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ATC -ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CODEMIG
ESTATUTO SOCIAL
CAPITULO 1
Da denominação, da sede, dos fins e da duração

Artigo 12 - Rege-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais vigentes a associação
civil, sem fins lucrativos, personalidade jurídica de direito privado, suprapartidária e autônoma
denominada ATC - Associação dos Trabalhadores da Codemig, com a sigla ATC, com sede na
Rua Manaus, 467 - Bairro Santa Efigênia, no município de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
Artigo 22 - A ATC t~m por finalidades: a)promover o congraçamento dos empregados da
Codemig e demais associados, por meio de atividades de caráter social, cultural, recreativo e
desportivo; b)prestar serviços de acompanhamento do plano de assistência médico-hospitalar
dos empregados da Codemig e demais associados, contratado junto a terceiros e prestar
serviços odontológicos diretamente e com administração dos procedimentos reembolsáveis,
bem como sefl/iços assistenciais da área de saúde, mediante campanhas preventivas;
c)organizar os empregados da Codemig no sentido de defesa de interesse coletivo, por
melhores condições de vida e trabalho, representando-os junto àquela e a terceiros em geral,
inclusive por meio de intercâmbio com entidades congêneres.
Parágrafo Primeiro - É vedado à ATC qualquer atividade de ordem político-partidária, racial ou
religiosa, bem como exercer qualquer função pública.
Parágrafo Segundo - A ATC poderá, a juízo da Assembleia Geral especificamente convocada
para deliberar sobre a matéria, filiar-se a qualquer entidade regularmente constituída no país e
no exterior, a fim de alcançar os objetivos elencados neste Estatuto, podendo, inclusive, firmar
contratos e convênios de mútua cooperação e colaboração.
Artigo 32 - O prazo de duração da ATC é indeterminado, cabendo à Assembleia Geral dos
Associados deliberar sua extinção, bem como o destino do patrimônio social.
Artigo 4° - A ATC não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados ou doadores eventuais os excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social.

CAPÍTULO li
Dos associados, sua classificação, admissão e demissão, direitos e deveres e
penalidades
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Artigo 52 - A ATC terá número ilimitado de sócios, os quais não responderão, nem
mesmo subsidiariamente, pelas obrigações e responsabilidades da instituição.
Artigo 62 - Poderão associar-se e manter-se associados todos os Empregados, Diretores e
Assessores de Recrutamento Amplo da Codemig, suas subsidiárias e controladas, bem como
todos os empregados da ATC, sem distinção de sexo, raça, cor, nacionalidade, crença
religiosa, convicção política ou qualquer outra.
Parágrafo primeiro - O procedimento para associação dos empregados da CODEMIG será
feito diretamente na sede da ATC e formalizado à Gerência · de Recursos Humanos da
Companhia.
Parágrafo segundo - Todo empregado que se aposentar ou se desligar da CODEMIG ou da
ATC, sem demissão por justa causa, poderá se tornar associado aposentado/desligado, desde
que faça uma solicitação por escrito à diretoria da ATC.
Parágrafo terceiro - Todo empregado de empresa subsidiária ou coligada da CODEMIG,
poderá se tornar associado especial, desde que faça uma solicitação por escrito à diretoria da
ATC.
Parágrafo quarto - Em caso de ausência por óbito do associado de qualquer categoria, será
facultado aos cônjuges, companheiros ou pessoas a estes equiparadas, bem como aos
dependentes o direito de associação à ATC, para todos os fins de direito.
Artigo 7° - O ingresso na ATC significa adesão ao presente Estatuto e concordância com os
deveres e direitos nele contidos. Parágrafo primeiro - No caso de empregado da CODEMIG, o
formulário de autorização de descontos será encaminhado à Gerência de Recursos Humanos,
com a autorização implícita de que sejam descontados, em folha de pagamento, suas
mensalidades e seus débitos vencidos, que serão creditados automaticamente em conta
bancária da ATC. Parágrafo segundo - As mensalidades e outros débitos do associado de
outras categorias serão quitados via boleto emitido pela ATC.
Artigo 8° - A demissão do associado ocorrerá: a) a pedido do associado, mediante
requerimento ao Presidente da ATC; b) em virtude de aplicação de penalidade prevista neste
Estatuto; c) em decorrência de demissão ou desligamento do associado do quadro de
empregados e diretores da Codemig e da ATC, hipótese em que poderá se tornar, querendo,
associado especial. Parágrafo Único: Em qualquer caso de desligamento de empregado, fica
a Codemig autorizada a promover o desconto de todo o débito existente do associado, a favor
da ATC.

Artigo 9° - A demissão dos associados aposentado/desligado e especial ocorrerá: a) a pedido
do associado, mediante requerimento ao Presidente da ATC; b) em virtude de aplicação de
penalidade prevista neste Estatuto; c) em decorrência de inadimplência no pagamento das
taxas associativas, por dois meses consecutivos, sem comunicar o motivo, por escrito, à ATC.
Parágrafo Ünico: Em caso de demissão de associado especial e associado aposentado, fica a
ATC autorizada a promover o desconto de todo o débito existente do associado.
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Artigo 10° - São prerrogativas dos associados e associados aposentados/ desligados quites
com a ATC e em pleno gozo de seus direitos: a) participar das atividades da ATC e usufruir
de suas dependências e seus benefícios, tomando parte em todas as atividades e promoções
por ela realizadas, observados os respectivos regulamentos; b) votar e ser votado, em todas
as deliberações propostas e para cargos eletivos nos termos do presente Estatuto; c) discutir e
propor, às Diretorias e à Assembleia Geral, medidas em prol dos direitos e reivindicações dos
associados; d) apresentar propostas e tomar iniciativas junto à Diretoria Executiva, Conselho
Fiscal e Administrativo e demais associados no sentido de fortalecer a atuação da ATC; e)
convocar Assembleia Geral Extraordinária, nos termos deste Estatuto; f) solicitar e ter acesso,
junto aos órgãos competentes, aos livros e documentos da ATC, para exame de toda e
qualquer documentação pertencente à entidade; g) recorrer ao Conselho Fiscal e
Administrativo, quando se julgar prejudicado em seus direitos, por ato ou resolução da Diretoria
Executiva; h) representar ao Conselho Fiscal e Administrativo sobre o não cumprimento, por
parte da Diretoria Executiva, do Estatuto Social ou das deliberações tomadas em Assembleia
Geral; i) requerer, por escrito, sua exclusão do quadro de associados da ATC, a qualquer
momento.
Artigo 11º - São prerrogativas dos associados especiais quites com a ATC e em pleno gozo de
seus direitos: a) participar das atividades da ATC e usufruir de suas dependências e seus
benefícios, tomando parte em todas as atividades e promoções por ela realizadas , observados
os respectivos regulamentos; b) apresentar propostas e tomar iniciativas junto à Diretoria
Executiva, Conselho Fiscal e Administrativo e demais associados no sentido de fortalecer a
atuação da ATC; c) solicitar e ter acesso, junto aos órgãos competentes, aos livros e
documentos da ATC, para exame de toda e qualquer documentação pertencente à entidade;
d) recorrer ao Conselho Fiscal e Administrativo, quando se julgar prejudicado em seus direitos,
por ato ou resolução da Diretoria Executiva; e) requerer, por escrito, sua exclusão do quadro
de associados da ATC, a qualquer momento.
Artigo 12° - São deveres de todos os associados: a) zelar pelo bom nome da ATC e colaborar
ativamente na consecução de seus objetivos; b) observar, acatar, cumprir e fazer cumprir as
normas estatutárias e regimentais; c) acatar as decisões dos órgãos da ATC, em conformidade
com este Estatuto; d) cumprir, regular e pontualmente, com todos os compromissos assumidos
com a ATC; e) lutar, direta e indiretamente, pel.o engrandecimento moral e material da ATC; f)
não prejudicar o desenvolvimento e nem ferir o prestígio da ATC; g) cooperar com os membros
da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e Administrativo no exercício de suas funções,
adotando procedimento compatível com as finalidades da ATC; h) desempenhar devidamente
as atribuições decorrentes de funções que exerçam na ATC e/ou eventuais que vierem a
assumir; i) desempenhar, com zelo, cargos e funções delegadas; j) não usar o nome da ATC
para manifestações político-partidárias, religiosas, raciais ou em proveito próprio; 1) manter em
dia o pagamento das contribuições e outros encargos.
Artigo 13° - Os associados que infringirem qualquer dispositivo deste Estatuto ou normas
regimentais da ATC ficam sujeitos, com amplo direito de defesa, a penalidades compatíveis
com a gravidade da infração, independentemente de graduação: advertência, suspensão ou
eliminação do quadro de associados. Parágrafo Único - A aplicação das penalidades, que
ocorrerá em casos de violação dos princípios da entidade, é de competência da Diretoria
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Executiva em colegiado, salvo na hipótese de exclusão, que é de competência da Assembleia
Geral.
Artigo 14° - A imposição de penalidades a qualquer membro das Diretorias será decidida pelo
Conselho Fiscal e Administrativo, por maioria de seus membros, que, por sua vez, só poderão
ser punidos por deliberação de Assembleia Geral.
Artigo 15° - O associado responderá, nos termos deste Estatuto, por atos praticados por seus
convidados e/ou dependentes.
Artigo 16° - O associado que causar pre1uIzo material à ATC, sob qualquer forma, será
obrigado a indenizá-la, na forma determinada pela Diretoria Executiva.

Capítulo Ili
Da Administração
Artigo 17° - A ATC será dirigida pelos seguintes órgãos: 1- Assembleia Geral; li- Diretoria
Executiva; Ili- Conselho Fiscal e Administrativo. Parágrafo Único - A Instituição não remunera,
sob qualquer forma, os cargos de sua Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e
Administrativo, bem como as atividades de seus sócios, cujas atuações são inteiramente
gratuitas.

SEÇÃO 1- Da Assembleia Geral Artigo 18° - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo supremo e soberano da ATC e é
constituída por todos os associados quites com as suas obrigações e em pleno gozo de seus
direitos sociais e estatutários, com poderes para decidir sobre todos os assuntos relativos aos
objetivos, interesses, defesa e desenvolvimento da ATC. Parágrafo Único - A Assembleia
Geral será ordinária ou extraordinária.
Artigo 19° - Compete à Assembleia Geral: a) zelar pelo cumprimento dos objetivos da ATC; b)
analisar, discutir e deliberar sobre quaisquer assuntos relacionados com os fins ou interesses
da ATC, que sejam propostos pela Diretoria Executiva e/ou Conselho Fiscal e Administrativo; e)
eleger e destituir a Diretoria Executiva e respectivo Conselho Fiscal e Adm inistrativo; d)
alterar, no todo ou em parte, este Estatuto; e) dirimir, em caráter final, divergência entre a
Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal e Administrativo; f) eleger uma Junta de três sócios
para dirigir a ATC, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no caso de destituição; g) decidir sobre a
conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais; h) decidir sobre a
extinção da ATC.

Artigo 20° - A Assembleia Geral reunir-se-á: a) ordinariamente, a cada três anos, entre 01 de
junho e 31 de julho, para eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e Administrativo;
b) extraordinariamente, a qualquer tempo, para tratar de assuntos de interesse da ATC .
Parágrafo Único - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente da ATC e
também da forma a seguir, quando extraordinariamente: 1- pela Diretoria Executiva e/ou
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Conselho Fiscal e Administrativo; li - por requerimento de pelo menos 1/3 (um terço) dos
sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários.
Artigo 21° - Toda Assembleia Geral será convocada com no m1rnmo 05 (cinco) dias de
antecedência. O Edital de Convocação, com a proposta de pauta, data, horário e local, será
disponibilizado por meio eletrônico (e-mail e intranet). Parágrafo Único - Quando a Assembleia
Geral for convocada para eleger a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e Administrativo, a
antecedência referida anteriormente será de 1O (dez) dias.
Artigo 22° - A Assembleia Geral será instalada em primeira convocação com a presença de, no
mínimo, metade do número de associados efetivos, apuráveis na lista de presença à hora
fixada, ou em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número de associados, e
deliberará por maioria simples dos sócios presentes à reunião, cujas decisões serão
consignadas em ata.
Artigo 23° - A extinção da ATC, assim como o destino do patrimônio social, serão deliberados
em Assembleia Geral Extraordinária com quorum mínimo de 2/3 (dois terços) dos associados
efetivos, sendo aprovado por mais de 50% (cinquenta por cento) do número total de
associados efetivos.
Artigo 24º - A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente da ATC e, quando de sua
ausência, por qualquer um dos membros da Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal e
Administrativo presente, ou por um signatário do requerimento, na ordem citada.
Artigo 25° - Cada associado tem direito a um voto nas deliberações, sendo vedado o exercício
do voto por procuração.
Artigo 26º - A ATC adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes, a coibir
a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em
decorrência da participação nos processos decisórios.
SEÇÃO li - Da Diretoria Executiva Artigo 27° - A administração da ATC compete à Diretoria Executiva, que terá um mandato de 3
(três) anos e será composta por 5 (cinco) membros, assim designados: a) Presidente; b) VicePresidente; c) Diretor Administrativo e Sindical; d) Diretor Financeiro; e) Diretor Sociocultural.
Parágrafo Único - O mandato da Diretoria Executiva será de 3 (três) anos, sendo vedada mais
de uma reeleição dos seus membros.

Artigo 28° - Em caso de vacância, a Assembleia Geral Extraordinária, convocada
especialmente para este fim, indicará um substituto dentre os associados, para
complementação do mandato.
Artigo 29° - A Diretoria Executiva reunir-se-á sempre que convocada pelo Presidente da ATC,
ou pela maioria de seus membros, devendo ser instalada com todos os seus membros, sendo
as suas deliberações tomadas pelo voto da maioria simples.
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Artigo 30° -A Diretoria Executiva é o órgão de representação oficial da ATC.
Artigo 31° - Compete à Diretoria Executiva, coletivamente: a) administrar a ATC, de acordo com
seu estatuto, deliberando sobre todas as questões atinentes à administração da entidade;
b)cumprir e fazer cumprir as determinações do Estatuto e normas da ATC, das Assembleias
Gerais, bem como as suas próprias resoluções; e) manter intercâmbio com entidades
congêneres; d) determinar critérios para a participação da ATC no movimento sindical; e)
empreender todos os meios necessários à preservação da ATC e à consecução de seus fins; f)
manter obrigatoriamente os associados sempre informados sobre as atividades administrativas
e as iniciativas em estudo ou execução; g) trabalhar para a ampliação do intercâmbio entre os
associados; h) levar às Assembleias Gerais todas as propostas, estudos e intenções sobre
matéria de interesse da ATC; i) regulamentar as Ordens Normativas da Assembleia Geral e
emitir Ordens Executivas para disciplinar o funcionamento interno da ATC; j) agregar grupos
de apoio aos trabalhos na área de sua atuação; k) deliberar sobre as questões a ela atribuídas
neste Estatuto. Parágrafo Único - Respeitando o disposto nos artigos seguintes, os membros
da Diretoria Executiva dividirão entre si as tarefas da administração social.
Artigo 32° - Compete ao Presidente: a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
b) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; e) representar a ATC ativa,
passiva, judicial ou extrajudicialmente; d) juntamente com o Diretor Financeiro, abrir e
movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, bem como aceitar e emitir títulos de
crédito; e) assumir encargos e obrigações em nome da ATC, desde que autorizado pela
Diretoria Executiva; f) adquirir e alienar bens patrimoniais da ATC, após a aprovação da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e Administrativo; g) dar voto de qualidade em caso de
empate nas decisões em Assembleia, sem prejuízo de seu próprio voto.

Artigo 33° - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas suas ausências e
impedimentos e auxiliá-lo na execução de suas tarefas.
Artigo 34° - Compete ao Diretor Administrativo e Sindical: a) acompanhar, na defesa do
interesse e direitos dos associados, as atividades relativas à negociação de acordos coletivos
em cumprimento de sua missão institucional; b) gerir a administração do pessoal contratado e
do patrimônio da ATC, estabelecendo condições para seu controle, conservação, adaptação e
ajuste; c) administrar contratos de prestação de serviços e convênios firmados com terceiros;
d) organizar fiscalizar, responder pelo funcionamento dos serviços de assistência e benefícios
prestados pela ATC ao associado e promover estudos e pesquisas visando ao aprimoramento
e à ampliação desses serviços; e) receber e apresentar à Diretoria Executiva da ATC todas as
reivindicações, queixas e criticas dos associados relativamente aos serviços assistenciais a
eles prestados; f) acompanhar os serviços assistenciais concedidos pela Codemig aos seus
empregados, reivindicando melhorias.
Artigo 35° - Compete ao Diretor Financeiro: a) executar a administração financeira, tendo sob
seu controle e atualizados o registro das despesas e das receitas, os documentos, os livros e
os papéis da contabilidade; b) desincumbir-se de todas as obrigações fiscais e trabalhistas;
manter permanentemente atualizado o controle de pagamento das contribuições; c) assinar,
juntamente com o Presidente da ATC, todos os documentos que criem obrigações patrimoniais
para a Associação; d)elaborar previsão orçamentária e demonstração financeira para a
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apreciação da Assembleia Geral Ordinária; e) assinar, juntamente com o Presidente, cheques e
títulos de crédito, movimentando as contas bancárias.
Artigo 36° - Compete ao Diretor Sócio cultural: a) organizar, dirigir e responder pelos programas
sociais e culturais da ATC; b) organizar e implementar biblioteca própria; c) elaborar
calendário anual de atividades.
SEÇÃO Ili - Do Conselho Fiscal e Administrativo Artigo 37° - O Conselho Fiscal e Administrativo é composto por três membros, sem qualquer
vínculo empregatício, direto ou indireto, formal ou informal com a entidade, eleitos pela
Assembleia Geral, com prazo de gestão de 3 (três) anos, coincidente com o mandato da
Diretoria Executiva, permitida a reeleição, sendo o órgão que acompanhará e fiscalizará as
atividades da ATC, especialmente da Diretoria Executiva, zelando pelo cumprimento deste
Estatuto e pela correção de todos os procedimentos realizados na entidade ou em nome dela.
Artigo 38° - Compete ao Conselho Fiscal e Administrativo: a) fiscalizar as contas da Diretoria
Executiva, tendo livre acesso aos livros da ATC; b) opinar sobre as prestações de contas da
Diretoria Executiva, emitindo parecer conclusivo para o referendo da Assembleia Geral; c)
acompanhar e fiscalizar a Diretoria Executiva, no que se refere à administração dos recursos
materiais, inclusive financeiros, da entidade; d) convocar extraordinariamente a Assembleia
Geral; e) zelar pelo cumprimento deste Estatuto.
CAPÍTULO IV
Artigo 39° - A eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e Administrativo processarse-á por meio de voto direto dos associados regularmente inscritos e no pleno exercício de sua
condição de associado.
Artigo 40° - O registro da chapa com a nominativa dos candidatos para a Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal e Administrativo será realizado obedecendo aos seg·uintes prazos: a) nos cinco
dias antes da data marcada para a eleição, no caso de Assembleia Ordinária, com termo na
hora da convocação; b) na própria Assembleia Geral convocada para a eleição ou para
complementação, em caso de vacância.
Artigo 41º - A votação se processará na Assembleia Geral, que deverá ter tempo suficiente
para a coleta dos votos, seguindo-se com a apuração por parte de uma Comissão de três
membros, designados, no ato, pelo Presidente da ATC.
CAPITULO V
Da posse

Artigo 42° - Os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e Administrativo eleitos
tomarão posse no primeiro dia útil dos respectivos mandatos eletivos, mediante assinatura no
livro de posse.
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CAPÍTULO VI
Da Receita e do Patrimônio

Artigo 43° - A receita será constituída: a) pela mensalidade paga pelos associados; b) por
donativos, auxílios ou subvenções de qualquer espécie; c) por operações de crédito, aprovados
pela Diretoria Executiva; d) por produtos de campanhas financeiras; e) por outras rendas
eventuais. Parágrafo Primeiro - A mensalidade do associado será de 1% (um por cento) do seu
salário-base. Parágrafo Segundo - A mensalidade do associado aposentado/desligado e do
associado especial será de 5% (cinco por cento) do salário-mínimo vigente.
Artigo 44° - O patrimônio da ATC será constituído por todos os bens e direitos que a
Associação possui ou venha a possuir, bem como os adquiridos no exercício de suas
atividades, pelas subvenções ou doações oficiais e particulares, representado por: a) bens
móveis e imóveis; b) contribuição dos associados; c) receitas advindas do patrimônio.
Parágrafo Primeiro - Nenhum bem, móvel ou imóvel poderá ser gravado ou alienado, sem
assentimento prévio da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - As quantias recebidas como
contribuição dos associados serão aplicadas no mercado de capitais, enquanto não tiverem
sido convertidas em bens móveis e imóveis. Parágrafo Terceiro: Toda e qualquer destinação do
patrimônio será decidida por ato conjunto da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e
Administrativo, ambos representados em 2/3 (dois terços) de sua composição, à exceção da
previsão constante da previsão do parágrafo primeiro deste artigo. Parágrafo Quarto - A ATC
aplicará integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais

Artigo 45° - Somente o Presidente, desde que seja associado aposentado, poderá ter direito a
algum tipo de remuneração ou bonificação. A ATC não se confundirá com as pessoas físicas
dos seus dirigentes e associados, e estes não responderão perante terceiros quer
individualmente, quer solidariamente, por obrigações por ela assumidas, salvo aqueles atos
praticados por dolo ou má-fé.

Artigo 46° - Os associados não respondem direta, solidária ou subsidiariamente, pelas
obrigações e encargos sociais contratados pela ATC.
Artigo 47° - O exercício social e financeiro coincide com o exercício civil.
Artigo 48°- Não poderão ser admitidos, como empregados da ATC, pessoas que tenham
qualquer parentesco com membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e Administrativo.
Artigo 49° - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pelo Conselho Fiscal e
Administrativo, ad referendum da próxima Assembleia Geral.
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CAPÍTULO VIII
Das Disposições Transitórias

Artigo 50° - A Assembleia Geral de aprovação ·deste Estatuto definirá os prazos e condições
para a primeira eleição dos membros da Diretoria Executiva e primeiro Conselho Fiscal e
Administrativo.
Artigo 51° - O presente Estatuto entrará em vigor na data da sua aprovação pela Assembleia
Geral, devendo ser registrado na forma da lei.

Artigo 52° - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral.
Este estatuto foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária no dia 27 de julho de 2016.
Belo Horizonte 27 de julho de 2016.
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PRESIDENTE

ATC • ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CO
AVERBADO(A) sob o nº 189, no registro5413~~~~~-07110l2016
Belo Horõzonle, 0711012016
Emol:(6101-0) RS 84.15 TFJ: RS .33 ltt?l!.:...tt::,.-tJ'.U:,- Total: RS í 19.53
(8101-8) RS 45.09 TFJ: R 15. Rec: RS 2.70 · Total: RS 62.82

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

SELO ELETRÔNICO NºAYH13551
CÓD. SEG.:6582.5432.0642.9360
Quantidade de Atos Praticados:00011
Emot:R$ 142.30 TFJ: R$ 47.03 Total: RS 189.33
Consulta a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br

~~ltvfn!•s:

} JoS(' Nt~l NC-rl • OflcloJ

{ ] AM Paula t.'é·ri Sllvelta • {scrMntl!' Sllbstituta

' c.ldy lh't'~t'V R-odrlqu~ Metlldt')

l ) M l!l.!11 Slotkouikn Ol"s. O.!I Sllvit f ) (ditn Sllv.!1 Pinto De- Ct1N.!1ll'IO

( l José Naái Nêri • Oflcl41

{ ) Ana Paul4 Ntrl S!lwlta • Cscrevent• S11t-slltut&

EsaO\~n,os:- ( ) Eld:y \1/esley Rodrli;,<Jts tlArJde5 ( 1A.n!bb.J Sl:,xhu:s.Jm [Hu Da Sirv-, ( } Eden Smi Pinto

ATC - Rua Manaus, 445 - Santa Efigênia - Belo Horizonte
CEP: 30150-350 - Tel: (31) 3207-8845

o, Corv.,lhD

