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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
COMARCA DE ITAPEMIRIM 

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFICIO 

Registro de Imóveis, Protesto de Tltulos e Anexos 

Marcelo Loureiro Nascimento 
OFICIAL 

CERTIDÃO ..................................................... 
CERTIFICO e dou fé, que acha-se 

registrado neste Cartório, no lU!!GIS'l'RO CIVIL DAS PESSOAS 

JURÍDICAS, sob o nº. 340, no Lvº. A/5, às fla. 66, em data de 17 

(dezessete} de novembro de 2016, o Estatuto da "IGREJA MISSIONÁRIA 

ALIANÇA CCM DEUS EH ITAPEMIRIMn, situada na Rua Jerônimo Monteiro, 

nº 464 - Centro, Itapemirim - ES, é uma entidade Religiosa de 

direito privado, sem fins lucrativos, constituída por tempo 

indeterminado, · com o número ilimitado de membros; sendo a sua 

primeira diretoria composta pelos seguintes membros: PRESIDENTE: 

Paulo Roberto Ignácio Coelho - CPF nº. 766.509.287-04; VICE-

PUSIDEN'l'E: Washington Gomes Tanure - CPF nº. 106.374.377-05; 

PllIMBID SECRETÁRIA: Luciene Rocha dos Santos Tanure - CPF nº. 

083.300.827-76; SEGUNDA SECRETÁRIA: Valéri_a Pereira Gomes Coelho -

CPF nº. 032.613.537-59; PRIMEIRA TESOUREIRA: Valéria Pereira Gomes 

Coelho - CPF nº. 032.613.537-59; SEGUNDO TESOUREIRO: Washington 

Gomes Tanure - CPF nº. 106.374.377-05. QUE revendo a Av. 1-340 em 

data de 05 (cinco) de abril de 2019, encontrei ata da 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . segue no verso ......... . 

11míiii;iíiliii111 



.......... continuação . ......................................... . 
Assembléia Extraordinária realizada aos vinte e quatro (24) dias 

do mês de fevereiro de 2018 e Estatuto aqui arquivados, onde 

consta a alteração do At. 5° parágrafo 1° do Estatuto.//////////// 

ITAPEMIRIM - ES, 11 (onze) de - DEZEMBRO - de 2019.//////// 

1 
1 

Poder Judiciário do Estado do Espirita Santo 
Selo Digital de Fiscalização 

021378 HJH190201228 
Pedido n• 581 em 11/12/2019 

1 Emolumentoa: R$31,37 -Taxas: R$9,47 
Total: RS40,84 

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br 
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A 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
COMARCA DE ITAPEMIRIM 

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO 

Registro de Imóveis, Protesto de Títulos e Anexos 

Marcelo Loureiro Nascimento 
OFICIAL 

Rua Amohiloguio de Moreno N' 201 Loja A CENTRO !tapemirim - ES CEP 29330-000 TEL. {28} 3529-5369 

CERTIDÃO ······························--·--·-·----··· 
' CERTIFICO e dou fé, que acha-se averbado 

neste Cart ór i o, no REGISTRO •~ .SSOAS JURÍDICAS, sob o nº . 

r,. . 
01 . ·l > 5 , no registro nº 340, no Lv" . A{ ;,, às fls. 66, em data de O 

(c i nco ) de abril de 2019, a ata · d a Ass.embléia Extraordinária da . . ' 
"IGREJA MISSIONÁRIA ALIANÇA COM DEUS . EM'° ITAPEMIRIM", situada na .. ~:os,. 
Rua Jerõnimo Monteiro, nº 464 - Centro, Itapemirim - ES, realizada 

aos v inte e quatro (24) 

i ntui to de reformar o 

·-~,., ~---dias do mês de fevereiro de 2018, com o 
~- ,, , .=.•.-

seu est -a t uto; \ idepois 
} 

de todas as 

formalidades legais e de praxe, f o i ap r ovada por unanimidade a 
' 

alteração do At . 5° parágrafo 1° do Estatutó'.J ;//////////////////A 

ITAPEMJ:RIM - ES, OS (cinco) da - A B ~ - I L 7 de 2019.///////////// 

ARC~ M · ... • \ 
OFICIAL r ; :~ 

Cll!l'Õiu0 D01'0FJC\OllfIT.IIIS • ' 
ATO N' 25f.i?019-CGJ/ES 

Poder Judiciário dÕEstado do Espírito Santo 
Selo Digital de Fiscalização 

1 1 

021378 WN180301718 
Pedido n• S20 em 0S/04/201 g 

Emolumentos: 
Taxa.: 
Total: 

R$28.98 
R$8,76 

R$37,73 
li li) . 

n \. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.1?r 

• 

3' TABELIONATd PE NOTAI .E ITAPEMIRIM 
1 O' nº 27 . Tel : ( 28)3529-81 78 

AUTENTICA cô ia , ra rodu lo ftal do 

Ta•• 

li) iii:~õi
10
50Lm~~~~$Rli~ ICflHlffllz;~~::::. t. M P..'. NOA IN VA LI D A 1: S Tlt D O C U M EN T O 

Emolumtnto1· RS 2,118 Enca 
Con1iit1 11.tenticidadl em www. 
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Ilustríssimo Sr. Oficial do Cartório doPrimeiro Oficio - Registro de Imóveis e An .,. ) 

do Município e Comarca de ltapemirim - E. Santo. 

Paulo Roberto lgnácio Coelho, inscrito no CPF 

nº 766.509.287 - 04,brasileiro,casado,residente em ltapemirim - Centro - ES -
abaixo assinado,vem com o devido respeito e acatamento à presença de V. S

11
, 

requerer dessa Serventia Registral de ltapemirim - E. Santo, que se designe 
mandar averbar a Ata da Igreja Missionária Aliança com Deus, no lvº A/5,fls. 66, 

sob nº 340, em anexo. 

N. Termos 

Pede e E. Deferimento. 

.. 
ltapemirim - ES. riJ1' de t4--1f o 

. /~j~:~j,f3~~-7~~:hôF1 °. 
' . PrlÇ;l~Jot6 ~ .'2.CtdJO·. T.W.r(ll)Jm-"117',;,Ceii: .. 

Reconheço por semelhança a(s · iraa(s ... 
E!.lf}

1 
e dou fé. ú TestQ da verdade. 

Itape11ri1 -ES, · 29 de aarço d~ 2019:-i4:15: 
7 

. .. aulo oerg10 dos !Tuíítos-S1Iva-\ilibsfitü'1_,õ-·--:;#.;z;.::Z.~~~~ 
Selo: 024091,!ITE1905.003021 ~sulte auten 
Qtd 1 - Eeollll'?!ltos: Rt :i,3 •. Taxas: R$ 

- - - • • • • • - p • •• 
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ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇAO DO ESTATUTO\\t V Jj) 

IGREJA MISSIONÁRIA ALIANÇA COM DEUS 

Ata da Assembléia Extraordinária no dia 24 de fevereiro de 2019, para alteração do 
Estatuto da IMAD,registro civil das pessoas jurídicas sob nº340,no lvº A/5, às fls 66, 
no Templo da Igreja Missionária Aliança com Deus sediada na rua Jerônimo 
Monteiro,464, Centro de ltapemirim,E.S,onde foi iniciada a sessão às 9h. A diretoria 
assim constituída de PASTOR PRESIDENTE: Paulo Roberto lgnácio Coelho - CPF nº 
766.509.287 - 04; VICE - PRESIDENTE: Washington Gomes Tanure- CPF.nº 
106.374.377 - 05; PRIMEIRA SECRETÁRIA: Luciene Rocha dos Santos Tanure - CPF.n º 
083.300.827 - 76; PRIMEIRA TESOUREIRA: Valéria Pereira Gomes êoelho - CPF.nº 
032.613.537 - 59. A 1ª secretária fez a leitura do Estatuto, apresentando assim, a 
necessidade da alteração na parte da Pastoral do art.5°,parágrafo 1 º. Em vista que 
não houve nenhuma manifestação negativa,e assim,aprovado por unanimidade. 
Portanto,o parágrafo transcrito, que o pastor Presidente da Igreja, não possuí 
sustento, nem verba estatutária,fixada sob a receita bruta arrecadada,sendo assim, 

não haverá remuneração ao mesmo. 

O orador se pronunciou, estando tudo da Lei e da ordem, a palavra retornou ao 

pastor Presidente que procedeu o encerramento ás 10.30h. 

Como nada mais foi tratado, eu a 1ª secretária Luciene Rocha dos Santos Tanure 
CPF ci tado anteriormente,lavrei a presente Ata, que depois de lida e achada 
conform e,e assinada por quem é de direito. 

ltapemirim, 24 de fevereiro de 2019. 

PASTOR PRESIDENTE ( Paulo Roberto lgnácio Coelho) 

I 
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ATA DE PRESENÇA EM ANEXO DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA\\ . , 

IGREJA MISSSIONÁRIA ALIANÇA COM DEUS . 

Ao dia 24 do mês de fevereiro de 2019, foi realizada reunião extraordinária 
legitimando a participar da reunião,a diretoria,obreiros e membros,sediada na rua 

Jerônimo Monteiro, 464, Centro de ltapemirim - ES. 

Presidida e iniciada a reunião com agradecimento de todos os presentes,logo após 
exposto o motivo e ponto da pauta da reunião, a alteração do estatuto art. 5º, 
parágrafo lº, da Pastoral que foi aprovado por unanimidade, nada mais a ser 
discutido ou deliberado, o pastor Presidente dá por encerrada a Assembléia 
Extraordinária. Eu, Paulo Roberto lgnácio Coelho,lavrei a presente Ata assinada por 

mim e pelos demais participantes. 

Lista de Presença 

W Af,Hr f'I G'mN (~IYlF.5 1A: NVíJG 

L) C' 1 f NE MC H:A :))')_5 SW:im~ 

. ... 



IGREJA MISSIONÁRIA ALIANÇA COM DEUS EM ITAPEMIRIM 

Rua Jerônimo Monteiro, 464,Centro, ltapemirim, Espírito Santo-ES - CEP: 29.330-000 

Tel: 028-3529-5952 

ESTATUTO 

DA ENTIDADE RELIGIOSA DE DIREITO PRIVADO E SEUS FINS: 
ART 1º - Esta Entidade religiosa terá o nome oficial de: IGREJA MISSIONÁRIA ALIANÇA COM DEUS 
EM ITAPEMIRIM, com base jurídica na Constituição Federal, tem por finalidade pregar o evangelho 
do nosso Senhor Jesus Cristo, em prestar culto a Deus em espírito e em verdade, batizar em águas 
os conversos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagrar os filhos dos crentes, ensinar 
os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras Sagradas na pureza e na integridade, bem 
como promover a aplicação dos princípios e fraternidade cristã, assim como o crescimento de seus 
membros na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, orar pelos enfermos, promover 
movimentos de evangelização e cura divina, come também motivação para o despertar espiritual, 

em todo t erritório nacional e no estrangeiro, esta é uma instituição sem fins lucrativos. 

Parágrafo 1° - A IGREjA MISSIONÁRIA ALIANÇA COM DEUS EM ITAPEMIRIM manterá os laços de 
amor fra tern al com as demais instituições religiosas adoradoras do nosso Senhor Jesus Cristo. 
Parágrafo 2º - A IGREJA MISSIONÁRIA ALIANÇA COM DEUS EM ITAPEMIRIM, terá sede e foro 
jurídico nesta cidade na rua Jerônimo Monteiro, nº464, Centro, ltapemirim -Espírito Santo-E$ - CEP: 

29.330-000, e observará as regras de fé emanadas da Bíblia Sagrada. 
Parágrafo 3º - A IGREJA MISSIONÁRIA ALIANÇA COM DEUS EM ITAPEMIRIM, iniciará suas 

atividades a partir do registro deste ato, e seu prazo de duração é indeterminado. 

DOS MEMBROS: 
ART 2° - São membros desta Igreja, os crentes em Jesus Cristo, batizados, com bom testemunho de 

fé . 
Parágrafo 1º - Os membros desta Igreja, contribuirão voluntariamente para o sustento pastoral, 

manutenção do patrimônio e as despesas gerais. 
Parágrafo 2º - Os membros desta igreja não responderão subsidiariamente por obrigações 

contraídas pela Igreja, mas responderão esta por intermédio de sua diretoria. 
Parágrafo 3º - O membro que não andar de acordo com a doutrina que a palavra de Deus 
recomenda, será disciplinado pela mesma, e seu nome será desligado do rol de membros. 

DA DIRETORIA: 
ART 3º - A lGREJA MISSIONÁRIA ALIANÇA COM DEUS EM ITA PEMIRIM, terá uma diretoria 
composta de um presidente por tempo indeterminado, 

. .- - -. 
:~fi~~~i~ -

assessorado por quatro membros 
,l 

?a\f it1a -~{ÕÍ1~ena üome~ 
Q.t.6/ES 24006 
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nomeados entre os cargos de: vice-presidente, dois secretários e dois tesoureiros, os qu 
0
1,0 °'º 

nomeados pelo presidente de acordo com a Assembleia Ordiná; ia para o exercício das funções por 
5 (cinco) anos, podendo estas terem seus prazos renovados enquanto bem servirem a esta 
instituição ou assim os desejarem, fundamentado nos preceitos religiosos e nos atos institucionais 

da entidade. 

Parágrafo 1 º - Ao presidente compete representar a Igreja em juízo e/ou fora dele, assinando com 
o primeiro tesoureiro todos os documentos referentes ao patrimônio da institu ição. 
Parágrafo 2º - Ao Vice-Presidente compete, representar o Presidente em seus impedimentos. 
Parágrafo 3º - Ao Primeiro-Secretário compete lavrar as Atas da Igreja em livro próprio, assim como 

assinar documentos que se tornam necessários junto com o Presidente. 
Parágrafo 4º - Ao Segundo-Secretário compete substituir o primeiro em seus impedimentos. 
Parágrafo 5º - Ao Primeiro-Tesoureiro compete guardar os valores da Igreja, zelando pelos bens 
escriturando-os em livros próprios e dando periodicamente relatórios financeiros a Igreja, assim 
como assinar com o Presidente e o Vice-Presidente, todos os documentos referentes ao patrimônio 

da instituição. 
Parágrafo 6º - Ao Segundo -Tesoureiro compete substituir o primeiro em seus impedimentos. 

DO PATRIMÓNIO: 
ART 4º - A IGREJA MISSIONÁRIA ALIANÇA COM DEUS EM ITAPEMIRIM, terá seu patrimônio 
constituído de ofertas, dízimos e doações, originária de sua sede e/ou filiadas assim como de 
t erceiros e qualquer outro tipo de renda permitida por Lei; bens moveis e imóveis, tangíve is e 
in tangíveis, pelo qual serão escriturados em livros próprios e administrados pela diretoria, não 

podendo ser alienados em beneficio de terceiros. 

DA PASTORAL: 
ART 5° - O oficio pastoral não constitui emprego, antes é um dom glorioso de Deus aos seus 
escolhidos (S. João 15:16, Efésios 4:11), contudo dizem as sagradas escrituras: "Os que administram 

0 
que é sagrado comam do que é do templo, e os que anunciam o evangelho, vivam do evangelho", 

(ICo 9:13,14), assim a Igreja cuidará do sustento pastoral dos ministros, em se dedicarem 
inteiramente à obra do evangelho, ou que tem feito venham a ser jubilados por inva lidez 
permanente ou velhice. A concessão do benefício porém, é condicionado as disponibil idades 
financeiras da Igreja e não constituirão vinculo empregatício não assegurando aos beneficiários 0 

direito de reivindicarem administrativamente ou judicialmente. Sendo porém concedido a forma 
prioí itária aos jubilados por invalidez ou ve_lhice; ao pastor Presidente da Igreja e aos demais 

ministros de forma incondicional. 
Parágrafo 1 º - O pastor Presidente da lgreja,não possuí sustento, nem verba estatutária, fixada 
sobre a receita bruta arrecadada, sendo assim, nãô há remuneração ao mesmo. 

DO PRESIDENTE 



ART 6º - O Presidente poderá perder o mandato no caso de pecado consumado, 
escrito ou verbalmente, invalidez permanente ou falecimento. 
Parágrafo único - No caso de invalidez permanente, ou falecimento do presidente, assumira a 
presidência o vice-presidente. · 

DOS ESTABELECIMENTOS 
ART 7º - São filiais desta Igreja as congregações por ela organizadas, ou recebidas, em união, as 
quais passarão a reger-se pelas disposições deste Estatuto, e su_bmissas ao seu ministério. 
Parágrafo único: Recebida uma filial, 0 seu acervo patrimonial"é arrolado e incluído no da Igreja e 

lavrada a respectiva Ata. · 

DA DISSOLUÇÃO 
ART 8º - Indissolúvel em sua constituição espiritual, visto que é o corpo de Cristo, (Col 1:24 e Ef 
1:23}, a Igreja poderá todavia, a ser dissolvida em sua organização social, caso em que não terão 
direito ou parte no seu patrimônio, os membros ou doadores, revertendo o mesmo em beneficio 
de instituição congênere, a critério da Assembleia Geral e uma vez solvido, todos os seus 
compromissos financeiros, e no caso decisão, passará a parte fiel às disposições deste estatuto. 

DOS CASOS OMISSOS 
ART 9º - Os casos omissos serão resolvidos pelo ministério, ou pela Assembleia Geral 
Extraordinária, respeitando o ato Estatutário desta Entidade Religiosa, levando-se em conta a 
legislação em vigor, elegendo-se o foro do Espírito Santo, com renuncia expressa a qualquer outro 
para dirimir quaisquer questões existentes ou vier a existir por ventura não sanadas através de 

Assembleia Geral Extraordinária. 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 
ART 10!! - A Assembleia Geral será constituída de todos os membros da Igreja Sede em 
comunhão presentes na hora da convocação e é o órgão de decisão soberano da igreja. 

Parágrafo 1 º - Com fins deliberativos a Assembléia Geral se reunirá em caráter ordinário para: 
Ser informada do movimento financeiro e administrativo da Igreja; Aprovar a cada cinco anos, os 
candidatos indicados pelo Pastor Presidente para ocuparem cargos na Diretoria. 

Parágrafo 2° - A Assembléia Geral se reunirá em caráter extraordinário para: 
Aprovar, em caso de vacância, a escolha do Presidente da Igreja; Aprovar a reforma deste Estatuto. 
§1 º - A Assembléia Geral é constituída peles membros da igreja, sendo o seu poder soberano, e 

necessário maioria simples por votos de aclamação de seus membros presentes, em comunhão, 
para aprovação das proposições apresentadas na reunião. 
§2° - Para aprovação da reforma deste Estatuto será exigido quórum mínimo dos membros dos 
presentes na Asscmbléia Geral e posteriormente registrado em cartório desta Comarca. 
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Parágrafo Único -Todas as assembleias, para serem válidas, terão que ser realizadas na Igreja ~ 

presididas pelo Pastor Presidente. 

DO ATO FINAL 
ART 11° - Este Estatuto, aprovado em A.G.E em 07 de Outubro de 2016, poderá ser reformado no 
todo ou em parte a qualquer temp~ pela Assembleia Geral, desde que a reforma não implique em 

mudanças dos princípios doutrinários ou das finalidades a que se destina a Igreja. 

Espírito Santo, ltapemirim, 07 de Outubro de 2016. 

\ ·. PAULO ROBERTO IGNÁCIO COELHO 
; __ . CPF: 766.509.287-04 

Pastor-Presidente 

' .. 
LU CIENE RO.CHA DOS SANTOS TANURE 

CPF: 083.300.827-76 
Primeira-Secretária 

VALÉRIA PEREIRA GOMES COELHO 

CPF: 032.613.537-59 
Primeira-Tesoureira 

/" 

I' 

,. / .j, 'i' ,),--:--~ 
WASHINGTON ,GOMES TANURE 

CPF: 106'::374.377-05 
Vice-presidente 

VALÉRIA PEREIRA GOMES COELHO 

CPF: 032.613.537-59 
Segu nda-Secretá ri a 

. ~;::.--

;{:~ : .. \ ,.:::,.--;;.=~42 -:-~ :.~:~::·-- . 

WASHINGTÓN GOMES TANURE . 

CPF: 106.374.377-05 
Segundo-Tesoureiro 



Rl!GISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIOICAS 
,\/ur,·6'/11 L1111n!lru ,\c,,wim•'"'" 

RI.IA.~: !t ~lt,IIIO n' 201, LOJI A, Clf!n , i11W""~, ES • CEI" 29 
C!RTlflCO t dou ft. que Hlt titulo foi 

PrOIOCOiaOO 10b o n• 2 ±:J: 
AverbaQO sob o n" L 3 i./ Ô 
J)2J~_;Ja.Í.9 . 

ITAPEMI IM • ES 

L' B, ' d., ;J. Fls 
O'l, 

L' il IS: Fls 'b. 
~)~- ,; ~ 

ARCEl.D LOUREIRO NASCIMENTO 
OFICIAL 

C/.RTORt0001' 0fiC!O DE!TAPS\IRil.16 
ATO N" 2512019· CGJIES 

,i 
· Poder Judiciãrio do Estado do Espirita Santo 

Selo Digital de Fiscalização 
021378 WN180301714 

Registrado sob n• 340 em 05/04/2019 li 

1 Emolumentos: R$159,98 
Taxas: R$48,00 : 

1 Total: R$207,98 1 

1,·consulte autenticidade em www t· · b · • J8S.JUS. r 1 

• • - · - · --· ·-· ··· --- - --- - - - - - -- - -- - - - - _ _ 1 



CÂMARA MUNICIPAL DE 
ITAPEM IRIM 
-- POD ER LEGISLATIVO - -

DECLARAÇÃO 

Rua Adiles André, s/n'l 
Bairro Serra Mar 

ltapemirim-ES 
CEP: 29.330-000 

Fone/Fax: (28) 3529-5108 
E-mail : camara@ca maraitapemírim.es.gov.br 

v 

Declaro ,Para os devidos fins, que a IGREJA 
MISSIONARIA ALIANÇA COM DEUS EM ITAPEMIRIM, 
CNPJ n°. 26.661.035/0001-65, situada na Rua Jeronimo 
Monteiro, 464, Centro, Itapemirim-ES, CEP 29.330-000, 
está em pleno funcionamento a mais de 02 (dois) anos, 
prestando relevantes serviços de utilidade pública, 
sendo os serviços desinteressado e gratuito e toda a 
coletividade. 

Itapemirim-ES, 12 de dezembro de 2018. 

r ~C)~ )~ ç~, 
F'ABIO DOS SANTOS PEREfü 

Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim 

CÂMA RA M UN JClPAt CONTROLADORIA 
www c.:imara it .1 pcm iri m.cs .gov.br/ http://controladoria.camaraitapcmi ri m .es.gov.br/ port al/ 

PRODUÇÃO LEGISLATIVA 

www.splo nline.eom.br/camarait.:apemirim/ 

j 
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"Viáa em Cristo" 
'P,u, Jlfe~anáro áa Conceiçao Sacramento, 6rasifeiro casaáo <Presúfente áa 
IIgreja P.vangé{icajl.ssem6feia áe (l)eus, :M.inistéria áe Itapemirim "'Viáa 
em Cristo fucalizaáo na JI. 'v". Cristiano (])ias Lopes, C:N<P 17. 734 
594/00001-80, Jl. testo a atuação áa Igreja :M.issionáriaJl.{iança com (l)eus 
em Itapemirim, ser uma entúíaáe que promove ações refevantes na 
fucafzáaáe áe I tapemirim-PS e região. 

Itapemírim, 02 áe janeiro áe 2020 fi \ 

/ f / , / 
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Rua Padre ancio, n• 27 . el: (28)3529-5484 

Reconheço por sem lha ça a firmI de ALEXBANDRO DA 
CONCEI A • .. 02101120Ío. Em Test /J"~ verdade. ltapem,nm-ES, 

r., ' 
i::., RODOLPH \ 

Selo Digital: •~te 
EmOlumentos : RS 5,48 Enca To\ I: R$ 7,12 d -
Conslite autenticidade em www.tjes .jus.br lP e 11 

1 

LJ;/~ ~/J 
<Pr. <Prefutenté: JI.Te~ Sacramento: 

\ 
CNPJ. 1. 734 594/ 0001- 80 - CEMADES - CGADB Lei 10.825/03 RG244 _ CEP 29.330.000 - ITAPEMIRIM, ES 



Declaração 

A igreja Missionária aliança com Deus em ltapemirim, inscrita no CNPJ: 
26.661.035/0001-65, situada na Rua Jerônimo Monteiro, Nº 464, centro 

ltapemirim, na Pessoa do seu Representante legal, o Senhor Paulo 
I 

Roberto lgnácio Coelho, inscrito no CPF: 766.509.287-04, e do RG: 
4.154.793-ES, residente e domiciliado; na Rua argentino Fonseca, Nº180, 
centro, ltapemirim, DECLARA para os devidos fins que todos que exercem 
cargos dentro da instituição não recebem nenhum tipo de renumeração 
sejam eles(Salário, gratificação, ajuda de custo), todos exercem os seus 

devidos cargos sem nenhum tipo de ajuda econômica. 

ltapemirim-ES-21/11/2018 

Paulo Roberto lgnácio Coelho 

CPF: 766.509.287-04 

" ' . . - · 
1111D CARfÓRJO DE N OTAS ESCRIVANIA 3º ÜFÍCIO .1·.·· ..... ..._a./;:,::5-(;,'.f!?a,so, - e _ l 

• Recootieço por saelhan a · "" , 
CIEJ«l1 .e dou II\Ml~o--.dl1 lt 

.: 0012 ·i 
' 

9td 1 - flolllll!lltos: R$ 112 Taxas: R$ 1, 
\ 
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CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE ITAPEMIRIM / ES . REGISTRO CIVIL DE PESSOA .JURIDICA 

Serventia Extrajudicial do 1 ° Ofício 

CNPJ: 11.495.955/0001-83 

J 

WINDSOR BELING ANTUNES ! 

TABELIÃ~ I 

1 

_J 

Recebi de IGREJA MISSIONARIA ALIANCA COM DEUS EM ITAPEMIRIM a importância de R$35,98 (TRINTA E CINCO 
REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme descriminado abaixo : 

RECIBO DOS EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS DE REGISTRO 

Pedido nº 495 Recepcionado em : 22/11/2018 

TABELA ITEM LETRA ATO PRATICADO 

03 1 A Certidões ( 1 ) 

03 IV Buscas (O) 

03 IX Processamento de Dados (1) 

1 03 1 B Faces (0) 

03 Ili Conferência de Reprodução (1) ---- ---
03 VIII Digi talização (O) - 03 V Dcsarquivamcnto (1) 

- -
03 V Publica Forma (1) 

~- -

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 
Selo Digital de Fiscalização 

Nº 021378 DAX1802-02259 
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br 

Wh1. 

VALOR FUNEPJ 

R$11,38 R$1,14 

R$0,00 R$0,00 

R$5,88 R$0,59 

R$0,00 R$0,00 

R$2,29 R$0,23 

R$0,00 R$0,00 

R$2,29 R$0,23 

R$5,88 R$0,59 

Emitida em: 22/11/2018 

FADESPES ISS FUNEMP 

R$0,57 R$0,57 R$0,57 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 

R$0,29 R$0,29 R$0,29 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 

R$0,00 R$0,11 R$0,11 

R$0,11 R$0,00 R$0,00 

R$0,11 R$0 ,11 R$0,11 

R$0,29 R$0 ,29 R$0,29 

-r -· 

FUNCAD TOTAL 1 
1 

1 
1 

R$0,57 R$14 ,80 
=2..,,......------

R$0,00 R$0,00 

R$0,29 R$7,63 

R$0,00 R$0,00 

RS0 ,11 R$2,9 si 
R$0,00 R$0,0 

RS0,11 ! R$2,9 
-

RS0,29
1 

R$7,6 31 


