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CERTIDÃO

C E R T 1 F I C Q e dou fé, que nos termos do artigo 45 da Lei 10.406/02, e na

forma dos artigos 114 e 119, da Lei n. 6.015/73, em data de 14 de maio de 1984, foi

conferida personalidade jurídica a UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS

ANIMAIS — SECÇÃO DE ITAPETININGA, entidade'civil com sede e foro jurídico

atualmente na Rua Otávio Ferreira de Almeida, 36, Vila Mazzei, em Itapetininga,

conforme registro em microfilme nº 1.039, neste. Ofício de Registro Civil de

Pessoas Jurídicas. *** *** *** *** ***

CERTIFIÇO MAIg que, o estatuto social inicial e ata de posse da administração, cujo

inteiro teor consta das xerocópias inclusas, que são partes integrantes desta certidão,

com as alterações feitas em 20 de janeiro de 2000, registrada emM

e a última em 20 de agosto de 2009, registrada em microfilme n. 4987 encontra—se

em vigor até a presente data. *** *** *** ***

O referido é verdade.

Itapetininga, 03 de agosto de 2.017.
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Emolumentos: R$ 72,43 — Guia146
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Ilao. Sr. EscriVÉO do Cartóriº de Registro Civil das Pessoas

Jurídicas.

ºram  

A UNIÃO INTERNACIONAL PRQIETORA DE ANIMAIS,

Sucção de Itapetiningª, por agu presidenta infra assinado; —

vem respeitosamente roquarur sa digno V .Se. de mandar ragía—_

trar em livro próprio deste Cartório,ºs seus Estatutos Sa- _

ciais, os quais oferece juntamente com exemplar do Diário 05;

cial que publicou seu extratº.

Nestes termos.

P.Qeferímento.

ItªpetdgÉÉÍÇ>17 de abril da 1984
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