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ATESTADO DE FUNCIONAMENTO 

 

Atesto para os devidos fins que a ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS 

DE OURO FINO, com sede a Rua Joaquim Chavasco, 805, bairro São Judas, na cidade 

de Ouro Fino, inscrita do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 29.954.910/0001-

95, está em pleno e regular funcionamento desde 10 de dezembro de 2017, sendo seu 

Estatuto devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos desta Comarca 

em 22 de janeiro de 2018, mesma data de sua inscrição no Ministério da Fazenda do 

CNPJ, cumprindo suas finalidades estatuarias e sociais no que concerne as atividades 

assistenciais, beneficentes e filantrópicas, sendo sua Diretoria com mandato para o 

quadriênio 2017/2021, constituída dos seguintes membros, que são pessoas idôneas: 

 

Presidente: SIDNEI LUIZ, brasileiro, casado, bombeiro, portador do RG n.º 

20709811-6, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 094.580.898-40, residente e 

domiciliado na Chácara Solar dos Anjos, bairro Calixto, zona rua do município 

de Ouro Fino (MG);  

Vice - Presidente: SIMONE BARBOSA DA COSTA, brasileira, divorciada, 

agente de saúde, portadora do RG n.º MG-5.145.057, e inscrito no CPF/MF sob 

o n.º 027.177.176-33, residente e domiciliada na Rua Luiz Nunes de Assis, n.º 

90, bairro São Judas no município de Ouro Fino (MG);  

1ª Secretária: ALINE OLIVEIRA NUNES BÁRBARA, brasileira, casada, 

Auxiliar faxina, portadora do RG n. 39.110.161-4, e inscrita no CPF/MF sob o 

n.º 386.158.978-83, residente e domiciliada no bairro Matão de Baixo zona rural 

do município de Ouro Fino (MG);  

2ª Secretária: SILVANA BENEDITA DA SILVA, brasileira, casada, bombeira, 

portadora do RG n.º 30.484.855-4, e inscrita no CPF sob o n.º 273.307.398-20, 

residente e domiciliado na Chácara Solar dos Anjos, bairro Calixto, zona rural 

do município de Ouro Fino (MG);  

1ª Tesoureira: QUELI DE FÁTIMA PEREIRA COSTA, brasileira, solteira, 

Auxiliar Administrativo, portadora do RG n.º 12.134.131, e inscrita no CPF/MF 

sob o n.º  068.434.516-16, residente e domiciliada na Avenida Barão do Rio 

Branco, n.º 154 – Fundos, bairro Centro no município de Ouro Fino (MG);  
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2º Tesoureiro: ANÍSIO DE SOUZA MATOSO, brasileiro, casado, funcionário 

público, portador do RG n.º 33.400.472-X, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 

031.552.746-38, residente e domiciliado na Rua Prefeito Rogério Bernardes de 

Souza, n.º 574, no município de Inconfidentes (MG);  

 

Conselho Fiscal Titular:  

1) MARCELY APARECIDA CARDOSO GONÇALVES, brasileira, casada, 

auxiliar de serviço público, portadora do RG n.º 11.541.588, e inscrita no CPF 

sob o n.º 046.837.536-85, residente e domiciliada na Rua Tiradentes, n.º 213, no 

município de Ouro Fino (MG);  

2) AGNALDO TADEU HERMÓGENES, brasileiro, casado, funcionário 

público federal, portador do RG n.º 5.719.651, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 

580.348.546-20, residente e domiciliado na Rua Kurt Wolf, n.º 475, bairro 

Parque dos Moreiras no município de Ouro Fino (MG);  

3) DANILO NUNES BÁRBARA, brasileiro, casado, serviços gerais, portador 

do RG n.º 42.349.538-0, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 068.294.196-46, 

residente e domiciliado no bairro Matão de Baixo, zona rual de do município de 

Ouro Fino (MG);  

 

Conselho Fiscal Suplente:  

1) ARIADNE HELENA DE LIMA, brasileira, divorciada, professora, portadora 

do RG sob o n.º 5.143.137, e inscrita no CPF/MF sob o n.º 715.752.436-87, 

residente e domiciliada na Rua José Lúcio Filho, n.º 11, no município de Ouro 

Fino (MG);  

2) VALDIELI DO COUTO ROSA, brasileiro, solteiro, tintureiro, portador do 

RG n.º 18.652.849, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 114.469.396-93, residente e 

domiciliado na Rua  Carmem Moreira Tomazolli, n.º 37, no município de Borda 

da Mata (MG);  

3) ANA CAROLINA MORAIS FLEMING DE ANDRADE, brasileira, casada, 

professora, portadora do RG nº 15.212.481, inscrito no CPF/MF sob o nº 

094.828.196-08, residente e domiciliado na Rua Joaquim Chavasco, nº 805, 

bairro São Judas, município de Ouro Fino-MG);  
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Diretor Voluntário: MARCOS ANTONIO PALMA, brasileiro, casado, 

motorista, portador do RG n.º 7.732.886, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 

870.315.666-49, residente e domiciliado na Rua Antônio Montagholli, n.º 53, 

bairro Parque dos Moreias, no município de Ouro Fino (MG);  

 

Comunicador social: MARCELO J. P. GUILHERME, brasileiro, solteiro, 

técnico de refrigeração, portador do RG n.º 6.608.316, e inscrito no CPF/MF sob 

o n.º 705.292.486-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Chavasco, n.º 

805, casa B, no município de Ouro Fino (MG). 

 

Atesto, outrossim, que por seu estatuto, a entidade possui caráter beneficente 

sem fins lucrativos, não remunera ou concede vantagens de qualquer forma ou a 

qualquer título, a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou 

equivalentes; não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou 

parcelas de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto, o destino do patrimônio 

remanescente, na hipótese de dissolução, irá para entidade congênere inscrita nos 

conselhos de Assistência Social, ou Entidade Pública; a aplicação integral de sua renda, 

recursos e eventuais resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção 

e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, em território nacional; presta serviço 

gratuito, permanente e sem qualquer discriminação de clientela nos projetos, programas, 

benefícios e serviços de Assistência Social; prioriza ações voltadas para Assistência 

Social; requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados; as fontes de 

recursos para sua manutenção e as competências exclusivas a Assembleia Geral.  

 

Ouro Fino, 15 de agosto de 2018. 
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