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CERTIFICO que, a pedido da parte interessada, revendo o arquivo deste ofício,
verificamos que a Associação dos Universitários de Santo Antonio do Planalto AUSAP,
CNPJ n" 05.680.25410001-11, registrada sob o no 925, é a única entidade do Municipio de

Santo Antonio do Planalto que possui a finalidade de defender os interesses dos estudantes

universitários conforme os seguintes itens elencados nos Art.2o e 3o do seu Estatuto:
- promover a aproximação e solidariedade entre o corpo discente, docente e

administração das universidades;
- promover as tradições estudantis, a probidade da vida escolar, o patrimonio entre

organismos de estrutura escolar;
- organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural, científico, técnico,

artístico e desportivo, visando a complementação e o aprimoramento da vida Universitária;
- auxiliar entidades responsáveis para auxilio a alunos carentes;
- realizar intercâmbio e colaboração com entidades congêneres;
- lutar pelo aprimoramento das instituições democráticas;
- auxiliar nas despesas de custeio estudantil e transportes dos universitários associados,

para isso recebendo auxílio, donativos, subvenções, firmando convênios e recebendo
legados;

- incentivar os estudantes pré-universitários e encaminhando os mesmos para

respectivos cursos, mediante decisão administrativa;
- patrocinar os interesses do corpo discente e;
- representar os universitários de Santo Antônio do

Universidades, como também perante as autoridades
outras entidades.

O referido é verdade.
Dou fé.
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