/99 e 

do Decreto nº 3.100/99, preferencialmente com o mesmo objeto social, a serem 

indicados pela Assembleia Geral, em reunião especialmente convocada para esse fim. 
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ATA DA FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

ARTÍSTICA CIDADE DOS ANJOS – ACACIA 

ATA Nº 01 

Aos seis (07) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), às 

17h00, nas dependências do Teatro Municipal Antonio Sepp de Santo Ângelo, 

Estado do Rio Grande do Sul, os presentes assinados no Livro nº 01 de Presenças, 

reuniram-se em Assembleia Geral, na qualidade de sócios fundadores da 

Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos. Assumiu a Presidência da 

Assembleia, por aclamação unânime, Rogerio Velci Peppe, convidando a mim, 

Douglas Barbosa Pinto de Moura, para secretariar a sessão, o que aceitei. A pedido 

do presidente, li a ordem do dia, para a qual fora convocada esta Assembleia Geral 

e que tem o seguinte teor: I) Fundação da Associação Cultural e Artística Cidade dos 

Anjos; II) Aprovação do Estatuto da Associação. Eleição para ratificação da diretoria 

provisória e posse. Iniciando os trabalhos, o Presidente solicitou-me que procedesse 

a leitura do Projeto do Estatuto. Finda a leitura, o Presidente submeteu artigo por 

artigo a apreciação e discussão, e em seguida, a sua votação, tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade e sem emendas ou modificações, mantendo o teor 

seguinte: “ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA CIDADE DOS 

ANJOS–ACACIA”.CAPITULO I DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE E 

DURAÇÃOArt. 1º. A Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos - ACACIA, que 

para fins de conhecimento público também poderá ser designada “Associação 

Cidade dos Anjos”, fundada em 07 de Abril de 2019, é uma entidade de natureza 

civil, sem fins lucrativos, com sede e foro no município de Santo Ângelo, Rio Grande 

do Sul, cujas atividades reger-se-ão pelo presente estatuto e pela legislação em 

vigor.CAPITULO II DOS FINS DA ASSOCIAÇÃO Art. 2º. A Associação Cidade dos 

Anjos tem como missão e fim institucional apoiar e realizar iniciativas voltadas para o 

desenvolvimento social, artístico e cultural da comunidade local e regional.Art. 3º. A 

Associação Cidade dos Anjos tem como valores essenciais o exercício ativo da 

cidadania democrática, tendo como postura nas suas dependências e para o seu 

quadro social o tratamento igualitário de todos os seus integrantes e público em 

geral, sendo vetada a utilização de sua marca ou produções para interesses 

políticos partidários por qualquer meio de expressão.Art. 4º. Para atender a sua 

missão a Associação Cidade dos Anjos poderá:I - Promover a cultura, história e a 

arte bem como, implementando programas que visem o pleno exercício da cidadania 

cultural para o desenvolvimento da qualidade de vida da população;II - Montar e 

apoiar oficinas, escolas informais, espetáculos nas áreas artísticas, vídeos, filmes e 

programas nas áreas de comunicação, com jornal, rádio e tv e programas de 

inclusão digital; III - Promover e apoiar estudos e pesquisas, captar fundos e 

recursos, patrocinar pesquisas e projetos relativos à geração de renda em arte e 

cultura para beneficiar grupos populares em situação de vulnerabilidade;IV - 

Participar e apoiar intercâmbio e capacitação dentro e fora do território nacional; V - 

Estimular a parceria e o dialogo local e a solidariedade entre os diferentes 

segmentos sociais;VI – Promover a assistência social;VII – Defesa do nosso 

patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico sendo estes material e 

imaterial.Art. 5º. Para consecução dos objetivos sociais elencados no art. 4º a 

Associação Cidade dos Anjos poderá:I - Desenvolver e executar projetos, programas 



ou planos de ação, diretamente ou em parceria com outras entidades ou órgãos 

públicos;II - Captar e receber recursos privados, públicos, nacionais e internacionais, 

firmar termo de parceria com o poder público, convênios; participar de editais, 

receber incentivos fiscais, subvenções e ajudas de custo, firmar parcerias, 

consórcios e patrocínios com outras instituições e empresas desde que aprovados 

por maioria absoluta dos membros do conselho diretor;III - Produzir, difundir e 

comercializar produtos próprios ou de terceiros, desenvolver programas e projetos 

educativos, culturais, artísticos, sociais e científicos, pesquisas, conferencias, 

mostras, festivais, exposições, fóruns, oficinas, cursos, capacitação e treinamento, 

envolvendo a prestação direta ou terceirizada de serviços dirigidos ao público em 

geral, a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público nacional 

e internacional que atuam em áreas afins;IV - Realizar consultorias técnicas nos 

campos de gestão organizacional, artístico, cultural, educacional e social;V - 

Patrocinar e apoiar eventos cujos objetivos se assemelhem ou complementem a 

missão e as finalidades da Associação Cultural.VI – Administrar em parte ou sua 

totalidade em forma de comodato, Teatros, Museus, Centros Culturais e de 

pesquisa, ou outro espaço que assim surgir.VII – Formar comissão técnica de 

avaliadores de eventos em forma de “Jurados ou Curadores”, nas áreas das Artes 

Cênicas bem como da cultura popular do Carnaval.Art. 6º. Todos os recursos 

auferidos no desenvolvimento das atividades elencadas no artigo 5º serão revertidos 

integralmente para a realização dos objetivos sociais da Associação 

Cultural.CAPITULOIIIDOS ASSOCIADOSArt. 7º. A associação será composta de um 

número ilimitado de sócios, que se disponham a buscar os fins sociais, culturais, 

educacionais e de cidadania eleitos neste Estatuto.Art. 8º. Os associados não 

respondem, sequer subsidiariamente, por qualquer obrigação assumida pela 

Associação Cidade dos Anjos, qualquer que seja a sua natureza.Art. 9º. Os 

associados classificam-se nas seguintes categorias:I - Associados Fundador;II – 

Associado Efetivo;III – Associado Colaborador.§ 1º. São considerados associados 

fundadores aqueles que assinarem a ata de constituição da Associação.§2º Serão 

considerados associados efetivos todos os que integrarem o quadro associativo e 

contribuírem com a entidade através do pagamento de taxa de manutenção.§ 3º. 

Serão considerados associados colaboradores aqueles que contribuírem com 

serviços ou trabalho voluntário.Art. 10. Os associados colaboradores não terão 

direito a voto ou a ser votado para os cargos eletivos da instituição.Art. 11.  Os 

associados fundadores poderão optar pela categoria de associados efetivos ou 

colaboradores.Art. 12. A qualidade de associado, em qualquer das categorias, é 

intransmissível.Art. 13. São direitos de todos os associados:I – Apresentar moções e 

propostas a quaisquer dos órgãos da Associação Cultural;II – Ter acesso às 

atividades e dependências da Associação Cultural;III – Apoiar, divulgar, propor e 

efetivar eventos, programas de cunho sociocultural, educacional, ambiental, 

comunicação e de inclusão digital;IV – Ser comunicado através de mural na sede 

e/ou pela Internet de todos os eventos sociais da Associação;V – Divulgação de 

atividades pessoais ou profissionais do associado no site da Associação Cultural, 

conforme critérios estabelecidos no regimento interno;VI – Prioridade nos convites e 

nos assentos para os eventos promovidos pela Associação, conforme estabelecido 

no regimento interno.Art. 14º. São deveres de todos os associados e membros:I – 

Trabalhar em prol dos objetivos da sociedade, respeitando todos os dispositivos 

estatutários, zelando pelo bom nome da Associação Cultural, agindo com ética;II – 



Defender os valores éticos adotados pela Associação Cultural, estreitando os laços 

de fraternidade e solidariedade entre pessoas e nações;III – Participar das 

atividades e eventos promovidos pela Associação Cultural;IV – Não utilizar o nome 

da Associação Cultural ou de alguns de seus projetos indevidamente e sem prévia 

autorização do conselho diretor.Art. 15. Será penalizado com advertência, 

suspensão ou exclusão o associado que venha a cometer atos atentatórios ao 

presente Estatuto, bem como contrários aos interesses e objetivos da Associação, 

garantindo-se-lhe o amplo direito à defesa, observando-se o seguinte:§ 1º. Os atos 

sujeitos às penalidades, referidos no caput serão analisados pela Diretoria da 

associação que, após oportunizada a manifestação da parte, decidirá pela 

penalidade a ser aplicada, nos termos do Código Civil Brasileiro.Art. 16. Perderá, 

automaticamente, a condição de associado aquele que deixar de pagar a taxa de 

manutenção estabelecida por três meses consecutivos ou não contribuir com o 

trabalho voluntário, conforme prazos e condições estabelecidos no Termo de 

Adesão de Serviço Voluntário. Art. 17. O associado que desejar sua demissão do 

quadro social deverá comunicar por escrito à Diretoria, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias.CAPITULO IVDOS ORGÃOS DA ENTIDADEArt. 18. São órgãos da 

Associação Cidade dos Anjos:I – Assembleia Geral;II – Diretoria;III – Conselho 

Fiscal;IV – Conselho Editorial e Técnico.§1º. Os cargos eletivos serão exercidos por 

2 (dois) anos, gratuitamente, podendo haver reeleição para mais 1 (um) período 

consecutivo. Os membros da Diretoria e Conselho Fiscal não podem receber 

recursos por exercerem estas atribuições.§2º. A Associação não remunera sob 

qualquer forma os cargos de sua Diretoria e o Conselho Fiscal, somente receberão 

recursos a fim de “Ajuda de Custo” os membros dos Conselhos Editorial e Técnico, 

sendo estes compostos por associados de qualquer esfera da associação, não 

tendo impedimento de membros da Diretoria e Conselho fiscal serem membros, 

desde que aceitos em assembleia constituída para deliberar sobre tal questão. 

Seção I Da Assembleia Geral. Art. 19. A Assembleia Geral é a reunião dos 

associados fundadores e efetivos em pleno gozo de seus direitos estatutários.Art. 

20. Compete a Assembleia Geral:I – Eleger e empossar a Diretoria e o Conselho 

fiscal;II – Apreciar as contas da instituição e deliberar sobre demonstrações 

financeiras apresentadas pelo conselho diretor;III – Deliberar e modificar este 

estatuto;IV – Decidir pela extinção da Associação Cidade dos Anjos;V – Autorizar a 

Diretoria adquirir, onerar ou alienar bens imóveis.Art. 21. A Assembleia Geral será 

convocada ordinariamente, no primeiro semestre e no segundo semestre de cada 

ano para:I – Apreciar o planejamento estratégico e aprovar propostas de 

programação anual da Associação Cultural apresentadas pelo conselho diretor;II – 

Apreciar o relatório semestral da diretoria;III – Discutir e homologar as contas e o 

balanço aprovado pelo Conselho Fiscal;IV – Ratificar a integração de novos sócios 

aprovados pela diretoria;V – Ratificar as alterações promovidas pela diretoria no 

regimento interno;VI - Eleger a diretoria e o conselho fiscal.Art. 22. A Assembleia 

Geral será convocada extraordinariamente:I – Pela Diretoria;II – Pelo Conselho 

Fiscal;III – Ou por 1/3 dos sócios votantes em pleno gozo de seus direitos.Art. 23. A 

convocação da Assembleia Geral far-se-á, com antecedência mínima de 7 (sete) 

dias, contendo dia, hora, local e ordem do dia, através de, no mínimo, dois meios a 

seguir elencados: I - edital fixado no mural da sede da Associação Cultural;II - 

publicação em jornal de circulação na sede da associação;III - mensagens via 

internet ou qualquer outro meio virtual cabível para convocação e conhecimento dos 



associados. Art. 24. A Assembleia Geral reunir-se-á em primeira convocação 

havendo número legal que será de 2/3 (dois terços) dos associados quites com a 

tesouraria, e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a hora marcada 

para a primeira, com qualquer número de associados presentes. As deliberações 

deverão ser aprovadas por maioria dos associados presentes em Assembleia 

Geral.Parágrafo Único. A Assembleia para decidir sobre a dissolução da entidade, 

reforma estatutária, eleição ou destituição de qualquer membro da Diretoria ou do 

Conselho Fiscal, deverá ser especialmente convocada para tal finalidade. Na mesma 

sessão em que for votada a dissolução da entidade e obedecendo o mesmo 

quórum, será, também, decidido a forma de pagamento de contas eventuais e o 

destino de seu patrimônio.SeçãoIIDa Diretoria Art. 25.  A Diretoria constitui-se de 

associados, eleitos pela Assembleia Geral, obedecida a seguinte composição: 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário e 2º Secretário e Tesoureiro e 2º Tesoureiro. 

Parágrafo Único. Após a permanência em qualquer cargo da diretoria durante seis 

anos consecutivos, o associado ficará impedido de concorrer durante três anos para 

qualquer cargo.Art. 26. Compete à diretoria:I – Cumprir e fazer cumprir o Estatuto;II 

– Administrar a Associação Cidade dos Anjos com vistas à realização de seus 

objetivos, defendendo seus interesses e zelando pelo seu nome;III - Elaborar, 

aprovar e alterar regimento interno, e expedir atos administrativos;IV - Propor e 

conceder láureas;V – Adquirir, onerar e alienar bens imóveis, mediante prévia 

aprovação da Assembleia Geral;VI – Autorizar a presidência a firmar convênios de 

qualquer natureza, bem como encaminhar quaisquer propostas junto aos órgãos 

públicos, tais como Executivo, Legislativo e Judiciário, e, ainda, contratar 

profissionais terceirizados, tais como auditores, assessores jurídicos, de imprensa, 

secretários administrativos, oficineiros, ou outros de interesse da entidade;VII – 

Elaborar, em conjunto com o Conselho Fiscal, e submeter a aprovação da 

Assembleia Geral, a proposta de planejamento estratégico, o programa anual de 

atividades e o orçamento anual da Associação Cultural;VIII – Executar o 

planejamento estratégico, o programa anual de atividades e o orçamento anual da 

Associação Cultural;IX – Supervisionar todas as atividades contratadas e 

delegadas.X – Admitir sócios e apresentar seus nomes para ratificação na primeira 

Assembleia geral subsequente que ocorrer;XI – Eleger e empossar o conselho 

editorial e técnico.Art. 27. Compete ao Presidente:I – representar a Entidade em 

juízo e fora dele, em todas as suas relações com terceiros;II – representar os 

associados perante entidade congêneres, de que faça ou venha a fazer parte;III – 

constituir procuradores com poderes especiais;IV – convocar e presidir as 

Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria;V – designar associados ou 

comissões, inclusive para representar a entidade em solenidades e perante os 

poderes públicos;VI – admitir e demitir funcionários;VII – realizar a movimentação do 

numerário e contas bancárias, em conjunto com o Tesoureiro;VIII – firmar convênios 

de qualquer natureza, bem como encaminhar quaisquer propostas junto aos órgãos 

públicos, tais como Executivo, Legislativo e Judiciário, e, ainda, contratar 

profissionais terceirizados, tais como auditores, assessores jurídicos, de imprensa, 

secretários administrativos ou outros de interesse da entidade, mediante prévia 

aprovação da Diretoria, constante em ata de reunião.Art. 28. Compete ao Vice-

Presidente auxiliar o Presidente e, pela ordem, substituí-lo em suas faltas ou 

impedimentos, cabendo-lhes, então, as mesmas atribuições antes estipuladas.Art. 

29. Compete ao Secretário:I – Secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembleia 



Geral e redigir as atas;II – Publicar todas as notícias das atividades da entidade;III – 

Assessorar o Presidente entre outras funções inerentes ao cargo.Art. 30. Compete 

ao Tesoureiro:I – Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, 

auxílios e donativos, mantendo em dia a escrituração da Instituição.II – Assinar, 

juntamente com o Presidente, cheques, ordem de pagamento e o balanço anual da 

receita e despesa, bem como procurações com poderes especiais para bancos e 

outras instituições financeiras;III – Receber quaisquer quantias, passar recibos e dar 

quitações;IV – Manter em dia a escrituração do livro de receitas e despesas da 

entidade, pessoalmente ou por profissional contratado;V – Prestar ao Presidente, à 

Diretoria e a Assembleia Geral todas as informações de ordem financeira que lhes 

forem solicitadas.VI - Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Instituição, 

incluindo os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações 

patrimoniais realizadas.V - Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, dinheiro e 

valores pertencentes à entidade, e os documentos relativos à tesouraria.VI - Manter 

todo o numerário arrecadado em instituição financeira.Seção III Do Conselho Fiscal 

Art. 31. O Conselho fiscal é composto por três membros eleitos pela Assembleia 

Geral de sócios votantes, com mandato de três anos, coincidente com o da 

Diretoria.Art. 32. Compete ao Conselho Fiscal:I – Dar parecer sobre gestão do 

orçamento da instituição em cada exercício social;II – Opinar sobre os balanços e 

relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais 

realizadas;III – Requerer ao Presidente, a qualquer tempo, documentação 

comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela Associação 

Cultural;IV – Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos 

independentes.V – Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral.Parágrafo 

único - O conselho fiscal se reunirá ordinariamente e extraordinariamente sempre 

que necessário.Seção IVDo Conselho Editorial e TécnicoArt. 33. Com a finalidade de 

promover a atividade literária, fica criado o Conselho Editorial, e tendo a finalidade 

técnica realizar consultorias técnicas nos campos de gestão organizacional, artístico, 

cultural, educacional e social; fica criado o Conselho Técnico de avaliadores de 

eventos em forma de “Jurados ou Curadores”, nas áreas das Artes Cênicas bem 

como da cultura popular do Carnaval, que terão suas composições e competências 

disciplinadas pelo Regimento Interno que a Diretoria elaborar.CAPITULO VDO 

PATRIMÔNIO DA ENTIDADEArt. 34. O patrimônio da Associação Cultural será 

constituído de bens móveis, imóveis, veículos, valores imobiliários, recursos 

provenientes das contribuições dos sócios fundadores e efetivos, verbas a ela 

encaminhada por instituições financiadoras de obras culturais, sociais ou ambientais, 

doações e subvenções bem como do resultado das atividades descritas no Art. 6, 

com suas aplicações ali estabelecidas.§ 1º. Cada associado efetivo fará uma 

contribuição mensal e obrigatória, para cobrir despesas com deslocamento de 

representantes da associação, quando em missão de interesse dos membros da 

associação, e outras despesas que a Diretoria julgar conveniente, inclusive de 

manutenção da entidade, bem como para cobrir despesas com processos 

administrativos e judiciais, abrangendo custas, honorários e transportes, que digam 

respeito a assuntos de interesse dos associados.§ 2º. A associação, em assembleia, 

decidirá o valor da contribuição mensal. Poderão ocorrer contribuições extras pelos 

associados, voluntariamente.Art. 35. Compete à Diretoria a administração do 

patrimônio da entidade, constituída pela totalidade dos bens que a mesma 

possuir.Parágrafo Único: Os bens imóveis somente poderão ser adquiridos, 



onerados ou alienados após prévia autorização da Assembleia Geral.Art. 36.  A 

Associação Cultural não distribui entre seus sócios ou associados, conselheiros, 

diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou 

líquidos e dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio 

auferido mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na 

consecução de seu objetivo social.Art. 37. A Associação Cultural poderá aceitar 

auxílios, doações, contribuições, apoios, assistência técnica negociada com 

terceiros, títulos, ações, rendas, usufruto e legados; remuneração por serviços, 

royalties e receitas relativas a propriedade industrial ou intelectual bem como poderá 

firmar convênios e parcerias de qualquer natureza com organismos ou entidades 

públicas ou privadas, nacionais e internacionais, desde que não implique em sua 

subordinação ou vinculação a compromissos de interesses conflitantes com seus 

objetivos, nem coloque em risco a sua independência, podendo participar de 

empresas como cotistas ou sócios.Art. 38. No caso de dissolução da Associação, o 

patrimônio líquido será destinado a entidades sem fins lucrativos, qualificada como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790/99 

e do Decreto nº 3.100/99, a serem indicados pela Assembleia Geral, 

preferencialmente com o mesmo objeto social.CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAISArt. 39. O exercício social terá duração de 2 (dois) 

anos, terminando em 07 de abril do segundo ano.Art. 40. Os estatutos da 

associação somente serão reformados em Assembleia Geral, com a presença da 

maioria dos associados efetivos quites com a tesouraria, em primeira chamada; e, 

com um terço (1/3), em segunda chamada, trinta (30) minutos após a convocação da 

primeira.Art. 41. Os casos omissos serão resolvidos por maioria dos associados 

presentes à Assembleia Geral devidamente convocada para tal.Santo Ângelo-RS, 

07 de abril de 2019.A seguir, o presidente declarou definitivamente fundada e 

constituída a Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos - ACACIA, 

procedendo-se então a eleição para ratificação da diretoria provisória, para o 

primeiro período de gestão, que ficou assim constituída: Presidente – Rogerio Velci 

Peppe; Vice-Presidente – Lucas Segatto Leite; Secretária – Fabiane da Silva Koaski; 

Tesoureira –Laura Wobeto Basso, 2º Secretario – Eduardo Riquinho; 2º Tesoureiro – 

Hilber da Silva Lima, Conselho Fiscal: Douglas Barbosa Pinto de Moura, Naijan da 

Silva Messa e Carlos Alex Batista Alves e como convidado para auxilio jurídico 

Eduardo Teichmann Ramos, OAB/RS 98.225, lembrando que os nomes constantes 

nesta ata bem como na lista de presenças devem ser sempre citados como 

associados fundadores incluindo este que subscreve. Após apurados os eleitos, a 

Assembleia deu-lhes posse imediata em suas funções e atribuições que se iniciam 

nessa data. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, 

declarando a todos os presentes, que esta ata, no tocante as assinaturas, será 

firmada por ele e por mim, sendo que as assinaturas do livro de registro nº 01 de 

presenças ficará, para todos os fins necessários, como parte integrante desta.Eu, 

Douglas Barbosa Pinto de Moura, Secretário do ato, a fiz digitar e, depois de lida e 

achada conforme, vai assinada por mim e pelo presidente. Santo Ângelo, 07 de abril 

de 2019. 
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