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Declarn clc Lrulidadc púl;lica o Instiruto lleneFrccote Luz c

Iispr:rarçrt

A Câmara N,tunicrpal dc Cascavel, Estado do Paraná aptova:

Art. 1' Esta lci declara de utihdadc púbüca o Instiruto Beneficente I-uz c FlspeÍânçâ, entidade
sem fins lucmtivos, inscrita no CNPJ n' 13.9286898 /0001-04, localizada na Rua Flamboyant n" 3705,
Bairo 'Iiopical, ncst;r cirJadc de Cascavel, e que tem como uma de suas finaüdades estatutárias a

promocào de ações de assistência social, a promoçào da dignidadc do resgate dos idosos, por meio de
inclusào, participaçào em cutsos, assistência médrca, odontológica, lutricional e atividades Íisicas.

Art.2" Â cntidade declarada de utrlidadc pública deverá cumprir os preceitos irnpostas pcla
Ir{unicipal n" 5.417, de 2010, st>b pena de revogaçào da ptesentc [ci.

Art. 3" Ilsta lei entra em vigor na dat:r dc sua pubücaçào ohcial.

Palácio José Ns,cs l]ormighieri, ó7" anir.ersário de (lascavcl

Em 13 dc junho dc 2019.

afaeI Brugnerotto
\-eteadot/ l)S Il

.Justificaçâr.r

:\ proposta legislativa que âpresento a dclibcraçào do Plenário Legislaúr o rcrr a

futaüdadc dc dcclarar de utrlidade pública o lnstituto Bcneírcente Luz e Espcrança, uma entidade sem
finaüdacle lucrativa c quc busca corn suâs açôes prcstar um sen'iço social e digno por mcio de um
trabalho voluntário.

r\s açõcs nas áreas de sairde, csl)oÍlc, cultuÍa, assistência social, entrc outÍas, s?io dc
grancles beneficios para as pcssoas, ern especial para aquclas mcnos favorecidas pela sorte c quc nào
encontÍat.n cr;ndições de angariar tais sctviços. (Jr:nr isso, o Instituo Luz c Fispcrança atende cle rnafleiÍâ
igualitária a todos, scm distrnçào de cor, sexo, raça, crcdr> tcligioso.

Áo clcclarar de utilidarlc pública o Institr-rto Luz e F)spcranca! temos a ccÍtczlt, quc
ttor-as açt':es podct ào scr celebrada, em especirl, rtlucl'.rs que necessitarn do teconhcciorcnto rla rrtüclacle
pirbhca plra setetn concrctizadas.

Iispero, pois, cotltâÍ com a cspccial atenção dos Nobtes Parcs a apÍo1'âÇào deste
simplcs, mas importante projcto de lei-
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Of . n'.0212019 - Instituto Beneficente Luz e Esperança

Cascavel, 3 1 de maio de 2019

Exmo. Sr.
Vereador Rafael Bru gnerotto
Câmara Municipal de Cascavel/PR

Assunto: Concessão de Utilidade Pública

Senhor Vereador O Instituto Beneficente Luz e

Esperança, inscrita no CNPJ n' 13.928.898/0001-04, com sede à Rua
Flamboyant, 3705, bairro Tropical, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná,
CEP 85.807-460, representada por seu presidente JADIR DE MATTOS,
respeitosamente, vem à presença de Vossa Excelência requerer a concessão

de Título de Utilidade Pública Municipal, nos termos da Lei no 5.41712010,
por se tratar de associação que presta atividade social, no municipio de

Cascavel/PR.
Informa, por intermédio de seu representante legal,

que os documentos necessários para instruir a proposiçâo legislativa, nos
termos do art.20, da mencionada lei, seguem anexos.

Certos de que poderemos contar com o seu

importante apoio, colocamo-nos à disposição. Atenciosamente,

Presidente
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CERilFrcO, a pedido da parte interessada, que em

data de 24 de junho de 2oll, foi feito o registro do Estatuto Social da associaç.ào civil

denominadar "INSTITUTO BENEFTCENTE LUZ E ESPERANÇA", sob o no 3.397 do Livro

A-225, fls. 095/íí8 de Pessoas Jurídicas, Íicando devidamente arquivado neste oÍício os

documentos exigidos pclos artigos 1 14 e 1 19 da Lei 6.O-15 de 31 de dezembro de 1 -973.

O REFERIDO E VER E E DOU FE.

Cascavel, 2 de nho de 201 1
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INSTI'I'UI'O BENEFICI]NTE LUZ E ESPERÁNÇA

ESTATUTO DO INST]TUT"O BENEFTçENTE LUZ E ESPERANÍ;A

Capítulo I - Da Denominação, da Sede, Duraçâo e Finalidade

Capítulo ll . Da Constituíção Social

Capítulo lll - Da Administração

Capítulo lV . Da Assembléia Geral

Capítulo V . Da Diretoria Executiva

Capítulo Vl - Do Conselho Fiscal

Capítulo Vll . Do Conselho Consultivo

Capítulo Vlll. Do Processo Eletivo

Capítulo lX - Da Receita e Patrimônio

CapítuloX -DosLivros

Capítulo Xl . Das Disposiçôes Gerais

Capítulo Xll . Das Disposições Transitórias
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Capitulo I - Da Denominação, da Sede, Duração e Finalidade.

Artigo 1o

o "lÀstituto BêneÍlcente Luz e EspeÍança", a seguir denominada por INSTITUTO LUZ Ê ESPERAN

associação civil de interesse público, de direito privado, de caráter social, assistencial e cultural, co

econômicos, de duração indeterminada, regida pelo presente Estatuto e pelas demais disposiçÕes legai

íorem aplicadas, com sede administrativa e foro na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, à Rua Fla

3705, bairro Recanto Tropical.

§10 - A Entidade não promoverá a distribuiçâo de lucros ou dividendos; não concede

beneficios ou vantagêns pessoâis aos seus dirigentes e respectivos cônjuges, companheiros e parentes'

colaterais ou aÍins até o terceiro gÍau, assim como aos membros das pessoas jurÍdicas que participam deste

instituto e às pessoas jurídicas das quais as pessoas mencionadas nesse parágrafo sejam controladores ou

detenham pêrticipação societária.

§2P - O exercício dos cargos da Diretoria Executiva náo serà remunerado. O exercicio dos

cargos do Conselho Fiscal não será remunerado, Os serviços prestados pelos membros deste instituto serão

Íeilos em caráter gratuito.

§30 - Os recursos auferidos pela entidade seÍáo aplicados integralmente no Pais e

exclusivamente na manutenÇão dê seus ob.ietivos institucionais.

Artigo 20

0 INSIITUTO LUZ E ESPERANÇA tem como objetivos principais:

2, 1 - Promoção da assistência social;

2.2 - Promoção da cultura, deÍesa e conservação do patrimônio histórico e artistico;

2,3 - Promoçâo da ética, da paz, da cidadania, dos diÍeitos humanos, da democracia e de outros valores

universais;

2.4 - Promoção do resgate da dignidade dos idosos, através da inclusão, participaçáo em cursos,
assistência médica, odontolôgica, nutricional e atividades ÍÍsicas;
2.5 - Promoção da assistência às cnanças com a prática de esportes, educação, saúde e inclusão
social;
2.6 - Promover cursos para qualificaçâo e melhoria na renda Íamiliar;
2.7 - Promover ações estruturadas que Íesgatem os valoÍes maioíes de um cidadâo, aÉes estas que
possibilitem a construção de um ambiente duradouÍo de paz cuja base sólida sâo os valores, â morâl e a
ética;
2.8 - Promoçáo do voluntariadol
2.9 - Dêsenvolver atividades em parceria com os governos federais, estaduais e municipais para etingir
êsses fins;
2.10- Desenvolver atividades em pârceriâ com as associações, entldades de classes e instituições de
benemerência para a melhoria da convivência dos idosos;
2.11- Desenvolver atividades de produçà0, comêrcio e serviços para permitir a geração de recursos a

serem aplicados na manulenção dos serviços;
2,12- Ptomouer projetos com recursos próprios ou advindos de convênios ou outras Íormas jurldicas
possiveisi

Artigo 30

Dentro das atividades do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA Íica proibido qualquer tipo de preconceito ou
discriminação relativos à cor, sexo, raça, credo religioso, classe soc , concepção politico-partidária ou ÍilosóÍica,
nacionalidade, em suas dependências aos atend sem
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INSTITUTO I]ENEFICENl'E LUZ E ESPERANÇA

Artigo 40

0 INSI ITUTO LUZ E ESPERANÇA poderá aceitar auxílios, contribuições ou doações, depois de e

aprovalos pela Diretoria Execuliva, bem como firmar convênios nacionais ou internacionais com

entidades públicas ou pÍivadâs, mntanlo que não impliquem em sua subordinaçáo a compomissos
que conflitem com seus objetivos e ílnalidades ou ponham em risco sua independência.

Artigo 5o - Diz respeito ao patrimônio da enlidade.

O material permanentê, ãcervo técnico, bibliográfico, equipamentos adquiridos ou recebidos pelo

LUZ E ESPERANÇA atravês de convênios, projetos ou similares, sáo bens permanentes da

inalienáveis, salvo autorização em conlrário expressa pela Assembléia Geral.
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Capíhrlo ll - Da Constituiçáo Social

Artigo 60

A associação serâ íormada de um número ilimitâdo de associados, que se disponham a viver os íins da

associaçá0, não respondendo pelas obrigaÉes sociais do INSTITUTO LUz E ESPERANÇ4.

Artigo 7o

A Entidade será Íormada por todos os associados da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Luz e Esperança no

3486, a seguir denominada por ARLS Luz e Esperança no 3486, que serão considerados membros do

INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, e também existhão os associados na forma a seguir:

§10 - É associado benemêrito, mesmo não participante do quadro associativo da ARLS Luz e Esperança

no 3486, em razão de relevantes contribuições e auxilio âo INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA. Neste

caso deverá ser indicado para aprovação por no minimo três membros.

§20 - É associado contribuinte, pessoa Íisica ou juridica, que venha a contribuir com valores mensais ou
anuais para a manutenção dos programas do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇ4.

§3" - E associado voluntário, pessoa física que venha a compor os serviços voluntariados do INSTITUTO
LUZ E ESPERANçA, no desenvolvimento de suas atividades, estando isento de pâgãmento das
anuidadês.

§40 - É associado patrocinádor, pessoa juridica que pakocina as atividades do INSTITUTO LUZ E

ESPERANÇ4, de íorma constante ou periódica, e que venha a pagar anuidades,

§5o - Uma pessoa poderá participar de mais de uma categoria de associado simultaneamente,

§60 - Todos os associados na forma de pessoas jurÍdicas, Íarão se representar através de pessoa fisica
indicada pela mesma,

§7" - As classes de associados descritas nos parágrafos antecedentes não terão direito a voto e a
parlicipar das assembléias, nem a participarem da diretoria e conselho íiscal.

§80 - Será associado Especial todo maçom membro do Núcleo Sáo João, sócio das cooperativas de
crédito que venha e firmar convêniô com o INSTITUTO LUZ E ÊSPEP.ANÇA, o qual:
I - teÍá direito a participaÍ de assembléias e, nos termos do inciso seguinte, propor projetos para

investimentos do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA, que deverão ser ânelisados pela diretoria
e aprovado em assembléia, onde poderá opinâr e votaÍ no projeto;

II - Poderá eleger denke seus membros, representantes que parllciparão do Conselho do núcleo,
os quais poderão apresentar os projetos para aprovação e acompanharão a execução dos
mesmos; A quantidade de representantes e a forma de escolha serão definidas através do
Regimento lnterno;

Iu - Não poderá participar da diÍetoÍia e conselho fiscal do |N§TITUTO LUZ E ESPERANÇA, nem
mesmo votar em eleiçóes, para esses cargos;

Artigo 8o

Da admissâo, suspensáo, exclusáo e demissão

§1" - Todo associado admitido na ARLS Luz e Esperança n0 3 6, será automaticamente membro do
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NS'INUTO BENI]FICENTE LUZ E ESPERÂNÇA 4

§20 - da mesma forma que a admissã0, todo associado que retirar-se do quadro asso

e Esperança no 3486, independente do motivo, deixará de participar do
ciativo da ARLS Luz

INSTIT 0 E

n0s

m0

ESPERANçA como membro, mas poderá participar como associado na foÍma di

parágraíos do artigo 70,

li30 - Quando um associado (não membro) infringir o presente estatuto ou exercer ati quê

compromêtam a ética, moral ou aspecto financeiro do INSTITUTO LUZ E ESPERANç

será passÍvel de sanÇóes da seguinte Íormar

1- advertência por escrito;
2- suspênsáo dos seus direitos por tempo detêrminado;

3- exclusão,

{i40- A advertência, por escrito, será elaborada pela Diretoriâ Executiva, com aviso de recebimen

informando o motivo.

§5o- OcorÍendo repetição do fato, o associado será suspenso dos seus direitos, por um prazo nâo superio
e cento B cinqüenta (150) dias conidos, pela Diretoria Executiva, com exposiçâo de motivos.

§60 - Perdurando o fato, ou quê venha a cometer mais transtornos, no prazo de doze (12) meses conidos,
o associado será sugerido à Assembléia Geral Extraordinária, a sua exclusã0.

li7" - Quando do encaminhamento do âssociâdo para sua exclusáo, o mêsmo terá direito de defesa na
Assembléia Geral.

§8"- O associado excluido, poderá retomar ao quadro de associado, após três (3) anos de afastamento.

§l9o - Para demissão espontânea do associado basta o encaminhamento de uma conespondência dirigida
à secretaria do INSTITUTo LUZ E ESPERANÇA, pelo mesmo, com a solicilaçâo do seu
afaslamento temporário ou deÍinitivo.

Artigo 90

Dos drreitos e deveres dos membros

§10 - São direitos dos membros:
1 - freqüentar a sede do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA,
2 - participar das Assembléias Gerais,
3 - manifestar sôbrê os atos, decisões e atividades do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA,
4 - indicar associados que se enquadrem nos termos dos parágrafos 10 a 40 do aÍtigo 70

§20 - São deveres dos m8mbros:
1 - acatar as decisôes das Assembléias Gerais,
2 - atender aos ob,ietivos do INSTITUÍO LUZ E ESPERANÇA,
3 - zelar pelo nome do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA,
4 - pârtlcipar dâs atividades do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, dentro de suas possibilidades;
5 - contribuir com apresentação de propostas para desenvolvimento da instituiçâ0, com apresentação

de projetos e programas,
6 - nâo usar a estrutura do instituto em beneíicio próprio;
7 - acatar as decisÕes e diretrizes da Diretoria Executiva.

§3o - Os membros, poderâo pleitear cargos eletivos, desde que estejam em pleno gozo dos seus direitos.
40 - Os membros poderão formâÍ grupos de trabalho independentes da estruúra administrativa, para

desenvolver atividades como:
'1 - serviços de voluntariado,
2 - Íealização de eventos de confraternização,
3 - grupos de estudos e pesquisas,
4 - demais atividades dê interesse dos associados,

§50 - São direitos do associado (não membro):
1 - manifestar sobre os atos, decisôes ê atividades do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA,
2 - participar e auxiliar nâs atividedes:

§60 - São deveres do associado (não membro):

r?,

r

1 - acatar as decisões das Assembléias Gêrais,
2 - atender aos ob.ietivos do tNSTITUTO LUZ E ESPERANÇA,
3 - zelar pelo nome do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA,
4 - conkibuir com suas obrigações assumidas por ocasião do ingresso;
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INSII]IJTO BEN]]tIICENTE LUZ E ESPER NÇA

5 - não usar a estrutura do instituto parábeneÍicio próPrio,

- acâlar as decisÔês e diretrizes da Diretoria Executiva

- participar, sempre que possivel, de eventos de confraternizaçã0
6

7

Capítulo lll - Da Administração

Artigo 10"

O IN§TITUTO LUZ E ESPERANÇ A, e composto dos seguintes órgãos para sua administraÇã 10.1

Assemtrléia Geral; 10.2 . Diretoria Executiva; 10,3 - Conselho Fiscal; 10.4 - Conselho Consultivo.

Artlgo 110 - As Assembléias Gerais poderáo ser ordinárias ou extraordinárias, sendo o órgão supremo

decisão do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA e será constituida EXCTUSIVAI/ENTE pelos membros associados

da ARLS Luz e Esperança no 3486,

Artigo 12" - A DiretoÍia-Executiva ê constitulda de quatro (4) cargos, eleitos entre os membros da ARLS Luz e

Esperança no 3486, com mêndalo de dois (2) anos

ariigo is" - O Conselho Fiscal é composto dê três (3) membros eleitos entre os membros da ARLS Luz e

Esperança no 3486, com mandato de dois (2) anos,

Capitulo lV - Da Assembléia Geral.

Artigo t4o - A Assembléia Geral Ordinária, oconerá sempre no primeiro trimeslre cada ano

Artiào í50 - Competê à Assembléia Geral Ordinâria; í5.1 - eleger membros da Diretoria Executiva e do Conselho

Fiscal, 15.2 - aprovar planos de trabalho, 15.3 - aprovar bâlânço e contas.

Artigo 160 - A Assembléia Gerâl Extraordináía poderá reunir-se quantas vezes necessárias, semprê que 0

assunto for de interesse do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇ4.

Artigo 170 - Compete à Assembleia Geral Exkaordinária: 17.1 - discutir assuntos rêferentes a bens e
pahinrônios, 17.2 - dissoluçáo da entidade, 17.3 - alterar ou reformar o presente estatuto, 17.4 - demais assuntos

de relevància.

Artigo 180 - As convocaçÕes das Assembléias Gerais poderão ser realizadas da seguinte forma: í8.1 - por

publicaÇão na imprensa local, com antecedência minima de três (3) dias conidos; 18.2 - por meio de circular

entíe os associados com anlecedência de cinco (5) dias conidos; 18.3 - por lixaçâo do edital no quadno de aviso

da secrelaria da sede com antecedência de 10 (dez)dias corridos.
Artigo 19" - As deliberaçôes das Assembléias Gerais poderão ser da seguinte forma, quando náo houver

exigência de quorum especial: í9.1 - na primeira convocação com mlnimo de metadê mais um dos associados
em pleno gozo dos seus direito§; 19.2 - na segunda convocação meia hora depois, com qualquer número de
associados: 19.3 - quando de alteragóes estatutárias ou destituição de administradores, serâ necessário em
primeira convocação um minimo de metade mais um. Na segunda convocação será necessário um mÍnimo de
um teço (113) dos membros, com uma aprovação minima de dois terços (2/3) dos presentes em pleno gozo dos
sêus direitos.
ParágritÍo único: PaÍa as deliberaçÕes de destituir os administradores e alterar os estatutos é exigido o voto
concorde de dois teÍços dos presentes à assemblêia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela
deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas
convocâções seguintes.
Artigo 200 - No edital de convocação das Assembléias Gerais deverá conter: 20.1 - data da Assembleia Geralt
20.2 - horário da Assembléia Geral; 20.3 - local com endereço completo; 20.4 . pauta da Assembléia Geral,
Artigo 210 - A Assembléia Geral será aberta pela Diretoria Executiva, em seguida serão eleitos dois membros
para conduçêo dos trabalhos.
Artigo 22o - As Assembléias Gerais poderão ser convocadas pelos: 22.1 - Diretoria Executiva; 22.2 - Conselho
Fiscal, 22.3 - por dois terços (2i3) dos membros do conselho consultivo; 22.4 - por um quinto (1/5) dos membros
de pleno gozo dos seus dkeitos.
Aíigo 23" - Quando da votação de uma pauta em Assembleia l, todos os membros poderão participar,
sendo que as regras de votaçáo serão definida t-{i
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lNSl lI U1O BENIIIICENTE LL]Z E llSPt,R^NÇÀ 6

Parágrafo únic a Quãndo da realização da Assembléia Geral, estará disponível uma listagem de membro c0m

direito rje voto,
Artigo 240 - As Assembléias Gerais serão abertas a pa(icipâçáo de todos os membros, inclusive

maniÍesto, mas o direito ao voto será definido em regimento intemo.

de

Gapítulo V - Da Diretoria Executiva

Artigo 250 - A Diretorla Executiva é composta dos seguintes cargos: 25.1 - Presidente; 25'2 - Vice

25.3 -[iecretário; 25.4 -Tesoureiro.
Artigo 260 - Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos entre os membros da ARLS Luz e Esperança n

3486, com pleno gozo dos seus d reitos, com mandato de dois (2) anos e com direito à uma reeleição

consecutiva.
Artigo 270 - Compele à Diretoria Execuliva: 27.1 - representar o INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA nos seus

alos; 27.2 - convocar assembléias; 27,3 - constituir, unificar e dissolver departamentos; 27.4 - montar planos de

kabalho; 27.5 - administrar o INSTITUTO LUZ E ESPERANçA; 27.6 - cumprir e fazer cumprir rigorosamente Ô

estâtuto, o regimento interno e as decisôes da Assembléia Geral; 27.7 - Elaborar e aprovar o regimento interno o

qual normatizará os dispositivos estatutários e os sistemas administrativo-organizacional e íinanceiro-contábil,

bem como a administração de recursos humanos, mateÍiais, tecnológicos e logisticos do INSÍITUTO LUZ E

ESPERANç4.
Artigo 280 - Compete ao Presidente; 28.í - representar o INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA em juizo e Íora dele,

ativa e passivamenle; 28,2 - convocar e presidir reuniôes e assembléias; 28.3 - assinar documentos,

recebimentos e pagamontos; 28,4 - administrar o INSTITUTO LUZ E ESPERANç4, em conjunto com os demais

membros da Diretoria Executiva: 28.5 - contratar e demitir funcionários; 28.6 - reunir-se com os Departamentos,
para avaliação e âcompanhamento permanente de suas atividades; 28.7- organizar os planos de tÍabalhos e

gerenciar a execuçáo dos projetos e programas do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA; 28.8- buscar Íormas de

atualizações; 28.9 - dimensionar a estruturâ administrativa dâ DiÍêtoria Executiva conforme o volume de

atividades a ser administrada, podendo variar em Íunção do número de Departamentos, programas e projetosi

28.10 - cumpÍh e Íazer cumprir ngorosamente o estatulo, o regimento intêrno e as decisões da Assembleia

Geral; 28.í1 -Aprovaro rêgimento interno.
Artigo ll90 - Compete ao Vice-Presidente; 29.'l - substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimento; 29,2 -
executar as atividades de planêjamento, coordenação e controle dos projetos e programas do INSTIÍUTO LUZ E

ESPERANÇA; 29.3 - executar as demais atividades deflnidas no regimento Interno.

Artigo 300 - Compete ao Secretário; 30.í - secretariar reuniÕes e assembléias; 30.2 - manter sobre sua guarda

os livros do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA; 30.3 - administrar o arquivamento dos documentos e

correspondênciasi 30.4- executar os serviços de suporte, logÍstica e administração de pessoal; 30.5 - substituir o
Vice-Presidente e o Tesoureko nas suas faltas ou impedimentos; 30,6 - executar as demais atividades deÍlnidas
no rêgimento interno.
Artigo 31o - Compete ao Tesoureiroj 31.1 - executar âs Íunçôes de Tesoureiro; 31.2 - organizar a contabilidadê e
as flnanças; 3í.3 - montar o balanço anual e os balancetes; 31,4 - substituir o Secretário nas suas faltas ou
impedimento; 3í.5 - assinar em conjunto com o Presidente as liberaçôes de pagamentos; 3í.6 - executar as
demais atividades definidas no regimento intemo.

Capítulo Vl - Do Conselho Fiscal

Artigo 32" - O Conselho Fiscal é composto de três (3) membros eleitos entre os membros da ARLS Luz e
EspeÍanÇa n" 3486, em pleno gozo dos seus direitos, com mandalo de dois (2) anos, com direito à reeleiçoes,
sendo composto de; 32.'l - Presidente; 32.2 - Vice-Presídente; 32.3- Secretário.
Artigo 33" - Compete ao Conselho Fiscal: 33.1 - Íiscalizar os balancetes e balanços anuais, 33,2 - maniíestar
sobre êlienação e venda de bens e pakimônios, 33.3 - convocar reuniÕes e assembláias, 33.4 - manifestar sobre
conduta dos associados. 33,5 - manifestar sobre planos de kabalho

I ?,t..,í-

residen

,j h;i Ul il
ú:ir.r . r.?irduÇ;r i*i t

r*.;.irr1r. xrl, ttr:ti

ít

t,r l

I

i

I

I

I
i

$



INSTI'IUTO BENEFICENTE I,UZ E I]SPERANÇA

Artigo 34o - Ao Presidente do Conselho Fisca

documentos relativos aos pareceres do Consel

Executiva,

Artigo 35o - Ao Vic

nas Íaltas e impedi

administrativas,

l, compete: 34.1 - presidir reuniÕes e assembléias, 34 ,( âssinar

ho Fiscal, 34.3 - Íepresentar o Conselho Fiscal pe retoria

e-Presidente do Conselho Fisca compete: 35.1 - substituir o Presidente do

mentos,35.2 - secretariâr as rêuniÔes e assembléias,35.3 - priorizar a avali

Itas e

fl4,

'7

Artigo 360 - Ao Secretário compete: 36.1 ' substituir o Vice-Presidente do Consêlho Fiscal,

impedimentos, 36.2 - manter sobre sua guarda os livros e documentÔs relativos ao conselho

secretariar reuniôes e quando for o caso assembléias;

Artigo 37o - O Conselho Fiscâ|, poderá sugerir a co

assessoria ou consultoria para fornecer relatórios de
ntrataçâo de serviços de terceiros paÍa realizar aud

avaliaÇão dos programas, projetos e aspectos conl

Fiscal

ações

ábil e

Íinanceiro, desde que aprovado previamente pela Assembléia Geral no que se refere aos rêcursos a serem

Capíhrlo Vll - Do Conselho Consultivo

Artigo 380 - O Conselho Consultivo será permanente e composto por todos os ex-presidentes da ARLS Luz e

EsperanÇa no 3486, em pleno gozo de seus direitos, a participaçáo neste conselho será vitalícia, entretanto

permanecêrá enquanto Íor membro da mesma.

Artigo 390 - O Conselho consultivo terá por objetivo fazer recomendações à Administraçáo com relação a

questÕ€)s de ordem social, econômica e polltica, visando assegurar o desenvolvimento de nossas atividades

Capítulo Vlll - Do Processo Eletivo

Artigo 400 - 0s cargos eletivos para a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal, são exclusivos dos membros

da ARLS Luz e Esperança no 3486, pessoas fisicas, que este.iam em pleno gozo dos seus direitos.

Artigo 410 - A eleição oconerá em Assêmbléia Geral ordinária da seguinte forma: 39.1 - serâo indicados dois

membros entre os presentes pãra conduÇão da Assembléia Geral de eleição que não sejam candidatos, 39.2 -

um dos membros será o presidente da mesa e outro o secretàrio.39.3 - pare cada chapa candidata, será
destinado um periodo para apresentação da sua plataforma de kabalho. 39.11 - a votação será secreta, para

todos associados de pleno gozo dos seus direitos, 39,5 - os votos seráo depositados em uma urna lacrada,
exposta na mesa do presidente, 39,6 - encerÍada a votação, será realizada a c,ontagem dos votos, na presênça

de um representante de cada chapa; 39.7 - após a contagêm será proclamada a chapa eleita.
Artigo 420 - As chapas candidatas, deverão inscrever-se de Íorma completa, com seus respectivos nomes ê

cargos em duas vias, protocoladas .iunto á secretaria oo INSTITUTO LUZ E ESPÊRANÇA, com antecedência
mlnima de um (1)dia conido da Assembléia Geralde eleição.
Artigo tl30 - Para impugnação da chapa, a mesma deveíá ser realizada por escrito até dois (2) dias conidos
após a Assembléia Geral e deverá ser protocolado junto à secretaria do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇ4,
Artigo 440 - A solicitaçâo da impugnação serâ encaminha para Conselho Fiscal ou comissão especialmente
constituida para tal Íinalidade,
PaIágrafo único ' A comissão terá o prazo máximo de cinco (5) dias conidos para íornecer o parecer sobre a
solicitaçào da impugnaçã0.
Artigo 450 - Oconendo a impugnação, será pronogado automaticamente o mandato da gestão em exercício, até
a nova Assembléia Geral de eleição.
Artigo 460 - Oconendo a impugnaçâo, deverá ser realizada uma nova Assembléia GeÍal Extraordinária no prazo
máximo de cento e cinqüenta (150)dias conidos,
Artigo 470 - A posse da chapa eleita, oconerá, após quinze (15) dias conidos à data da Assembléia Geral de
eleiçâ0.
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INSTITUTO BENEFICENTE LUZ E ESPERÀNÇA

Capíhrlo lX - Da Receita e Patrimônio

AÉlgo 480 - Constituem receitas do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA; 48.1 - contíbuiçÕes de pes slcas e

juridicas, 48.2 - anuidades, 48.3 - auxílios, contribuiÇões e subvençoes de entidades ou direta tJ n iã0,

Estado, Municíp o ou autarquias, 48.4 - doações e legados, 48.5 - produtos de operação de crédi

ll

.7-
externas para flnanciamento de suas atividades . 48.6 - rendas em seu favor constituido por te

receitas dê prestâção de serviços, 48.8- receitas de comercializaçâo de produtos e serviços, r0s

bancários e outÍas receitas financeiras, 48.10' recei tas de prorlução, 48.11 - renuncia e incentivo íl al, 4 12-

recursos intemacionais
Artigo 490 - Íodas as receitâs serão destinadas à manutençáo dos objetivos do INSTITUTo LUZ E

ESPERANÇ4,
Àrtig; s0"' o patrimônio do INSTITUTo LUz E ESPERANçA, será constituido de bens identiÍlcados em

escri-tura pública, que vierem a receber por doação, legados e aquisiçôes, livres e desembaraçadas de ÔnuS.

Artigo 5i" - A co;tÍatação de empréstimo financeiro que venha a contraiÍ de bancos ou através de particulares,

que-venha a agravar dô ônus sobre patrimônio do INSTITUTo LUZ E ESPERANÇA, dependerá de aprovação

de Assembléia Geral Extraordináriâ convocada para esse íim,

GapítuloX-DosLivros

Artigo 529 - O INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA manterá os seguintes livrosl 52.í - livro de presença das

asselnrtrléias e reuniôes, 52.2 - livro de ata das assembléias e reuniões, 52.3 - livros Íiscais e contábeis, 52.4 -

demars livros exigidos pelas legislaçÕes.

Artigo 530 - Os livros poderáo ser confeccionados através de Íolhas soltas numeradas e aÍquivadas,

Artigo 54". Os livros eslarão sobre a guarda do Secretário do INSTITUTO LUZ E ESPERANç4, devendo ser

vistados pelo Presidente da Diretoria Executiva e pelo Presidente do Conselho Fiscal

Artigo 550 - Os livros estaráo na sede do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA, sendo disponibilizados para os

associados em geral.

Artigo 560 - 0s associados nâo respondem solidariamente nem subsidiariamente pelas obrigaçôes da entidade.

Artigo 5?0 - 0s cargos da Diretoria Executiva, não serão remunerados, Os cargos do Conselho Fiscal e

Consultivo, não serão remunerados, seja a que tÍtulo Íor, íicando expressamênte vedado por parte de seus

membros o recebimento de qualquer lucro, gratificaçâo, bonificaçâo ou vantagens, pelos cargos exercidos no

INSTITUTO LUZ E ESPERANç4,

§10 - 0s membros poderâo prestar serviços ao INSTITUTO LUZ E ESPERANçA, sempre em caráter gratuilo e
assistencial.

§20 - esposa, Íilhos e demais pessoas com grau de paÍentêsco em atê o 30 grau com algum membro podêrâo
prestar serviços ao INSTITUTO LUZ E ESPERANÇ4, em caráter gratuito e assistencial. Para fazê-lô

onercsamente, deverá ser aprovado por assembléia, onde conste como assunto na convocaçáo e se,a aprovado
pela maioriâ dos presentes.

Artigo 58o - O exercício flnanceiro e Íiscal do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, coincidirá com o ano civil.
Artigo 590- Pâra extinção do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA, o processo consistirá em: 59.1 - convocar uma
Assenttrléia Geral extraordinária espêcialmente para extinçã0 com antecedência minima de trinta (30) dias
corridos, pela imprensa local, 59,2 - deliberar com dois têrços dos presentes, 59.3 - com a Íesolução da extinção,
o patrimônio e os bens, satisfeitas as obrigações, serão destinados a uma instituiçâo enquadrada com

çíi
0

determinado na leifederal n0 9.790/99
Artígo 60" - Para ReÍorma ôu alteÍação do presente estatuto do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, o processo
consistirá em: 60,1 convocaÍ uma Assembléia Geral extraordinária especialmente para esse Íim com
antecedência minima de hinta (30) dias corridos, quando 0 edital deverá ser Ii em sessáo ordiná da ARLS
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NSTITT]TO BENEFICENTE LTJZ E ESPERAN

Luz e Ésperança no 3486 e afixado em local de costume, 60.2 - Ser apmvado por dois terços da

membros.

tot]i
9

e dos

a

al m0

a

Artigo 610 - Em casos constatados de problemas de condúta ética do associado ou mau uso d da

instituição, a Diretoria Executiva poderá propor formação de uma comissâo de sindicância, pelos

associados, como minimo de cinco (5) mêmbros, para analise da situação e fomecer pareceres

administrativa,

ParágraÍo único: A comissão terá o prazo de trinta (30) dias conidos para apresentaÇão dos parece

sua constituigâ0.
Artigo 620 - Atendido o dispositivo do artigo 30, da lei federal n0 9.790/99, de 23i03/99, para qual

organização da sociedade civil de interesse publico, íica regido pelo presente estatuto a seguinle norma: 6

observância.dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eíiciência, 62.2 - adoção de pÉticâs de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de
forma individual ou coletiva, de beneÍicios ou vantagens pessoais, em deconência da parlicipaÇão no respêctivo
processo decisório, 62.3 - constituição do Conselho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para

opinar sobre os relatórios de desempenho flnanceiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas,

emitindo pareceres para o organismo superior do INSTITUTO LUZ E ESPER.ANç4, 62.4 - em caso de

dissoluçáo o patrimônio líquido será transferído à ARLS Luz e Esperança n" 3486, ou a quêm essa

expressamenle indicar; 62.5 - na hipótese do INSTITUTO LUZ E ESPERANç4, perder a qualificação instituída
na lei Íederal, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquiridos com recursos públicos durante o periodo em
que perdurou aquela qualificaçã0, será transferida a outra pessoa juridica qualiÍicada nos termos da lei íederal,
62.6 - como normas de prestação de contas a serem observadas pelo INSTITUTO LUZ E ESPERANçA, Íicam

determi0adas no minimo: a - observância dos principios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras
de Contabilidade, b - publicação do balanço financeiro, na imprensa local, junlamente com o resumo das
atividades, certidão negativs de débitos do INSS e FGTS, bem como colocar à disposiçâo do publico em geral, c
- quando da Íirmaçáo de termos de parceria, serão obedecidas as instruções do decreto Íederal no 3,100/99 de
30/06/99.

Artigo 630 - O INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, aplicará suas rendas, recursos e eventual resultado
operacional integralmente no territôrio nacional e na manutênção e no desenvolvimento de seus objetivos,
Artigo 640 - A sessão dê uma assemblêia, uma vez instalada, poderá ser prorrogada para outra date, sêm a
necessidade de nova convocação, desde que aprovado pelos presentes.

Artigo 650 - Quando da vacância nos cârgos da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, deverá ser
complomentada a nomeação na Assembléia Geral subsequente.

Capítulo Xll . Das Disposições TÍansitórias

Artigo 660 - Nã assembléia especialmente convocada junto aos membros da ARLS Luz e Esperança n" 3486
para aprovação do presente estatuto, será eleito o grupo gestor composto de sete (7) membros, os quais
poderão se candidatar à reeleiçáo nas elêiçóes seguintes.
Artigo 670 - O grupo gestor é composto dos seguintes cârgos: 67.1 - Diretoria Executiva: Presidente; Vice-
Presidente: Secretário; Tesoureiro. 67.2 - Conselho Fiscal: Presidente; Vice-Prcsidente; Secretário.
Artigo 680 - Compête âo grupo gestor: 68.1 - instrumentar a instituição, 68.2 - câpitalizar associados (não
membros),68.3 - montagem do regimento interno, 68.4 - consolidar as atividades do INSTITUTo LU2 E
ESPERANÇA.
Artlgo 690- os membros do grupo gestor, após o prazo de cento e oitenta dias (180) deverâo realizar
Assembléia Geral de eleição conforme determinado no presente estatuto.
Artigo 700- os membros do grupo gestor, poderão íormar chapa para reeleição âos cargos da Diretoria
Executiva ou do Conselho Fiscal.
AÍtlgo 7'1" - Fica determinado que em 20 de junho de 2060 seja abertã a urna êxistente no salâo de eventos dâ
sede,,:nde contém documentos e íotografias referentes à sua fundação e lançamento da pedra fundamental da
obra que abriga a sede do INSTITUTO LUZ E ESPERAN
bâirro Recanto Tropical, na cidade de Cascavel, paranâ,

ç4, atuâlmente localizada à Rua Flamboyant, 3705,
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INSTI'IUTO BENEFICENTE LUZ E ÚSPERANÇA

Parágrafo U nico - Em caso de alteração no presente estatuto este artigo deverá ser mantido, para alterá-

necessária a apÍovação por unanimidade, em uma assemblêiâ convocada para esse ílm

Artigo - O presente estatuto entrará em vigor após a necessária e a partir da data de seu

e ârq to no Cartório competente, nos termos da lei

Casca de abril de 2011

Prest nte ec no
Jorge Luiz dos os Ri A sto Smarczêwski

casâdo, ico, RG 971.009-4 SSP- Brasileiro vogado, RG 5,522.451-0 SSP-
'15, residente à Rua PR, CP 97.529-68, Íesidente à Rua Tom

lo. 1 101, Cascavel, Para Jobim, 326, casa 306, country, Cascavel, Paraná,
201.769.
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INSTITUTO BENEFICENTE LUZ E ESPERANÇA

Capítulo I - Da Denominação, da Sede, Duração e Finalidade.

Artigo 1o

0 "lnstituto Beneficente Luz e Esperança", a seguir denominada por INSTITUTO LUZ E ESPE

associâção civil de interesse público, de direito privado, de caráter social, assistencial e cultural,

econômicos, de duração indeterminada, regida pelo presente Estatuto e pelas demais disposições
Íorem aplicadas, com sede administrativa e foro na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, à Ru

3705, bairro Recanto Tropical.

,êuma
nâo
IheUE

t.

§1o - A Entidade não promoverá a distribuição de lucros ou dividendos; não concederá

beneÍícios ou vantagens pessoais aos seus dirigentes e respectivos cônjuges, companheiros e parentes

colaterais ou aflns até o terceiro grau, assim como aos membros das pessoas juridicas que paÍticipam deste
instrtuto e às pessoas jurídicas das quais as pessoas mencionadas nesse parágrafo se.iam controladores ou
detenhâm participaÇão societária.

§20 - O exercício dos cargos da Direloria Executiva náo será remunerado. O exercicio dos

cargos do Conselho Fiscal náo será remunerado. 0s serviços prestados pelos membros deste instituto serão

feitos em caráter gratuito.

§30 - 0s recursos auferidos pela entidade serão aplicados integralmente no País e

exclusivamente na manutenção de seus objetivos institucionais.

-; .,- Aíigo 2o

É 5 0 INSTITUTO LUZ E ESPERÂNçA tem como objetivos principais:

E-;-

= 
.T 2.1 - Promoção da assistência social;

U F 2.2 - Promoção da cultura, deÍesa e conservação do patÍimônio históÍico e aÍtistico;

U i 2.3 - Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outÍos valores

a á untversars;

= 
E 2.4 - Promoção do resgâte da dignidade dos idosos, através da inclusão, participaçáo em cursos,

H g assistência médica, odontológica, nutricional e atividades fisicas;

E I 2,5 - Promoção da assistência às crianças com a prática de esportes, educação, saúde e inclusão

E § social;

Í É 2,6 - Promover cursos para qualificação e melhoria na renda familiar;

i+ = 
possibilitem a construçáo de um ambiente duradouro de paz cuja base sólida são os valores, a moral e a

: ã àtica:-. E 2.8 - Promoçào do voluntariado:
' 2.9 - Desenvolver atividades em parceria com os governos federais, estaduais e municipais para atingir

esses fins;

2.10- Desenvolver alividades em parceria com as associaçôes, entidades de classes e instituiçoes de

benemerência para a melhoria da convivência dos idosos;

2.11- Desenvolver atividades de produçã0, comércio e serviços para permitir a gerâçâo de recursos a

serem aplicados na manutenção dos serviços;
2.12- Promover projetos com recursos práprios ou advindos de convênios ou outras Íormas juridicas
possíveis;

Artigo 30

Denlro das atividades do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA Íica proibido qualquer tipo de preonceito ou

discriminaçâo relativos à coÍ, sexo, raça, credo religioso, classe social, concepçáo politico-partidária ou Íilosofica,
nacionalidade, em suas dependências aos atendidos em seus programas

2

I
jl



INSTITU'I'O BENEFICENTE LUZ E ESPERANÇA

aprovados pela Diretoria Executiva, bem como firmar convênios nacionais ou intemacionais com o os ou

Artigo 40

O INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA poderá aceitar auxílios, contribuiçoes ou doações, depois de

entidades públicas ou privadas, contanto que não impliquem em sua subordinação a compÍom
que conflitem com seus objetivos e finalidades ou poiiham em risco sua independência.

Artigo 5o - Diz respeito ao patrimônro da entidade

O material peÍmanente, acervo técnico, bibliográfico, equipamentos adquiridos ou recebidos pelo

LUZ E ESPERANÇA através de convênios, projetos ou similaÍes, são bens permanentes da
inalienáveis, salvo autorização em conkário expressa pela Assembláia Geral.
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Artigo 70

A Entidade será íormada por todos os associados da Augusta e Respeitável Lo.ja Simbólica Luz e Esperança n0

3486, a seguir denominada por ARLS Luz e Esperança n0 3486, que serâo considerados membros do
INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, e tambám existirão os associados na Íorma a seguir:

§10 - E associado benemérito, mesmo não particjpante do quadro associativo da ARLS Luz e Esperança
n0 3486, em razão de relevântes contribuiçÕes e auxilio ao INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA. Neste
caso deverá ser indicado para aprovaÇão por no mínimo kês membros.

' §2o - E associado contribuinte, pessoa fisica ou jurídica, que venha a contribuir com valores mensais ou

.anuais para a manutenção dos programas do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA.

§3o - E associado voluntário, pessoa Íisica que venha a compor os serviços voluntariados do INSTITUTO
LUZ E ESPERÂNÇA, no desenvolvimento de suas atividades, estando isento de pagamento das

anuidades.

§4' - E associado patrocinador, pessoa juÍldica que patrocina as atividades do INSTITUTO LUZ E

ESPERANç4, de forma conslante ou periódica, e que venha a pagar anuidades.

§50 - Uma pessoa poderá participar de mais de uma categoria de associado simultaneamente.

§60 - Íodos os associados na Íorma de pessoas .juridicas, farão se representar através de pessoa fisica
indicada pela mesma.

§70 - As classes de associados descrítas nos parágrafos antecedentes não terâo direito a voto e a

participar das assembléías, nem a participarem da diretoria e conselho Íiscal.

§80 - Será associado Especial todo mapm nembro do Núcleo São Joã0, socio das cooperativas de
crêdito que venha a Írmar convênio com o INSTITUTO LUZ E ESPERANçA, o qual:

| - terá direito a paÍticipar de assembléias e, nos termos do inciso seguínte, pÍopor projetos para

investimentos do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇ4, que deverão ser analisados pela diretoria
e aprovado em assembléia, onde poderá opinar e votar no projeto;

u - Poderá eleger denke seus membros, representantes que participaráo do Conselho do núcleo,
os quais poderão apresentar os projetos para aprovação e acompanharão a execução dos
mesmos; A quantidade de representanles e a Íorma de escolha serão definidas através do
Regimento lnterno;

III - Não poderá participar da diretoria e conselho Ílscal do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, nem
mesmo votar em eleições, para esses cargos;

Artigo 80

Da admissá0, suspensão, exclusão e demissão

§10 - Todo associado admitido na ARLS Luz e Esperança n0 3486, será automatica
tNST|TUTO LUZ E ESPERANÇA.

te membro do

Capítulo ll - Da Gonstituiçâo Social

Artigo 60

A associagão será formada de um número ilimitado de associados, que se disponham a viver os fins da

associaçâo, não respondendo pelas obrigações sociaÍs do INSTITUTo LUZ E ESPERANÇA.

Ã
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§20 - da mesma Íorma que a admissão, todo associado que retiraÊse do quadro associ ativo

Esperança n0 3486, independente do motivo, deixará de participar do lN í,7
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ESPERANÇA como membro, mas poderá participar como associado na foma
parágrafos do artigo 70.

§30 - Quando um associado (nâo membro) infringir o presente estatuto ou exerceÍ ati s que

comprometam a ética, moral ou aspecto financeiro do INSTITUTO LUZ E ESP
será passivel dê sançÕes da seguinle forma:
1- advertência por escrito;

2- suspensão dos seus direitos por tempo determinado;

3- exclusão.

§40- A advertência, por êscrito, será elaborada pela Diretoria Executiva, com aviso de recebimenlo,

informando o motivo,

§50- Oconendo repetição do fato, o associado será suspenso dos seus direitos, por um prazo não superior
a cento e cínqüenta (í50) dias conidos, pela Direloria Executiva, com exposição de motivos.

§60 - Perdurando o fato, ou que venha a cometer mais transtomos, no prazo de doze (12) meses conidos,
o associado será sugerido à Assembléia Geral Extraordinárra, a sua exclusã0,

§70 - Quando do encaminhamento do associado para sua exclusão, o mesmo terá direito de defesa na

Assembléia Geral.

§80 - 0 associado excluído, poderá ÍetoÍnaÍ ao quadro de associado, após kês (3) anos de afastamento.

§90 - Para demissão espontânea do associado basta o encaminhamento de uma coÍTespondência dirigida
à secretaria do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, pelo mesmo, com a solicitação do seu
afastamento temporário ou definitivo,

Artigo 9o

Dos direitos e deveres dos membros

§ío - São direitos dos membros:

í - freqüentar a sede do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA,
2 - participar das Assembléias Gerais,

3 - manifestar sobre os atos, decisôes e atividades do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA,
4 - indicar associados que se enquadrem nos termos dos parágrafos í0 a 40 do artigo 70

§20 - São deveres dos membros:
'1 - acalar as dêcisôes das Assembléias Gerais,
2 - atender aos objetivos do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA,
3 - zelar pelo nome do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA,

4 - participar das atividades do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA, dentro de suas possibilidades;

5 - contribuir com aprêsentação de propostas para desenvolvimento da instituiçã0, com apresentaçáo
de projetos e programas,

6 - não usar a estrutura do instituto em beneficio próprio;

7 - acatar as dedsões e diretrizes da Direloria Executiva.

§30 - 0s membros, poderão pleitear cargos eletivos, desde que estejam em pleno gozo dos seus direitos.
4o - Os membros poderão formar grupos de trabalho independentes da estrutura administrativa, para

desenvolver atividades como:
1 - serviços de voluntariado,

2 - realização de eventos de confratemizaçã0,
3 - grupos de estudos e pesqursas,

4 - demais atividades de interesse dos associados.

§5o - São direitos do associado (não membro):
1 - manifestar sobre os atos, decisoes e atividades do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇÂ,
2 - participar e auxiliar nas atividades;

§60 - São deveres do associado (não membro);

1 - acatar as decisoes das Assembléias Gerais,
2 - atender aos objetivos do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA,
3 - zelar pelo nome do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA,
4 - contribuir com suas obrigaçÕes assumidas por ocasião do ingresso;

rt ',,
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5 - não usar a estrutura do instiluto paÍa beneflcio próprio,

ô - acatar as decisões e diretrizes da Diretoria Executiva.

7 - participar, sempre que possível, de eventos de confraternizaçã0.

Artigo 100

O INSTITUTO
Assembléia Ge

Artigo 1'lo A

LUZ E ESPERANÇA, é composto dos seguintes órgãos para sua admin açáo 10.1

ral', 10.2 - Diretoria Executiva; 10.3 - Conselho Fiscal; 10.4 - Conselho Consultivo.

s Assembléias Gerais poderáo ser ordinárias ou extraordinárias, sendo o órgão supre

decisão do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA e será constituida EXCLUSIVAMENTE pelos membros assocjados

da ARLS Luz e Esperança no 3486.

Artigo í20 - A Diretoria Executiva é constituida de quatro (4) cargos, eleitos entre os membros da ARLS Luz e

Esperanp n0 3486, com mandato de dois (2) anos,

Artigo í3o - O Conselho Fiscal é composto de três (3) membros eleitos entre os membros da ARLS Luz e

Esperança n0 3486, com mandato de dois (2) anos.

Capítulo lV - Da Assembléia Geral.

Artigo 140 - A Assembléia Geral Ordinária, ocorrerá sempre no primeiro trimestre cada ano,

Artigo í5" - Compete à Assembléia Geral Ordinária; 15.1 - eleger membros da Diretoria Executiva e do Conselho

Fiscal, 15,2 - aprovar planos de trabalho, í5.3 - aprovar balanço e contas.

Artigo 160 - A Assembláia Geral Extraordinária poderá reunir-se quantas vezes necessárias, sempre que o

$ assunto Íor de interesse do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA.

! Artigo 170 - Compete à Assembléia Geral Extraordinária: 17.1 - discutir assuntos referentes a bens e

f; patrimônios, 17.2 - dissoluçâo da entidade, 17.3 - alterar ou reÍormar o presente estatuto, 17.4 - demais assuntos

t de relevância.

+ Artigo 180 - As convocaçôes das Assembléías Gerais poderáo ser realizadas da seguinte forma: 18,1 - por

! publicação na imprensa local, com antecedência minima de três (3) dias corridos; 18.2 - por meio de circular
'{ entre os associados com antecedência de cinco (5) dias conidos; 18.3 - por fixação do edital no quadro de aviso

§ da secretaria da sede com antecedência de 10 (dez) dias corridos.
j nrtigo 19o - As deliberaçoes das Assembléias Gerais poderâo ser da seguinte íorma, quando não houver
< exigência de quorum especial: 19.1 - na primeira convocação com minimo de metade mais um dos associados

§ em pleno gozo dos seus direitos; 19.2 - na segunda convocação meia hora depois, com qualquer número de

P associadost 19.3 - quando de alteraçÕes estatutárias ou destituição de administradores, será necessário em

; primeira convocaÇão um minimo de metade mais um, Na segunda convocação será necessário um mínimo de

Ê um terço (1/3) dos membros, com uma aprovaçâo minima de dois terços (2/3) dos presentes em pleno gozo dos
Â seus direitos.
'Parágrafo único: Para as deliberaÇÕes de destituir os administradores e alterar os estatutos é exigido o voto

concorde de dois terços dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela

deliberar, em primeira convocaçâo, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas

convocaçÕes seguintes.

Artigo 200 - No edital de convocaçáo das Assembléias Gerais deverá conter: 20,1 - data da Assembléia Geral;

20,2 - horário da Assembléia Geralt 20.3 - local com endereço completo; 20.4 - pauta da Assemblêia Geral.

Artigo 2í0 - A Assembléia Geral será aberta pela Diretoria Executiva, em seguida seÍão êleitos dois membros
para conduçáo dos habalhos.
Artigo 22" - As Assembléias Gerais poderão ser mnvocadas pelos: 22.1 - Diretoria Executrva; 22,2 - Conselho
Fiscal; 22.3 - por dois terços (23) dos membros do conselho consultivo; 22.4 - por um quinto (í/5) dos membros
de pleno gozo dos seus direitos.

Artigo 230 - Quando da votaçáo de uma pauta em Assembléia Gera
sendo que as regras de votação serão deÍinidas no regimento intemo.
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Parágrafo único: Quando da realização da Assembléia Geral, estará disponível uma listage d mbros com

direito de voto,

Artigo 240 - As Assembléias Gerais serão abertas a participação de todos os membros, in

manifesto, mas o direito ao voto será deÍinido em regimento interno.

direito de

Capítulo V - Da Diretoria Executiva

Artigo 250 - A Diretoria Executiva é composta dos seguintes cargos: 25.'l - Presidente; 25.2 -
25.3 -Secretário; 25.4 -Tesoureiro.

ice-P idente;

Artigo 260 - 0s membros da Diretoria Executiva serão eleitos entre os membros da ARLS Luz e Esperança no

348ô, com pleno gozo dos seus direitos, com mandato de dois (2) anos e com dkeito à uma reeleição

consecutiva,
Artigo 27o - Compete à Dhetoria Executiva: 27.1 - representar o INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA nos seus
alos:27.2 - convocar assembléias; 27.3 - constituir, unificar e dissolver departamentos; 27.4 - montar planos de

trabalho; 27.5 - administrar o INSTITUTO LUZ E ESPERANçA, 27 .6 - cumprir e fazer cumprir íigorosamenle o
estatuto, o regimento intemo e as decisÕes da Assembléia Geral; 27,7 - Elaborar e aprovâí o regimento interno o
qual normatizará os dispositivos estatutários e os sistemas administrativo-organizacional e financeirocontábil,

bem como a administração de recursos humanos, materiais, tecnológicos e logÍsticos do INSTITUTO LUZ E
ESPERANÇ4.
Artigo 280 - Compete ao Presidente; 28.1 - representei o INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA em juízo e fora dele,

ativa e passivamente, 28.2 - convocar e presidir reuniões e assembléias; 28.3 - assinar documentos,

recebimentos e pagamentos; 28.4 - administrar o INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, em con.junto com os demais

membros da Diretoria Executiva; 28.5 - contratar e demitir funcionários; 28.6 - reunir-se com os Departamentos,

para avaliaÇão e acompanhamento permanente de suas atividades; 28.7- organizaÍ os planos de trabalhos e
gerenciar a execução dos proletos e programas do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA; 28.8- buscar formas de

g atualizaçoes; 28.9 - dimensionaÍ a estrutura administrativa da Diretoria Executiva conforme o volume de

S atividades a ser administrada, podendo variar em função do número de Departamentos, proglamas e projetos;

H Zg.tO - cumprir e fazer cumprir rigorosamente o estatuto, o regimento intemo e as decisões da Assembléia

H Geral; 28,í í - Aprovar o regimento intemo,

ê lrtigo 290 - Compete ao Vice-Presidente; 29.1 - substituir o Presidente nas suas Íaltas ou impedimento; 29,2 -

S executar as atividades de planejamento, coordenaÇão e controle dos projetos e programas do INSTITUTO LUZ E

§ ESPERANÇA; 29.3 - executar as demais atividades definidas no regimento inlerno.

Ç Artigo 300 - Compete ao Secretárro; 30.1 - secretariar reuniôes e assembléias; 30.2 - manter sobre sua guarda
pos livros do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇ,A; 30.f - administrar o arquivamento dos documentos e

Sconespondências; 30.4- executar os serviços de suporte, logística e administração de pessoal; 30.5 - substituir o

ffVice-PÍesidente e o Tesoureiro nas suas faltas ou impedimentos; 30,6 - executar as dêmais atividades deÍinidâs

dÊino Íeqrment0 tnterno,

EÁdigo 3'l' - Compete ao Tesoureiro; 31.1 - executar as funçôes de Tesoureiro; 3í.2 - organizar a contabilidade e

$s finanças; 31.3 - montar o balanço anual e os balancetes; 3'1.4 - substituir o Secretário nas suas íaltas ou

§mpedimento; 31.5 - assinar em conjunto com o Presidente as liberações de pagamentos; 31.6 - executar as

demais atividades definidas no regimento intemo,

Capítulo Vl - Do Conselho Fiscal

Artigo 320 - 0 Conselho Fiscal é composto de três (3) membros eleitos entre os membros da ARLS Luz e
Esperança n0 3486, em pleno gozo dos seus direitos, com mandato de dois (2) anos, com dirello à reeleiçoes,

sendo composto de; 32,1 - Presidente, 32.2 - Vice-Presidente; 32.3 - Secretário.
Artigo 33o - Compete ao Conselho Fiscal. 33.'l - fiscalizar os balancetes e balanços anuais, 33.2 - manifestar

sobÍe alienaçâo e venda de bens e patrimônios, 33.3 - convocar reu

conduta dos associados. 33.5 - maniÍestar sobre planos de kabalho.

()
4.

niões e assembléias, 33.4 - man
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Artigo 340 - Ao Presidente do Conselho Fiscal, compete: 34.1 - presidir reuniões e assembléi - assrnar

documentos relativos aos pareceres do Conselho Fiscal, 34.3 - representar o Conselho Fiscal
Executiva.

a DÍetona

Artigo 35o - Ao Vice-Presidente do Conselho Fiscal compete: 35.í - substituir o Presidente d Fiscal

nas faltas e impedimentos, 35.2 - secretariar as reuniôes e assembléias, 35.3 - priorizar a av
adminiskativas,

de açoes

Artigo 360 - Ao Secretário mmpete: 36.'l - substituir o Vice-Presidente do Conselho faltas e
36.3 -impedimentos, 36.2 - manter sobre sua guarda os livros e documentos relativos ao

secretariar reuniões e quando for o caso assembléias;
Artigo 370 - O Conselho Fiscal, poderá sugerir a conkataçáo de serviços de terceiros para realizar au toria,
assessoria ou consultorja para Íomecer relatórios de avaliação dos programas, projetos e aspectos con
Íinanceiro, desde que aprovado previamente pela Assembléia Geral no que se refere aos recuÍsos a serem
gastos.

Gapítulo Vll - Do Conselho Consultivo

Artigo 38o - 0 Conselho Consultivo será permanente e composto por todos os ex-presidentes da ARLS Luz e
Esperança no 3486, em pleno gozo de seus direitos, a participação neste conselho será vitalicia, entretanto
permanecerá enquanto for membro da mesma.
Artigo 390 - 0 Conselho consultivo teÍá por objetivo fazer recomendações à Administração com relação a

questões de ordem social, econômica e política, visando assegurar o desenvolvimento de nossas atividades.

Gapítulo Vlll - Do Processo Eletivo

Artigo 400 - 0s cargos eletivos para a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal, sâo exclusivos dos membros

da ARLS Luz e Esperança n0 3486, pessoas fisicas, que estejam em pleno gozo dos seus direitos.

Artigo 410 - A eleição oconerá em Assembléia Geral ordinária da seguinte forma: 39.1 - seráo indicados dois

membros entre os presentes para conduçâo da Assembléia Geral de eleição que não sejam candidatos, 39.2 -

um dos membros será o presidente da mesa e outro o secretário, 39.3 - para cada chapa candidata, será

destinado um período para apresentaÇão da sua plataforma de trabalho. 39.4 - a votação será secreta, para

lodos associados de pleno gozo dos seus direitos, 39.5 - os votos serão depositados em uma uma lacrada,

exposta na mesa do presrdente, 39.6 - encerrada a votação, será realizada a contagem dos votos, na pÍesença

de um representante de cadâ chapa; 39.7 - após a mntagem será proclamada a chapa eleita.

Artigo 420 - As chapas candidatas, deverâo inscrever-se de forma completa, com seus respectivos nomes e
cargos em duas vias, protocoladas junto á secretaria do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇ4, com antecedência

minima de um ('1) dia corrido da Assembláia Geral de eleiçã0.

Artigo 430 - PaÍa impugnaÇâo da chapa, a mesma deverá ser realizada por escrito até dois (2) dias conidos

apos a Assembléia Geral e deverá ser protocolado junto à secretaria do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA.
Artigo il4o - A solicilação da impugnaçâo será encaminha para Conselho Fiscâl ou comissão especialmente

constituída para tal finalidade.

Parágrafo único - A comissão terá o prazo máximo de cinco (5) dias mnidos para fomecer o parecer sobre a
solicitação da impugnação.

Artigo 450 - Oconendo a impugnação, será pronogado automaticamente o mandato da gestão em exercício, até
a nova Assembléia Geral de eleiçâ0.
Artigo 460 - Ocorrendo a impugnaçáo, deverá ser realizada uma nova Assembléia Gêral Extraordinária no prazo

máximo de cento e cinqúenta (150) dias corridos.
Artigo 470 - A posse da chapa eleita, oconerá, apos quinze (15) dias conidos à data da Assembléia Geral de

eleição

$
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Capítulo IX - Da Receita e Patrimônio

Artigo 480 - Constituem receitas do INSTITUTO LUZ E ESPERANçA; 48.1 - contribuições de
juridicas, €.2 - anuidades,48.3 - auxilios, contribuições e subvenções de entidades ou direta

Estado, Municipio ou autarquias, 48.4 - doaçôes e legados, 48,5 - produtos de operaçâo de

extemas para Ílnanciamenlo de suas atividades, 48,ô - rendas em seu favor constituído por

receitas de pÍestaçâo de serviços, 48.8- receitas de comercialização de produtos e

8

fisicas e
a Unlã0,

ase
, 48.7 -

- juros

o-{

Li i?
Éâ

a

,a :;

l- 
"?r{ 8,

ól
L=E
rq Ei
.,i r:1,,§ 

E
ir- uriÍx
:'. E

I

bancários e outras receitas financeiras, 48.10- rêceitas de produçã0, 48.11 - renuncia e incen Ílscal, 12-
recursos intemacionais.

Artigo 490 - Todas as receitas serão destinadas à manutenÇão dos objetivos do INSTITUTO LIJZ E

ESPERANçA.

Artigo 500 - 0 patrimônio do INSTITUIO LUZ E ESPERANÇA, será constituido de bens identiÍicados em

escritura pública, que vierem a receber por doação, legados e aquisições, livres e desembaraçadas de ônus,

Artigo 5Ío - A contratação de empréstimo financeiro que venha a contrair de bancos ou atmvés de particulares,

que venha a a$av de ônus sobre paúimônio do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇ4, dependerá de aprovaçáo

de Assembléia Geral Extraordinána convocada para esse fim.

CapítuloX-DosLivros

Artigo 520 - 0INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA manterá os seguintes livros; 52.1 - livro de presença das

assembléias e reuniões, 52.2 - livro de atâ das assembléias e reuniões, 52.3 - livros Ílscais e mntábeis, 52.4 -

demais livros exigidos pelas legislaçoes.

Aúigo 530 - 0s livros poderão ser confeccionados atravós de folhas soltas numeradas e arquivadas.

Artigo 540 - 0s livros estârão sobre a guarda do Secretário do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇ4, devendo ser

vistados pelo Presidente da Diretoria Executiva e pêlo Presidente do Conselho Fiscal.

Artigo 550 - 0s livros estaráo na sede do INSTITUTo LUZ E ESPERANÇA, sendo disponibilizados para os

associados em geral.

Capítulo Xl . Das Disposições Gerais

Artigo 560 - 0s associados náo respondem solidanamente nem subsidiariamente pelas obrigaçôes da entidade,

Artigo 57o - Os cargos da Diretoria Executiva, nâo seráo remunerados. Os cargos do Conselho Fiscal e

Consultivo, não serão remunerados, se.la a que título for, Íicando expressamente vedado por parte de seus

membros o recebimento de qualquer lucro, gratificaçá0, bonificação ou vantagens, pelos cargos exercidos no
TNSTITUTO LUZ E ESPERANÇA.

§10 - Os membros poderão prestar serviços ao INSTITUTO LUZ E ESPERÂNçA, sempre em caráter gratuito e
assistencial.

§? - esposa, Íilhos e demais pessoas com grau de parentesco em até o 3o grau com algum membro poderão

prestar serviços ao INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, em caráter gÍatuito e assistencial. Para lazê)o
onerosamente, deverá ser aprovado por assembléia, onde conste como assunto na convocaçáo e seja aprovado
pela maiona dos presentês.

Artigo 580 - O exercício financeiro e Íiscal do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, coincidirá com o ano civil.
Artigo 59o- PaÍa extinção do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, o processo consistirá em: 59.1 - convocâr uma
Assembléia Geral extraordrnária especialmente para extinção com antecedência minima de trinta (30) dias

conidos, pela imprensa local, 59.2 - deliberar com dois terços dos presentes, 59.3 - com a resolução da extinção,

o patrimônio e os bens, satisfeitas as obrigaçoes, serâo destinados a uma inslituição enquadrada como

determinado na lei Íederal n0 9.790/99.
Artigo 600 - Para Reforma ou alteraÇão do presente estatuto do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, o processo

consistirá em: 60.í - convocar uma Assembléia Geral extraordinária especialmente para esse fim com
antecedência minima de trinta (30) dias corridos, quando o edital deverá ser Ii m sessão ordinári a ARLS



TNSTITUTO BENEFICENTE LUZ E ESPERANÇA

Luz e Esperança no 3486 e afixado em local de costume, 60.2 - Ser aprovado por dois
membros.

Artigo 6í0 - Em casos constatados de problemas de conduta ética do associado ou

instituiçá0, a Direlona Executiva poderá propor formação de uma comissão de sin

associados, como mínimo de cinco (5) membros, para anâlise da situação e fomecer

adminislrativa.

Parágrafo único: A comissão terá o prazo de trinta (30) dias conidos para apresentação

sua constituição.

9

Artigo 6? - Atendido o dispositivo do artigo 30, da lei Íederal no 9.790/99, de 23/03/99, qua

organização dâ sociedade civil de interesse publico, Íica regido pelo presente estatuto a seguinte no

da totalidade dos

do nome da
formado pelos

para decisão

pa Íes, após a

Í como
:62,1 -

?
xÍ

I

+
iã

f

L!i-

ft_

.5
I

ts

rl

+

observância dos pnncipros da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da

eficiência, 62.2 - adogâo de práticas de gestão administrativa, necessárlas e suÍicienles a coibir a obtençá0, de

Íorma individual ou coletiva, de benefícros ou vantagens pessoais, em deconência da participaÇão no respectivo
processo decisório,62.3 - constituição do Conselho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de mmpetência para

opinar sobre os relatónos de desempenho llnanceiro e contábil, e sobre as operaçôes patrimoniais realizadas,

emitindo pareceres para o organismo supenor do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, 62.4 - em caso de

dissolução o patrimônio liquido será transferido à ARLS Luz e Esperança n" 3486, ou a quem essa

expressâmente indicar; 62.5 - na hipôtese do INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, perder a qualificação instituida
na lei federal, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquiridos com recursos públicos durante o período em
que peÍdurou aquela qualiÍicação, será transferida a oulra pessoa juridica qualiÍcada nos termos da lei federal,
62.6 - como normas de prestação de contas a serem observadas pelo INSTITUTO LUZ E E§PERANÇA, Íicam

determinadas no mínimo: a - obseÍvância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Nomas Brasileiras

de Contabilidade, b - publicação do balanço Íinanceiro, na imprensa local, juntamênte com o resumo das

atividades, ceÍtidão negativa de debitos do INSS e FGTS, bem como colocar à disposiçâo do publico em geral, c
- quando da firmação de termos de parceria, serão obedecídas as inskuções do decreto federal n0 3.100199 de
30/06/99.

Artigo 630 - 0 INSTITUTO LUZ E ESPERANÇA, aplicará suas rendas, recuÍsos e eventual resultado

operacional integralmente no tenitóno nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos.

Artigo 640 - A sessão de uma assembléia, uma vez instalada, poderá ser pronogada para outra data, sem a

necessidade de nova convocaçâo, desde que aprovado pelos presentes.

Artigo 650 - Quando da vacância nos cargos da Diretoria Execuliva ou do Conselho Fiscal, deverá ser
complementada a nomeaÉo na Assembléia Geral subsequentê,

Capítulo Xll - Das Disposiçoes Transitórias

Artigo 660 - Na assembléia especialmente convocada junto aos membros da ARLS Luz e Esperança no 3486
para aprovação do presente estatuto, será eleito o grupo gestor composto de sete (7) membros, os quais

poderão se candidatar à reeleição nas eleições seguintes,
Artigo 670 - O grupo gestor é composto dos seguintes cargos: 67.1 - Diretoria Executiva: Presidente; Víc+
Presidênte; Secretário; Tesoureiro.67.2 - ConseÍho Fiscal: Presidente; Vice-Presidente, Secretário.

AÉigo 680 - Compete ao grupo gestor: 68.1 - instrumentar a instituição, 68.2 - capitalizar associados (não

membros), 68.3 - montagem do regimento intemo, 68.4 - consolidar as atividades do INSTITUTO LUZ E

ESPERANçA.
Artigo 690- 0s membros do grupo gestor, após o prazo de cento e oitenta dias (180) deveráo realizar
Assembléia Geral de eleição conforme determinado no presente êstatuto,
Artigo 700- Os membros do grupo gestor, podeÍão Íormar chapa para reeleição aos cargos da Diretoria
Executiva ou do Conselho Fiscal.

Artigo 710 - Fica determinado que em 20 de junho de 20ô0 seja aberta a urna existente no saláo de eventos da
sede, onde mntém documentos e íotograf,as referentes à sua fundaçáo e lançamento da pedra fundamental da
obra que abriga a sede do INSTITUTO LUZ E ESPERAN

baino Recanto Tropical, na cidade de Cascavel, Paraná,
Ç4, atualmente localizada à Rua ant, 3705,

$
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Parágrafo caso de alteraçáo no presente estatulo este artigo deverá ser manlido, para sera

necessana a unanimidade, em uma assembléia convocada para esse Ím.
Aúigo 720 - 0 to entrará em vigor após a necessá rovaçâo e a partir da data istro

e arquivamento no , nos termos da lei

Cascavel. Paraná, '11 de 2011

P no
Jorge Luiz dos antos Ri A Smarczewski

Br , médico, G 971.0094 SSP- Brasileiro vogado, RG 5,522.451-0 SSP-
PR, I 15, residente à Rua PR, CP 97.529-68, residente à Rua Tom

Paraná,2 11 Cascavel, Paraná

o
Luiz ski

Brasilei ad do, OAB - PR, CPF
524 809 re teedomiciliadoàRua
Perna I 76, Cascavel, Paraná

cU ?lh,oc/rzaaai
Regi$Ío de Titulos e DocumentÍxi e Pessoas Juridicas
Rua São Paulo, 1103 [one: (45) 3037-3431
Prolocolado sob n' 020.{f lf

1,

ReÉrstrado sob n" Lirro A-22-i. ÍIs 095/l lE
Oo Paaz let;tazt

,24t06/20

Jobim, 326, casa 306, country, Cascavel, Paraná
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GOVERNO 14UNICIPAI,

CASCAVEL
Sec.eiaflô de Assistênciâ Social

DECLARAÇAO

Art. 90 p recon iza que. " O funcionamento das entidades e oroanizações de

assrsÍéncla social depende de prévia inscriÇão no respectivo Conselho Municipal de

AssisÍéncla Socra ou no Conselho de AssrsÍência Social do Distrito Federal

Cascavel, 3'1 de maio de 2019

Hudso l\,4oreschi Jún ior

Secretário Ír,4 u sistência Social

\1, F(,

Eu, Hudson Márcio Moreschi Júnior - CPF no 066.636.249-1 1, gestor local da

Política de Assistência Social de Cascavel situada na Rua Pernambuco. 1900 -

declaro que o INSTITUTO BENEFICENTE LUZ E ESPERANÇA, sediado na Rua

Flamboyant no 3705 - Recanto TropicaÍ, Cascavel/Pr, vem funcionando

reg ularmente.

Salientamos que o referído lnstituto náo possui inscrição junto ao Conselho

Municipal de Assistência Social - CA/AS e que foi orientado a observar as exigências

constantes na Lei Orgânica de Assistência Socral, Lei no 8742 de 07112193 em seu

conforme o caso".



DECLARAÇAO

O lnstituto Beneficente Luz e Esperança,
inscrita no CNPJ no 13.928.898/0001-04, com sede à Rua Flamboyant, 3705,
bairro Tropical, na cidade de Cascavel, Estado do Paranâ, CEP 85.807-460,
representada por seu presidente JADIR DE MATTOS, brasileiro, filho de

Antonio Amaro De Mattos e Carmelina De Mattos, divorciado, médico,
portador da Cédula de Identidade n" 369.802-5/SSPi?R, inscrito no CPF/MF
sob no 010.568.679-49, residente e domiciliado à rua Mato Grosso, 2347,
apartamento 402, centro, Cascavel, Paraná vem DECLARAR que nenhum
dos membros da sua Diretoria e do Conselho Fiscal é remunerado por
qualquer forma, bem como, não distribui lucros, bonificações ou vantagens
a dirigentes, mantenedoras ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto,
conforme previsão em seu Estatuto Social.

As condutas acima descritas são condição para o
atendimento às disposições do art. 2o, alinea "c", da Lei Municipal no
5.41712010, que regulamenta as concessões de título de utilidade pública no
Município de Cascavel e dá outras providências, sob pena de sanções

administrativas cabíveis.

Cascavel, 31 de maio de 2019

deM
Presidente

l\ t-€
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DECLARAÇÀO

O Instituto BeneÍicente Lruz e Esperança,
inscrita no CNPJ no 13.928.898/0001-04, com sede à Rua Flamboyant, 3705,
bairro Tropical, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.807-460,
representada por seu presidente JADIR DE MATTOS, brasileiro, filho de
Antonio Amaro De Mattos e Carmelina De Mattos, divorciado, médico,
portador da Cédula de ldentidade n" 369.802-5/SSP/PR, inscrito no CPF/MF
sob n" 010.568.679-49, residente e domiciliado à rua Mato Grosso, 2347,
apartamento 402, centro, Cascavel, Paraná vem DECLARAR que a entidade
acima qualificada não recebeu em momento algum verbas públicas
municipais.

A declaração acima descrita é condição para o
atendimento às disposições do art. 2", alínea "i", da Lei Municipal no
5.4171?010, que regulamenta as concessões de título de utilidade pública no
Municipio de Cascavel e dá outras providências, sob pena de sanções
administrativas cabíveis.

Cascavel, 3 I de maio de 201 9

r Ma
Presidente

ti
(,
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANÇAS
tÀ:iÍfÉ

4736A2737

INSNN'TO BENEFICENTE LUZ E ESPERANCA

13.928.898i000t44
RUA FLAMBOYANT, 3705

RECANTO TROPICAL

Cascavâl - PR

CEP: 85 807'315

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
No 53345/20í9

A presenle Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de êmissão da mesma

I coNTRTBUTNTE ]

I FINALIDADE I

Códiqo

Nome/Razão

CNPJ/CPF:

41',§A2137

INSTITUTO BÊNEFICENTE LUZ E ESPERANCA

'13.928 898/0001,04

Juridico

t INFORMAçÕES ADICIONAIS ]

CertiÍicamos que até a presente data nâo existêm dábitos tributários

Esta certidão compreende os Tributos Municipais (lmposto sobre Sêrviço -
(lmposto Prediâl Territorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissáo dê Bens

Contribuiçáo de lvlelhorias), Tâxas de Sêrviços e outros débitos municipais.

A autentrcrdadc desta certrdão deverá ser confirmâda na págtna da Píefettura
ht1 ps //cascavsl.atende netr'*!/tipo/servico/valor/31 /padraoi 1 /load/0
Código de Autenlrcrdade WGÍ21 1202 000-0LJZBW-2!)6754034

ISSQN, Alvará), lmobiliários

lmóveis lnter Vivos - lTBl e

Com a localização acima descrita, Íca ressalvado o direito da Íazenda Pública Municipal de cobrar débitos
posterioÍmente constativos, mesmo reíerente ao periodo nesta certidão compreendido.

Cascavel,28 de maio de 2019

Rua Paraná, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 CEP 85.810-011 Cascavel PR
Home,pags http.//www Çâscavel pÍ gov bÍ

ij

\

Í REQUERENTE I

Código:

Nome/Razão

CNPJ/CPF.

Endereço.

Complemento

BarÍro:

Cidade:



MUNICIPIO DE CASCAVEL
Processô Digital

Comprovante de Abertura do Processo

Pá9. 1/ 1

,rÍr

COMPROVANTE DE ABERTURA
Processo: N' 41297/2019 Cód. VeriÍicador: FCTG

Rêquerente: 473682737 - ISNTITUTO BENEFICENTE LUZ E ESPERANCA

CPF/CNPJ: 13.928.898/0001-04

Endereço: RUA FLAMBOYANT CEP: 85.807-315

Cidade: Cascavel Estado: PR

BairÍo: RECANTO TROPICAL

Fone Res.: Não lnformado Fonê Cel.: Nâo lnformado

E-mail: Nâo lnformado

Assunto: SIFIN - SETOR DE ALVARÁ

SUbASSUNTO: ALVARÁ DE FUNCIONAIVENTO - LICENÇA

Oata de Abertura:. ?8105i2019 14'.23

O bs e rva ção:

Rêquerente solicita alvará de licença

Para consultar o sêu processo pela internet acêsse: www. cascavêl.Dr.qov. ilr
Procure o Serviço para Cidadão e clique em: "Protocolo".
Para consultar você deverá ter em mâos o número e ano do processo e seu código veriÍicador
Essas informaçôes eslão no cabeçalho destê comprovante.

rccnriri.â.roÍ !!FÍâ1r2C1-!90r-KBAZF-29Â7530r'r5 - F-.ld(l Êôr LLtZ^ \ LAtir 281051201! '4 2ii 25



Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada pclo lnstituto Beneficente L
Cidade de Cascavel, Estado do Paraná. Aos dezenove dias do mês rle março
20h00min horas, na sua sedc à Rua Flamboyant, 3705. nesta cidade de Cascavcl,
reuniram-se, os membros ativos da Âugusta c Respeitável Lo.la Simbólica Luz e

speranç4, na
o de 2019. às

stado do Paraná.
pcrança no 3486,

atendendo à convocação feita por Edital afixado em local de costume, no dia 26 de evereiro de 2019.
para o lim especial dc prestar contas dos atos praticados pela dirctoria da gestão 2018 019 e elcição da

nova diretoria e Conselho Fiscal com mandato 201912020. No horário marcado, com o úmero suficiente
de membros para realizar a Àssemblóia, os trabalhos foram abcíos pelo presidente, o Instituto Luz e

Esperança Luiz Eduardo Cunha D'Avila, que em seguida por aclamação foi nome para condução da
Assembléia Ceral, juntamente com o secretário também nomeado por aclamação Ricardo Augusto
Smarczewski. Em scguida clcterminou ao Secretário fazer a leitura do Edital de Convocação scguinte:

ital de convoc Ficum, pekt prercnlc Edital, todos os Membros do lnstituto Beneficente Luz e

Esperança, conwtcados para a,4ssembleio Geral Ordinúriu a realizar-se no dia l9 do mês de março de

2019, com a primeira chamada às l9:00 horas e a.regurula chamada às' 20:00 horas. na Sede siÍuado à
Rua Flambtryant, 3705, na Cidade de Cascavel, E,stado do Paraná, para tratar dos ,seguinle,\ assuntos: l)
Prestação de contas da atuul direkrria; 2) Eleiçdo e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal para o
mandato 2019/2()20; Só poderão votar os membnt.v que estiverem regulares. Cascavel/PR. 15 de

Jévereiro de 2019. Assinado: Luiz Eduardo C'unhu D'Ávila, Presidente. Em seguida. o Presidente da
Assembléia, eÍ'etuou a prestaÇão de contas da gcstão 2018/2019, e ao finalizar colocou em votação a qual
foi aprovada por unanimidade; Em seguida passou a eleiçâo conlorme estipula o estatuto social e o
regimento intemol foi apresentada a chapa única assim composta: Diretoria Executiva: Presidente: JADIR
Dt, MATI'OS, brasileiro, filho de ÀNTONIO AMARO DL MATTOS e CARMELINA DE MATTOS,
divorciado. médico, portador da Cédula de ldentidade n'369.802-5/SSPiPR, inscrito no CPF/MF sob n'
010.568.679-49, residente e domiciliado à rua Mato (irosso. 2347. apaÍamento 402, centro, Cascavel,
Paraná. CEP 85ttl2-025, e-mail viccprelêito2010@holmail.com; Vice-presidente: ALBERTO
PACIIENKI, brasileiro, filho deJOSE PACIÉIENKI e CE(ll PACHENKI, casado, emprcsiirio, portador
da Cédula de Identidade n" 4.548.555-2 iSSPiPR, inscrito no Cl'}F/MF sob n" 707.095.999-00, residente e

domiciliado à rua Sete de Setcmbro. 3.561, ccnlro. Cascavel. Paraná, CEP 85.810-090. e-mail:
roberlocaroline'ahotmail.coml Secretário: TIIIA(;O A\DRI 

^DAME. 
brasilciro. fitho de PAULO

ADAME FILHO e NELIZA PESSI ADAME, casado, médico, pt-rrtador da Cédula de Identidade n"
6.588.473-9 /SSP/PR, inscrito no CPIr/MF sob n' 041.079.499-66, residente e domiciliado na rua Goiás,
'1557, bairro Country, na cidade de Cascavel. Paraná, CEP 85.813-070, e-mail: l.adameíô,hotmail.com;
Tesoureiro: RODRIGO FERNANDO FIDELIS, brasileiro, filho dc OCIRION JOSE FIDELIS e

MARLENE PEREIRA FIDDLIS, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade n" 7338644-6
/SSP/PR. inscrito no CPF/MF sob no 022.747.249-70, residente e domiciliado à rua Marechal Floriano,
758, Vila'folentino, Cascavel. Paraná, 85.1102-200. e-mail: rfÍidelis_1@hotmail.com; Conselho Fiscal:
Presidente: RICARDO AUCIISTO SMARCZEWSKI. brasileiro, filho de FRANCISCO
SMARCZEWSKI e EDNA OLIVÊIRA SMARCZEWSKI, casado, advogado, portador da Cédula de

Identidadc n' 5.522.451-0/SSP/PR. inscrito no CIPF/MF sob no 880.497.529-68, residente e domiciliado
na rua Tom Jobim, 32ó, baimo Country, na cidade de Cascavel, Paraná, CEP 85.813-410, e-mail:
ras.cvlí@terra.com.br; Vice-PresirJentc: JOSL DONIZETI DA SILVA. brasileiro, filho dc MIGTJEL
ALVES D,\ SILVA e TERESINHA DA SILVA, engenheiro agrônomo, portador do RG 13.201.768
SSP-SP. inscrito no CIPF 077.75t1.1 68-05. residente e domiciliado à Rua Osvaldo Crv, 2602.
apartamento 102, centro, na cidade <ie Cascavel. Paraná, CEP 85.810-150, e-mail:
donizete@hotmail.com: Sccretiirio: VTLSON DE OLIVEIRA CARNEIRO, brasileiro, filho de
LAURO DE OLIVEIRA CARNEIRO e ANNA LICIII CARNEIRO, casado, aposcntado,
portador da Cédula de Identidade no 4.380.837-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n'
880.947.589-53. residente c domiciliado na rua Plinio Salgado, 468. bairro Vila Tolentino, na
cidade de Cascavel. Estado do Paraná, CI1P 85.802-270" e-mâil: vilsonprfí@hotmail.com; Em
scgui<Ja o Presidcnte exibiu a Urna completamente vazia e a colocou sobre a Mcsa Eleitoral lacrando-a.
foi efetuada a chamada dos elcitores pela ordem de assinaturas apostas na lista de prescnças, um a um, os
eleitorcs para o exercício do seu dircito de voto. A medida que iam sendo chaLrnados, os cleitores se

e

,,
_!

-_F=--

dirisiam um a um".1
IL

à Mesa do Presidente. rece a cédula devidamente rubricada c na cabine
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Relação do Trabalho Social tealizado pelo Instituto Beneíicente Luz e

Esperança desde 2017.

1. l''otrnacào de dezenas cle pcssoas cm informática, quaLificand<)-âs parâ o

trabalho, em cspecial destinada à cornunidade caÍcnte,

2, Prorlucào de rnatcrial dc uso pcssoal para pacientes cm üâtamento com

câncct e que necessitam cle turbante, toucas, sapatilhas e ctc. e quc rrão

tenham condiçôes econômicas para adquirir.

3. Cascavel, 07 rle junho cle 2019.
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