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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000334936

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Validade: 04/03/2017
CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10,
de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra
em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO
Razão Social: FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO
Registro CAU : 11359-0
CNPJ: 00.204.293/0001-29
Objetivo social: I- Melhorar a qualidade de vida das populações de através de ações artisticas, culturais, de ensino e
profissionailizantes;
II- Desenvolvimento sustentável econômico e social;
III- Ecodesenvolvimento;
IV- Auto-Desenvolvimento e desenvolvimento do terceiro setor, do Estado e do País, elaborando,
viabilizando colaborando, supervisionando, promovendo, gerenciamento e executando projetos e
atividades que incentivem e desenvolvam a criação de empregos e geração de renda, o atendimento
das necessidades básicas da população e a dinamização nas áreas urbanas e rurais dos setores de
habilitação, alimentação, vestuário, segurança, justiça, cidadania, energia, água, saneamento,
transporte, comunicação, saúde, esporte, educação, ensino técnico e profissionalizante, pesquisa e
extensão, ciência, tecnologia, informática, meio-ambiente, turismo trabalho, história, cultura, artes e
entretenimento e ainda das organizações governamentais e não governamentais;
V- Promover assistência social;
VI- Promover o desenvolvimento social da criança e do adolescente, realizando programas mas
voltados para a educação, a cultura, o esporte, lazer, treinamento, qualificação, requalificação e de
formação profissionalizante;
VII- Preservar, gerir, difundir e promover os valores históricos, artisticos e culturais, do acervo, das
edificações e das áreas do Museu Casa João Pinheiro, em Caeté-MG, do Espaço Cultural Israel
Pinheiro, em Brasília-DF, e seus entornos e ainda, servir de memorial a vida e ora de seu patrono.
1- Entendido como ações artisticas, culturais, de ensino e profissionalizantes, as atividades artisticas,
projetos culturais, cursos periódicos, técnicos e profissionalizantes, que atendam a demanda social e
possibilitem o desenvolvimento e a preservação das artes, da cultura e a profissionalização de
jovens e adultos.
2- Entendido como desenvolvimento sustentável econômico e social aquele que atende as
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de atendimento das futuras gerações.
3- Como ecodesenvolvimento, entenda-se aquele adaptado ao contexto próprio de cada região ou
municipio, através de esforços internos, que resultem na criação de projetos locais, com tecnologias
adequadas, dando enfase a gestão do meio ambiente.
4- Como desenvolvimento do Terceiro Setor, entenda-se no qual a sociedade se organiza na forma
de associações e fundações para manifestar idéias e atividades que atendam que atendam um
objetivo comum.
Atividades econômicas:
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
Capital social: R$ 240.426.685,00
Última atualização do capital: 10/05/2010

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Nome: YARA LANDRE MARQUES
Título:
- Arquiteto e Urbanista
Início da responsabilidade técnica: 03/04/2012
Nome: MONICA MARIA CADAVAL BEDE
Título:
- Arquiteto e Urbanista
Início da responsabilidade técnica: 10/05/2012
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: BC4Z1A
Impresso em: 08/09/2016 às 10:16:29 por: FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO, ip: 201.80.44.184

