




_______________________

 

Excelentíssima Senhora
Da Vara de Execuções C
 
 
Ofício: 11/2019 
 
 
 A Juvent
Vossa Excelência apre
Bem”, para aulas de exe
complementando desta 
 
 Gostaríam
deste Órgão Público, 
contemplados são de s
das crianças atendidas.
 
                         Em ane
execução da oficina, 
institucional como repres
 
 Aproveita
Excelência nossos prot
consideração.  
 
               

_________________________________

nhora Doutora Juíza de Direito  
ções Criminais 

uventude Católica de Marília vem a
 apresentar o Projeto Musical “N

execução instrumental/musical de
desta forma as oficinas musicais.   

staríamos de ressaltar a importân
, tendo em vista que os pro

de suma importância para o des
idas. 

 anexo segue orçamentos dos m
ina, bem como os dados do vi

 representante da Instituição. 

roveitamos a oportunidade para ren
s protestos de mais alto estima e 

                        
         Marília, 25 de ju

________________ 

em a Presença de 
cal “Na Batida do 
ical de bateria com 

 

ortância do apoio 
s projetos quando 
o desenvolvimento 

os materiais para 
do vice-presidente 

ra renovar a Vossa 
ma e mais distinta 

de junho de 2019. 
 
 
 
 

 
 



_______________________

 
 PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 PROJETO “Acabamento Sala
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA OS
 

Juventude Criativa de Marília

Fundada em: 22/09/1942  

Inscrita no CNPJ: 52.061.736/0

Endereço: Avenida República,

CEP: 17.509-054 - Telefone: (1

E-mail: juca_marilia@hotmail.co

Facebook: Jucrimarilia  

Representante Legal: Mariange

Endereço: Av. Santo Antônio, 

RG: 12.387.096 – SSP/SP      

Mandato: 05/01/2017 a 05/01/2

E-mail: mariangelaboro@gma

 

Reconhecimento: 

✓  Lei de Utilidade Pública Mun

✓  Inscrição nº 15/96 no Conse

✓  Inscrição nº 09/96 no Conse

Marília; 

✓  CEBAS – Certificado d

71000.084574/2016-46.5040

✓  Certificado de Regularidade

 

Mariang

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________

 
o Sala de Ballet” 

A OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

arília 

.736/0001-73 

blica, 799 - Bairro Centro – Marília - SP  

(14) 3471-1630     

ail.com 

riangela Bove Boro – Diretora/Presidente 

ônio, nº 3.101 – Bairro Polon   

    CPF: 040.576.098-14  - Telefone: (14) 981

/01/2021 

gmail.com 

a Municipal aprovada em 29/01/2018; 

onselho Municipal de Assistência Social de M

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do de Entidade Beneficente de Assist

6.50406 publicada no DOU portaria nº.149 de 

idade Cadastral de Entidades – CRCE 2395/2

Responsável 

riangela Bove Boro – Diretora/Presidente 

________________ 

ADE CIVIL 

 

4) 98135-0904 

l de Marília; 

ça e do Adolescente de 

Assistência Social nº 

9 de 29/11/2016; 

395/2012; 



_______________________

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO PR

 
NOME DO PROJETO: Acabam

LOCAL DO PROJETO – Sede 

Av. República, 799 – Centro –

Cidade: Marília – SP 

 

JUSTIFICATIVA DE EXECUÇÃ

O Projeto de Acabamento da

melhoria da sala de Ballet. Co

como também compramos tod

adolescentes estão desempen

com segurança, qualidade e co

A realização desse projeto es

diversos estilos de dança e pa

com as crianças e adolesce

desenvolvimento geral da cr

socialização, tendo um papel i

para o mundo. Igualmente, ao u

outros, planejam as atividades

ser um ambiente bonito, apropr

 

CONQUISTAS PELO PROJET

Com a realização desse projeto

vestuário dos envolvidos, está 

harmonia e tranquilidade, inte

almejamos que esta arte seja u

e adolescentes em busca de um

_________________________________

O PROJETO 

abamento da Sala de Ballet e Vestuário 

ede da Entidade 

– CEP: 17509-054 

CUÇÃO DO PROJETO 

to da Sala de Ballet/Dança e Vestuário 

. Com este patrocínio colocamos espelho e

s todo vestuário para os envolvidos no proje

mpenhando as técnicas do ballet e de danç

 e conforto.  

to está contribuindo com a utilização da sa

 e para apresentações de eventos de ballet

olescentes atendidos em nossa instituição

da criança e do adolescente, favorecend

apel importante na tarefa de educar a crianç

e, ao utilizarem a sala, professores, voluntário

ades de forma que estimulam participação d

propriado e inovador. 

OJETO 

rojeto, além da melhoria realizada na Sala de

 está sendo proporcionado aos mesmos conh

, interesse e motivação pela arte do balle

seja uma oportunidade para impulsionar os so

 de um futuro melhor.  

Marília, 04

________________ 

 teve por objetivo a 

elho e barras de apoio, 

 projeto. As crianças e 

 dança contemporânea 

da sala para aulas de 

 ballet e dança internos 

ituição, promovendo o 

cendo a cultura e a 

criança e o adolescente 

ntários, oficineiros entre 

ção dos atendidos, por 

ala de ballet/dança e de 

s conhecimento, leveza, 

 ballet e da dança. E 

 os sonhos das crianças 

ília, 04 de junho de 2019 

 

 



_______________________

 

Sala sem espelho nem barra e 

 

Sala com espelho, barra e crian

 

 

 

_________________________________

rra e crianças sem uniforme. 

 crianças com uniforme. 

________________ 



_______________________

Aula de dança contemporânea

 

Novo uniforme da aula de Danç

 
 

 

 

 

 

_________________________________

ânea, crianças sem uniforme. 

 Dança Contemporânea. 

________________ 

 



________________________________________________________________________ 

 


