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ILUSTRi$SIMO SENHOR OFICIAL DO 50 REGISTRO CTVIL DA PESSOA 
'URiDICADA COMARCA DE SAO PAULO-SP

Iran de Jesus Giusti, brasileiro, solteiro, jornalista, portador da cddula de identidade RG

no 35.260.072-& inscrito no CPF/ME sob o no 362.075.528-06, residente e domiciliado na

Rua Vicente Prado, no 7L, Bela Vista, na Cidade e Estado de S5o Paulo, CEP 01321-020, na

qualidade de Direbr Executivo do Centro de Acolhida e Cultura Casa 1, associagSo

sem fins lucrativos, com sede na cidade e Estado de S5o Paulo, na Rua Condessa de S5o

Joaquim, no 277, Alto, Bela Vista, CEP 01320-000, vem requerer, nos termos do artigo 121

da Lei Federal no 6.015/1973 e da Lei Federal no 10.406/2002, o registro da ata de

Assembleia Geral EGraordin6ria, realizada em 15 de janeiro de2020, juntando 03 (tr6s)

vias do documento de igual teor e forma.

Termos em que pede deferimento.
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ASSEM BLEIA GERAL EXTRAORDINARH
CENTRO DE ACOLHIDA E CULTURA CASA 1

CNPI/ME no 29. 150.382/0001-11

REALIZADA EM 15 DE IANEIRO DE 2O2O

Data, Hora e Local de Presenca: No dia 15 de janeiro de 2020, irs 10:00 horas, reuniram-se

na Rua Condessa de S5o Joaquim, no 277, Alto, Bela Vista, CEP 01320-000, na cidade e Estado

de S5o Paulo:

(i) Iran de Jesus Giusti, brasileiro, solteiro, filho de Maria de F5tima de Jesus Giusti e Jos6

Giusti, maior de idade, nascido em 06 de fevereiro de 1989, jornalista, poftador da c6dula da

c6dula de identidade RG no 35.260.072-xISSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o no 362.075.528-06,

enderego eletr6nico iran.giusti@gmail.com, residente e domiciliado na Rua Vicente Prado,7L,
Bela Vista, cidade e Estado de S5o Paulo, CEP 01321-020; e

(ii) Bruno EIias Gomes de Oliveira, brasileiro, solteiro, filho de Silvana Gomes Vieira

C-ampos Oliveira e Nilton Carlos de Oliveira, maior de idade, nascido em 24 de julho de 1987,

artista pl5stico, portador da c6dula de identidade RG no L2.279.842lSejusp-MG, inscrito no

CPF/ME sob o no 083.533.406-66, enderego eletr6nico brunogomesoliveira@gmail.com, residente
e domiciliado na Rua Dona Brigida,292, Apafiamento 64, Vila Mariana, cidade e Estado de S5o

Paulo, CEP 04111-080;

doravante denominados conjuntamente *Associados Fundadores" do Centro de Acolhida e Cultura

Casa 1, associagSo com sede na Rua Condessa de S5o Joaquim, no 277, Alto, Bela Vista, CEP

01320-000, cidade e Estado de S5o Paulo ('AssociagSo'), signat6rios da lista de presenga anexa

a esta ata (Anexo I).

ConvocacSo: Dispensada a publica$o de Edital de ConvocagSo, conforme disposto no aftigo
22, parigrafo 0nico, do Estatuto Social vigente, em virtude do comparecimento de todos os

associados i Assembleia Geral.

ComoosicSo da mesa: Sr. Iran de Jesus GiusU, na qualidade de Presidente da Mesa, e
Sr. Bruno Elias Gomes de Oliveira, na qualidade de SecretSrio.

Ordem do dia:
(i) consignagSo da ren0ncia do Diretor Executivo;

(ii) reforma do Estatuto Social, incluindo a criagSo de duas novas filiais nas quais a AssociagSo

desenvolver5 suas atividades e a alteragSo da composigSo da Diretoria;
(iii) eleigSo dos membrc da Diretoria;
(iv)fixagSo da remuneragSo dos membros da Diretoria; e

(v) consignag5o da manutengSo dos cargos do Conselho Fiscal vagos.

5P
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Deliberao6s: Os presentes deliberaram por unanimidade, sem reshig6es e de comum acordo

aprovar a:

(i) Consignar a renfincia do Diretor ilecutivo, Iran de Jesus Giusti, conforme constante
na carta de renfincia anexa i presente ata (AnCXS_ID, em razSo da reformulagSo da

composigSo da Diretoria da AssociagSo, de modo que a Assembleia Geral delibera pelo inicio de

um novo mandato;

(ii) Reformar amplamente o Estatuto Social para melhor refleUr os obJetivos sociais da

AssociaESo, prever a criagSo de duas novas filiais nas quais a AssociagSo desenvolverS suas

atividades, bem como alterar a composigSo da Diretoria, a qual passa a vigorar com a redagSo

do Anexo fV i presente ata;

(iii) Considerando a aprovagSo da nova redagSo do Estatuto Social, nos termos do Anexo
I[ i presente ata, aprovar a redag6o do Artigo 2o do Estatuto Social para melhor refletir a
finalidade social da AssociagSo, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redagSo:

'Attigo 2o. A Associagdo tem por finalidade social promover a assistdncia social, a
inclu#o cidadd e produtiua e os direitos humanos, por meio da orientagdo, do
acolhimento e do empoderamento da comunidade local, incluindo criangas e
adolercentes, q esp*ialmente, da populagdo da comunidade LGBT - Ldsbicas, GaW
Bissexuais e Tnnsgdneros (!LGE|+'), bem como suas interceccionalidadu, como
qustdes de raga/etnia, classe, g€nerq considerando ainda os aspectos xicio-familiares,
econdmicos e de side, a ftm de promover a dignidade humana, a diversidade de
identidade de g€nero e de culturas baseadas em oienbgdo afetiva e sexual.

ParCgrafo finio, Para a con*cugdo de sua finatidade srcial, a Associag1o poderii
desenvolver as ryuinta atividades:

Apiar e desenuolver projetos, programas e/ou atividades assistenciais, ducacionais,
culturais, de promogSo da side e dos direitos humanos, para piblicos de diferenta
faixas etdias, incluindo ciangas, adolucentes, adultos e idosos, espxialmente em
relagilo aos direitos LGBT+, de forma continuada, permanente e planejada;

Proprcionar moradia temporiiri7 de forma gratuita, d populagdo LGBT+ em situagdo de
riffo, obseruados os rquisitos de admisdo preuistos no Regimento Intemo da
Assuiag6o; A
Desenwlver pryramas gratuitos de apoio m6dia, odontottigicq terapeuticofi -F.)
psicottigicq juidco e scial aos moradores; VfrDZ
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Promover programas de capacitagdo proftssional e autodsenvoluimentq por meio de
cutsos de idionms, pr4-vatibular e oficinas diversas que sdo oferrcidos aos funeficidia
e uisam d insergSo destes no mercado de trabalho;

Realizar atendimentos ii populaCdo em situagflo de rua por meio da distribuiCSo de
doagdes recebidas pela Associagdo para este fim;

Desenvolver projetos de apoio d comunidade local por meio do oferecimento de
atividades culturais, esportiuas e socioduativas direcionadas, mas ndo limitadas, a
ciangas e adolescenta entre 6 (seis) e 15 (quinze) anos;

g. Promover o voluntariado;

Promover campnhas de mobilizagdo de rrcursos Nra o financiamento de programas e
projetos sociais prcipios, em parceria, ou de terceiros;

Atuar junto aos pdera constituidos no flmbito federal, estadual e municipal, visndo
aperfeigoar, implantar e assegurar a obserudncia da lqislagdq de prol?tos e pliticas
priblicas no campo de atuagSo da,AssociagSo e, em especial, dos direitos LGBT+;

C.elebrar contratos, termos de fomentq termos de colaborafio, acordos de coopragdo
e parcerias com enfr:dada piblicas ou pivadas, nacionais ou intemacionais;

Promover a construgSo e rrconstrugdo de vinculos, a ualorizagdo da pafticipagilo e do
autodesenvolvimento dos moradores e o rapeito ds suas trajefiirias de vida;

Prestar seruigos e consultoria a terceiros em atividades acaddmicas, agfus de marketing,
divulgagdq publicidade, propganda e em outros assuntos relacionados d drea de
atuagSo da Associagdq com ou sern finalidade lucrativa; e

m. Promover e desenvolver quaisquer outras atividada licitas para a consuugdo do objeto
social, desde que previamente aprouadas pelo Diretor Fxeaftivo."

(iv) Considerando a aprovagSo da nova redagSo do Estatuto Social, nos termos do Anexo
IV i presente ata, aprovar o funcionamento da Associag6o em outras duas filiais, al6m da sedgfb\
social. Dessa forma, o Artigo 1o do Estatuto Social pass a vigorar com a seguinte no{g= "o\
redag5o: 

l' o Amgo re 0o EsEtuto soclal pass a ugorar com a 
r'- 

Peer
*Attigo 7q O Centro de Acolhida e Cultura Cas l, doravante denominada
simplemente "Assrclaqdo'i d uma associagdo sem fins econdmicos ou lucrativos, de
naturqa de direito piuadq com sede e foro na cidade e Bbdo de 56o Paulq na Rua

&nd*s de Sdo Jmquim, no 22 Altq Bela Vista, CEP 01320-00q regida por ute

d
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Estatuto Social e pelas demais disposigfus legais aplicdveis, sendo sua duragilo por
tempo indeterminado.

Parfurafu 1o, Aldm da sede, a Associagdo exerce atiuidades em outras duas
unidades, sendo uma delas localizada na cidade e Estado de 56o Paulq na Rua

Adoniran Barbosa, no 751, fula Wsta, CEP 01318-024 e outra localizada tamtdm
na cidade e Estado de Sdo Paulq Rua Lettierg no 65 Bela Wsta, CEP 01320-030.

Patdgrafo 24 Para o cumprimento de suas finalidades, a Associagdo poderd se
organizar em tantas outras unidades quantas forem nuessdrias, podendo abrir
e/ou encenar filiais e escifiSrios em qualquer parte do tenitdrio nacional,
mediante deliberagdo da Assmbleia Geral."

(v) Considerando a aprovafro da nova redagSo do Estatuto Social, nos termos do Anexo
IV i presente ata, e por conseguinte da nova composigSo da Diretoria, qual seja um Diretor
Executivo; um Diretor Financeiro; um Diretor Socioeducativo; e um Diretor de Projetos,
resolvem eleger (i) Iran de Jesus Giusti, acima qualificado, como Diretor Executivo da

AssociaEdo; (ii) Lucas D'Angelo Prado Melo, brasileiro, solteiro, filho de Andr6a D'Angelo e
Eduardo do Prado Melo, maior de idade, nascido em 03 de agosto de 1990, administrador,
poftador da c&lula de identidade RG no 24.685.045-7lDlC-RJ, inscrito no CPF/ME sob o no

L36.573.A47-62, portador do enderego eletr6nico dangelo.lucas@gmail.com, residente e

domiciliado na Rua Mcente Prado, 71, Br-lla Vista, cldade e Estado de S5o Paulo, CEP 01321-
020, como Diretor Financeiro; (iii) Bruno Elias Gomes de Oliveira, acima qualificado, como
Diretor Socioeducativo; e (iv) Risaldo Magalh6es de Carualho Junior, brasileiro, solteiro,
filho de M6rcia Elaine Rodrigues de Carvalho e Risaldo Magalhdes de Carvalho, maior de idade,
nascido em 07 de abril de 1991, produtor cultural, portador da c6dula de identidade RG no

36.L70.874-9/SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o no 383.399.178-03, enderego eletr6nico
junin.freelas@gmail.com, residente e domiciliado na Praga da Repriblica , LT, Apartamento 133,

Reptiblica, cidade e Estado de S5o Paulo, CEP 01045-000, como Diretor de Projetos, todos com
mandato unificado de 03 (tr6s anos), que se encenar5 na data de 14 de janeiro de 2023. Os

Diretores ora eleitos tomaram posse mediante assinatura dos Termos de Posse que constituem
o Anexo II i presenta Ata;

(vi) Conforme o disposto no Artigo 20,oc" do Estatuto Social, aprovagSo da remuneragSo da

Diretoria da AssociagSo no montante de R$ 4.0ff),00 mensais para cada Diretor; neste ato, 94fl\
Diretor de Projetos RisaHo t{agalh5es de Carualho Junior, acima qualificado, expressa suff, :-)

::ffi1'."fi#:Hiffi3flT'o.t:,.l:filf 
remunerasso' exercendo seu carso de rorma ndQprrF-

(vii) Manter os cargos do Conselho Fiscal vagos, sendo ocupados oportunamente, conforme
conveniGncia da AssociagSo.

(
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Encerrantento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reuniSo e lavrada a

presente ata, que lida, conferida e achada conforme, foi assinada, em lista de presenga anexa

(Anexo I), por todos os Associados Fundadores.

S5o Paulo, 15 de janeiro de 2020.

Mesa:

Bruno Elias Gomes de Oliveira
Secret6rio
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Iran de lesus Giusti
Presidente

SP - 272i4244t6

}. A (! ;\ltill\,,t),'\{,.1\\l)1. :.\(}l'\tl.()..r1'
l\ *,,r-t,,',,t-*-1,l"jIljlkrr\i\ta'.\roPiulr'\r' 1.1?-llllt:lllll:.[:!i-(.!l.r:].2-{-11{.|.9)



ANEXO I

LISTA DE PRESENEA

Associados Fundadores:

Iran de fesus Giusti

h*oO.&iwnc^

Bruno Elias Gomes de Oliveira

(



ANEXO II

TERMO DE POSSE - DIRETORIA

Eu, Iran de Jesus Giusti, brasileiro, solteiro, filho de Maria de Fdtima de Jesus Giusti e los6
Giusti, maior de idade, nascido em 06 de fevereiro de 1989, jomalista, portador da cddula da

c&Jula de identidade RG no 35.260.072-xISSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o no 362.075.528-06,
enderego eletr6nico iran.giusti@gmail.com, residente e domiciliado na Rua Vicente Prado, 7L,

Bela Vista, cidade e Estado de S5o Paulo, CEP 01321-020, eleito para o cargo de Diretor
Executivo do Centro de Acolhida e Cultura Casa 1, associagio com sede localizada na Rua

Condessa de S5o Joaquim, no 277, Alto, Bela Msta, CEP 01320-000 C'AssociaESo'), nd cidade de
S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, conforme ata da Assembleia Geral Extraordin6ria da AssociagSo

realizada em 15 de janeiro de 2020, e com prazo de mandato unificado de 3 (tr€s) anos a contar
da presente data, sendo permitida a reeleigSo, declaro aceitar minha eleig5o e assumir o
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a

lei e o Estatuto Social da AssociagSo, pelo que firmo o presente termo de posse.

Iran de lesus Giusti



ANflO II

TERMO DE POSSE - DIRETORIA

Eu, Lucas D'Angelo Prado Melo, brasileiro, solteiro, filho de Andr6a DAngelo e Eduardo do

Prado Melo, maior de idade, nascido em 03 de agosto de 1990, administrador, portador da c&Jula

de identidade RG no 24.685.M5-7IDIC-RI, inscrito no CPF/ME sob o no 136.573.047-62,
enderego eletr&rico dangelo.lucas@gmail.com, reidente e domiciliado na Rua Mcente Prado,7l,
Bela Msta, cidade e Estado de S5o Paulq CEP 01321-020, como Diretor Financeiro, eleito para o

cargo de Direbr Financeirc do Centno de Acolhida e CuJtura Casa 1, associaSo com sede
localizada na Rua Condessa de S5o Joaquim, no 277, Alto, Bela Vista, CEP 01320-000

f'AssociacSo'), na cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, conforme ata da Assembleia Geral
ExtraordinSria da AssociagSo realizada em 15 de janeiro de 2020, e com prazo de mandato
unificado de 3 (tr€s) anos a contar da presente data, sendo permitida a reeleig6o, declaro aceitar
minha eleigSo e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu
cargo, de acordo com a lei e o EstaMo Social da Associag5o, pelo que firmo o presente termo
de posse.

SP - 27232L93't2
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Lucas D'Angelo PraOiilefx



ANEXO II

TERMO DE POSSE - DIRETORIA

Eu, Bruno Elias Gomes de Oliveira, brasileiro, solteiro, filho de Silvana Gomes Vieira Campos

Oliveira e Nilton Carlos de Oliveira, maior de idade, nascido em 24 de julho de 1987, artista
pl5stico, portador da cdCula de identidade RG no L2.279.842/Sejusp-MG, inscrito no CPF/ME sob

o no 083.533.406-66, enderego eletr6nico brunogomesoliveira@gmail.com, residente e

domiciliado na Rua Dona Brigida, no 292, Apartamento 6A, Vila Mariana, cidade e Estado de S5o

Paulo, CEP 04111-080, eleito para o cargo de Diretor Socioeducativo do Centro de Acolhida
e Cultura Casa 1, associafro com sede localizada na Rua Condessa de S5o Joaquim, no 277,

Alto, Bela Vista, CEP 01320-000 C'AssociagSo'), na cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo,

conforme ata da Assembleia C,eral Extraordindria da AssociagSo realizada em 15 de janeiro de

2020, e @m prazo de mandato unificado de 3 (tr6s) anos a contar da presente data, sendo
permitida a reeleigSo, declaro aceitar minha eleigSo e assumir o compromisso de cumprir
fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de aordo @m a lei e o Estatuto Social da

AssociagSo, pelo que firmo o presente termo de posse.

S5o Paulo, 15 de jarreiro de 2020.

f;r.,.cC/^\A{zq A-
Bruno Elias Gomes de Oliveira
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ANEXO II

TERMO DE POSSE - DIRETORIA

Eu, Risaldo MagalhSes de Carvalho Junior, brasileiro, solteiro, filho de Mdrcia Elaine

Rodrigues de Grvalho e Risaldo MagalhSes de Grvalho, maior de idade, nascido em 07 de abril
de 1991, produtor cultural, portador da c6dula de irJentidade RG no 36.L70.874-9/SSP-SP, inscrito
no CPF/ME sob o no 383.399.178-03, enderego eletrOnico junin.freelas@gmail.com, residente e

domiciliado na PraEa da Rep6blica , L77, Apartamento 133, Repriblica, cidade e Estado de S5o

Paulo, CEP 010.+5-000, eleito para o cargo de Diretor de Prcjebs do Centro de Acolhida e
Cultura Casa 1, associagSo com sede localizada na Rua Condessa de S5o Joaquim, no 277, Alto,

Bela Vista, CEP 01320-000 ("AssociacSo'), na cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, conforme
ata da Assembleia Geral Extraordindria da Associa6So realizada em 15 de janeiro de 2020, e com
prazo de mandato unificado de 3 (t€s) anos a contar da presente data, sendo permitida a
reeleiE5o, declaro aceitar minha eleigSo e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os

dsreres inerentes ao meu cargo, de acordo @m a leie o Estatuto Socialda AssociaeSo, pelo que

firmo o presente termo de posse.

S5o Paulo, 15 de janeiro de 2020.
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