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IDENTIFICAÇÃO

JCI Chapecó

Junior Chamber Internacional

CNPJ: 83.676.197/0001-0

Endereço: R. Quatorze de Agosto, 129 

Maria Goretti, Chapecó - SC, 89801-414

Natureza Jurídica: Sociedade sem fins lucrativos

Utilidade Pública: Municipal

Isenta da Cota Patronal INSS: Não

Título de OSCIP (Lei 9790/99): Não

Possui certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social (Lei 12.101/09): Não

Contato:

Nome: Presidente 2019 – Eduardo Chiamolera

Fone: 49 98427-0847

E-mail: presidencia@jcichapeco.org.br

Nós acreditamos:

Que a fé em Deus da sentido e finalidade à v ida;

Que a fraternidade entre os homens transcende a soberania das nações;

Que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres através da liv re iniciativa;

Que os governosdevemser de leis mais do que de homens;

Que o grande tesouro da terra está na personalidade humana;

E que servir a humanidade é a melhor obra desta v ida.

Cart a de princípios

Junior Chamber Int ernacional



PALAVRA DA 

PRESIDENTE
“A JCI é uma escola de líderes. É uma

organização de jovens líderes ativos, que
impacta a comunidade através de lideranças
Jovens. A JCI Chapeco no ano de 2019, t inha

como lema “PERMITA-SE”, fazendo com que
seus membros, t ivessem a oport unidade de se
permit ir, tanto no volunt ariado, como em
quest ões comunitárias, com assunt os
polêmicos e que não deixassem de cont ribuir

com sua opinião, com seu
empreendedorismo, entre out ras atividades
que não dominam. Todos os membros
“permit iram-se” a aprender, ensinar, errar e
evoluir, cont ribuindo com nossa comunidade e

com nossa própria evolução.
No ano de 2019 t ivemos 7 grandes projetos
macros sust entáveis, que são bem
diversificados, e trabalharam alguma
problemática da nossa comunidade. Nesse

ano fomos agraciados com a premiação da
JCI Brasil em 4 projet os, como “projetos
destaques”, cada um em sua respectiva
cat egoria.
A JCI é formada por jovens de 18 a 40 anos,

que t em como um de seus princípios que
“Servir a humanidade é a melhor obra de uma
vida”, formando novos lideres ativos que se
doam e t rabalham para melhorar sua

comunidade.”

Eduardo Chiamolera



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Participação 2019 2018

Membros ativos 63 60

Envolvidos indiretos
membros inativos, senadores
e seniores

135 139

Local das reuniões plenárias: Sede Própria

Abrangência: Municipal

Principais projetos e ações realizados pela Organização Local

2019 Rango Beer, Oratória nas Escolas, Abuse do Diálogo, Academia Local de 
Liderança, He for She, Recanto Gaudério, ADM – Administração de 

capitulos, Concurso de Debates, Concurso de Oratória

2018 Rango Beer, Oratória nas Escolas, Abuse do Diálogo, Academia Local de 
Liderança, Convenção Nacional JCI





INDICADORES
COMPOSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

2019 2018 2019 2018
Nº membros aspirantes efetivos no período 47 31 Corpo Funcional
Nº membros afastados no período 00 01 Nº de empregados CLT 1 1
Nº de mulheres 30 31 Nº de empresa terceirizados 1 1

Nº de homens 33 29 Nº de multas trabalhistas 0 0
Faixa etária dos membros: Nº de acidentes de trabalho 0 0

18 a 25 anos 15 15
26 a 35 anos 28 33
36 a 40 anos 12 12

41 a 50 anos 0 0
acima de 51 anos 0 0

Nº de membros afrodescendentes 0 0
Nº de membros com deficiência 1 1
Nº total de membros com cargo na OL 30 28

Mulheres com cargo de liderança na OL 16 15
Homens com cargo de liderança na OL 14 13

Nº de membros individuais na OL 63 60
Escolaridade dos membros:

Ensinomédio 20 20
EnsinoTécnico 0 0
Ensino Superior 29 28
Nível de especialização Lato sensu 12 11
Mestrado 2 1

- Doutorado 0 0
Pós Doutorado 0 0



BASE DE CÁLCULO

2019 2018

Receita Bruta (RB) R$ 633.880,58 R$ 668.583,46

Receita Líquida (RL) R$ 633.880,58 R$ 666.066,40

Resultado Operacional (RO) R$ 64.856,56 R$ 8.692,69

Pagamento de folha Bruta (PFB) R$ 9.654,78 R$ 9.093,68

Patrimônio R$ 156.816,63 R$ 92.762,34



2019 2018

Receitas totais

a. Receitas Governamentais
(federal, estadual e municipal) R$ 37.520,00 R$ 30.160,30

b. Doações de Pessoas Jurídicas R$ 34.458,00 R$ 0,00

c. Doações de Pessoas Físicas R$ 0,00 R$ 0,00

d. Editais de Institutos e 
Fundações
(Estrangeiro, nacional ou local)

R$ 0,00 R$ 0,00

e. Patrocínios R$ 0,00 R$ 7.833,00

f. Parcerias R$ 0,00 R$ 0,00

g. Eventos R$ 543.371,25 R$ 571.616,57

h. Prestação de serviços ou 
venda de produtos R$ 0,00 R$ 0,00

i. Receitas financeiras
(Fundos Próprios) R$ 2.969,13 R$ 0,00

j. Outras receitas
(inscrição de membros e 
locações da sede)

R$ 22.867,24 R$ 19.339,64

ORIGEM DOS RECURSOS APLICAÇÃO DOS RECURSOS

2019 2018

Despesas totais R$ 571.993,15 R$ 657.373,71

a.1. Projetos de saúde 
e bem -estar R$ 0,00 R$ 0,00

a.2. Projetos de educação R$ 24.606,45 R$ 26.344,2

a.3 . Projetos de independência
econômica e sustentabilidade R$ 0,00 R$ 0,00

b. Recursos humanos 
(salarios, beneficios e encargos) R$ 13.445,64 R$ 12.772,72

c. Despesas operacionais R$ 571.993,15 R$ 564.795,00

d. Despesas com impostos e taxas R$ 420,56 R$ 5.625,23

e. Despesas financeiras R$ 2.265,02 R$ 4.094,00

f. Capital (máquinas, instalações e
equipamentos) R$ 84.207,61 R$43.742,49

g. Outras despesas R$ 0,00 R$ 0,00





INDICADORES 

DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

2019 2018

% Frequência média dos membros nas
reuniões plenárias ocorridas no período

75,00 74,00

Assuntos/Pauta submetidos às reuniões 
plenárias

(X) Aprovação de projetos e orçamentos
(X) Capacitação dos membros

(X) Andamento dos projetos da OL
(X) Visita de entidades e parceiros

(X) Aprovação de projetos e orçamentos
(X) Capacitação dos membros

(X) Andamento dos projetos da OL
(X) Visita de entidades e parceiros

São órgãos da administração do 

capítulo

(X) Assembleia geral
(X) Conselho Diretor
(X) Conselho Fiscal

(X) Assembleia geral
(X) Conselho Diretor
(X) Conselho Fiscal

Decisões submetidas à assembleia
(X) Eleger o presidente subsequente
(X) Eleger conselho diretor
(X) Eleger conselho fiscal
(X) Aprovar ou homologar contas

(X) Eleger o presidente subsequente
(X) Eleger conselho diretor
(X) Eleger conselho fiscal
(X) Aprovar ou homologar contas

Cargos do Conselho Diretor
(X) Presidente 
(X) Passado Presidente

(X) Presidente subsequente
(X) Assessor Legal
(X) Vice Pres.Exe
(X) Vice Pres.Exe
(X) Tesoureiro
(X) Secretário
(X) Presidente JKC

(X) Presidente 
(X) Passado Presidente

(X) Presidente subsequente
(X) Assessor Legal
(X) Vice Pres.Exe
(X) Vice Pres.Exe
(X) Tesoureiro
(X) Secretário
(X) Presidente JKC





INDICADORES 

DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

2019 2018

Diretorias da OL
(X) Patrimônio
(X) Convênios e parcerias
(X) Marketing e Relações públicas
(X) Álbuns e Prêmios
(X) Negócios
(X) Convenções
(X) Retenção e Expansão

(X) Capacitação
(X) Esportes
(X) Integração
(X) Eventos
(X) Concursos
(X) Nível IV

(X) Patrimônio
(X) Convênios e parcerias
(X) Marketing e Relações públicas
(X) Álbuns e Prêmios
(X) Negócios
(X) Convenções
(X) Retenção e Expansão

(X) Capacitação
(   ) Esportes
(X) Integração
(X) Eventos
(X) Concursos
(X) Nível IV

Renovação dos cargos diretivos 
no período

(  ) 1/3
(  ) 2/3
(X) Sem renovação
( ) Total
( ) Outros

(  ) 1/3
(  ) 2/3
(X) Sem renovação
( ) Total
( ) Outros

Principais critérios para “aceitação” 
de novos membros na organização

(X) Paixão pelos valores e princípios da JCI
(X) Busca de conhecimentos e oportunidades
(X) Desejo de ajudar o próximo
(X) Tem perfil e potencial de liderança
(X) Praticar o voluntariado
(X) Coletividade e Companheirismo

(X) Paixão pelos valores e princípios da JCI
(X) Busca de conhecimentos e oportunidades
(X) Desejo de ajudar o próximo
(X) Tem perfil e potencial de liderança
(X) Praticar o voluntariado
(X) Coletividade e Companheirismo



INDICADORES 

DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

2019 2018

A gestão de risco da JCI Chapecó 
leva em consideração, os seguintes 
fatores:

(X) Ambiental

(X) Trabalhista
(X) Operacional
(X) Reputacional
(X) Comunitário
(X) Estratégico
(X) Financeiro

(X) Ambiental

(X) Trabalhista
(X) Operacional
(X) Reputacional
(X) Comunitário
(X) Estratégico
(X) Financeiro

Frequência do(s) instrumento(s) 
de prestação de contas

(  ) Diário

(  ) Semanal
(  ) Quinzenal 
(  ) Mensal
(X) Bimestral

(  ) Semestral 

(  ) Outra

(  ) Diário

(  ) Semanal
(  ) Quinzenal 
(  ) Mensal
(X) Bimestral

(  ) Semestral 

(  ) Outra
Documentos/políticas que 
norteiam a atuação da OL

(X) Estatuto Social

(X) Manual de Normas

(  ) Código de Conduta

(X) Estatuto Social

(X) Manual de Normas

(  ) Código de Conduta

Principaisparcerias e apoios
(  ) Federal

(  ) Estadual

(X) Municipal

(   ) Instit. Religiosas
(   ) ONG’s
(X) Empresas 

(   ) Outros

(  ) Federal

(  ) Estadual

(X) Municipal

(   ) Instit. Religiosas
(   ) ONG’s
(X) Empresas 

(   ) Outros





INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

Investimento para Organização Local
2019 2018

a. Manutenção da sede (l impeza, jardinagem, dedetização) R$17.749,61 R$ 38.993,45

b. Investimento com recursos humanos R$9.654,78 R$ 9.093,68

c. Encargos sociais compulsórios R$4.211,42 R$ 3.679,44

d. Contratação de prestador de serviço R$ 0,00 R$ 0,00

e. Outros R$ 0,00 R$ 0,00

Benefício para os membros
2019 2018

a. Educação 0,00 0,00

b. Capacitação e desenvolvimento profissional 2.432,00 0,00

c. Cultura 0,00 0,00

d. Alimentação 15.376,07 19.792,94

e. Esporte 0,00 0,00

f. Transporte 0,00 0,00

g. Saúde 0,00 0,00

h. Eventos nacionais: (X) Encontro Regional
(X) RNDL
( ) Congresso Mundial
( ) Conferência das Américas
(X) Convenção Nacional

(X) Encontro Regional
(X) RNDL
( ) Congresso Mundial
( ) Conferência das Américas
(X) Convenção Nacional

i. Eventos locais:

Total de membros envolvidos

(X) Final Projeto Oratória nas Escolas
(X) Rango Beer
(X) Abuse do Diálogo
(X) Desafio do Aspirante

(X) Final Projeto Oratória nas Escolas
(X) Rango Beer
(X) Abuse do Diálogo
(X) Desafio do Aspirante

j. Capacitações locais:

Total de beneficiários das capacitações ofertadas

(X) ALL
(X) Curso ADM
(X) Curso Oratória

(X) ALL
(X) Curso ADM
(X) Curso Oratória

Total de horas: 36 horas 36 horas



INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Investimento em programas,

projetos e ações voltados à comunidade:



EDUCAÇÃO

Oratória nas Escolas

Objetivo da ação: Consiste no estímulo ao estudo e reflexão dos
jovens, assim como a mobilização da sociedade, sobre temas de

preocupação mundial, tais como promoção da saúde, igualdade de

gênero, respeito, autonomia, cidadania, paz, justiça, economia, meio
ambiente, educação, segurança, entre outros. Acredita-se que com

esta iniciativa, jovens estudantes poderão formar uma consciência
crítica em relação a estes temas e contribuir de forma positiva em

suas comunidades através da propagação e multiplicação do

conhecimento. Também será possível estimular a prática de falar em
público, competência necessária para diferenciar-se no mercado de

trabalho atualmente.

Local de realização: 22 Escolas Municipais

Carga horária: 356 horas
Membros/voluntários envolvidos: Membros da JCI, professores, pais

dos alunos, alunos, voluntários da comunidade em geral.
Parceiros e apoiadores: Secretaria Municipal De Educação,

Prefeitura de Chapecó, UCEFF, CEBRAC, Sicoob, NSC TV Chapecó,

Dale Carnegie Training, Nostra Casa, Instituro Eneagrama, Dessan
Móveis, Impritec, Flor de Lis Proza e Café, Complexo Educacional

Damásio De Jesus, Credioeste, Moto Point, Duavesso Cia De Teatro,
Salão da Adriana, e Alfaiataria Mulinari.

Resultados qualitativos: O despertar do senso crítico em adolescentes
com relação ao combate da discriminação, habilidade de falar em

público, escrita e o desenvolvimento da oralidade de adolescentes.



CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

CULTURA NÃO REALIZADO

Academia Local de Liderança (ALL 2019)

Objetivo da ação: Despertar habilidades de
liderança nos membros da JCI através de um

treinamento imersivo, que envolve parte teórica,
com capacitações e palestras, e parte prática,

com ativ idades de gincana com tarefas

desafiadoras e militares, estimulando o trabalho
em equipe, líderes e liderados.

Local de realização: Chapecó/SC
Carga horária: 08 horas

Membros/voluntários envolvidos: membros

integrantes da JCI (ativos, aspirantes, seniores).
Parceiros e apoiadores: Na edição de 2019

tivemos patrocínio do mercado Super Cristo Rei,
da Flor de Lis Prosa e Café e da Real Frutas,

apoiando na alimentação, bem como de André

Pasquali, apoiando quanto ao local de
realização.

Resultados qualitativos: Os membros relataram
resultados positivos quanto à ação, com maior

união do grupo, autodesenvolvimento e

autoconhecimento, novas habilidades de líder e
liderado, como paciência, resiliência,

responsabilidade, equilíbrio e persistência.
Também recebemos o prêmio nacional de

Melhor Projeto de Desenvolvimento de

Habilidades Pessoais na Convenção Nacional da
JCI 2019 em São Paulo.



CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Concursos de Debates

Objetivo da ação: O propósito do Concurso de
Debates é o desenvolvimento de argumentação
dos membros, independentemente de suas

convicções próprias. Proporcionar aos membros
capacitação para desenvolver persuasão,
pensamento lógico, poder de síntese, trabalho em
equipe e oratória.

Local de realização: sede da JCI

Carga horária: 16 horas
Membros/voluntários envolvidos: Membros ativos e
aspirantes da JCI Chapecó.

Parceiros e apoiadores: Sim, equipe de Jurados.
Resultados qualitativos:
Capacidade crít ica, raciocínio lógico, interpretação,
trabalho em equipe, oralidade, postura e
capacidade de persuasão.

CULTURA NÃO REALIZADO

2019 2018

Valores R$ 0,00 R$ 0,00

Beneficiários
membros

ativos da JCI
membros

ativos da JCI



CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Concursos de Oratória

Objetivo da ação: Valorizar a oratória como forma
de crescimento individual com discussão de temas
de relevância nacional e internacional.

Oportunizado membros ao desafio da oralidade e
demonstrar que a oratória é conquistada e
aprimorada através do treinamento.

Local de realização: sede da JCI

Carga horária: 16 horas
Membros/voluntários envolvidos: Membros ativos e
aspirantes JCI Chapecó.
Parceiros e apoiadores: Sim, equipe de Jurados.

Resultados qualitativos: Capacidade da oralidade,
postura, interpretação e persuasão.

CULTURA NÃO REALIZADO

2019 2018

Valores R$ 0,00 R$ 0,00

Beneficiários
membros

ativos da JCI
membros

ativos da JCI



OUTROS

Rango Beer

Objetivo da ação: O projeto Fest ival Rango Beer foi criado pela
JCI Chapecó com o objet ivo de est imular a economia da
região, promover um evento de entretenimento para o

público, captar fundos para a realização de projetos sociais e
elevar a cultura na região oeste de Santa Catarina. Local:
Parque de Exposições Tancredo Neves – Efapi.
Carga Horária: 48 horas
Membros voluntários: todos

Parceiros e Apoiadores: UNOCHAPECÓ, Citroen, Hotel Ibis,
Paula Navaro, Eagle track, Bunker, Mercado Cristo Rei, FotoFun,
Sebo, VeTech, Frutas Real, Mr Cat, Ipuá(água), Locomotiva
Seguros, Antonini, TecPrint, MG Jóias, Franquiza, Diario do
Iguaçu, Inviolável, Interone, Voare, Hufer, NeoHome, Mestre

Cervejeiro Chapecó, Berwagner, BS audio, Indio geradores,
Prefeitura Municipal de Chapecó.
Resultados Qualitativos: Capacitação dos membros
part icipantes através das ações realizadas, despertando o
poder de empreendedorismo, além de promover a integração

e o trabalho em grupo. Evento com boa opção gastronômica,
cultural, que desenvolve a cultura e integra expositores,
comunidade e patrocinadores, movimentando a economia
local, gerando receita para reverter em projetos de benefício
comunitário.

2019 2018

Valores R$ 85.129,50 R$76.788,28

Beneficiários 4.255 pessoas 3.524 pessoas



OUTROS

Acampamento Farroupilha - Recanto Gaudério

Objetivo da ação: Valorizar a cultura gaúcha, promovendo
atividades voltadas ao tradicionalismo gaúcho e divulgar o
nome da JCI e seus projetos, juntos a comunidade.

Local da Realização: Parque Farroupilha Chapecó-SC

Carga Horária : 54 horas

Membros voluntários: todos

Parceiros e Apoiadores: Soldas Planalto, Coamo, Arroz
Minut inho, Bicudo lanches, Starving, Imobiliária Exata,
Construtora Dimensão, Mercado Cristo Rei e Frutas Real.

Resultados Qualitativos: Foram desenvolvidas habilidades de
liderança ; Grande parceria entre patrocinadores, e
Integração entre membros e familiares.



OUTROS

ADM – Adiministração de Capitulo

o curso ADM é voltado para capacitação interna. Administração de Capítulos, ou seja, aprender e aperfeiçoar a liderança em
equipe, para gerir projetos e voluntários.

Objetivo da ação: é que cada um dos membros perceba o seu potencial a ser aproveitado tanto dentro da OL quanto na

comunidade em que vive, através de ferramentas de trabalho em equipe, v isualizando problemas que a sua cidade enfrenta e

como solucionar liderando voluntários nos projetos de solução.

Local de realização: CETREC, centro de treinamento da Epagri em Chapecó, no Distrito Mal Bormann. (3 dias), Chapecó/SC.

Membros/voluntários envolvidos: 33 participantes de 9 cidades com capítulos da JCI do Paraná e SC. Foi instruído por 4

facilitadores, membros da JCI Brasil, Rafael Jun Mabe de São Paulo, Thaynan Mariano Costa de Florianópolis, Luciano Lizzoni de
Mal Candido Rondon e Luiza Utzig de Chapecó. Foi coordenado por Fabricio Masetto, com apoio do presidente Eduardo

Chiamolera e por mais 3 membros da JCI Chapecó. Contou também com o apoio dos funcionários do Cetrec na alimentação
e segurança.

Parceiros e apoiadores : Como é um curso oficial da JCI Brasil, nós entramos como organizadores e a JCI Brasil com todo

suporte de conteúdo e o Cetrec coma infraestrutura (pago, óbviamente).

Resultados Qualitativos: Cada um dos 33 membros participantes, intitulados como novas águias da JCI Brasil, estão
demonstrando o resultado daquela vivência no dia dia da sua OL, do seu trabalho e da sua cidade. Muitos dos que lá

estiveram esse ano assumiram cargos importantes nas suas OLs como presidentes e coordenadores de projetos e na JCI Brasil

com cargos a nível nacional. Além disso estão se destacando como exemplo de lideranças locais nas suas cidades e
conquistando muitas evoluções profissionais e pessoais.





PROJETOS DE APOIO SOCIAL

Abuse do Diálogo

Objetivo da ação: Instigar a sociedade a falar sobre o abuso
sexual infantil em Chapecó, informando todos que o
trabalho é desenvolvido pela Rede de Proteção à Criança e
Adolescente empoderando os indivíduos de informações e
incentivando-os à prática de denúncias. Através do
Concurso Abuso do diálogo nas escolas, palestras, rodas de
conversa, tabuleiro lúdico para crianças, campanha em
meios de comunicação, redes sociais e entrega de materiais
educativos
Local de realização: Chapecó/SC
Membros/voluntários envolvidos: todos
Parceiros e apoiadores: Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA), Profissionais dos CREAs
(Centro de Referência Especializado de Assistência Social,
Fórum Municipal pelo Fim da Violência e Exploração Sexual
InfantoJuvenil, Escolas Publicas e Privadas, Secretaria de
Educação de Chapecó, Professores Voluntários, Feira do
Livro de Chapecó, Caroline Arcari, Unochapecó, Yazigi
Chapecó, Ecom-br, Chaminé, Instituto Ressurgir, Livraria
Estrela, Frezzy Store, Diário do Iguaçu, Flash VIP, Arcoplex
Cinemas Chapecó, Shopping Pátio Chapecó, Chape Clinica
Integrada, Aurora Xaxim, Três desenvolvimento Humano,
Pingo arte, Up studio, Radio Chapecó, Rádio Massa FM,
OpenBox.

2019 2018

Valores R$ 23.520.36 R$ 4.814,70

Beneficiários Membros JCI e
Comunidade

Membros JCI e
Comunidade



PROJETOS DE APOIO SOCIAL

He for She

Objetivo da ação: O Projeto HeForShe, realizado através da iniciativa da Presidente
Luiza em 2019, onde a JCI Brasil foi e é signataria da inciativa promovida pela ONU, no
qual busca a igualdade de gênero sem nenhuma distinção. A JCI Chapecó promoveu,
dinâmica através da coordenação de Natália Migliorini, que manifestou um pouco dos
CJ'S sobre o que eles pensam sobre o sexo oposto, tendo interação do grupo e por fim,
encerrando com uma palestra com a Dra Flávia, sobre igualdade de gênero.
Carga Horária: 04 horas.
Local de realização : Chapecó/SC , JCI Chapecó
Membros/voluntários envolvidos: Todos
Parceiros e apoiadores : OAB Chapecó
Resultados qualitativos: Vimos claramente a empatia dos companheiros, tratando o
assunto relevante para discussão entre as plenárias, melhorando amplamente o
relacionamento interno da casa, no qual havia uma resistência, por uma cultura regional,
que trazia costumes e diferenças entre gêneros. Por fim, o projeto sempre lembrado,
pois trata se de uma tendência atual onde não se pode deixar se lado, quando se fala em
respeito mútuo entretodos, não importando o gênero, somentea igualdadedentreeles



OUTRAS INFORMAÇÕES

2019 2018

Na seleção de fornecedores, os padrões éticos e de
responsabilidade socioambientais adotados pela JCI

(  ) Não são considerados 
(  ) São exigidos
(X) São sugeridos

(  ) Não são considerados 
(  ) São exigidos
(X) São sugeridos

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela OL
foram definidos por

(  ) Conselho Diretor

(  ) Vice presidências e Diretorias
(X) Todos os membros

(  ) Conselho Diretor

(  ) Vice presidências e Diretorias
(X) Todos os membros

NOTAS EXPLICATIVAS, CASO HOUVER

* A organização é compost a por membros voluntários, sendo que, seu quadro funcional CLT cont a com
uma única colaboradora e um t erceiro.




