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Assessoria Legistatioa

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 01/2020.

DECLARA

DE

UTll..IDADE PÚBLICA A

ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
DO
GUARUJÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. 10• Pelos relevantes serviços prestado aos associados e a comunidade do
distrito de Varzea da Onça de Quixadá, fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Guarujá, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,
apartidária, destinada a promover a defesa dos direitos sociais, registrada no cartório de
2° oficio de Quixadá de registro de pessoa jurídica sob o N° de Ordem 434 do livro 5,
folhas 106 em 21/02/2005 e inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob
o N° 00.773.737/0001-47.
Art.

r. Este

Câmara

projeto entrará em vigor na data de sua publicação.

Municipal de Quixadá-CE,

em 04 de Fevereiro de

2020.
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REPÚBLICA

Federal do Brasil

FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO

COMPROVANTE

DE INSCRIÇAO

00.773.737/0001-47
MATRIZ

DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRA L

DATADEABERTURA

17/08/1995

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO
TíTULO

DOS MORADORES

DO ESTABELECIMENTO

(NOME

DO GUARUJA

DE FANTASIA)

********
CODIGO

E DESCRIÇAO

DA ATIVIDADE

94.30-8-00 - Atividades
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

ECONÓMICA

PRINCIPAL

de associações de defesa de direitos sociais

DAS ATIVIDADES

ECONOMICAS

SECUNDÁRIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Ati"idades associativas não especificadas anteriormente
CODIGO

E DESCRiÇÃO

DA NATUREZA

399-9 - Associação

I

FAZ GUARUJA

I

I 63.900-002
I
ENDmEço

I

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA DA ONCA

ELETRONICO

ENTE FEDERATIVO

I

I

LOGRADOURO

CEP

r>

JURIDICA

Privada

SITUAÇAO

RESPONSÁVEL

I

COMPLEMENTO

AG CORREIOS

. QUIXADA

I

TELEFONE

(EFR)

DATA DA SITUAÇÃO

CADASTRAL

ATIVA
MOTIVO

CADASTRA

L

03/11/2005
DE SITUAÇÃO

SITUAÇAO

.I ********

GUARUJA

MUNIClplO

CADASTRAL

ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO

ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n? 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 2.5/10/2019 às 07:45:04 (data e hora de Brasflia).
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PRIMEIRO - O item "c" do Artigo 2º passará a ter a seguinte redação: "c) Promover em conjunto com os
moradores o combate à carestia e à melhoria das condições de vida dos moradores de Guarujá e
circunvizinhanças;"
SEGUNDO - Parágrafo Único do Artigo 4º será revogado e referido artigo passará a ter quatro parágrafos
com a seguinte redação:

º-

"Parágrafo 1
A admissão de associado será feita através de convite por um dos associados ou
espontaneamente, desde que o novo associado esteja de acordo com o estatuto da associação. A sua
admissão do associado será submetida à aprovação pela diretoria;
Parágrafo 2º - O associado será demitido da associação pela diretoria, com decisão da maioria absoluta de
seus membros, cabendo recurso para a assembléia geral convocada para este fim, nos seguintes casos: A
pedido do próprio associado; Deixar de ter domicílio e residência no municipio de Quixadá; Que não
cumprir o determinado no estatuto da associação; Que desrespeitar os membros da diretoria da
associação; Que não comparecer a cinco a assembléias gerais consecutivas;
Parágrafo 3º - O associado será excluído pela diretoria, com decisão da maioria absoluta de sues
membros, cabendo recurso. para a assembléia geral convocada par este fim, nos seguintes casos: Quando
tenha sido suspenso por três vezes no lapso de um ano; Que contrariar o estatuto e advertido venha a
reincidir na mesma falta; Em caso de agressões pessoais e corporais aos membros da diretoria; Fizer uso
do cargo" que ocupa para o seu próprio beneficio ou de outrem; Danificar, por ação ou omissão, o
patrimônio da associação;
Parágrafo 4º - Os pedidos de demissão e exclusão de associado serão apresentados, por escrito, ao
presidente da associação e este convocará a diretoria para apreciação e decisão da demissão ou exclusão
do associado. Os recursos serão apresentados, por escrito, ao presidente da associação e este convocará a
assembléia geral, no prazo de dez dias, para apreciação e decisão do recurso."
TERCEIRO - Ao Artigo 6º será acrescido o Parágrafo Único com a seguinte redação: "Parágrafo Único Os associados que infringirem o estatuto, as decisões da assembléia geral e as normas internas da
associação sofreram as seguintes penalidades: a) Advertência - quando o associado deixar de cumprir as
normas estatutárias e as decisões da assembléia geral e ter comportamento inadequado na associação; b)
Suspensão - quando houver reincidência, após ter sido advertido, no cumprimento das normas estatutárias
e decisões da assembléia geral e prática de atos prejudiciais à associação e aos associados; c) Exclusão após ter sido suspensão por três vezes no lapso de um ano, apresentar comportamento e prática de atos
contrários ao estatuto da associação, danificar, por ação ou omissão, o patrimônio da associação, praticar
qualquer crime no âmbito da associação."
QUARTO - Será acrescida ao Artigo 7Q a letra "d" e o Parágrafo Único, com as seguintes redações: "d)
Alterar o estatuto da associação." "Parágrafo Único - Para as deliberações de referentes a destituições
dos administradores e alteração do estatuto da associação será exigido o voto concorde de 2/3 dos
presentes à assem~léia geral e~pe.cialmente convocada pa:a estes finl,-?JRIIt.BPo~foen~o81~A~W~lfer.t«ij,l(l
pnmerra convocaçao, sem a maiona absoluta de seus associados, ou coM~
i~r'~rtli~~~oes
seguintes. Este mesmo sistema será adotado para a dissolução da
.
" Gonl«e com o original
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SEXTO - O Parágrafo Quarto do Artigo 9º passará a ter a seguinte redação: ''Parágrafo

Quarto - A

diretoria será formada por um presidente, um vice-presidente, um 1Q secretário, um 2º secretário, um 1Q
tesoureiro, um z2 tesoureiro e três suplentes da diretoria."
SÉTIMO - Ao Artigo será acrescido o Parágrafo óª com a seguinte redação: "A duração dos mandatos da
diretoria e do conselho fiscal serão determinados pela assembléia geral que os elegeu, não podendo os
mandatos terem durações diferentes."
OITAVO - Ao Artigo 9º será acrescido o Parágrafo 72 com a seguinte redação: "Parágrafo Sexto Compete a diretoria: a) Fazer cumprir as normas estatutárias e as decisões da assembléia geral; b)
Coordenar as atividades da associação e distribuir tarefas entre os membros da mesma; c) Planejar e
executar atividades e serviços da associação e acompanhar os resultados."
NONO - O Artigo 13º passará a ter a seguinte redação:
"I - Compete ao Presidente:
a) Presidir as assembléias gerais e as reuniões da diretoria;
b) Assinar convênios com entidades públicas e privadas para execução de programas de interesse da
associação;
c) Representar a associação, ativa e passivamente, com campo judicial e extrajudicial;
d) Assinar, juntamente com o tesoureiro, os cheques, recibos e demais documentos contábeis;
e) Apresentar resumo das atividades da diretoria nas assembléias gerais;
f) Contratar empregados e assinar contratos;
g) Apresentar nas assembléias gerais, juntamente com o tesoureiro, balancetes e balanços da
associação;
GAArOJW) )~ OFíCIO • AUT~NTiCACÃ(
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II - Compete ao Vice-presidente:
a) Substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos eventuais;
b) Assumir o cargo de presidente no caso de renuncia do titular;
c) Acompanhar e auxiliar o presidente nas suas atividades;
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Ill - Compete ao lº Tesoureiro:
a) Receber as contribuições dos associados e firmar recibos;
b) Assinar cheques, recibos e demais documentos contábeis;
c) Efetuar os pagamentos depois de autorizados pelo presidente;
d) Assinar, juntamente com o presidente, balancetes e balanços financeiros e contábeis;
e) Organizar e conservar sob sua responsabilidade todos os valores da associação;
f) Verificar os saldos de caixa e comunicar ao presidente o resultado da verificação;
g) Apresentar, mensalmente, à diretoria e nas assembléias gerais as receitas e despesas;
a) Zelar pelo material e s~viços da tesouraria, contabilidade e das rendas da associação;
IV - Compete ao 2º Tesoureiro:
a) Auxiliar o 12 tesoureiro nas suas atividades;
b) Substituir o 1Q tesoureiro nas suas faltas e impedimentos eventuais;
c) Substituir o 1Q tesoureiro quando este estiver de licença ou for afastado de suas funções;
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V - Compete ao 1- Secretário:
,.' sIJBs1mno
a) Redigir e ler as atas das reuniões da diretoria e das assembléias;
b) Assinar, juntamente com o presidente, os documentos da associação;
c) Manter em dia os expedientes e ter sob sua guarda os materiais da secretaria;
d) Apresentar o relatório anual das atividades da associação nas assembléias gerais;
o

, •

VI - Compete ao 2º Secretario:
a) Auxiliar os trabalhos do 1º Secretário;

º

b) Substituir o 1 Secretário nas suas faltas e impedimentos eventuais;
"VII - A diretoria se reunirá todas as primeiras quartas-feiras de cada mês."
DÉCIMO - Ao Artigo 152 será acrescido o Parágrafo Único e sete incisos, com a seguinte redação:
"Parágrafo Único - O Conselho Fiscal é formado por três membros efetivos e por três suplentes, eleitos e
empossados pela assembléia geral. Por ocasião da 1ª reunião do Conselho Fiscal será escolhido um
coordenador pelos próprios membros do conselho e o coordenador ficará incumbido de convocar as
próximas reuniões, dirigir os traba1hos e indicar um secretário a ser escolhido entre os demais membros
do conselho, que seguirão os seguintes critérios:
I - Na ausência eventual de qualquer membro do Conselho Fiscal, será convocado um dos suplentes, com
iguais direitos e deveres, para substituí-Io;
II - As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser convocadas pela assembléia geral, por qualquer membro
da diretoria e do conselho fiscal e, ainda, por 2% dos associados, através de requerimento escrito dirigido
ao coordenador do Conselho Fiscal e este convocará a reunião no prazo de dez dias;
Ill - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão em livro de ata próprio do conselho e serão
tomadas por maioria simples de seus membros.
IV - O Conselho Fiscal tem competência para solicitar, fiscalizar e exarar parecer sobre:
a) Todos os atos praticados pela diretoria;
b) Atos de qualquer associado, membro da diretoria e do próprio Conselho Fiscal;
c) Serviços e atos de empregados e procuradores da associação;
d) Controle físico e contábil de numerário e de estoques;
e) Relação de associados, clientes, fornecedores da associação;
f) Documentação de qualquer natureza, contratos, convênios e programas firmados e executados pela
associação;
g) Convocar assembléia geral;
h) Emitir parecer sobre balancetes, relatórios e balanços;
i) Verificar tos os livros e documentação da associação;
j) Conferir a movimentação financeira da associação;
1) Conferir as receitas e despesas da associação;
m) Receber reclamações dos associados e providenciar as medidas nel~essáriGsCsfl!lrl
V - Para o exercício de suas funções os membros do Conselho Fiscal terão acessos a toda
entações,
bens, serviços, contas e demais instrumentos, sem ser necessário solicitação à diretoria para as
averiguações no desempenho de suas atribuições.
VI - O associado não pode exercer, cumulativamente, cargo na diretoria e no conselho fiscal.

"VII - O Conselho Fiscal se reúne com a diretoria e livremente uma vez por mês."
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DÉCIMO PRIMEIRO - Ao estatuto da associação será acrescido o Artigo 18 com a seguinte redação:
"Artigo 182 - O patrimônio da associação será constituído por: a) Bens móveis e imóveis que sejam
adquiridos pela associação; b) Legados e doações; c) Outros haveres transferidos para a associação;"
DÉCIMO SEGUNDO - Ao estatuto da associação será acrescido o Artigo 1g!l com a seguinte redação: "A
associação será mantida pelos seguintes recursos: a) Contribuições dos associados; b) Repasse de verbas
oriundas de convênios; c) Subvenções dos poderes públicos; d) Auxílios fornecidos através de programas
de cooperação de órgãos nacionais e internacionais; e) Rendas oriundas de exploração de bens e serviços
da associação."

DÉCIMO TERCEIRO - O estatuto original continua inalterado em todos os seus termos. naquilo que não
foi alterado pelo presente aditivo, formando os dois instrumentos um todo único e indivisível.
DÉCIMO QUARTO - A referida alteração foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária realizada no
dia 20 de fevereiro de 2005.
Quixadá-Ce., 20 de fevereiro de 2005.
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a Marlene Rola
Presidente

a Lima

Antônia Mana Tavares da Silva

1ª Secretária
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associados perguntaram

se não era melhor fazer logo uma nova eleição, então foi perguntado

aos diretores e eles disseram como quem manda são os associados perguntado

se alguém se

candidatava algum cargo, ninguém quis, C. Paulo perguntou se não poderia continuar
que estava e todos concordaram,

e foi eleito e empossada até novembro

do jeito

de dois mil e vinte e

dois. Assim a reunião foi dada como encerrada e eu lavrei a presente Ata.

Guarujá.08/10/2019

A nova diretoria ficou assim formada:

Presidente
Maria Marlene Holanda Lima - Aposentada

Cpf.413.570.193-00
RG.20080980S6880
Res : Fazenda Guarujá

Vice-Presidente
Maria Eusete Ferreira Fernandes - Aposentada

Cpf. 194.858.082-91
RG.96006019323
Res: Vila Guarujá

1 Secretário
0

Antonia Maria Tavares da Silva - Pensionista

Cpf.443.793.313-34
RG.2003005116541
Res: Sítio Guarujá

r Esmerindo

Tavares de Sousa - Agricultor aposentado

Cpf.473.484.883-15
RG.12182480
Res: Sítio Guarujá

3 José Olavo da Silva - Agricultor aposentado
0

Cpf.443.749.093-20
RG.35797782
Res: Fazenda Santa Luzia - Várzea da Onça

Suplentes
1 Rosana Ventura Alves da Silva - Viúva pensionista
0

Cpf.915.755.673-34
RG.318082906
Res: Lagoa do Mulungú

2 Maurício Batista da Silva - Agricultor aposentado
0

Cpf. 222.072.283-04
RG.77095684
Res: Lagoa de São José - Tapuiará

3 Ana Maria Moreira da Silva - Viúva aposentada
0

Cpf.431.223.703-44
RG.1221387
Res: Lagoa de São José - Tapuiará

Guarujá. 08/10/2019

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
GUARUJÁ. CNPJ: 00.773.737/0001-47
Ao Oitavo dia do mês de Outubro de 2019, as 16:00horas, na sede situada na Fazenda Guarujá,
S/N, nesta cidade de <)uixadá, Estado do Ceará, Várzea da Onça, CEP 63900-002 reuniram-se
os membros da Associação dos Moradores do Guarujá. Assumiu a presidência dos trabalhos da
Sra. Maria Marlene Holanda Lima, que convidou a mim, Antonia Maria Tavares da Silva, para
secretariá-Ia. Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidenta solicitou-me

que fizesse a leitura da

Ordem do Dia, cujo teor é o cargo de 1° Tesoureira; Vacância do cargo de
exercer as funções

administrativas

acerca do assunto,

os membros

deliberaram,

por unanimidade

e financeiras
examinaram

perante

2007522543-8,

Tesoureira,

a associação, e, após discussões

os itens constantes

da Ordem

do Dia e

de votos, aceitar o pedido de renúncia da Sra Maria Janaina

Sales de Sousa, brasileira, casada, dona de casa, portadora
SSP-CE, emitida em 04/03/2013,

residente e domiciliada

r

da cédula de identidade

RG n°

e inscrita no CPF sob o n° 060.152.573-69,

na Vila Guarujá, na cidade de Quixadá-CE, CEP 63927-000. Ao cargo de

1° Tesoureira, para o qual foi eleito nos termos da reunião realizada em 07 de Julho de 2016. A
vacância do cargo de 1° Tesoureira,
Moradores

do Guarujá será preenchida

casada, Artesã, portador
18/03/2008

conforme

o 13° artigo do estatuto

da Associação dos

pela Sra. Paula Patrício Barbosa da Silva, brasileira,

da cédula de identidade

e inscrito no CPF 021.555.613-50,

RG n° 2004014070123,

residente e domiciliada

SSP-CE,emitida em

na Vila Guarujá, S/N, na

cidade de Quixadá-CE, CEP 63927-000. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e
aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes, Quixadá, 08 de outubro de 2019.
Então a nova diretoria ficou assim formada:
Presidente
Maria Marlene Holanda Lima - Aposentada, Casada, Brasileira
Cpf.413.570.193-00
RG. 2008098056880

SSP-CE

Res : Fazenda Guarujá, S/N, Várzea da Onça, Quixadá-CE, 63900-002

Vice-Presidente
Maria Eusete Ferreira Fernandes - Aposentada, Casada, Brasileira
Cpf. 194.858.082-91
RG. 96006019323 SSP-CE
Res: Vila Guarujá, S/N, Várzea da Onça, Quixadá-CE, 63927-000
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CARtóRIO DO r OFiCIO DE QUJXADÁ- Cl
RfGISTRO OE PESSOAJURIDICA

ASSOClACAO DOS MOMDORBS

DO GUARUJA.

1 Secretário
0

Antonia Maria Tavares da Silva - Agricultora, Viúva, Brasileira
Cpf. 443.793.313-34
RG. 2003005116541 SSP-CE
Res: Sítio Guarujá, S/N/ Tapuiara, Quixadá-CE, 63935-000
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r Secretário
Maria Leiliane Rafael de Oliveira - Artesã, Solteira, Brasileira
Cpf. 021.866.563-61
RG. 2001098152989 SSP-CE
Res: Sítio Guarujá, S/N, Tapuiara, Quixadá-CE, 63927-000

r Tesoureira
Pauta Patrício Barbosa da Silva - Artesã, Casada, Brasileira
Cpf. 021.555.613-50
RG. 2004014070123

SSP-CE

Res: Vila Guarujá, S/N, Várzea da Onça, Quixadá-CE, 63927-000

r Tesoureira
Marlene Sales de Sousa Silva - Agricultora,

Casada, Brasileira

Cpf. 792.288.693-87
RG. 2006015012808 SSP-CE
Res: Vila Guarujá, S/N, Várzea da Onça, Quixadá-CE, 63927-000

CARTÓIllO DO 2' oJ1tao DE QUlXADÁ - CE
REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

RPJ
ASSOCIhCt\O

UVRO

Á-28 FOLHA

262V

ATO CONS1TTUTIVO

OOS MOKADORES

166
DO GUARUlA.

AVERBA Ao
DATA 2lIl\12019
N"DEORDEM

2m
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Conselho Fiscal
1 José Otávio Lima - Agricultor aposentado, Casado, Brasileiro
0

Cpf. 473.486.073-49
RG. 84323484 SSP
Res: Sítio São Jose, S/N, Tapuiara, Quixadá-CE, 63935-000

2 Esmerindo Tavares de Sousa - Agricultor aposentado, Casado, Brasileiro
0

Cpf.473.484.883-15
RG. 12182480 SSP
Res: Sítio Guarujá, S/N, Tapuiara, Quixadá-CE, 63935-000

3° José Olavo da Silva - Agricultor aposentado, Divorciado, Brasileiro
Cpf.443.749.093-20
RG. 35797782 SSP
Res: Fazenda Santa Luzia, S/N, Várzea da Onça, Quixadá-CE, 63927-000

Suplentes

Rosana Ventura Alves da Silva - Agricultora, Viúva, Brasileira
Cpf. 915.755.673-34
RG. 318082906 SSP
Res: Lagoa do Mulungú, S/N, Várzea da Onça, Quixadá-CE, 63927-000

Mauricio Batista da Silva - Agricultor aposentado, Casado, Brasileiro
Cpf. 222.072.283-04
RG. 77095684 SSP-CE
Res: lagoa de São José, S/N, Tapuiara, Quixadá-CE, 63935-000

Ana Maria Moreira da Silva - Agricultora, Viúva, Brasileira
Cpf. 431.223.703-44
RG. 1221387 SSP-CE
Res: lagoa de São José, S/N, Tapuiara, Quixadá-CE, 63935-000

Guarujá, ao oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. 08/10/2019
Hoje, eu, Marlene Holanda
CARTÓRIO DO r OFICIO DE QUlXADÁ - Ct:
REGlSTRO

RPI
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A ASSOCIAÇÃO·

DOS

MORADORES

DO

GUARUJÁ,

CNPJ

00.773.737/0001-47,

necessita, com URGÊNCIA, do seguinte documento:

ATO DE RECONHECIMENTO

DE UTILIDADE

PÚBLICA MUNICIPAL

publicada

no

Diário Oficial do Município.

A Associação dos Moradores do Guarujá é uma instituição sem fins lucrativos, que
foi formalmente constituída em 14 de novembro de 1990 e com CNPJ desde 17/08/1995.
Inicialmente,

tínhamos

como objetivo fortalecer

a comunidade

para tentar conseguir

energia elétrica para a região.
A AMG tem 102 (cento e dois) associados efetivos, num total de aproximadamente
500 (quinhentas) pessoas beneficiadas diretamente, isso num raio 20 (vinte) quilômetros.
Os

associados

são,

em

sua

grande

maioria,

afrodescendentes,

de

baixa

escolaridade e renda. São famílias que têm uma pequena casa humilde encravada numa
mísera gleba de terra (geralmente, apenas um quintal). Sobrevivem da agricultura, de
umas poucas aposentadorias e dos programas sociais do governo.
Na localidade, há escola até o ensino fundamental

e posto de saúde. Para os

alunos do ensino médio existe transporte escolar para a sede do município.
saneamento

Não há

básico nem coleta de lixo. O grande problema da localidade é a falta de

emprego e oportunidade de ganhar dinheiro (mesmo o mínimo necessário para garantir a
dignidade da pessoa humana). Essa situação acaba forçando o êxodo rural.
Nossa instituição não tinha dinheiro algum. Sempre cobramos uma mensalidade
dos associados

para manutenção

como pagar contador, xerox, taxas, mas o valor

arrecadado nem de longe é suficiente para as despesas mínimas, visto que, embora o
valor da mensalidade seja muito pequeno, muitos não têm condições de contribuir.
Realizamos uma parceria com o governo do estado do Ceará através do programa
Sua Nota Vale Dinheiro. Essa parceria se iniciou em 2005 e viabilizou várias conquistas

para a comunidade:
•

sede própria equipada

com carteiras,

quadro branco, TV, OVO, ventiladores,

gelágua e banheiro;
•

construção

de

oportunidades

um salão

de

beleza

comunitário

e renda para os moradores,

com

o objetivo

de gerar

além de elevar a autoestima

da

população;
construção

e equrpaqern

de uma biblioteca

comunitária

com computador

e

impressora (que em 2005 era o único computador da região);
•

construção e viabilização da manutenção de hortas no quintal dos associados.

•

No entanto, dessa parceria,o

resultado mais comemorado

cisternas de placa para captação e armazenamento
projeto concluído,
capacidade

é a construção

de

de água. Nesta data, com o

estamos com 124 cisternas de 12.000 (doze mil) litros de

cada. Além das cisternas, fornecemos

graças a esse projeto que conseguimos

a água. Ressalte-se

que foi

minimizar os problemas resultantes do

longo período de estiagem que tanto tem judiado do povo que reside na zona rural
do sertão central cearense.
Nossa Associação dos Moradores do Guarujá foi escolhida para uma pesquisa de
Mestrado

de uma Universidade

experiência

com esse trabalho

reconhecido

no município

da Flórida

nos Estados

na área da educação

de Quixadá

entre

as outras

Unidos
fiscal,

por causa dessa

aliás, trabalho

comunidades,

bem

federações,

comércios, repartições públicas e pela sociedade em geral.
A Associação dos Moradores do Guarujá busca, através de reuniões e palestras,
integrar o grupo e envolver toda comunidade, de tal forma que seja criado e possibilitado
um ambiente

agradável,

saudável

e sustentável

que

viabilize

e até

incentive

a

permanência do sertanejo na zona rural, evitando que se mudem para as favelas das
cidades.
Com isso conseguimos

não apenas tirar pessoas do mundo das drogas, da

prostituição e do crime: conseguimos evitar que elas se insiram nesse caminho sem volta,
realizando um trabalho preventivo capaz de salvar vidas e manter famílias agregadas
pelos bons sentimentos.
-r>;

Para conseguirem esse objetivo tão nobre, reforçamos e estimulamos habilidades
múltiplas que podem fazer com que o habitante da zona rural (independente de gênero,
idade ou escolaridade) possa ter renda e manter-se em seu habitat natural, sem depender
das intempéries da natureza, buscando parcerias e cursos profissionalizantes

compatíveis

com suas condições, de tal forma que já foram ministrados cursos de:
•

inseminação artificial,

•

silagem,

•

caprinocultura, ovinocultura, apicultura,

•

construção e manutenção de hortas,
cabelereiro, manicure, depilação, maquiagem, dentre outros.

Hoje, como cada associado já tem sua cisterna em casa, estamos em andamento
com o PROJETO

FUXICO

PARA CIDADANIA.

Trata-se

de um projeto de cunho

ambiental, social e financeiro.
•

1.NA ÁREA AMBIENTAL:

deseja

conscientizar

a população

para o descarte

responsável de resíduos, priorizando pela reutilização, de tal forma que produtos
que seriam jogados no meio ambiente como um poluidor sejam utilizados para
confecção de artesanatos simples e barato que tenham utilidade no dia a dia das
pessoas (Ex.: produção de puff's a partir de garrafas pet e pneus; produção de
brinquedos de garrafas pet; confecção de tapetes de retalhos de tecido ...)
•

2. NA ÁREA DA SAÚDE: a partir da conscientização,
ambiente

mais saudável

ao descartar

as pessoas terão um meio

com responsabilidade

seus

resíduos,

evitando contaminação das águas, do solo e evitando a proliferação de doenças
causadas por vetores que se acumulam nos monturos;
3. NA ÁREA SOCIAL:

melhorar

o relacionamento

das pessoas

através

dos

encontros, das palestras, dos momentos festivos, das feiras, além de empoderar as
pessoas através do conhecimento e de práticas de cidadania;
•

4. NA ÁREA FINANCEIRA: melhorar a renda das famílias envolvidas por meio do
valor recebido na venda dos produtos;

•

5. NA ÁREA DOS RELACIONAMENTOS:

melhorar os vínculos de afetividade e de

amizade entre os membros da comunidade e destes com a sociedade em geral,
estimulando a prática da solidariedade social solidária.
Essa Campanha Sua Nota Vale Dinheiro foi uma bênção em nossas vidas porque
nos trouxe muitos benefícios. Tivemos algumas dificuldades com a parte burocrática e
com toda dinâmica

da Campanha:

arrecadar

notas, organizar, digitar, fazer projeto,

executar, prestar contas ...
O fato é que esse dinheiro recebido foi todo revertido em prol da comunidade. O
que muito nos deixa feliz é a possibilidade de resgatar, através dos nossos projetos, a
BONDADE que existe no ser humano.
As pessoas são boas, gostam de contribuir. Quando elas conhecem

nossos

projetos se identificam e sentem prazer em ajudar. Sempre somos abordados por alguém,
às vezes até desconhecidos, que nos param na rua para entregar um pacote de cupons
fiscais, uma bijuteria quebrada, copos de geleia ou requeijão, potes de sorvete, tudo
material que reutilizamos nos nossos artesanatos.
Sem contar, é claro, com as pessoas

que compram

representa uma grande ajuda para nossos artesãos.

nossa produção,

que

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO GUARUJÁ
CNPJ 00.773.737/0001-47
Localidade de Guarujá, Distrito Várzea da Onça Quixadá-CE
Fones (88) 9 9608 1975 e (88) 9 9952 98 00
IDENTIFICAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

A Associação

dos Moradores do Guarujá com sede na localidade de

Guarujá, Distrito de Várzea da Onça, Quixadá - Ceará, é uma organização não
governamental,

sem fins lucrativos, que foi formalmente constituída em 14 de

novembro de 1990. Inicialmente, o objetivo era fortalecer a comunidade para
tentar conseguir energia elétrica para a região.
Da fundação
categoria

até os dias atuais,

dos trabalhadores

habitantes

daquela

região

rurais
como

várias

buscando
um todo.

sempre

do programa

sementes)

Safra (tão importante

fortaleceram

melhorias

Conseguimos,

organizar os beneficiários
e do Garantia

conquistas

a

para os

por exemplo,

hora de plantar (horas de trator e
no período de estiagem).

Possibilitamos a organização da documentação para comprovação da condição
de trabalhador rural, viabilizando a aposentadoria junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.
Por meio de uma parceria com o governo do estado do Ceará através do
programa

Sua Nota Vale Dinheiro,

criado em dezembro

de 2004, pela

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, visando combater a sonegação de
impostos, conseguimos várias conquistas para a comunidade:
•

sede

própria

equipada

com

carteiras,

quadro

branco,

TV,

OVO,

ventiladores, gelágua e banheiro;
•

construção de um salão de beleza comunitário com o objetivo de gerar
oportunidades e renda para os moradores, além de elevar a autoestima
da população;

•

construção e equipagem de uma biblioteca comunitária com computador
e impressora (que em 2005 era o único computador da região);

•

construção
associados.

e viabilização

da manutenção

de hortas no quintal dos

No entanto,

dessa

parceria,

o resultado

mais comemorado

é a

construção de cisternas de placa para captação e armazenamento de água de
chuva. Foram 104 (cento e quatro) cisternas de 12.000 (doze mil) litros de
capacidade cada. Além das cisternas, fornecemos a água quando do período
de seca. Ressalte-se que foi graças a esse projeto que é possível minimizar os
problemas resultantes do longo período de estiagem que tanto tem judiado do
povo que reside na zona rural do sertão central cearense.
Os associados são, em sua grande maioria, afrodescendentes, de baixa
escolaridade e renda. São famílias que têm uma pequena casa humilde
encravada numa mísera gleba de terra (geralmente, apenas um quintal).
Sobrevivem da agricultura, de umas poucas aposentadorias e dos programas
sociais do governo.
Na localidade, há escola até o ensino fundamental e posto de saúde.
Para os alunos do ensino médio existe transporte escolar para a sede do
município. Não há saneamento básico nem coleta de lixo. O grande problema
da localidade é a falta de emprego e oportunidade de ganhar dinheiro (mesmo
o mínimo necessário para garantir a dignidade da pessoa humana). Essa
situação acaba forçando o êxodo rural.
Diante desse contexto, a Associação dos Moradores do Guarujá busca,
através de reuniões e palestras, integrar o grupo e envolver toda comunidade,
de tal forma que seja criado e possibilitado um ambiente agradável, saudável e
sustentável que viabilize e até incentive a permanência do sertanejo na zona
,~

rural. Com isso conseguimos não apenas tirar pessoas do mundo das drogas,
da prostituição e do crime: conseguimos evitar que elas se insiram nesse
caminho sem volta, realizando um trabalho preventivo capaz de salvar vidas e
manter famílias agregadas pelos bons sentimentos.
Para conseguirmos esse objetivo tão nobre, reforçamos e estimulamos
habilidades múltiplas que podem fazer com que o habitante da zona rural
(independente de gênero, idade ou escolaridade) possa ter renda e manter-se
em seu habitat natural, sem depender das intempéries da natureza, buscando
parcerias e cursos profissionalizantes compatíveis com suas condições, de tal
forma que já foram ministrados cursos de: inseminação artificial, silagem,
caprinocultura, ovinocultura, apicultura, construção e manutenção de hortas,
cabelereiro, manicure, depilação, maquiagem, dentre outros.

A diretoria da Associação

é composta

por agricultores,

aposentados,

servidores públicos, autônomos, prestadores de serviços e professores, todos
residentes

nas localidades

pessoas que trabalhamos

circunvizinhas
voluntariamente

à sede da Associação.
buscando

organizar

Somos

a vida em

comunidade e tentando trazer melhorias para todos.
A Associação
geográfica

dos

Moradores

do

Guarujá

apresenta

nas residências das pessoas da comunidade,

proximidade

em grande parte,

existem vilinhas compostas de até vinte casas bem próximas umas das outras.
Esse é um aspecto fundamental para fortalecer a convivência social e cultural,
e possibilitar

a troca

de experiências

entre

as famílias

no tocante

à

religiosidade, festas tradicionais, times de futebol e práticas de ajuda mútua.
r>

Atualmente,

realizamos o PROJETO FUXICO PARA CIDADANIA

que

atua em diversas áreas:
1. NA ÁREA AMBIENTAL:

deseja conscientizar

a população

para o

descarte responsável de resíduos, priorizando pela reutilização, de tal forma
que produtos que seriam jogados no meio ambiente como um poluidor sejam
utilizados para confecção de artesanatos simples e barato que tenham utilidade
no dia a dia das pessoas (Ex.: produção de puff's a partir de garrafas pet e
pneus; produção de brinquedos

de garrafas pet; confecção

de tapetes de

retalhos de tecido ...)
2. NA ÁREA DA SAÚDE: a partir da conscientização,

as pessoas terão

um meio ambiente mais saudável ao descartar com responsabilidade

seus

resíduos, evitando contaminação das águas, do solo e evitando a proliferação
de doenças causadas por vetores que se acumulam nos monturos;
3. NA ÁREA SOCIAL: melhorar o relacionamento das pessoas através
dos encontros,

das palestras, dos momentos festivos, das feiras, além de

empoderar as pessoas através do conhecimento e de práticas de cidadania;
4. NA ÁREA FINANCEIRA:

melhorar a renda das famílias envolvidas

por meio do valor recebido na venda dos produtos;
5. NA ÁREA

DOS RELACIONAMENTOS:

melhorar

os vínculos

de

afetividade e de amizade entre os membros da comunidade e destes com a
sociedade em geral, estimulando a prática da solidariedade social solidária.

A

Associação

dos Moradores do Guarujá realiza reuniões ordinárias

toda primeira quinta-feira do mês. Sistematicamente:
•

realiza confraternização

no início do ano com realização de jantar

e entrega de brindes;
•

realiza festinha comemorativa do dia das mães e dia dos pais;

•

contribui para festa das crianças no colégio local;

•

sorteia cestas básicas;

•

apoia a festa de natal com distribuição de presentes;

•

contribui para o bom funcionamento do Posto de Saúde;

•

contribui com custeio de passagens para equipes que participam
de reunião Paroquial;

•

realiza manutenção da Capela local.

Temos parceria

com a Federação

das Associações,

Secretaria

da

Agricultura e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e participamos do Conselho
do Idoso na Secretaria de Ação Social.
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cÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

A~sessuria Legislatíua

PARECER

$r"

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a analise do
Projeto de Lei do Legislativo N° 0112020, de iniciativa da vereadora
Maria Roselene Buriti Lima, declarando de utilidade pública a associação
dos moradores do Guarujá, e comprovou que a mesma presta relevantes
serviços sociais para os associados e comunidade do distrito de Varzea da
Onça e vota pela aprovação do projeto.
Câmara Municipal de Quixadá-CE, em 05 de Fevereiro de
2020.
COMISSÃO DE LEGISLA

AEREDA

ÃO

Relatora

