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Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana

PROJETO DE LEI N°

SÚMULA: Desafeta de uso comum do povo e/ou especial área de terra

denominada "Lote 42/43-B Remanescente" da Gleba Patrimônio

Londrina e autoriza sua Permissão de Uso ao Grêmio dos Servidores

Municipais de Londrina.

A CÂMARA MUNICIPAL DE

LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ,

APROVOU E EU, PREFEITO DO

MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art. 1°- Fica desafetada de uso comum do povo e/ou especial, Area
de terra com 28.545,06m2, localizada no Jardim Sao José, denominada "Lote
42/43-B Remanescente" da Gleba Patrimônio Londrina, com benfeitorias,

dentro das seguintes divisas e confrontações; "Inicia-se em um ponto comum,

cravado da divisa da Av. Tremembés e Fundo de Vale do Parque São Gabriel;

deste segue confrontando com o Fundo de Vale do Pq. São Gabriel e Area

complementar da Rua 16 no rumo NE 00°54'59" SW e distância de 260,59

metros, até encontrar outro ponto, deste segue confrontando com o Lote n°

42/43-Al no rumo SE 62°48'44" NW e distância de 140,61 metros, até encontrar

outro ponto, deste segue confrontando com a Quadra XI e XIV do Jadim

Shinzato no rumo SW 0°14'28" NE e distância de 193,66 metros; até
encontrar outro ponto, deste segue confrontando com a Av. Tremembés no

rumo SW 88°28'33" NE e distância de 50,00 metros, até encontrar outro ponto,

deste segue confrontando com a Av. Tremembés no rumo SW 89°23'16" NE e

distância de 74,847 metros até o ponto inicial deste perímetro, perfazendo assim

a área acima descrita", (Descrição de acordo com a matricula 16.901 do Cartório

de Registro de Imóveis do 40 Oficio).
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Art. 2° Fica o Executivo Municipal autorizado a outorgar

Permissão de Uso, por documento hábil e por prazo indeterminado, ao Grêmio

dos Servidores Municipais de Londrina, o imóvel descrito no artigo anterior desta

lei.

Art. 3° A permissiondria não poderá ceder suas instalações, no todo
ou em parte, onerosa ou gratuitamente, a outras entidades, sem prévia
autorização do Município.

Art. 4° Fica reservado ao Município o direito de fiscalizar,
quando julgar necessário, as atividades da permissiondria.

Art. 5° Durante a vigência desta Lei, todos os encargos
civis, administrativos e tributários que incidirem sobre o imóvel ficarão a
cargo da permissiondria.

Art. 6° A falta de cumprimento do disposto nesta Lei, a
modificação da finalidade da permissão ou a extinção da permissiondria fardo o
imóvel, com todas as benfeitorias nele porventura existentes, reverter
automaticamente e de pleno direito ã posse do Município, as quais, como partes
integrantes daquele, não dardo direito a qualquer indenização ou compensação.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

Servimo-nos da presente para, com grata satisfação, submeter

apreciação desta Augusta Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei que autoriza o

Executivo Municipal a outorgar Permissão de Uso de área pública denominada

"Lote 42/43-B Remanescente" da Gleba Patrimônio Londrina, ao Grêmio dos

Servidores Municipais de Londrina.

A aprovação do Projeto de Lei que Desafeta de uso comum do
povo e/ou especial e autoriza o Município de Londrina a outorgar, em permissão
de uso, área de terra de sua propriedade ao Grêmio dos Servidores Municipais de
Londrina, é de fundamental importância para os servidores municipais de
Londrina, bem como para o próprio Município.

Inicialmente, cumpre-nos destacar que o Grêmio dos Servidores

Municipais de Londrina é uma associação sem fins lucrativos, e que tem por

objetivo, integrar os seus associados através da organização de atividades ou

competições sociais, recreativas e de lazer, esportivas, artísticas e culturais.

Todavia, além da atividades institucionais e estatutárias, a referida

agremiação ainda tem prestado relevantes serviços à comunidade, através do

Projeto Social Grêmio Comunidade, disponibilizando música e refeição para

idosos; trabalho social de geração de emprego e renda, através de apoio, inclusive

com fornecimento de água, â horta comunitária do bairro; escolinha de futebol

para cerca de 100 crianças; cuidado e preservação de um manancial de água

existente no local, dentre outros.

Não se pode deixar de destacar que em 12 de dezembro de 2014,

através da Lei Municipal n° 12.209, ao referido Grêmio fora concedido pela

Camara Municipal, justo titulo de Utilidade Pública.

Ressaltamos, por fim, que a área objeto do presente projeto de lei,

fora cedida ao Grêmio dos Servidores Municipais de Londrina pelo Município,
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desde sua constituição, no distante ano de 1976, muito embora de forma precária,

e, desde então, a referida entidade não só lá se encontra instalada, como também

construiu inúmeras benfeitorias no local, corno lago, piscinas, espaço para

recepções, campo de futebol, banheiros e vestiários, dentre outras, com intuito de

propiciar lazer e bem-estar a seus associados.

Assim, temos que o presente Projeto de Lei vem regularizar e

formalizar uma situação Mica já, há muito, posta, garantindo maior segurança â
entidade permissiondria, e aos servidores, e ao próprio Município permitente.

Portanto, pela importância do incluso projeto, confiamos que os
ilustres componentes dessa Egrégia Câmara Municipal, numa demonstração
inequívoca do elevado espirito público, acatarão este pedido e o aprovarão por
unanimidade.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de

elevada estima e distinta consideração.

Londrina, 9 de abril de 2018.

Marcelo Belin i Martins

PREFEITO DO MUNICÍPIO
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Londrina, 08 de março de 2.017.

GRÉMIO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE LONDRINA
CNN 78.033.628/0001-80

Entidade sem fins lucrativos

Rua Pitangui, 249 - Jd. Castelo

CEP 86027-280 - LONDRINA R

O Grêmio dos Servidores Municipais de Londrina, associação sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob n2 78.033.628/0001-80, com sede à Rua Pitangui, 249;
Jardim Castelo, nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, vem por meio desta solicitar
Permissão de Uso por prazo indeterminado do Lote 42/43-B REMANESCENTE, situado na
Gleba Patrimônio Londrina, com Area de 28.545,06 ni2, de propriedade do Município, com
benfeitorias.

JUSTIFICATIVA

A área objeto da presente solicitação é a mesma Area onde o Grêmio dos
Servidores Municipais de Londrina está atualmente instalada. Esse espaço público foi cedido

associação, de forma precária, pelas administrações municipais desde o ano de 1976.
Durante esses 40 (quarenta) anos, o Grêmio esteve em plena atividade em prol de seus
associados, da comunidade circunvizinha, cuidando e preservando esse importante espaço
público.

Contando somente com as contribuições de seus associados o Grêmio dos
Operirlos Investiu recursos financeiros significativos corn a construção de um lago, piscinas,



espaço para recepções, campo de futebol, vestiários e várias outras 
benfeitorias para

propiciar lazer e bem estar para seus associados e para a comunidade.

A associação possui titulo de Utilidade Pública desde o ano de 2014,

concedido pela Câmara Municipal de Londrina através da Lei n° 12.209/2014, e tem

desenvolvido relevantes serviços ao município. Atualmente prestamos serviço 
social à nossa

comunidade através do Projeto Social Grêmio Comunidade. Estamos instalados 
numa região

de baixa vulnerabilidade social (Vila Santa Terezinha, Pindorama, 
Fraternidade, São Rafael,

Vassoural, Santa Fé, Monte Cristo e Morro do Carrapato) e participamos com 
atividades de:

- música e almoço para idosos com fornecimento de, 
aproximadamente, 60 refeições

por semana;

- trabalho social na geração de emprego e renda, com apoio 
na horta comunitária do

bairro, localizada na Rua Amianto, inclusive com o fornecimento de 
água de qualidade,

atendendo 18 famílias;

- escolinha de futebol com Professor Wilson Silva 
(Associação Amigos do Greminho

utilizando nossos campos de futebol com 100 crianças, todas ás 
terças e quintas-feiras

com objetivo de formar cidadãos de bem. Para participar tem 
que estar estudando;

- estamos cuidando e preservando um manancial de 
água importante para o meio

ambiente, com nascente e lago. Durante o período em que o 
Grêmio esteve instalado

na Si-ea, nunca houve contaminação ou qualquer dano 
ao meio ambiente;

atuamos diretamente na vida de mais de 950 
servidores públicos através da

associação e de apólice de seguros.

Nosso objetivo é continuar cuidando desse 
importante espaço público,

oferecendo recreação e lazer para os associados e outros 
usuários, atendendo a nossa

comunidade através de projetos sociais, de forma regular junto ao 
poder público.

Para melhores esclarecimentos, estamos anexando à 
presente as fotos dos

eventos e dos demais fatos aqui relatados, bem como cópia do 
Estatuto social da Entidade e

Termo de Posse da Diretoria.

Sem mais para o momento, no aguardo de sua valiosa 
atenção

GREMIO DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE LONDRINA

CNPJ 78.033.628/0001-80

Entidade sem fins lucrativos

Rua Pitang 1, 249 - Jd. Castel()

CEP 86027-MO - LONDRINA PR

Atenciosamente

ente do Grêmio dos Servidor 'Municipais de Londrina
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CAPÍTULO I

Da Denominação, Sede e Foro - Fins - Prazos- Prazos -

Patrimônio Simbolos.

Art.1° - O Grêmio dos Servidores Municipais de londrina,
GSML, fundado ern londrina, Estado do Paraná, em 01 de maio de
1976, com sede e foro na mesma cidade na Rua Pitangui, n° 249,
Jardim Castelo, é uma associação sem fins lucrativos que se
regerá, basicamente pelas disposições gerais deste estatuto.

Art. 2° - O Grêmio dos Servidores Municipais- de londrina têm
por objetivo, integrar os seus associados através da organização de
atividades ou competições sociais, recreativas e de lazer, esportivas,
artísticas e culturais.

Art. 3°- 0 prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Art. 4° - O patrimônio do Grêmio dos Servidores Municipais de
londrina é constituído.

1- Pelos bens móveis, imóveis e semoventes.

11- Pelos títulos de rendas.

Ill- Pelos donativos, doações e outros auxílios.

IV- Pelos depósitos ou saldos bancários de qualquer natureza.
V- Pelo saldo existente no caixa do Clube.

Art. 5° - São Símbolos do Clube:

Brasão, Bandeira, e as cores: Azul, Branco, Vermelho, Amarelo e
Preto.

Único: A confecção de flâmulas, uniformes esportivos, adesivos
e formas de propaganda deverão ser autorizadas pela Diretoria.

CAPITULO II

DO QUADRO SOCIAL
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Art. 6°- Os associados do GSML dividem-ie nas següintes

categorias:

1-, PATRIMONIAL: Funcionários da Prefeitura do Município de

Londrina, das Autarquias, e de todos os Órgãos ern que a Prefeitura

mantiver o Controle Acionário.

11- CONTRIBUINTE: São associados contribuintes aqueles que a

Prefeitura Municipal de Londrina não tiver o controle acionário (sendo

familiar) e consequentemente, pagar suas mensalidades na secretaria

do clube.

III- SÓCIO-HONORÁRIO: São associados Honorários todas as

autoridades eleitas pelo povo, para o Legislativo e o Executivo,

detentoras de mandato.

IV- PARTICIPANTE: São associados participantes aqueles que

a Prefeitura Municipal de Londrina não tiver o controle acionário (sendo

individual) e consequentemente, pagar suas mensalidades na

secretaria do clube.

V- PLANOS EM GRUPOS: com suas finalidades descritas através de

contratos, termos, convênios ou parcerias com pagamentos mensais

das mensalidades na secretaria do clube ou deposito em conta

bancaria.

Art. 7°- São considerados dependentes dos associados:

Conjugue.

II- Filhos ate 18 (dezoito) anos solteiros ou universitários ate

24(vinte e quatro anos).

Ill- Filhas solteiras com dependência econômica dos pais e

morando sob o mesmo teto.

IV- Mãe ou Sogra, quando viúva ou separada, com dependência

financeira e morando sob o mesmo teto do sócio titular.

V- Enteados e enteadas, nas mesmas condições de filhos e

filhas.

VI- Irmão do arrimo da família, órfão de pai e mãe.

CAPITULO HI

2



tick) de R.edisi 
Jocumpf

jLieidicasCONTRIBUIÇÕES
PA.

Art. 8°- Os associados e terceiros ficam sujeitos aos
pagamentos:

i-Taxa de Manutenções/Mensalidades já descontadas na folha
de pagamento de associados patrimoniais contribuintes e participantes
ou a opção do pagamento na secretaria do clube.

II- Outras taxas e contribuições.

Único: A Diretoria fixará mensalidade, taxas e contribuições
podendo majoradas sempre que se faça necessário em face da
situação financeira do clube.

CAPITULO IV

DOS DEVERES E DIREITOS DO ASSOCIADO
PATRIMONIAL CONTRIBUINTE E PARTICIPANTE

Art. 9' São direitos dos associados patrimoniais, contribuintes
e participantes:

Frequentar com seus dependentes as dependências internas e
externas do clube.

Participar de todas as atividades do clube.
Ill- Recorrer das decisões que tiver interesse, em primeiro piano

ao conselho Deliberativo e em segundo a Assembléia geral.
IV- Utilizar se da área de estacionamento de carros, dentro das

normas estabelecidas pela Diretoria.

V- Solicitar convocação extraordinária do Conselho deliberativo
especificando claramente o motivo, desde que a solicitação seja
requerida por 1/5 dos associados, conforme artigo 60 do código civil.

VI- Ter conhecimento do estatuto social do clube inclusive
solicitando copia do mesmo.

VII- Comparecer em Assembléia Geral e usar da palavra, pela
ordem para intervir no assunto discutido e decidir corn direito a 1 (um)
voto.
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associado ou dependente, fazendo por escrito e justificado.

Art. 100 - São deveres dos Associados Patrimoniais, Contribuintes e

Participantes:

I- Cumprir as disposições regulamentares ou normas que foram

expedidas pelos órgãos diretivos.

II- Zelar por todos os materiais, dependências e instalações do
Clube ou que estiver sob sua guarda indenizando-o pelos danos que

causar ou ainda que forem causados pelos seus dependentes ou

convidados em caso de comprovada culpa ou dolo.

Ill- Pagar no prazo e locais determinados, as contribuições taxas
e outros encargos assumidos ou determinados pela Diretoria.

IV- Identificar-se mediante documento apropriado expedido pelo

Clube perante a Portaria, ou algum Diretor sempre que solicitado.

V- Comunicar a Secretaria do Clube, qualquer alteração com

relação aos dependentes e participantes, ou outras circunstâncias que

possam influenciar na atualização da ficha de associado.

VI- Portar-se nas dependências do Clube com respeito e

educação em relação aos circunstantes (pessoas a sua volta).

VII- Prestar todo auxilio possível a administração do Clube, em

caso de urgências, calamidade ou outras situações graves que possam

ocorrer em relação ao Clube.

V111- Afastar-se da convivência social, em relação do Clube,

quando sofrer de modo comprovado de doenças infectocontagiosas.

IX- Responder pela conduta e pelas despesas ou obrigações

resultantes de seus convidados.

CAPITULO V

DAS PENALIDADES - DOS RECURSOS

Art. 110 Aos associados que infringirem as normas

estatutárias' e regulamentares estarão incurso nas seguintes sanções,

sempre por decisão da Diretoria:
i"

4



1- Advertência Verbal.

II- Advertência Escrita.

Ill-Suspensão.

IV. Expulsão.

is jdi
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10 Os dependentes dos associados ou convidados estão sujeito
as penalidades, previstas nos incisos I, II, e III sendo as mesmas
anotadas nas fichas dos responsáveis.

2° Qualquer que seja a penalidade imposta a mesma devera ser
comunicada por escrito com efetiva ciência do punido, e do
responsável em caso de menor dependente ou convidado.

30 Seja qual for à punição imposta à mesma não será objeto de
divulgação por qualquer forma nas dependências do Clube ou fora
delas, ressalvada a comunicação interna é necessária aos órgãos
Administrativos do Clube, para fins de seu cumprimento.

40 No caso de não encontrar o infrator para que seja comunicado
as penalidades sofridas, no endereço fornecido e existente em sua
fiche, poderá ser comunicado via edital existente no Clube afixado por
5 (cinco) dias Citeis e fazendo referência apenas ao número da fiche.

Art. 12° - A pena de suspensão, que nào poderá exceder de 3
(três) meses será aplicada:

I- Em caso de desobediência As normas do Clube, ofensas
morais, ou qualquer ato que implique em prejuízo ou incômodo ao
associado dependente, convidado ou ao nome do Clube.

II- Em caso de dano causado por culpa devidamente
comprovado sem prejuízo da exigência de sua reparação.

Art. 13° - A pena de suspensão que não poderá exceder de 6
(seis) meses será aplicada:

1- Em caso de reincidência em infração j punida com
advertência escrita.

11- Nos casos previstos nos itens. I e II do Art. 12° avaliadas
pelos órgãos competentes a gravidade da falta.
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Ill- Em caso de ofensas morais, por qualquer modo a membros

da diretoria, Conselho Deliberativo ou Fiscal, associados ou

dependentes, convidados devidamente comprovados.

IV- • Em caso de agressão física ou outra forma a outrem nas

dependências do Clube.

V- Ceder a outro, mesmo que associados carteiro social ou

recibo de mensalidade ou outro documento de identificação para fins
de ingresso ou participação em qualquer atividade do Clube.

Art. 14° - A pena de expulsão será aplicada a membros do

quadro social, quando:

I- Da apuração de falsidades nas declarações prestadas na

proposta de admissão.

II- Da falta de pagamentos de taxas e contribuições por 2 ( dois)

meses consecutivos ou de importância devida direta ou indireta ao

Clube.

Ill- Falsificar documentos de identidade do Clube, como carteira

social, carimbo e outros.

IV- Da condenação pela Justiça Publica por crimes dolosos, a

pena superior a 2 (dois) anos com sentença transitado em julgado.

V- 0 Associado receber mais de uma suspensão no prazo

previsto no Artigo 130.

VI- Da comprovada posse e uso de drogas ilícitas que cause

dependência física ou psíquica, nas dependências do Clube.

Nos casos previstos nestes artigos será formulada representação por

escrito pro qualquer associado da Diretoria deste Clube, que por sua

vez comunicará o associado para que responda no prazo de 10 (dez)

dias úteis.

Com a resposta ou sem ela a Diretoria se reunirá para decidir sobre a

expulsão e o associado comunicado de imediato, corn a proibição de

ingressar nas dependências do Clube, mesmo durante a fase de

tramitação do recurso Diretoria.

6
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Art. 15° - Sao assegurados aos associados e dependentes os
recursos seguintes:

1- Para qualquer penalidade, o punido poderá oferecer recursos
pessoalmente ou através de procuradores junto ao conselho
Deliberativo, no prazo de 10 (dez) dias contando a partir da notificação
efetiva.

II- No caso de penalidade de expulsão, se o Conselho
Deliberativo entender improcedente o recurso, junto à Assembléia
Geral Extraordinária no mesmo prato do item anterior. No caso das
demais punições, a última instancia para recorrer é o Conselho
Deliberativo.

1° 0 Conselho deliberativo terá o prazo de 30 (trinta) dias
prorrogáveis por igual período caso haja relevante para julgar o recurso
interposto apresentando a Diretoria seu parecer.

2° Em caso de indecisão do Conselho Deliberativo, qualquer
associado poderá propor que seja o caso levado a Assembléia geral
bem corno a punição dos responsáveis.

3' Quando o punido oferecer recurso a Assembléia Geral
Extraordinária, a Diretoria ficara incumbida de levar o caso a
apreciação da Assembléia no prazo de 90 (noventa) dias, relatando-
minuciosamente, com todos os meios de prova possíveis.

Art 16° Procedente o recuso nenhuma observação a respeito
da punição sera objeto de anotação na ficha ou prontuário do punido.
Se improcedente, sera anotada a punição.

Art, 17° - Aquele que tenha sofrido alguma das penalidades
neste estatuto se o requerer a Diretoria poderá ser reabilitado desde
que obedecido os seguintes prazos:

I- Após decurso de 1 (urn) ano o associado ou dependente que
tenha sofrido pena de advertência, se não tiver outra sanção.

II- Após decurso de 1 (um) ano o associado ou dependente que
tenha sido suspenso, se não tiver sofrido outra sanção posterior.

t:Y3iP
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1° A contagem do prazo para requerer a reabilitação começa a

fluir do dia seguinte ao vencimento da penalidade aplicada.

20 A reabilitação consiste na exclusão, por completo de qualquer

registro de punições nas fiches ou prontuário do associado ou

dependente.

3° Aquele que for reabilitado não poderá ser considerado

reincidente caso venha a ser punido após o ingresso de seu

requerimento de habilitação.

4° Em nenhum caso haverá ônus para o punido, para sua

reabilitação.

5° Os infratores do artigo 14° não poderão ser reabilitados.

A

2/0 0€4.
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CAPITULO V

Art. 180 - São Poderes do Clube:

1- Assembléia Geral;

11- A Diretoria;

111- O Conselho Deliberativo;

1V- O Conselho Fiscal.

Único: O Presidente em exercício poderá efetuar uma retirada

mensal de ate '10 °A) (dez por cento) do total das contribuições mensais

para suprir despesas de responsabilidade administrative, e reuniões da

Diretoria, cientificando das recomendações do Artigo 71* Parágrafo

Único.

Art19° - A Assembleia Geral será constituida pelos associados

patrimoniais quites e no pleno gozo de seus direitos sociais.

Art.20°- Compete a Assembleia Geral reunir-se:

1- Ordinariamente de cinco em cinco anos para eleger a

Diretoria.

11- Extraorriirmilmnn ,luando convocada:

a) Decidir sobre a extinção do Clube, determinando o destino de

seu patrimônio, em tal hipótese.

8
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b) Para aprovar ou não as contas, balanços anuais e
documentos relativos apresentados pela Diretoria.

c) Para pronunciar-se sobre proposta de dissolução parcial ou
total, do Conselho Deliberativo, requerida pelo Presidente ou por 10%
(dez por cento) dos associados patrimoniais.

d) Para destituir a Diretoria ou alguns de seus membros.
e) Para apreciar recurso interposto pelo associado expulso do

quadro social.

f) Para pronunciar sobre outro fim previamente declarado no
edital de convocação.

Art. 21' - As Assembléias Gerais Ordinarias e Extraordinárias
serão convocadas pelo Presidente, pelo Conselho Deliberativo, pelo
Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos associados patrimoniais,
em data determinada pelo poder convocante.

Único: 0 Conselho Deliberativo poderá convocar a Assembléia
Geral Extraordinária, desde que a convocação seja discutida e
aprovada por maioria em reunião do Conselho.

Art. 22' - A Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
convocada através de Edital publicado por 01 (um) dia em jornal
local de grande circulação, sendo a 1° (primeira) com a
antecedência minima de 10 (dez) dias e após esta publicação
deverá ser afixada em locais visíveis da Sede, devendo constar
local, dia, hora e assunto a ser discutido.

Art. 23° - A Assembléia Geral reunir-se á em 10 (primeira)
convocação somente no caso da maioria absoluta do número de votos
que fizer presente. Caso contrario, reunir-se á e deliberará em 2a
(segunda) convocação trinta minutos após qualquer número de
associados presentes.

Tanto na 1a (primeira) quanto na 2a (segunda)
convocação o livro de presença para coleta de assinaturas dos

9
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associados, sera devidamente aberto e ficara sob a responsabilidade

do secretário da reunião.

Art. 24° - A Assembléia Geral só deliberara sobre a matéria que

houver dado causa a convocação e suas decisões serão por maioria

absoluta de votos.

Art. 25° - O Presidente e seu substituto legal ou associado

indicado, pela Assembléia cumpre presidir cada reunião da Assembléia

Geral, que terá direito a voto próprio ao desempate quando necessario.

Art. 26° o Presidente da mesa escolhera um membro do

plenário que funcionará como secretario e que lavrará as atas em livro

próprio.

CAPÍTULO VII

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO (DIRETORIA)

Art. 27° - O Conselho Administrativo compor- se a dos seguintes

membros:

PRESIDENTE, SECRETARIO, TESOUREIRO, DIRETOR DE EVENTOS, CONSELHO

FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO.

'I' 0 Presidente, Diretor, Secretário, Tesoureiro e Conselheiros

serão eleitos por meio de votos de associados patrimoniais,

contribuintes e participantes.

20 A substituição do Presidente, em seu impedimento competira

ao Secretario e na falta deste assumirá o Presidente do Conselho

Deliberativo, nesta ordem respectivamente e caso nenhum assumir,

assumirá o Presidente do Conselho Fiscal.

TEm caso de renúncia do Presidente ocupará o cargo até o final

do mandato o Secretario.

4°Nlo caso do Secretario não assumir, os memiDius Lios

Conselhos reunirão para eleger o novo Presidente.

10



Art. 28° O Conselho Administrativo deverá reunir-se
ordinariamente, de três em três meses e extraordinariamente toda vez
que se fizer necessário considera-se reunido este conselho em
primeira convocação somente no caso da maioria absolute e caso
contrario reúne-se, e deliberara em 2° (segunda) convocação trinta
minutos após, com qualquer numero presentes podendo ser convocada
por seu Presidente ou a pedido de qualquer membro da Diretoria.

Art. 29° - O Conselho Administrativo considerar-se reunido
seguindo orientação artigo 28°.

Único: 0 Membro da Diretoria que falter, sem motivo justificado
2 (duas) reuniões consecutivas ou a 4 (quatro) alternadas, perderá o
mandato e será substituido por um membro do Conselho Deliberativo,

Art. 300 - Ao Conselho Administrativo (Diretoria) compete:
a) Administrar o Clube e zelar pelos seus bens e interesses

provendo o seu engrandecimento.

b) Elaborar e manter regulamentos internos, referentes aos
diversos departamentos e atividades do Clube.

c) Fazer respeitar e cumprir suas decisões, as Assembléias
Gerais e as entidades a que for filiado o Clube, o presente estatuto e o
regimento interno.

d) Elaborar orçamento anual do Clube estimando receita, e
fixando as despesas.

e) Apreciar e decidir sobre as penalidades aplicáveis aos
infratores.

f) Submeter anualmente, à aprovação do Conselho Fiscal as
contas e documentos do Clube.

Art. 31° - Ao Presidente:

a) Dar assistência diária ao Clube, cuidando de sua boa
administragdo,

b) Representar o Clube em suas relações externas e em juizo,
firmer termos, convênios, contratos e outras parcerias definindo suas

11



finalidades nos documentos supracitados corn (órgãos públicos,

municipais, estaduais e federais, outros sindicatos, oscips, creches,

escolas, ONG, fundações, institutos, outras associações, conselhos,

empresas privadas e publicas, cooperativas, universidades, bancos,

Copei, sanepar, Sercomtel, associação dos funcionários municipals de

Londrina, associação dos aposentados da prefeitura municipal de

Londrina, unicesumar, sindicato dos servidores públicos municipais de

Londrina, pessoas físicas e outros) por si ou por procuradores-

regularmente constituídos

c) Presidir as reuniões do Conselho Administrativo

(Diretoria).

d) Convocar e designar os dias das reuniões da Diretoria.

e) Convocar Assembléia Geral, Ordinárias e Extraordinárias,

f) Apresentar anualmente o Conselho Fiscal para aprovação, o

Balanço Geral, demonstração da receita, despesas e documentos.

g) Impor as penalidades na forma prevista por este estatuto,

bem como fiscalizar, juntamente com seus diretores o fiel cumprimento

do presente estatuto dos regulamentos e regimentos internos.

h) Admitir, licenciar, advertir, suspender, demitir empregados da

sociedade fixando-lhes o numero e o salário ouvindo previamente o

Conselho Administrativo (Diretoria).

i) Despachar juntamente com o Tesoureiro ou com a ausência

do tesoureiro todo o expediente relativo ao setor bem como autorizar o

pagamento das despesas e contas do Clube.

I) Tomar providências nos casos previstos e urgentes como lhe

parecer mais conveniente dando conhecimento A Diretoria na 1 a

sessão ordinária que se realizar.

k) Assinar juntamente com o Tesoureiro cheques, depósito,

ordens de pagamentos, recibos, abertura de contas, saques e outros

documentos que se dizem respeito A receita e despesas.

Único: O Presidente terá autonomia para fazer toda

movimentação financeira do Adige% 31° letra K sem a assinatura do

Tesoureiro, cientificando das recomendações do Artigo 71°

Parágrafo

12
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I) Expor, em Assembleia Geral a situação econômica financeira

do Clube, bem como balanço geral, demonstração da receita e
despesas, feitos por técnicos habilitados e assinados também pelo
Tesoureiro epos sua aprovação pelo Conselho Fiscal.

m) Submeter-se A apreciação da Diretoria, as minutes
documentos referente a outras fontes de rendas do Clube.

n) Assinar juntamente com o Presidente do Conselho
Deliberativo os documentos, títulos e escrituras, relativos á compra de
imóveis, epos a aprovação dos Órgãos competentes.

o) Assinar carteiras de associados, cartões de frequencies,
convites e outros documentos.

p) Representar em sua totalidade todas as ações trabalhistas do
Clube.

Art 32° - Compete ao Secretário:

a) Redigir, nos livros próprios as atas das Assembléias Gerais e
da Diretoria, • assinando-as juntamente com o Presidente.

b) Cuidar da parte burocrática, encaminhando o expediente,
receber, protocolar, fazer e expedir correspondências as quais assinara
com o Presidente.

c) Fazer publicar editais de convocações e convites.
d) Manter em boa ordem de escrituração, o arquivo, os livros de

atas e demais documentos do Clube, possibilitando sua consulta pelos
membros da Diretoria.

e) Providenciar a expedição das carteiras sociais, cartões de
frequência e convites que serão assinados pelo Presidente ou seu
substituto.

f) Lavrar os contratos firmados e supervisionar todo o expediente
no que diz respeito ao serviço burocrático do Clube.

g) Em caso de renúncia do Presidente ocupara o cargo até o
final do mandato o Secretario.

Art. 330 - Ao Tesoureiro compete:
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a) Superintender os serviços de cobrança e arrecadação das

receitas do Clube e tê-las sob sua guarda e responsabilidade, devendo

depositar em banco designado peia Diretoria todas as quantias

recebidas.

b) Pagar todas as contas do Clube autorizadas pelo Presidente.

c) Manter em dia e fiscalizar a escrituração da contabilidade do

Clube e apresentar mensalmente numa das sessões ordinárias

da Diretoria o mês anterior.

d) Apresentar semestralmente à Diretoria o balanço geral da

tesouraria acompanhado da demonstração da receita e despesa, os

quais após aprovados pelo Conselho Fiscal e assinados também pelo

Presidente serão por estes apresentados aos associados em editais.

e) Submeter à Diretoria, com seu parecer as despesas

apresentadas pela Diretoria:

f) Prestar ao Conselho Fiscal todas as informações que the

forem solicitadas, franqueando-lhe, para exame, quaisquer livros e

documentos da tesouraria.

g) Assinar juntamente com o Presidente cheques, depósito,

ordens de pagamentos, recibos, abertura de contas, saques e outros

documentos que se dizem respeito à receita e despesas.

Único: 0 Tesoureiro terá autonomia para fazer toda

movimentação financeira do artigo 330 letra G sem a assinatura do

Presidente, cientificando das recomendações do Artigo 71°

Parágrafo Único.

h) Superintender os serviços de cobrança e arrecadação das

receitas.

Art. 34° - Ao Diretor de Eventos compete:

a) Estimular as atividades socials, culturais e recreativas,

elaborando programas de festejos, conferências e cursos literários,

científicos ou artísticos, submetendo-os á aprovação do Conselho •

Administrativo.

b) Submeter á aprovação do Conselho Administrativo os

orçamentos das ativ:dades e festejos programados.

14
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c) Manter fichário atuaiizando do todos os bens pertencentes ao

Clube.

d) Atender pedidos de membros da Diretoria no que diz respeito
a móveis e utensílios do Clube, quanto à sua manutenção e
conservação.

e) Ajudar a fiscalizar a construção de obras patrimoniais novas e
as reparações nas já existentes.

f) Providenciar ao Conselho Deliberativo 'as informações que lhe
forem solicitadas ou que julgar conveniente quando aos bens sob sua
guarda.

g) Dirigir os interesses esportivos do Clube, e representa-los em
todas as reuniões esportivas que participar se necessário pode ainda
nomear uma comissão para desenvolver estes trabalhos.

h) Estimular as atividades esportivas e recreativas, elaborando
programas de competição, torneios, maratonas e etc.

i) Solicitar, ao Conselho Administrativo verbas necessárias
aquisição de materiais esportivos respeitando sempre os orçamentos
feitos.

j) Elaborar e fazer cumprir após aprovado pelo Conselho
Administrativo um regulamento interno para partida de várias

modalidades de esportes, competições, jogos de salão, etc.

k) Propor ao Conselho Deliberativo medidas de caráter

administrativo que julgar necessário ao exato cumprimento de suas
funções, entre as quais as penalidades disciplinares a que julgar
passíveis os associados submetidos a sua direção.

I) Zelar e fazer zelar pelos materiais esportivos, campos,
cartchas, troféus e instalações sob seus cuidados, etc.

m) Considerando as instalações do Grêmio estar em uma

regido de baixa vulnerabilidade social e de baixo poder aquisitivo
fazer a inclusão social e formação por si ou em parcerias, através
dos projetos socials gratuitos para a comunidade colocando a

disposição nossas estruturas (piscinas, salão, sal, cozinha,
banheiros, vestiários, estacionamentos, mesas, cadeiras,
churrasqueiras, campos de futebol, equipamentos, utilitários e

15



outros além de pessoal para recepciona-los para o bom

andamento deste projeto) fica autorizado ainda em eventual

necessidade a aquisição de novos equipamentos e utilitários

contratação de pessoal para o atendimento hi este projeto que

terá a realização de varias atividades corn a participação de

crianças, jovens, adolescentes e idosos nos dias e horários

determinados além de recursos já disponíveis cabe ainda firmar

através de parcerias, patrocinios, termos, convênios e contratos.

Doações financeiras, aquisições de mobiliário reformas

construções investimentos, manutenções e outros com suas

finalidades para manutenção deste projeto batizado como (Grêmio

comunidade)

Art. 35* - Aos Diretores além de suas funções especificas de

seus cargos, caberá ainda na forma prevista por este estatuto seu

assessoramento ao Presidente, no desempenho das missões que por

este forem confiadas.

Art. 36° - Os Diretores deverão dar a seus departamentos a

organização mais adequada possível.

CAPITULO VIII

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 37* - O Conselho Deliberativo 6' o Órgão representativo dos

associados e através do qual os mesmo se manifestam, cabendo-lhes

todo o poder não expressamente atribuído á outro órgão.

Art. 38° Compor-se-6 o conselho Deliberativo de 02 (dois)

membros titulares e 01 (um) membro suplente, que sejam associados

patrimoniais contribuintes ou participantes maiores em pleno gozo de

seus direitos.

Único: os membros do Clitt.; Deliberativo serão eleitos

de cinco em cinco anos juntamente com os membros do Conselho

Fiscal e Diretório sendo admitida até 3 (rês) reeleição.

16



Art. 39° São incompatíveis numa mesma gestão os cargos da
Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

Art. 40° - O Conselho Deliberativo reunir-se-6 ordinariamente
urna vez por mês e Extraordinariamente quando for convocado pelo
seu Presidente.

Art. 41' - As convocações para reuniões do Conselho
Deliberativo serão feitas por escrito e endereçadas a todos os
membros efetivos corn antecedência minima de 24 horas.

Art. 42° - As reuniões do Conselho Deliberativo será
considerada reunida em 10 convocação corn maioria absoluta de seus
membros e em 20 convocação trinta minutos epos, com qualquer
numero de membros presentes.

Único: Nas reuniões do Conselho Deliberativo so poderão ser
tratados e deliberados os assuntos constantes da pauta de
convocação.

Art. 430 -Perdera automaticamente o mandato o Conselheiro
que faltar sem motivo justificado a duas reuniões consecutivas:

1° -A Substituição de Conselheiro e posse do seu substituto
deverá constar na ata da reunião em que se deu a substituição.

Art. 44° - Os Conselheiros Deliberativos, Diretoria e Conselho
poderão realizar SessOes conjuntas, quando necessário

cabendo a Presidência da mesma ao Presidente do Clube.

Art. 45° Ao Conselho Deliberativo, compete:
a) Convocar através de seu Presidente, Assembléias Gerais

Ordinárias e extraordinarias, bem como presidi las.

b)Analiar e julgar os recursos interpostos pelos associados que
tenham sido suspensos ou expulsos p3la Diretoria.

17
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c) Sugerir à Diretoria as medidas e providências que julgar de

interesse do Clube e dos Associados.

d) Deliberar sobre todos os assuntos de sua alçada ou que lhes

forem submetidos A apreciação pelos membros do Conselho, bem com

interpretar os demais conselhos sobre assuntos de interessante do

Clube.

e) Assinar, através do Presidente e em conjunto com Presidente

do Clube os documentos, titulos e escrituras relativas à compra ou

alienação de Imóveis após sua aprovação pelo árgão competente.

f) Julgarem 1° (primeira) instância as faltas cometidas pelos

membros dos demais Conselhos.

g) Interpretar e resolver os casos omissos

CAPITULO IX

DO CONSELHO FISCAL

Art. 46°4) Conselho Fiscal, compor-se-á de 1 (um) membros

efetivos escolhidos entre os Associados Patrimoniais Contribuintes e

Participantes no gozo de seus direitos e 1 (um) suplente.

Único: O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez

por mês, diante convocação por escrito feito pelo Presidente e

endereçada a todos os membros a fim de apreciar e dar o seu parecer

sobre o balanço mensal, demonstração de receita despesas e demais

documentos do Clube.

Art. 47° - È vedado ao Conselho Fiscal reter em seu poder por

mais de 10 (dez) dias os balancetes, livros e documentos do Clube,

sob penalidade serem responsabilizados pelos prejuízos que vierem

causar.

Art 48° Ao Conselho Fiscal, compete:

-d) Examinar as contas, negócios e documentos do Clube,

fiscalizando a sua administração e as aplicações de verbas.

18
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b) Apreciar e dar o seu parecer sobre o balanço mensal e geral,
demonstração de receitas e despesas, e demais documentações do
Clube.

c) Solicitar- aos demais Conselhos os esclarecimentos que julgar
necessário para o cumprimento de suas atribuições.

d) Convocar através de seu Presidente, Assembléias Gerais,
bem como dirigi Ias na forma estabelecida por este estatuto.

CAPITULO X

DAS ELEIÇÕES Elos CANDIDATOS E DA

PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS E POSSE

Art. 490 - As eleições para a escolha dos membros da
Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, serão
realizadas de 05 em 05 anos, entre o dia 01 a 10 de Abril.

Art. 500 - Somente poderão concorrer as eleições, candidatos
agrupados em chapas nominadas por urna "legenda", a qual tenha
sido registrada junto A Secretaria do Clube, até 10 (dez) dias antes da
data marcada para o pleito:

10 - Para o registro da chapa é necessário a concordãncia por
escrito de todos os componentes da mesa e o pedido feito através de
requerimento endereçado à Secretaria do Clube; devidamente
assinado pelo candidato à presidente.

2° - O Presidente do Clube terá que ser alfabetizado no
mínimo com curso primário.

Art. 51' - A Secretaria do Clube poderá recusar o registro
justificando as razões porque o faz até 5 (cinco) dias antes do pleito e
estabelecerá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a correção.

%,"
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Art. 52a - Cada Conselho representara em todo, único e

indivisível de forma alguma terá validade a supressão ou substituição

de nomes de candidatos neles inscritos.

Art. 53° - Poderá se candidatar a qualquer cargo dentro do

Clube, todo o Associado Patrimonialffitular, maior de 24 (vinte e

quatro) anos, que dele fizer parte há mais de 05 (cinco) anos

ininterruptos, Poderá ainda se candidatar ao cargo de Conselho

Deliberativo e Conselho Fiscal do Clube, todo o Associado Titular na

categoria Contribuinte e Participante, maior de 21 (vinte e um) anos,

que dele fizer parte há mais de 02 (dois) anos ininterruptos e de

conformidade no disposto neste Estatuto.

Único: Quando o Associado/Patrimonial Titular for convidado

pela Diretoria para recompor o quadro da Diretoria eleita e empossada

este Associado devera fazer parte deste Clube ha no mínimo 01 (um)

ano ininterruptos, sendo que no caso do associado titular na categoria

Contribuinte e Participante este só poderá recompor o quadro da

diretoria eleita e empossada nos cargos dos conselhos fiscais e

deliberativos e também devera ser associado ha no mínimo 01 ano

ininterruptos.

Art. 54° - As Chapas inscritas terão que ser compostas de 09

(nove) Associados Titular patrimoniais, contribuintes e

participantes a saber:

Presidente.

Secretário

Tesoureiro

Diretor de Eventos

01 (um) membro do Conselho Fiscal

02 (dois) membros titulares do Conselho Deliberativo

01 (um) membro suplente do Conselho Fiscal

01 (um) membro suplente do Conselho Deliberativo

Único: Cientifique-se que o Grêmio dos Servidores não

distribui entre seus associados, conselheiros, diretores,
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empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais,
bruto ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas de seu patrimônio auferidos mediante o exercício de
suas atividades e os aplica integralmente na consecução do
respectivo objetivo social.

Art. 550 - Caso haja mais de uma chapa inscrita a Secretaria do
Clube convocará uma Reunião corn todas, para efetuar o sorteio com a
finalidade de determinar a ordem da cédula.

Art. 56° Após o encerramento do prazo de inscrição das
chapas, a Secretaria do Clube colocará no edital do Clube e da
Prefeitura, as chapas inscritas.

Art. 57' - São absolutamente inelegíveis os Associados:
a) Contribuintes e Participantes para o cargo de Presidente

Secretario Tesoureiro e Diretor de Eventos.

b) Que no momento do registro das chapas, estejam em débito
com a tesouraria do Clube.

c) Assinem fichas de filiação em duas chapas para a mesma
eleição.

d) Tenham sido suspensos ou expulsos pelos motivos
constantes nas alíneas I, 11, Ill e IV, do artigo 13° (suspensos) e alíneas
I, 11, 111,1V, V e VI, do artigo 14° (expulsos).

Único: São absolutamente inelegíveis os associados dos pianos
em grupos não poderá votar e nem ser, votado (contratos, termos,
conVênidS ou parcerias)

Art. 58° - A votação sett secreta através de uma cédula distinta,
impressas ou datilografada de acordo com a padronização á critério do
Clube, contando com os candidatos A Presidente e o número das
chapas.
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Art. 59° - A critério da Diretoria, serão instaladas tantas urnas

quantas forem necessárias no recinto da Sede Social.

Art. 600 - A fiscalização das eleições poderá ser feita pelos

próprios candidatos ou por seus delegados, desde que sejam

associados patrimoniais contribuintes e participantes.

Art 61° - As mesas receptoras e apuradoras serão compostas

de urn Presidente e um Secretário escolhido pela Diretoria, delas não

podendo fazer parte os candidatos.

Art. 62° - Iniciada a eleição ate que termine não será permitido o

consumo de bebidas alcoólicas sob pretexto algum no recinto da sede

Social.

. Art. 63° - O Votante se identificará perante o Presidente da

mesa, exibindo sua carteira Social, holerite, contratos, identidade,

carteira de habilitação, carteira profissional (documentos corn foto)

identificando-se para os mesários e após conferencia, esta apto a

votar.

Art. 64° Feita a apuração e conhecido o resultado final, será

lavrada a ata, que irá assinada pelo presidente e secretario da mesa

apuradora, pelas pessoas presentes que estejam funcionando na

recepção e contagem dos votos pelos componentes da mesa, fiscais e

demais associados que quiserem faze-lo.

Único: no caso de chapa única esta devera ter no mínimo 09

(nove) votos para ser proclamada vencedora caso contrario

devera ser convocada outra eleição.

Art. 65° - Em seguida o Presidente da mesa proclamara os

eleitos cuias posses dar-se em sessão solene que será realizada para

este fim no dia 10 (primeiro) de maio do corrente, fatos esses que irão

consignados na ata.
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Art. 66°- Sobre impugnação ou protestos, resolverá o Conselho
Deliberativo.dentro de 48 (quarenta e oito) horas das decisões desse
Conselho caberá recurso 6 Assembléia Geral no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas a contar do conhecimento daquela decisão.

Único: Em caso de chapa não inscrita ou de anulação das
eleições, proceder-se-á outra no prazo de 30 (trinta) dias.

CAPITULO XI

DO PATRINI61410

Art. 67° - 0 patrimônio do Clube é constituído pelo acervo de
bens, móveis, imóveis, títulos, créditos e outros valores que possua ou
venha a possuir.

Art. 68° - A Diretoria deverá segurar contra riscos de incêndio,
raios, furtos, etc. Os bens imóveis e suas benfeitorias, confiando o
seguro As companhias que maiores vantagens e segurança oferecer.

Art. 69° -Os bens móveis deverão ser escriturados em livros
próprios, com termo de abertura assinado pelo Presidente, livro este
que ficará sob a guarda do Diretor de Eventos.

CAPITULO XII

DAS RECEITAS E DESPESAS

Art. 700 - A receita do GSML se constituirá de:
a) Mensalidades (patrimonial, contribuinte, participante e planos

em grupo).

b)Taxas da cozinha agregada ao salão, taxas de uso do salão e
salas, taxas de uso de churrasqueiras e taxas de uso de campo de
futE:boi e taxas de mais bens do clube.

c) Doações financeiras recebidas em nome do Grêmio dos
Servidores Municipais de Londrina.
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d) Taxas de inscrição em campeonatos ou competições internas

ou externas organizadas pelo Clube.

. e) Produto de vendas de convites e de nomes para festas.

f) Taxas de piscinas, taxas de pesca, taxas de sauna estas

cobtanças aplica-se aos usuários convidados dos associados que

queira utilizar as estruturas Supla citadas neste artigo.

g) Taxas de mobiliário (mesas, cadeiras e outras taxas

eventuais).

h) Doações de bens moveis e imóveis

i) Doações recebidas de alimentos, utilitários/equipamentos

mesas e cadeiras para o projeto social (Grêmio Comunidade)

atividades descritas no Artigo 34° letra M

j) Receber doações de terrenos edificados ou sem

edificações, subvenções auxilios bens moveis e outros incentivos

concedidos pela Prefeitura Municipal de Londrina.

k) Financiamento, empréstimos e convênios.

I) Administração de seguro de vida e pró-labore

m) Receitas do artigo 31° Letra B

n) Receber doações subvenções auxílios bens móveis e

outros incentivos concedidos por entidades ou órgãos públicos

o) Doações financeiras recebidas para o projeto social

(Grêmio Comunidade) atividades descritas no Artigo 34° letra M

p) Receita geral do lago vinculada ao artigo 31° letra B

manutenção conservação exploração e outros.

q) Receita geral do lago de pesca

r) Aluguel por locações descritas no objeto

Art. 71° - As despesas do Grêmio classificam-se em:

a) Limpeza e conservação da sede, suas dependências, moveis

e utensílios e praga de esportes, manutenção do mobiliário.

b) Pagamento de encargos sociais, municipis, estaduais,

federais, parcelamentos, ação trabalhista, aluguéis, seguro
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transportes, salários de empregados, pagamento de honorários
contábeis e advocacia

c) Aquisição de material 'de expediente, material de escritório,
sulfite, pastas de arquivos, carimbos, xerox, encadernações, cartuchos
para impressora, manutenção e reparos na impressora e computador,
material esportivo, produtos de limpeza e higiene e produtos para
manutenção das águas das piscinas e outros materiais necessários.

d) Contribuição as entidade que for filiada ao Clube.
e) Gastos com projetos sociais (Grêmio Comunidade)

descritas no Artigo 340 letra M.
!tt,

f) Pagamentos de serviços de vigilância/segurança
monitoramento e alarrne.

g) Pagamentos de serviços terceirizados.
h) Gastos indispensáveis a promoção das atividades socials.
I) Gastos com materiais gráficos, gastos corn registros em

cartórios, gastos judiciais, gastos com editais, propagandas, e outros
gastos eventuais.

j) Pagamentos de financiamentos, empréstimos e convênios
k) Pagamentos de água, luz, telefone, internet
I) Pagamentos de mão de obra, de pinturas, reformas em geral,

novas edificações, limpeza do mobiliário e aspiração de piscinas,
manutenção nos motores, rede elétrica, hidráulica, serviço de
serralheria, troca da areia dos filtros das piscinas, serviços de rogagem,
rastelação e coleta, poda/abate/coleta de arvores, arbustos, bambus,
coqueiros, limpeza do lago, serviços de jardinagens completo, e outros.

m) Gastos corn confraternizações e reuniões da diretoria e
outros gastos eventuais.

n) Aquisição de material elétrico hidráulico, material para
pinturas, para manutenção, reparos, concertos, reformas em geral,
novas edificações e outros materiais necessários.

o) Aquisição de Bens moveis e imóveis
p) Pagamentos de comissfiRs err vendas em nome do clube
q) Despesas do artigo 31° Letra B



r) Despesa geral do lago vinculada ao artigo 31° letra

manutenção conservação exploração e outros

s) Despesa geral do lago de pesca

Único: A aplicação de verbas em fins alheios aos interesses
do Clube implica em responsabilidade direta de quem a efetuou,

desde que comprovada pelo Conselho Fiscal ou Auditoria.

CAPITULO XII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 72° - Os associados patrimoniais, contribuintes e
participantes, considerar-se-ãoquites, quando exibirem os recibos de

suas contribuições relativas ao mês anterior a prova de que saldou

outros eventuais compromissos com o clube.

a) Artigo 46,V,c6cligo civil os associados não respondem

subsidiariamente pelas obrigações sóciais

Art. 73° - o associado que deixa de pertencer ao Clube, não terá

direito a restituição de quaisquer contribuições regulares que houver_

único: Toda vez que o Associado ausente, seus familiares e

dependentes quiserem entrar nas dependências do Clube, deverão

pagar a mensalidade do mês anterior.

Art. 74° - Quando as dependências do Clube forem dadas em

PERMISSÃO DE USO As pessoas ou entidades alheias ao quadro

social, o associado NÃO TERÁ LIVRE ACESSO, ficando sujeito As

normas estabelecidas pelos Promotores do evento.

Art. 75° - É vedado ceder ou emprestar a Associados ou a

terceiros, para fora da Sede Social e suas dependências, móveis,

utensílios, decorações e quaisquer outros objetos pertencentes ao

Clube.

Art. 71? - Os mOveis, utensílios, de,-;orações e ouiros objetos

quando inserviveis ao Clube serão doados a outra entidade similar ou

de Caráter assistencial,
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Art. 770 - Em caso de extinção/dissolução do Clube seu
patrimônio revertera em favor de outra entidad similar ou de
caráter assistencial.
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10 Oficio de Rogiatras e Document-ase Civil de Pessoas JurídicaLONDRINA 
PAR A

Ata geral de posse da nova diretoria do Grêmio dos Servidores Municipals de Londrina,
realizado no dia 01/05/2016, em conformidade corn o disposto no Art. 65 Do estatuto
social: As 10:00 horas do dia 01/05/2016 na sede desta agreminio, realizou-se a
solenidades de posse da nova diretoria eleita no dia 03/04/2016 conforme ata da

o Presidente eleito Deldo Garcia Martin agradeceu a todos os presentes e em
seguida passou a palavra para a presidente da mesa Kayani Caroline de Almeida que
convidou os membros da nova diretoria para assinarem esta ata de posse, os quais a
partir deste ato encontram-se empossados para o mandato que se inicia nesta data
01/05/2016 e termina em 30/04/2021

MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

CARGO

Presidente

Secretário

Tesoureiro

Dir. Eventos

NOME

Deldo Garcia Martin /

Edmilson Pessoa da Costa ,

Devolni de Oliveira Costa

Francisco Aparecido Perdnoto /-

ApItrATURA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

MEMBROS TITULARES DO CONSELHO DELIBERATIVO

Membro

Membro

Leandro Laurindo Alves

Teodoro Cardoso da Silva

MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

I V Membro Jose da Silva

MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO DELIBERATIVO

I19 Membro I Claudio Alves Moreira

Sem mais para o presente eu Kayani Caroline de Almeida que fui convidada pela
diretoria para participar deste evento encerro a presente Ata a subscrevo.

Kayani Caroline de I eida o

Presi te da Mesa
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Comarca de Londrina

Alk<4

Estado do Parana.

L° OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
RUA PIAUÍ, 399 - ANDAR - SALA 304 - FONE/FAX: (43) 3322-1900

Luiza Losi Coutinho Mendes
(OFÍCIAL)

CERTIDÃO

Cer ti fic o, em breve relato, a pedido verbal de pessoa
interessada, que nesta data, revendo o Livro "A.3", de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, As folhas
153, consta existir a Inscrição sob n° 3.166 de 17 de maio de 1993, do Estatuto Social do "GRE‘11410
ESPORTIVO DOS OPERÁRIOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA",
CNPJ/MF n° 78.033.628/0001-80, e à sua margem as Averbações subseqüentes, sendo: Averb.
3.166/1 de 19,012004, na qual passou a denominar-se "GRÊMIO ESPORTIVO E SOCIAL DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA"; Averb. 3.166/2 de 26.05.2008; Averb.
3.166/3 de 19.092008; Averb. 3.166/4 de 22.05.2009, na gnat dentre outras alterações, passou a
denominar-se "GRÊMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA GSML"; Averb.
3.166/5 de 05.032010; Averb. 3.166/6 de 08.12.2010; Averb. 3.166/7 de 20.07.2011; Averb. 3.166/8
de 13.09.2011; Averb 3,166/9 de 23.05.2012; Averb. 3.166/10 de 23.05.2012; Averb. 3.166/11 de
14.02.2014; Averb. 3166/12 de 03.09.2014; Averb. 3166/13 de 10.03.2015; Averb. 3166/14 de
24.09.2015; Averb. 3166/15 de 02.03.2016; Averb, 3166/6 de 12.04.2016; Averb. 3166/17 de
05.05.2016 e Averb. 3,166/18 de 20.02.2017. Fundado em 01 de maio de 1976, com sede e foro em
Londrina, Estado do Paraná, na Rua Pitangui, n° 249, Jardim Castelo, é uma associação sem fins
lucrativos que se regera, basicamente pelas disposições gerais de seu estatuto social. O Grêmio dos
Servidores Municipais de Londrina tam por objetivo, integrar os seus associados através da
organização .de atividades ou competições sociais, recreativas e de lazer, esportivas, artísticas e
culturais. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. O patrimônio do Grêmio dos Servidores
Municipais de Londrina é constituído: 1 - Pelos bens móveis, imóveis e semoventes; 11 - Pelos títulos
de rendas; III - Pelos donativos, doações e outros auxílios; IV - Pelos depósitos ou saldos bancários
de qualquer natureza; V - Pelo saldo existente no caixa do Clube. são poderes do Clube:
Assembléia Geral; 11 - A Diretoria; III - O Conselho Deliberativo; IV - O Conselho Fiscal,
Administração: conforme Averbações 3.166/16 de 12.04.2016 e 3.166/17 de 05.05.2016, a
administração atual da entidade, empossada em 01.05.2016, ficou assim composta: Délcio Garcia
Martin - Presidente; Edmilson Pessoa da Costa - Secretário; Devolni de Oliveira Costa - Tesoureiro;
Francisco Aparecido Percinoto - Diretor de Eventos. Conselho Fiscal: Dalvo Zani - imembro.
Conselho Deliberativo Titulares: Leandro Laurindo Alves e Teodon) Cardoso da Silva. Conselho
Fiscal Suplentes: José da Silva. Conselho Deliberativo Sztple s: Claudio Alves Moreira. Era
somente o que me foi pedido para certificar. Dou fé, Eu, Samira Nara Souza Sampaio,
Escrevente Autorizada, a digitei, conferi, subscrevo e assino.
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GRÉMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA
Rua Pitanguip 249 Jcl Castelo / Londrina-PR.
CNPJ — 78.033.628/000140
Fones: (043) 9948-5200 9944-2969
EMAIL:

FACEBOOK grêmio dos servidores — clube

r:-6ESti

-,1%1X6 ERNOS
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Justificativa

Justificamos que assumimos o grêmio em 2012 conforme ata anexa encontramos inúmeras
situações irregulares deixadas pelas outras administrações deste clube ,apesar do grêmio ser
fundado em Olde maio de 1976 com 40 anos de existência

Uma das primeiras providencias que tomamos foi fazer a lei de utilidade publica que o grêmio
não tinha ,segue anexa

Em Seguida procuramos a justiça do trabalho para fazer parcelamento das dividas trabalhistas
existente conforme guias de pagamentos em anexo

E outros tributos Municipais Estaduais e Federais ainda pendentes deixados por outros
administrações do grêmio estamos viabilizando os parcelamentos de acordo com nossos
recursos disponíveis em alguns casos estamos aguardando o profis

O nosso objetivo e a regularização do grêmio, portanto estamos preiteando esta permissão de
uso através de lei municipal por prazo indeterminado para que possamos ter segurança em
nossos compromissos já assumidos e outros compromissos que vamos assumir.

0 grêmio dos servidores municipais de londrina desenvolve um relevante trabalho social a
nossa comunidade inclusive servindo alimentação todas as segundas feiras auxilia na horta
comunitária gerando emprego e renda representa mais de mil servidores através de seguro de
vida e seus associados todos com depósitos consignados em folha de pagamento da prefeitura
municipal de londrina através dos códigos 702 941 951 conforme documentos e fotos anexa

Desta forma reiteramos a necessidade junto a este poder publico para que possamos ter esta
lei de permissão de uso por tempo indeterminado , o objetivo desta diretoria e pela
continuidade do grêmio que já existe a mais de 40 anos

elcio Garcia Martin

Presidente



Oki° de RegiMic 16cs r. Altr,
e Civil tie Pessow,

I ONDRIMAta geral de posse da nova diretoria do Grêmio dos Servidores Municipals ratindrina,
realizada no dia 01/05/2012, em conformidade com o disposto do art. 69 do estatuto social;.
As 10:00 horas do dia 01/05/2012 na sede desta agremiação, realizou-se a solenidade de
posse da nova diretoria eleita no dia 01/04/2012 conforme ata de eleição; O presidente
eieito Delcio Garcia Martin agradeceu a todos os presentes e em seguida passou a palavra
para o presidente da mesa Carlos Alberto Siqueira que convidou os membros da nova
diretoria para assinarem esta ata de posse, os quais a partir deste ato encontram-se
empossados.

MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

' NOME 
_

.- ASSINATURA
Presidente Dékio Garcia Martin

Vice-Presidente Edmilson Pessoa da Costa
9 Secretário Cleonioe da Silva 'cite'
22 Secetario Antonio P. Domingues
Tesoureiro Devolni de Oliveira Costa r f/

Dir. Patrimônio Emilio Angelo Vakato or"'

Dir. Esporte Francisco Ap Percinoto
- 'Dir. Social Paulo da Rocha

12 Membro Jose Da Silva fi
2° Membro Cloves Reali

3e membro Claudio Alves Moreira
LARES DO CONSELHO DELIBERATIVO

19 Mornbro Jurandir de Souza Silva -
22 Membro Luiz Carlos Fiuza da Silva
32 Membro Veriésio Alves Outra a ; ' r
42 Membro Clodoaldo Junior Pereira "• -.4)

ZIP
rA

52 Membro Aparecido Garcia de Souza I ...4 ,VIIIII,"

12 Membro

22 Membro

DO CONSELHO FISCAL

Dalvo Zani

Teodoro Cardoso da Suva
MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO DELIBERATIVO

12 Membro Leandro Laurindo Alvesfir
22 Mombro Jose Pimenta Freire

fll•432 Membro Amarildo NIunhio Pereira i. ill  

Sem mais para o presente eu Carlos Alberto Siqueira que i convidado pela diretoria para escrever a presente ata, a
subscrevo.

r ulna DE i(roks Doctiviimos
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CRI
Londrina

REGISTRO GERAL

ESTA'DO DO PARANÁ
OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LONDRINA

OFICIAL TITULAR: RENATO JABUR GOMES

CERTIDÃO

OFÍCIO DE REGISTRO DE 'NOVELS

comarca de Londrina - PR

RENATO JABUR GOMES - Oficial

141,

Avenida Higienópolis. 210-2'andar-sala 202- EdifIclo Trade Center- Fone:(43)3322-1415 Fax:(43) -1183 - Londrina/PR

MATRICULA N° 16.901 FICHA N° 1

IMÓVEL: Late 42/43-B Remanescente (quarenta dois/quarenta e tres-B Remanescente), medindo a
Area de 28.545,06 metros quadrados, resultante da subdivisao do tote n° 42/43-A/42/43-B, situada no
"JARDIM SAO JOSÉ", nesta cidade, sem benfeitorias, dentro das seguintes divisas e confrontações:
"Inicia-se em um panto comum, cravado da divisa da Av. Tremembés e Fundo de Vale do Pg. Silo
Gabriel; deste segue confrontando corn o Fundo de Vale do Pg. Sao Gabriel e Area complementar da
Rua 16 no rumo NE 00°5459" SW e distancia de 260,59 metros, até encontrar outro ponto, deste segue
confrontando com o Lote n° 42/43-Al no rumo SE 62°4844" NW e distância de 140,61 metros, até
encontrar outro ponto, deste segue confrontando com a Quadra XI e XIV do id. Shinzato no rumo SW
0°1428" NE e distancia de 193,66 metros; até encontrar outro ponto, deste segue confrontando com a
Av. Tremembés no rumo SW 88°28'33" NE e distancia de 50,00 metros, ate encontrar outro ponto,
deste segue confrontando com a Av. Tremembés no rumo SW 89°23'16" NE e distancia de 74,847
metros ate o ponto inicial deste perirnetro, perfazendo assim a area acima descrite.
PROPRJETARIOS: MUNICiP10 DE LOND pessoa juddica de direito público interno, inscrita
no CNN n°75.771.477/0001-70, com sede esta cid e
REGISTROS ANTERIORES: AV-1/1 :99R0 de Offcio.
FUNREJUS: Nos termos da Lei n° 18.4 5, de 29/12/ ser refoThído no valor de RS1,36.
SELO DIGITAL Itl° htXY0 . D4OGs 99MRD, Co nunY . 8A1L.
Dou ft. Londrina, 10 de Novembro de 2016.  )  Oficial.

0 referido é verdade e dou fé. Londrina-PR, 11 de Novembro de 2016.

[ 1 Renato .1
1.4 Roberta

Gomes Oficial
ns Jabur Gomes - Esc. Substituta

Emolumentos:
01 Certidão de Inteiro Teor.   R$ 12,19 - 66,99 VRC

01 Selo Funarpen  R$ 4,40 - 24,19 VRC

01 Funrejus  R$ 3,05 - 16,76 VRC

Selos: FUNARPEN SELO DIGITAL N° ctXY0 . D4zAs . 9kWRD, Controle: LmmY1 8ABu

Total: R$ 19,64

**Validade: 30 dias**

Endereço: Av. Higienópolis n° 210, sala 202 - Ed. Trade Center - Centro - Londrina/PR

CEP: 86020-080 - fone (43) 3322-1415

Página 1/1
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Prefeitura do Municipio de Londrina
Estado do Paraná

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO IPPUL

Informamos que não há incidência de diretriz macroviária sobre a data em questão. Informamos também

que de acordo com o SIGLON há a presença de uma nascente do córrego do Ai na referida data. Portanto,

atualmente a data pertence à Zona Especial de Fundo de Vale e Preservação Ambiental (ZE-4) sendo área

inedificável, de acordo com o Art. 141 do Código Ambiental do Município, in verbis:

Art. Os setores especiais de fundos de vale são constituídos pelas áreas contíguas às áreas de preservação

permanente dos cursos d'água, nascentes e várzeas do Município de Londrina e incluem as faixas

sanitárias e áreas verdes, até a via mais próxima projetada ou executada.

LONDRINA, 14 de junho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por José Vicente Alves do Soccorro, Diretor(a) de Unidade,

em 14/06/2017, às 17:39, conforme horário oficial de Brasilia, conforme a Medida Provisória n2

2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n2 1.219 de 21/09/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Eduardo Callegari, Gerente de Unidade, em

14/06/2017, às 17:43, conforme horário oficial de Brasilia, conforme a Medida Provisória n2 2.200-2

de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n2 1.219 de 21/09/2015.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Gomes Ribeirete, Diretor(a) Presidente, em

05/07/2017, às 16:54, conforme horário oficial de Brasilia, conforme a Medida Provisória n2 2.200-2

de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n2 1.219 de 21/09/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sellondrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0553924 e

o código CRC 8D07A113.

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 635 - CENTRO CÍVICO - BAIRRO PETROPOLIS - CEP: 86015-901 - FONE (43) 3372-4305- LONDRINA - PR -BRASIL

Referência: Processo ng 19.008.020529/2017-54 SEI ng 0553924
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Prefeitura do Municipio de Londrina
Estado do Parana

RESPOSTA

Secretaria de Gestão Pública/DGBM/GBIM:

Em atenção aos questionamentos apresentados, a SME manifesta que não tem interesse na área pública,

objeto desse processo. Dessa forma, retornamos o presente para continuidade do processo.

Rosana Dahmer Acosta Marchese

Assessora Administrativa

Londrina, 04 de julho de 2017.

Maria Tereza Paschoal de Moraes

Secretária Municipal de Educação

Documento assinado eletronicamente por Rosana Daliner Acosta Marchese, Assessor(a), em

06/07/2017, às 08:16, conforme horário oficial de Brasilia, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2

de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n° 1.219 de 21/09/2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Tereza Paschoal de Moraes, Secretário(a) de

Educação, em 07/07/2017, às 12:22, conforme horário oficial de Brasilia, conforme a Medida

Provisória n° 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal ng 1.219 de 21/09/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://seLlondrina.prgov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0581951 e

o código CRC 47D7DFFC.

Referência: Processo n° 19.008.020529/2017-54 SEI n° 0581951



Prefeitura do Municipio de Londrina
Estado do Paraná

RESPOSTA

A Secretaria de Gestão Pública/ DGBM/GBIM

Em atenção aos questionamentos apresentados, considerando manifestação do IPPUL (0553924),

informando que a Area a que se refere a solicitação é considerada fundo de vale, portanto inedificAvel,

a Autarquia Municipal de Saúde não tem interesse na mesma.

Dessa forma, retornamos o presente para continuidade do processo.

Rosilene Aparecida Machado

Diretora de Planejamento e Gestão em

Saúde

Londrina, 10 de julho de 2017.

Carlos Felippe M. Machado

Autarquia Municipal de Saúde

Documento assinado eletronicamente por Rosilene Aparecida Machado, Diretor(a) de Unidade, em

10/07/2017, às 16:44, conforme horário oficial de Brasilia, conforme a Medida Provisória n2 2.200-2

de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n2 1.219 de 21/09/2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Felippe Marcondes Machado, Diretor

Superintendente da Autarquia Municipal de Saúde, em 11/07/2017, ás 08:14, conforme horário

oficial de Brasilia, conforme a Medida Provisória n2 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n2

1.219 de 21/09/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sellondrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0592199 e

o código CRC 0671506E.

Referência: Processo rt° 19.008.020529/2017-54 
SEI n2 0592199



• Prefeitura do Municipio de Londrina
Estado do Parana

RESPOSTA DE INTERESSE EM AREA PÚBLICA

Tendo em vista que se trata de imóvel no qual o Grêmio já se encontra instalado e prestando relevantes

serviços ao Município, manifestamos não haver interesse desta SMAS em sua utilização.

Retorne-se.

Londrina, 21 de julho de 2017.

(Inserir manifestação e assinar eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por Gisele de Cassia Tavares, Diretor(a) de Unidade, em

21/07/2017, às 16:02, conforme horário oficial de Brasilia, conforme a Medida Provisória n2 2.200-2

de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n2 1.219 de 21/09/2015.

Documento assinado eletronicamente por Nadia Oliveira de Moura, Secretário(a) de Assistência

Social, em 21/07/2017, As 17:02, conforme horário oficial de Brasilia, conforme a Medida Provisória

n2 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal n2 1.219 de 21/09/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.phP?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0615085 e

o código CRC 2D2113F41.

Referência: Processo n2 19.008.020529/2017-54 SEI n2 0615085
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Prefeitura do Municipio de Londrina
Estado do Paraná

LEI N° 12.209, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014

SÚMULA: Declara de utilidade pública a Grêmio dos Servidores Municipais de
Londrina (GSML), com sede e foro neste Município.

• ,,:-.a.zto no Jornal 'Oficial do
tUcírq Londrina

Edir,Ao .no
P(4,aina:

I Data:

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA,
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,
PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A
SEGUINTE

LEI:

Art. 1° Fica declarado de utilidade pública o Grêmio dos Servidores
Municipais de Londrina (GSML), corn sede e foro neste Município.

Parágrafo único Essa entidade, salvo motivo devidamente justificado,
deverá, até o dia trinta de abril de cada ano, apresentar à Secretaria Municipal de Governo
relatório circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano precedente.

Art. 2° Cessarào automaticamente os efeitos da declaração de utilidade
pública caso essa entidade:

desta Lei;
I — deixe de cumprir a exigência contida no parágrafo único do artigo

— altere a finalidade para a qual foi instituída ou negue-se a cumpri-la; e
III — modifique seu estatuto ou sua denominação e, dentro de trinta dias

contados da averbação no Cartório de Registro de Titulas e Documentos, não o
comunique ao órgão competente do Município.

Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

re Lo
PREFEITO DO

Londrina, 12 de dezembro de 2014.

•

/Paulo overde Na c mento
SEC ARIO GOVERNO

Ref.
Projeto de Lei n° 223/2014
Autoria: Elza Pereira Correia, Sandra Lúcia Graça Receo, Joaquim Donizete do
Carmo, Péricles José Menezes Deliberador, Fábio André Testa, José Roque Neta,
Roberto Yoshimitsu Kanashiro, Gerson Moraes de Araújo, Lenir Cândida de Assis,
Jamil Janene, Marcos Roberto Guazzi Belinati e Mario Hitoshi Neto Takahashi.



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

DECLARAÇÃO DE VIGÊNCIA DE LEI MUNICIPAL

Declaramos, para os devidos fins, que se encontra em
plena vigência a Lei Municipal ng. 12.209, de 12 de dezembro de 2014,
que declarou de utilidade pública o Grêmio dos Servidores Municipais
de Londrina (GSML), inscrito no CNPJ sob o ng 78.033.628//0001-80,
com sede na Rua Pitangui, ng, 249, no Jardim Castelo, nesta cidade.

Declaraçao.
E, para que surta os efeitos legais, firmamos a presente

Londrina, 12 de abril de 2017.

AILTON DA SILVA NANTES
PRESIDENTE
(Em Exercício)
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Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO NEGATIVA

N° 127758 / 2018

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data de expedição.

Certificamos que existem débitos vencidos junto ao Cadastro Mobiliário ou
Contribuinte ou Imobiliário, mas que sua exigibilidade encontra-se SUSPENSA, nos termos
do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei n° 5.172/1966), ou objeto de decisão
judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal,
com relação ao abaixo referido:

GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA -GSML
CPF/CNPJ: 78.033.628/0001-80

A presente CERTIDÃO goza dos efeitos de Certidão Negativa, face ao que dispõe o
artigo 206 do Código Tributário Nacional — CTN.

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a
ser constatados em buscas, assim como efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 12 de abril de 2018

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Código Validador

0Lo3U1

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 30 do Decreto n°640/2015.

Modelo aprovado pela Portaria n° 002/2015/GAB/SMF.

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&itemid=2093 1/1



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana

Oficio n° 264/2018-GAB.

Londrina, 9 de abril de 2018.

A Sua Excelência, Senhor

Ailton da Silva Nantes

Presidente da Câmara Municipal em exercício

Londrina — Pr

Assunto: Encaminha projeto de lei — Permissão de uso para o Grêmio dos

Servidores Municipais de Londrina.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Casa de Leis a apensa propositura

através da qual, pretende o Executivo autorização legislativa para que possa

desafetar de uso comum do povo e/ou especial a área de terras de denominada

"Lote 42/43-B Remanescente" da Gleba Patrimônio Londrina, de

propriedade do Município e autoriza a outorgar em permissão de uso ao Grêmio

dos Servidores Municipais de Londrina. Justificativa anexa.

Atenciosamente,

Marcelo Belinalli Martins

PREFEITO DO MUNICÍPIO
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