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A1'A Dt: rletçÃo E Possn DA NovA DIRE'roRtA tlxnc'urlvA I coNs[,LHo FIscAL E
ALTERAÇÂo nr, ENDIREÇo DA sEDE DA Assocreç;Ão nos rutrslcos E ARTIsTAS
cnrsrÃos D0 AMAzoNAs-AMAcAM.

Ao Vigesirno primeir.r dia clo mês de.iunho de 2ü1t). iïsl1uirrzs lroras. reurriram-sc em Àsscmbleia Geral
Ordinária na Avenida Arquiteto José llenriclues l-3entir Roclrigtr,.rs N" l7(rtt Bairro, Mr)nte clas Oliveiras.
CEP: 69.0q:l-149. na cidade cle lr{artaus. Estadti do Arnaz.orrrìi, r)s Írssociatlos da AMA(lr\M, associaçàr) corn
personalidadejuridicaarlquiridarles,Je l2tül ?Al0scbi'N.2ó.035. livro"Â"No45g.nocartóriotjeregistrcr
Civil das Pessoas Jurídicas da Comerca de Manaus. .,\ssunriu a presitlência dos tlabalhos, por aclanraçâo
unânime o senhor, Francisco Pinto de Mesquita brasileiro, natural de Teresina-Pl, casado, empresário.
portador do CPF de No 207.748.423-34, RC de no 1305889-4 SSP/AM. residente e domiciliado na Rua
Mineápclis. no 3.J. Bairro: Nova Cirlade. CL-P: 69.09?-:(ll. nir crtlirtlc <Jc l\Íanaus. Iistado do.{rrraztrnar.
uottvidando a mim, Sorette Nazaretro lvlarques, brasiluira, nutural i"lc Curr,rpi-f.(), divorciada. cabelcreira.
ponaclora do CPF de n. 417.27A,?{)?-91. RG ele rr" 859705 SSPi'l'{,), residenre e rjorniciliada na Rua:
N4ineápolis, No 33 Bairro: Nova Cidacle, CEP 69.09?-293, na ciilacle rìc Manatrs [stado clo r\mazonas. palir
secretariar a sessão o que aceitei. A pedido da presidência dos trabalhos. li a ordem do clis, para I qual fçra
convocadâ esta Assembleia Geral Ordinária, e que terÌì o seguinte reor: a) Ëleiçãi: c Posse cla Nova Diretoria
Exs'cutivae do Conselho Fiscal da Associaçào tios l\{irsrcos e i\rtistirs ('rrsràtir ul: Arrr?rzonas-AMA(ìi\M" h}
Àlteraçiìo tlc cnclcLt'ç,.r tìu scr.ic tla .,\ssrrciirçiru .los \lirsicr,: i. .\iti:{.r> t i ir{rrrr:i rìu .{,rìiazonas. c} ()trtrrir
âssuntos rc'lacic'nadcs Ç{)n1 * .'\ssociação. {-t prcsiclcnle. cnì :ì(ìlììü (lL}s .lcrrilis. iigracleceu o apoio c'lulante ç
proc{rsso e organizaçãr: da eleição. Na seqr.rêltcia pâssuu u lealizal 1 pr'cslitçiro dc c:ontus tjg periodo em qurì
esteve tìCI cargo' Feito isso, submeteu a prestaçÈo cle contas âo$ presentes, os quais n aproyarem por
urtariirnidade' A seguir o presiclente apresentou os nomes dos nr:vos integrantes da Diretoria Executivs e
(lonselho fìscal para apreciação, sendo os mesmos aprovados por rineurimidu,i", ficanclo cla seguìnte forma
c.leitos e empossados para o mandato de 0.1 (quatro) anos. gesrào cle 2tJl g a2a23. presidenti: !"rancísççr
Pinlo de Mescguita, brasileiro, natura! cìe -['e.r:sinr- l)1. losrirlrì. crrrpLesiiriir, poflaclor do cplì de n,'
2{)?'i48.4?3-34, Rc de n"}305889-4 ssplA\4. e-rrrail: a[]irr--lrìr.iÌlç.\.(i!l!!{gjìQ!r!t1i,!grl1, rcsitlcrrrc e
clonriciliaclcr ua Rua: Nlineápoiis, ttu 33 Bairro: Ncrr..r Cjidaile. CI l, {)i.{.iq7-:().-ì, nir cicìu,.le iÍc Manaus. Esrado
r'lu Attrazottas; Vice- Presidente: Ësdras L)iiveíra Silr.'a. L.rasileirc, iìaruì'iìt de N{anacapuru-Alvl, çasado,
ttrúsico. ponador do CPF de no 193.431,032-15, RC,.le n,'6i9-1i4-i. SSplAM. e-rnail:
+nracatn'mesquita@hotmail,corn, residente e dorniciliado na Rua: PrgÍ-essçra fielisnriru Cheks, N'2 Bairro:
ciclade Ììo\í4. CEP 69.095-050, na cidade cle \,ïtntrus, lÌsïarlo clt .\rlrrrzonris: Primeirs secretária: sìori:rìrj
Nit?iircnri \'larqtrct. hrasileirl. nntui.al ilc ftir;.rlrr-ìti.,1,\61,..i.11ji1. i.r6el,.:ircipr, llcrlili.lora do L. lrl;. lì.,
1I7'l?()'192-9I' Rfi .lç. Ìt" 85i')?(]-i sSP'I(J" c-n':ail: ilrìiiì(iìr.ìì rrrcscliiir.l?ih.rrrr;ril.eurl. resiclcrrtc r
cìoniiciliada tta Rua lvliueapolís Ì\" 33 Baìrro: Ncra Ciciade CLìP ó9097-l!)l na ciclaric de ,\,lanaus" [.]stacl. drr
AtÌraz'ottas. Segunda Secretária: Ì-eliale lJernanrles Brito Pinto, Brasileira, parural de NortelânrJia-M'l'.
casada, secretaria Executiva ïrilÍngue, ponaclora do cPF de n.'55g.467.711-gl, RC de nu 31.175.4g4-g.
DEI"RANIRJ e-mail:_leli*hernandes@hotmail.eom, residente e ciomiciìiacla na Rua Santa Edith, casa 6.I' N4onte das Oliveiras Bairo: Nova Cidade. CEP 6ç.01?-l?3. r':.r cidrile clc lvlrrriius. Estaclo r..lo Amazonrs:
Primeiro'I'esaurciro: Heronaldc,,pereira errls sirìtüs. hlasir.'irr',;rlrrrrar cre Mrués-A\,r. crsacro. mirsicl
ponador tl() ('llF ile n" 6'Jl'i00.-ì"ïl-14. ÌìU Jc ii' I l(,;t),9-: SSi' .,\\1. t-rnirrl, hclrrrr>.rrìt*srnirsín;gnrail.c*rrr.
rcsidc:tttc e d$rtrrciliacio ua Rua iúafulro, íJd. 1ç. t]i. 1S0, r\p lt)ì. \'iier \,lclhr,L ll - \,'-5í:J. llairrrr L;rgirAzttl' Cljp 69'018-668, rra cidacie de Mattaus, Lslaiçlu d., Anr,z-onas, Segundo Tesoureiro: Jaziel
Ccrnsgpx6ts Matulio, brasileiro. ttaïumì de ManauslAlv{. casatlo. Analistô de i l, cp}: dç n,'g30,053.071-01.
lì'c de nÒ 1858431-4 SSPIAM e-rnail: anlBçâm.mesquita@hotmail"colr, residente e clomicitiado na Ruir
J''raquin dc Stluza n" 10. I-]aino: Manôa. f'EP rrQ {i9ú-7í;9. nir i:iilrrir. rìc \{;rrrarrs. l-:sradEr rio AmÍiz.onar ( }
cçrnsclltu Fisçal estiì 0ünstiïtti'.Ìo 1reìtr 1". tfonsellrciro l:isral litçlar.: .ì,,*: \-i'r!r ilu St,rrz,rr llrirr,.,.-.iur-.:.,r
h|asilciro. ttlrtural ,.!c \lrn:iu.-.\\!. r::rsliin. gcst{ÌÌ ri. \,.,siit.irìì!.. ilrittlt..lirì..irr 1gr1 dc )r, (., lg,ldl.,ì41-J(j.
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sillente e dumiciliado na Rlr

RG de n"l2468t1'ó SSP A\,1. s'-n-rail : :lItlilç.â-!ìì ,lrì! i{ut!i!:(:!u!.ittli | ç-u!}!' rç

Moravia n" l(). Bairro: Nov a ('idarit:. ('t'.i'] (r9't)Q ?-j21. na ciriu'ic tlc \'litttatt s. Estado dtl Amaz,trnas, o 2!

Conselheiro Fiscal Titular: Davi Pinto. brasileiro. casadtt. musico. Ptlrtat'lot' do CPF de no 042'017'337-31

RG de íf 25'742'683-3 - DETRANiRJ, e-mail: singerdb@hotmai l.com. res idente e domiciliado na Rttt

Santa Edith, casa 6. Monte das Oliveiras, Baino Nova Cidade, CEP 69,01?'l?3, na cidade de Manaus

Estado do Amaz.onasl o 3o Conselheiro Fiscal Titular: Marcelo Veras Pasheco. brasileiro, natural d'

iv'luraus-AM. srlhsirtl. iornalista. Porlador tlo cPF 1ilì.19?-6tt R{i dc n"l903506-3 SSP/AM' e-mail

marceloPachecoT ?'aìhotmai l.cotn. rcstdentc c cltrttlittilrrirlt' Ì1it l{ua 'lttric in" lJ-1' Ilairrcr: Monter da

Oliveiras, C'FIP í1909i- 1 Ó5 na ciritrde dc \'lat tirus. l:-ratìir tlr-t :\t.t'li'ì/'tltt:ts \ a sequÔncia foi aPrescntada Par

de da Asscciaçlltr dos v-lusictts c Aì1isttìs Cristãos no Anrazonat

votação a aiteração tle enciereço

AMACAM, que anteriormente funsionav a na Rua Prolcssor lìelix Valois' nr,i5. quadra 58, baino Cidad

Nova" CEP:69095 -0l0epassaafuncionar na Aroenida Arquiteto Jose Henriq ues BentCI Rodrigues N" 376

Bairro: Monte das ()liveiras, CEP: ó9'09j-149' na cidadc cle hiÍanaus. irstado do Amazonas, sendo aprovac

por unauintidade Nixr hirvendo mais triarlì t'cstlrçiri-' r, tì,i tncclratla a scssitl. Pel o que lavrei a Presente At

que apirs lida e aPt'o varia liri assitrittla pcìu p1'ç51 rlcttÌç. e ll(Ìr lììlÌì1 SCUrctillliì' c os elemais nìelrtbros t

Diretoria Ëxecuttr a' Ctttrscihtr Íriscal Ú assueilttjt's tia .\>s,reiltçito tlos Mirsictls e Âúistas Cristãtts t

Amazonas'
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Vice Presidente

l3sdras Oïiveira Silva
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ESTADO DO AMAZONAS
OASP

PODER JUDICIÁRIO

CARTÔRIO DE REGT$TRO DE tÍtutos E

RDGISTNO CIVIL DAS PESSOAS .nrnÍnrces
Comarca de Manaus - Amazonas

Maria da Conceição Castro LoPes - Oficial

Avenida Getúlio Vargas, 1'149 - Centro Cep: 69.020-011 - CNPJ 04.536.546/0001 -1 2

CE RTI D Ão

CERTIFICO, em virtude das atribuições que por lei me

foram conferidas e a requerimento de parte interessada que revendo no Cartório a meu

cargo o lívro nA", rìúmero SEïECENT OS E VINTE E UM ("A" n'o 721) de Registro Civil

das Pessoas Jurídicas, dele verifique i constar sob o número de ordem TRINTA E

NOVE MIL CENTO E SETENTA E CIN CO (39.175) apontado pelo número TRINTA E

NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS (39.576) do Livro de Protocolo "A"

número 15, em 13.03'2015, a averbação do NOVO ESTATUTO da Associação Civil de

Direito Privado sem fins econômicos denominada "ASSOCIAçÃo DOS MUSIGOS E

ARTISTAS CRISTÃOS DO AMAZONAS'' também designada Por AMACAM' com

sede e foro juridico na Comarca de Manaus' Estado do Amazonas, que Passa a

localizar-se na Av. Margarita, no 14' Qd/238' Sala 03, Bairro Nova Cidade - CEP 69094-

770. CERTIFICO mais que a supracitada Associação Civil tem a sua

PERSONALIDADE JURIDICA adquirida desde 12.04.2010, sob o número de ordem

26,035 do Livro "A" n.o 459 de Pessoas Juridica s. O referido é verdade; dou fé' Dada e

passada nesta Cidade de Manaus' Capital do Estado do Amazonas, RePublica

Federativa do Brasil, aos treze dias do mês de março do ano dois mil e quinze'

" .'\

eu.l{.\*"9".d.ÇL.\
( ú,ú,.ç,íj

ir.-
L.Ç.*6*'1., oficial Efetíva subscreve e assrna

lìl"{

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASI

- Selo EletrÔnico de Fiscalização do Tribunat de Justiça do Estado do Amazonas' Data da utilização

13.03.2015. Emitido por Juçara de Guadalupe' Emol: R$ 324,88 Funeti: R$ 32'51 Fundpam R$ 16'23

Farpam R$ í9,49 Fundpge R$ 9,75 Seto: A2406757 DÍgito Verificador: 4886-1F86-8668-1F52' Valide o

Manaus, 13 de março de 2015

Maria da Con ição

selo em: www,seloam. com' br

Oficial- Efetiva

Lopes
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Governo do Estado do Amazonas

Secretaria de Estado da Fazenda

Secretaria Execuüva da Receita

Departamento de Arrecadação

Certidão Ns:50551330
Darat !1.10312020

Hora: 10:00:16

Válida até: I0|O4/2O20

cNpJ: 11.839.75910001--89 - ASSOCIAçÃO OOS MUSICOS E ARTISTAS CRISTAOS DO AMAZONAS

Resguardando o direito da Fazenda Estadualde cobrar as dívidas que venham a ser apuradas' certifico que

de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas'

correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não ãonsta qualquer débito inscrito em nome do interessado

acima identificado, até a presente data. Esta cERTTDÃo é a única emitida pera secretaria de Fazenda, inclui

todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado'

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBffOS

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://wwwsefaz'ant eov-br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE PÉATIOS TRABAIHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS

AMACAM

CNPJ: l-1 . 839.7 59 / 0001-89
Certidão no: 6295624/2020
Expedição: II/03/2020, às
Validadez 06/09/2020 - 180

de sua exPedição.

MUSICOS E E ART]STAS CRISTAOS DO AMAZONAS_

(MATR]Z E FIL]AIS)

7I : 06: 42
(cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que ASSOCIACAO DOS MUSICOS E E ARTISEAS CRISEAOS DO

AMAZONAS-AMACAM
(MATRIZ E FTLIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob

o no 11.839.759/OOO1-89/ NÃO CONSSA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-A d'a Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei no 72.440, de 7 de julho de 2011-, e

na Resolução Administrativa no I41O/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 20II '

os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabatho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição'
No caso de pessoa luridica, a cert.idão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

auLenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http z / /www. tst'j us ' br ) '
Certidão emitida gratuitamente '

TNFORIdAçÃo rlaponrAÌilTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiça do TrabaÌho quanto às obrigaçÕes

estabel_ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

reCothimentos previdenciários, a honoráríos, a custas, a

emolumentos ou a recolhímentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos fírmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia'

i)i:ìv irìaìs ,: :1r:':jtì::,'L:Õtis ì ':;iìiÌl íiil:ìi. . :l;:l 'i':::
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Dúvidas mais Frequentesllnício lV -',l.1

Situqção de Reguloridqde do Empregcdor

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS

lnscrição: 1 1 .839.759/0001 -89

RAZãO SOCIAI: ASSOCIACAO DOS MUSICOS E ARTISTAS CRISTA

r Resultado da consulta em 111ú12A20 11:05:14

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Historico do Empregador

o uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de

autenticidade no site da Caixa: www.caixa'gov'br



COMPROVANTE OE ìNSCRIçÃO E OE SITUAçÃO CADASTRAL

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadã0,

Confua os dados de ldentiírcação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua

atualização cadastral.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

FÚMERO OE INSCRIçAO
't1.839,759/0001-89
MATRIZ

COMPROVANTE DE tNscRrçÃo E DE SlruAçAO
CADASTRAL

OATADEAEERTURA

12t04120'10

DEMAIS
AMACAM

AV ARQUITETO JOSE HENRIQUES BENTO RODRIGUES 3760

69.093149 MONTE DAS OLIVEIRAS MANAUS

(92) s40'l-3840

1210412010

DOcRtsTAos AMAZONAS.AMACAMMUSICOSDOS EE ARTISTASassoclAcAo

culturcà àe artea6soclatlvasdeaiivldad9s llgadaB94.93-6-00 organiaçõo9

de dlreltos Eoclalsde asgoclaçõea de94.30.8-00

399.9 - Assoclação Prlvada

w

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 20'l I
Emitido no dia l1t}gl2oz} às 1o:57:54 (data e hora de Brasilia)' Página: 1/1

,I: CONSULÍAR QSA
1 -ql":ffi l

9 VOLTAR

A RFB agradece a sua visita. Para lnÍormações sobre política de pÍivacidade e uso' cli0ue aqui'

Passo a oasso pala o CNPJ Consultas CNPJ tstalísticas Parceiros SeÍvicos CNPJ

aì tnln pnpTÂl nÀ RFnFSIM Tndôç dipìlne íÊ(pívâdô'
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CREA

Razão Social

CNPJ/CAEPF

CEI Vinculado/CNO

CNAE

Endereço

Cidade/UF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria do Trabalho

coordenação-Geral de cadastros, ldentificação Profissional e Estudos

RELACÃO ANUAL DE TNFORMAçÕES SOCIAIS - RAIS
' RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE ZO18

ldentificação do Estabelecimento

690001 563629

ASSOCIACAO DOS MUSICOS E ARTISTAS CRISTAOS DO AMAZON

11 .839.759/0001-89

9493600 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E A ARTE

R PROFESSOR FENIX VALOIS, 15 BA]TTO CIDADE NOVA

QUADRA 58

MANAUS / AM CEP 69054-1 1 O

Declaração entregue

Data da Recepção O5lO4/2019 Total de vínculos

Código de ldentificação do Recibo 150'21123607 '857 '10

Coordenação da RAIS

Sem vínculos

Brasília, 23/08/2019

www.rais.gov.br/sitio/recibo_identificacao..isf;jsessionid=m3RYUoWiNRP59lMRGSSicoaD 
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