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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACARE
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Declara de utilidade pablica a Associae5o

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREl,   USANDO

DAS  ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR

LEI,      FAZ      SABER      QUE     A     CAMARA      MUNICIPAL

APROVOU      E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA     A

SEGUINTE  LEI:

Art.      1°           Fica     declarada     de     utilidade     ptlblica     a

ASSOCIACAO   "AIN-KARIM'',   constituida   em   01   de  janeiro   de   2000,   registrada   no

Cart6rio  de  Registro  Civil  das  Pessoas  Juridicas  de  Jacarei/SP  sob  o  ntlmero  10.073,

com     inscrigao     no     Cadastro     Nacional     da     Pessoa     Juridica     (CNPJ)     sob     o     n°

04.659.048/0001-67, tendo sede atual na Rua  Eduardo Jos6 Diniz,  n° 131, Jardim  F16rida,

e  mantendo  atividades  sociais  e  assistenciais  na  Estrada  Arlindo Alves  Vieira,  n°  1.001,

Jardim Colinas, ambos enderegos na cidade de Jacarei.

Art.  2°   Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei,12 de agosto de 2021.

Presidente

Autor: Vereador Paulinho dos Condutores.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Proieto de Lei -Declara de utilidade Ddblica a Associacao "Aln-Karim" -Fls.  02

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A   Associagao   "Ain-Karim"   foi   inicjalmente   constituida

com  o  nome  de  Associagao  Mariana  "Ain-Carim",  em  1°  de  janeiro  de  2000,  tendo

recebido a denominagao atual mediante alteragao estatutaria em 5 de mango de 2021.

Trata-se de entidade bastante atuante no Municipio,  que

merece  todo  o  reconhecimento  da  comunidade  pelo  trabalho  desenvolvido,  tendo

como Presidente o Padre Antonio Maria.

As finalidades da Associaeao estao previstas no artigo 20

do  Estatuto  Social  consolidado,  sendo  uma  sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  de

cafater  beneficente  de  Assistencia   Social   e  de   Promogao   Humana   Integral,   nao

remunerando qualquer membro de sua diretoria, direta ou  indiretamente.

Anexamos   ao   projeto   os   documentos   pertinentes   a

declaragao de  utilidade  pdblica,  bern como  urn  relat6rio de ag6es dessa  organizaeao

assistencial de cafater religioso que  se dedica  a  ativjdades de  interesse  pdblico e de

cunho social tambem.

Assim  exposto,  estamos  certos  de  que esta  propositura

merecera a aprovagao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,12 de agosto de 2021.

NDUTORES

Presidente

Praga  dos  Tres   Poderes,   74   -CEP     12  327-901   -Caixa   Postal   228   -Tel   .   (12)3955-2200   -Fax.   (12)3951-7808
site:  www,camara/acarel,9p.gov, br
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ASSOCIACAO " AIN-KARIM"

CNPJ 04.659.048/0001 -67

ATA DE AssEMBLEiA GERAL DE 05 DE MAReo DE 2021
PARA ALTERACAO NO ESTATUTO.
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Aos  05  dias  de  margo  de  dois  mil  e vinte  e  urn,  ap6s  convocagao
previa via telefone e por aviso fixado em quadro pr6prio, em sua sede
social  na  Estrada Arlindo Alves Vieira,1001,  Bairro  Jardim  Colinas,
na   cidade   de   Jacarei,   Estado   de   Sao   Paulo,   CEP   12319-015
reuniram-se   para   tratarem   dos   assuntos   do   dia,   os   presentes
membros:  Pe. Antonio Moreira  Borges,  Rosane dos Santos Coelho,
Ismailda  Conceigao  da  silva,   Jane  Eyre  Soares  da  Silva,   Flavio
Pereti.

DELiBERAeAO DOs AssuNTOs:

Alteraeao  do  endereeo  da  associagao,  criando  urn enderego  fiscal

para entrega de correspondencia.

Modificagao de Diretoria e Conselho Fiscal.

Tomando a  palavra  para  a  ordem  do dia,  o  Senhor  Presidente  Pe.
Antonio  Moreira  Borges,  manifestou  sua  alegria  pelos trabalhos da
Associagao   e   agradeceu   a   presenga   da   maioria   absoluta   dos
membros.

Ap6s considerag6es entre  os  presentes,  fica  assim  estabelecida  a
nova diretoria e conselho fiscal:

Presidente: Pe. ANTONIO MARIA, cujo name oficial 6 Pe. ANTONIO
MOREIRA BORGES,  portador da cedula de identidade n° 4.357.723-
4  SSP-SP,   e   CPF   n°  014.570.798-95   residente  e  domiciliado  a
Estrada Arlindo Alves Vieira,1001,  Bairro Jardim Colinas,  na cidade
de Jacarei, Estado de Sao Paulo, CEP 12319-015.

Vice   Presidente:   ROSANE   DOS   SANTOS   COELHO,   brasileira,
solteira,  portadora da cedula de identidade n°  11.033.120-29,  e CPF
n° 904.010.26949,  residente e domiciliada  na  Rua  Dona Gertrudes
Jordao,178 -Jaragua -Sao Paulo-SP

Tesoureira:  lsMAILDA CONCEleAO DA SILVA, brasileira, Religiosa,
Solteira, portadora da cedula de identidade n° 53.371.702-4 SSP-SP]
e CPF  n° 044.713.704-21,  residente e domiciliada a  Estrada Arlindo
Alves  Vieira,   1001,   Bairro  Jardim  Colinas,   na  cidade  de  Jacarei,
Estado de Sao Paulo, CEP  12319-015.



Secre{aria:   JANE   EYRE  SOARES  DA  SILVA,   brasileira,   solteira,
religiosa, portadora da cedula de identidade n° 9.800.125-95, e CPF
091.239.936-85,   residente  e  domiciliada  na  Rua  Dona  Gertrudes
Jordao,178 -Jaragua -Sao Paulo-SP.

CONSELHO FISCAL:
•`.'i-;
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Presidente do Conselho:  MARIO JOSE CAMPOS, brasileiro, sindic6?;I;`.::
casado, portador da c6dula de identidade n° 15.717.913-8 SSP-SP e
CPF n° 036.029.29841  residente e domiciliado a Av Gettilio Vargas
1919,  813 apto 12 -nesta cidade de Jacarei,  Estado de Sao Paulo
CEP  12305-000.

MEMBROS SUPLENTES:

FLAVIO PERETl, brasileiro, casado, contador, portador da c6dula de
identidade   n°   8.513.057-6   SSP/SP   e   CPF    n°   739.83B.888no7,
residente  e  domiciliado  na  Rua  Julieta  Barroso  Prota,   n°  21,  Vila
Martinez,  na cidade de Jacaref,  Estado de Sao  Paulo,  CEP  12307-
230

GREICE    DOS    SANTOS    SILVA,    brasileira,    religiosa,    solteira,

portadora  da  cedula  de  ldentidade  n° 67.020.094-3  SSP/BA e  CPF
n° 066.167.345-60,  residente  e domiciliada  a  Estrada  Arlindo Aives
Vieira,1001,  Bairro Jardim Colinas,  na cidade de Jacarei, Estado de
Sao Paulo,  CEP  12319-015.

A nova diretoria Executiva e Conselho Fiscal tomam posse em seus
cargos.  neste  ato  e  na  data  desta  Ata  para  desempenho  de  suas
fune6es pelo periodo de 4 anos que vai  10 de margo  de 2021  a 09
fevereiro de 2025.

Alteraeao do Estatuto Social.

Altera-se a finalidade da Associagao para:

i.   A promogao de atividades e fmalidades de relevatcia ptiblica, social e cultural;
2.   A pratica ds caridade moral e material por todos os meios ac seu alcance;
3.   Oferecimento  de  estudo,  cursos  de  aperfeigoamento  e  amparo  social  aos  seus

beneficiados e a comunidade vulneravel em geral;
4.   A  difusao  e  propagapao  assistencial  atraves  de  programas,  aulas,  workshops,

videoconferencias,  apostilas,  livros,  manuals  e  projetos  pr6-estabelecidos  pela
"AS S OCIACAO "AIN-KAR"";

5.   Promover a  criaeao  de  servigos  a  comunidade,  visando  o  ben  estar  social
adolescentes  e  adultos  em  geral,  com  a  criapfro  de  escola(s)  e  ou  centro(s)
estudo



6.   Comercializar produtos de sua fabricapao, de sua criapao, de sua logo marca, ou
de frutos de suas oficinas de artesanato, em sede pr6pria, ou em local alugado para
este fin. atraves de seus voluntdrios, terceiros, parceiros e/ou colaboradores;

7.   Promoeao gratuita de satde, observando-se a forma complementar de participapao
das organizap6es de que trata a Lei n° 9790, de 23 de mareo de 1999.

8.   Manter intercambio com associap6es congeneres, institui96es de ensino ptiblicas
ou privadas, culturais e/ou sociais, em niveis nacional e intemacional;

9.   Editar, publicar, distribuir, promover e comercializar suas obras doutrindrias e de
terceiros,  abrangendo revistas,  livros, jomais, boletins e informativos, tanto par
meio impresso, quanto por meio eletr6nico;

10. Promover atividades educativas, sociais, de capacitapao e de folmapao nas suas
drcas de atuapao;

11. Promover o ensino profissionalizante;
12. Produzir  ou  coproduzir,  publicar,  distribuir,  promover  e  comercializar  obras

audiovisuais, cinematograficas e televisivas;
13. Prestar colaborapao, mediante convenios ou figuras juridicas afins com o poder

Pdblico para a cousecu¢ao de seus objetivos;
14. Elaborar e executar projetos cientlficos, culturais, educacionais e sociais e captar

recursos destinados a custear as atividades e ap6es nece§sarias ao cumprimento de
suas  finalidades,   utilizando-se  de  todos  os  mecanismos  de  incentivo   fiscal
disponiveis;

15. Rcalizar  outras  iniciativas  e  projetos  especificos  mediante  resoluc5es  de  sun
Diretoria Executiva.

16. Realizar  convenios  ou  figuras  jun'dicas  afins  com  o  Poder  Pdblico  para  a
consecu9ao de seus objetivos, mos termos da Lei n° 13019, de 31  de julho de 2014

e sues alterap6es.
17. Realizar  convenios  ou  figuras juridicas  afius  com  o  Poder  Pdblico  da Uniao,

Estados e Municipal, respeitadas as legislap5es videntes de cnda ente Ptiblico.
18. No desenvolvimento de suas atividades, a "ASSOCIACAO "AIN-KARIM", nao

tera  preconceitos   de   origem,   ra9a,   car,   idade,   quaisquer  outras   formas  de
discriminapfro;

Altera-se a Nome da Associaeao para ASSOCIAeAO "AIN-KARIM"

Resolveu-se adicionar novos paragrafos ao artigo 25° do estatuto cf
abaixo:

PARAGRAFO   PRIMEIRO   -  A  ASSOCIA¢AO   "AIN-KARIM"   adotara

prfuicas de gestao administrativa, necessdrias e suficientes a coibir a obtengao, de forma
individual   ou   coletiva,   de   beneficios   ou   vantageus   pessoais,   em   decorrthcia   da

participapao em suas atividades e no respectivo processo decis6rio.

PARAGRAFO   SEGUNDO  -  Fica  no   entanto,   assegureda   a  Associapao,
conforme deliberagac> e conveniencia, em estrita observfncia e oumprimento ao inciso VI
do artigo 4°, da Lei Federal n° 9.790 de 23 de margo de 1999, a possibilidade de se instituir

remunerapao para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente in gestfro executiva



e para aqueles que a ela prestam servi9os especificos, respeitados, em ambos os casos, os
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alores praticados pelo mercado, na regiao correspondente a sua area de atuapao.

Desta forma  deu-se  encerradc>  os trabalhos e  sem  mais  nada  a ser ```'`t,.`:`C^RE'
tratado,  procedeu-se  o  extrato  da  Ata  da  Eleigao  da  Diretoria  e
Conselho,  para  que  seja  devidamente  registrada  em  Cart6rio  de
Registro de Tltulos e Documentos.

Vice Presidente:  F{osane dos Santos Coelho

i.--i     ,......--. I-'.T ...,'._
Tesoureiro:  Ismailda Conceigao da Si[va
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ASSOCIACAO "AIN-KARIM_':

EsrATUTosoclAL

SEGUNDA ALTERACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA

_A_SS OCIACAO "AIN-KARg_M=

Aos  cinco  dies  do  m€s  de  mar9o  de  dois  mjl  e  vlnte  e  urn,  os  membros  da
ASSOCIACAO   MARIANA   "AIN-CARIM",   reuniram-se   em   Assembl6ia   Geral
Extraordindria para referendar, conforme determjna o art°  12 alinea 11, a alterap5o abaixo
descrita:

Artigo  PRIMEIRO  -  Altera-se  a  denominacao  social  para  ASSOCIACAO  ``AIN-
KA",,
Artigo SEGUNDO -Altera-se a sede e o foro para Rua Eduardo Jos6 Diniz, n°  131  -
Jardim F`16rida -na cidade de Jacarei ~ SP -CEP  12321-160, mantendo suas atividades
sociais e assistenciais no enderego Estrada Arlindo Alves Vieira, n° 1001 ~ Jardim Colinas
-na cidade de Jacarei -SP -CEP  12319-015.

Artigo TERCEIRO -Altera-se a finalidade da as§ociapao para.

I .    A promo9ao de atividades e fualidades de relevincia phblica, social e oultural;
2.    A pratlca da candade moral e material per todos os meios ao seu alcance;
3.    Oferecimento  de  estndo,  cursos  de  aperfei9oamento  e  amparo  social  aos  seus

beneficiados e a comunidade vulnerivel em geral;
4.    A  difusao  e  propagapao  assistencial  atrav6s  de  programas,  aulas,  workshops,

videoconferencias,  apostilas,  livros,  manunis  e  projetos  pr6-estabelecidos  pela
"AS SOCIACAO "AIN-KAR"";

5.   Promover  a  criap5o  de  servigos  a  comunidade,  visando  o  ben  estar  social  de
adolescentes  e  adultos  em  geral,  com  a  criap5o  de  escola(s)  e  ou  centro(s)  de
estudo

6.    Comercializar produtos de sua fabricagao, de sua criapao, de sua logo marca, ou
de frutos de suas oficinas de artesanato, em sede pr6pria, ou em local alugado para
este fim, atrav6s de seus voluntarios, terceiros, parceiros e/ou colaboradores;

7.    Promo¢ao gratuita de satde, observando-se a forma complementar de participac5o
das organizap6es de que trata a Lei n° 9790, de 23  de marqo de  1999.

8.    Manter intercinbio com associac6cs congeneres, instituic6es de ensino ptib[icas
ou prlvadas, culturais e,`ou sociais, em niveis nacional e intemacional;

9.    Editar, publican, distribuir, promover e comercializar suas obras doutrinirias e de
terceiros,  abrangendo revistas,  livrcis, jomais, boletins e infomativos, tanto por
meio impresso, quanto por meio eletr6nico;
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10.Promoveratlvldadeseducativas,sociais,decapacitacaoedefoma9aonassus¥d`;;^rtflofs`:h`£
dreas de atuagao;

11. Promover o ensino profissionalizante;

12. Produzir  ou  coproduzir,  publicar,  distribuir,  promover  e  comercializar  obras
audiovisuais, cinematograficas e televisivas;

13. Prestar colaboragao,  mediante convenios ou figuras jun'dicas afins com o
Pilblico para a consecuc5o de seus objetivos; poder'|¥

[4ira-b-;`r:rre-.e"x:cVuvt::-p-ruo;:ro:Fc,.ecnut:fiTcU::,ucVu°isia,s,educactona[sesocia|secaptar\5`~~m

suas   fualidades,   utilizando-se   de   todos   os   mecanismos  de   incentivo   fiscal
disponiveis;

15. Realizar  outras  inlciativas  e  projetos  especificos  mediante  resoluc6es  de  sua

Diretoria Executi va.
16. Realizar  convenios   ou   figuras  juridicas   arms  com  a   Poder  Priblico  para  a

consecug5odeseusobjetivos,nostemosdaLein°13019,de31dejulhode2014
e suas alterac6es.

17. Realizar  convenios  ou  figuras juridicas  afins  com  o  Poder  Ptiblico  da  Uni5o,
Estados e Municipal, respeitadas as legislap6es videntes de cada ente Pdblico.

18. No desenvolvimento de suas atividades, a .`ASSOCIACAO `.AIN-KAR"", nao
tern   preconceitos   de   origem,   raga,   cor,   idade,   qualsquer   outras   formas   de
discriminap5o;

recusos destinados a custear as atividades e ag6es necessarias ao cunpriment; de      ``+`.`

Artigo  QUARTO - Altera-se o  artigo 28 do  estatuto para:   A ASSOCIACAO  "AIN-
KARm",seradissolvidapordecisaodaAssembleiaGeralExtraordinina,especialmente
convocada para esse fim, quando se tome impossivel a continuacao de suas atividades,
neste caso a patrim6nio liquido sera transferido a outra pessoa jun'dica de igual natureza
e que preencha os requisites da lei e cujo obieto social seja, preferencialmente, o mesmo.

PARAGRAF0tJNICO-inexistindoinstituicaocomestaespecificac5es,aAssembleia
Geral deved definir o destino do patrim6nio remanescente.

Artigo QUINTO -     E adicionado ao artigo 25 do estatuto, os parigrafos abaixo:

PARAGRAFO   PRIMEIRO   -  A  ASSOCIACAO   "AIN-KAR""   adotari
praticas de gestao administrativa, necessalias e suficientes a cofoir a obteng5o, de forma
individual   ou   coletiva,   de   beneficios   ou   vantagens   I)essoais,   em   decorrencia   da

participa¢ao em suas atividades e no respectivo processo decis6rio.

PARAGRAF0   SEGUNDO  -  Fica  no   entanto,   assegurada   a  Associapao,
conforme delibera9ao e conveniencia, em estrita observancia e cumprimeato ao inciso VI
doartigo4°,daLeiFederaln°9.790de23demarcode1999,apossibilidadedeseinstituir
remunerapao para os dingentes da entidade que atuem efetivamente na gestao executiva
e para aqueles que a ela prestam servicos especificos, respeitados, em ambos os casos, os
valores praheados pelo mercado, na regiao correspondente a sua frea de atuacao.
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£QHsOLIDACAO DO ESTATUTO soclALm

LAss o clACAO "AIN-KAR±pr:

TITULO I -DENOMINACAO, FINS, SEDE, FORO E DURACAO

CAPITULO - I -DENOMINACAO, SEDE, DURACA0 E FINS
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Artigo PRIMEIRO -A ASSOCIACAO "AIN-KARIM",  constituida em 01  de janeiro
de  2000,  6  uma  sociedade  civil,  beneficente,  sem  fins  lucrativos  que  ter5  duragao  por
tempo  indeterminado,  com  sede  e  foro  na  Rua  Eduardo  Jose  I)iniz,  n°  131  -Jardim
F16nda -na cidade de Jacarei -SP -CEP  12321 -160, mantendo suas atividades sociafs e

assistenciais  no  enderego  Estrada Arlindo Alves  Vieira, n°  1001  -Jardim Colinas -na
cidade de Jacare{ - SP -CEP  12319-015 .

Artigo SEGUNI)0 -A ASSOCIACAO "AIN-KAR"", TEM POR FINALIDADE..

A promogao de atividades e finalidades de relevancia phblica, social e cultural;
A pratica da caridade moral e material por todos os meios ao seu alcance;

Oferecimento  de  estudo,  cursos  de  aperfeigoamento  e  amparo  social  aos  seus
beneficiados e a comunidade vulneravel em geral;

4.    A  difusao  e  propagacao  assistencial  atrav6s   de  prograrnas,  aulas,  workshops,
videoconferencias,  apostilas,  livros,  manuals  e  projetos  pr6-estabelecidos  pela
"ASSOCIACAO "AIN-KAR"";

5.    Promover  a  cria9ao  de  servigos  a  comunidade,  visando  o  bern  estar  social  de

adolescentes  e  adultos  em  geral,  com  a  cria9ao  de  escola(s)  e  ou  centro(s)  de

estudo
6.    Comercializar produtos de sua fatirica9ao, de sua criapao,  de sua logo marca, ou

defrutosdesuasoficinasdeartesanato,emsedepr6pria,ouemlocalalugadopara
este fim, atraves de seus volunfarios, terceiros, parcciros e/ou colaboradores;

7.    Promo9ao gratuita de sande, observando-se a forma complementar de participag5o
das organizag6es de que trata a Lei n° 9790, de 23  de maxpo de  1999.

8.    Manter intercambio  com associac5es congeneres, institui96es de ensino pdblicas

ou privadas, culturais e/ou sociais, em niveis nacional e intemacional;

9.    Editar. publicar, distribuir, promover e comercializar suas obras doutrinirias e de

terceiros,  abrangendo  revistas,  livros, jomais,  boletins  e informativos,  tanto  por
meio impresso, quanto por meio eletr6nico;

...`.;,:i::ti
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_   . .v.uvvcl o ensino profisslonaljzante,.

12Prc)duzlroucoproduzlr,publicar,distr]buu,promoverecomercialurarob

audiovi§uais,cinematogfaficasetelevIsivas,
13Prestarcolaborag5o,medianteconveniosoufigurasjun'dlcasafinscomopo(

Ptibllcoparaaconsecuc§odeseusobuetivos;
14. Elaborar e pypr.ii+^--

Ahict
10Promoveratrvidadeseducatrvas,soc|als,decapac|fa9aoedeforma€aon°:`:``:;:;==j

dreas de afuap5o;
I I . promover o enqi.nn ~-^ --.-

_  -J--` 1 -D>..~+ai,uidreexecutarprojetoscl.entffieos,culfurais,educac].onalsesocialsecaptar
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e suas alterac6es.

HReallzarconveniosoufianjuridicasafinscomoPodermbllcodaUnlao,
EstadoseMun]clpal,respeitadasasleglsla96esvldentesdecadaentembllco

18Nodesenvolvimentodesuasatlvidades,a"ASSOCIACAO"AIN`KAR"",n5o
tefa  preconceltos   de   ongem,   ra9a,   cor,   ]dade,   quaisquer  outras   formas   de
djscriminacao;

ArtigoTERCEIRO-FicaeleitooForodeComarcadeJacarej-SP,papdmu
eventualsduvidasoulitigiossobrequaisquerassuntosrelacionadosaopresenteEstatuto

AI.tigoQUARTO~AASSOCIACAO"AIN-KARIM"teraumreg]mentonitemoque,
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cAplTULO-n-DOssoclos

ArtigoSEXTO-AASSOCIACAO"AIN-KAR"",6constitui'dapornumerolllmitado
de s6cios, dlstinguidos em:

I-S6cioscolaboradores-pessoasfisicasoujuri'dlcasquesedlspochana
colaborarcomtrabalhosdomovimento,comajudaemdonatlvosemvaloresouesp6cie,

11-S6closfundadores~compostopeloss6ciosquefizeranpartedaprimelra
djretoriaexecutivaedoconselhofiseal,.
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III-S6Closv0luntinos-s6ciosquesedisponhamarea|izartraba|hosafavordoa±`:^,;::A€Ej|,::`++`dy
movimento,    no    sentido    de    manuten¢ao    do    predio,    dos    trabalhos,    e    outros,
espcintaneamente em grupo ou isoladamente.

Artigo SETIMO -Sao direito dos s6cios, quites com suas obrigap6es sociais;

I -Votar e ser votado para cargos eletivos;

11 -Tomar parte nas Assembl6ias Gerais.

Artigo OITAVO -Sao deveres dos s6cios:

I -Cumprir as disposic6es estatu6rias e regimentais;

11 -Acatar as determinag6es da Diretoria e as resolu?5es das Assembleias.

Artigo NONO -Os s6cios nao respondem nem mesmo subsidiariamente pelos encargos
da inst]tui9ao.

CAPITUL0 Ill - DA ADMINISTRACA0

Artigo DECIMO ~ A ASSOCIACAO "AIN-KAR"", sera administrada por:

I -Diretoria; e

11 - Conselho Fiscal.  Diretoria.

Artigo  ONZE  ~  Os  s6cios  fundadores  convocarfro  uma  Assembleia  Geral,  para  nela
eleger os membros da primeira diretoria executiva e membros do Conselho, constituir-se-
a dos s6cios em pleno gozo de seus direitos estatuarios.

Ai.tigo DOZE -Compete a Assembleia Geral, previamente convocada pelos membros
fundadores ou diretoria executiva:

I -Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;

11 -Decidir sobre reformas do estatuto;

Ill -Decidir sobre a extin95o da entidade mos termos do artigo 28;

IV -Decidir sobre a conveniencia de alienar, transigir, hipotecar ou permutar
bens patrimoniais;

V -Aprovar o Regimento Intemo.

Artigo TREZE -A Assembl6ia Geral, realizar-se-a ordinariamente uma vez por ano

Para:

I-ApreciarorelatorioanualdaDiretoria                                                 #
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11 -Discutir e homologar as contas e o balango aprovados polo Conselho Fiscal;

Ill -Deciclir sobre os andamentos dos trabalhos da OPCR.

Artigo QUATORZE -A Assembl6ia Geral rea[izar-se-a extraordinariamente, quando
convocada:

I - Pela Diretoria;

11 -Pelo Conselho Fiscal;

Ill - Por requenmento de 20% dos sdeios quites com as obngag6es sociais.

Artigo QUINZE -A convocagao da Assembl6ja Geral sera feita por carta, via telefonica
ou eletr6nica (e-mail) a todos os s6cios, e que sera fixada tambem em quadro pr6prio na
sede da instituigao, publicado na imprensa local, por circu[ares, dependendo da urg6ncja,

por via  telefonica  ou  outros  meios  convenientes,  com  anteced6ncia minima de  3  (tres)
dias.

PARAGRAFO ¢NICO - Qualquer Assembl6ia instalar-se-a em primeira convoca95o
com  maioria  absoluta  dos  s6cios  e  em  Segunda  convoca9ao  com  qualquer  numero

presente.

Artigo  DEZESSEIS  -  A  Diretoria  sera  constituida  por  urn  Presidente,  urn  Vice-

presidente,  Secretario e Tesoureiro.

PARAGRAF0bNICO-0mandatodaDiretoriaserade4(quatro)anos,podendohaver
mais de uma reeleigao consecutiva.

Artigo DEZESSETE -Compete a Diretoria:

I -Elaborar programa anual de atividade e exeouta-lo;

11 -Elaborar e apresentar, a Assembleia Geral, o relat6rio anual;

Ill -Contratar e demitir funcionarios;

IV -Cumprir e fazer cumprir os Estatutos Sociais da entidade.

Artigo DEZOITO - A Diretoria reunir-se-a no minimo uma vez por mss.

Artigo DEZENOVE -Compete ao Presidente:

I -Representar a ASSOCIACAO "AIN-KARIM" ativa, passiva, judicial e extra

judicialmente;
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11 -Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e regimento intemo;

Ill - Presldir a Assembldia Geral;

IV - Convocar e presidjr reunl6es da Diretoria;

V -Abrir, movimentar e encerrar contas bancarias, sempre em conjunto com os
tesoureiros, ou com outro membro da diretoria;

VI-Const]tuirprocuradores,constituindo-lhesospoderesquejulgarnecessarios,
inclusive  especiais,  de  transigir,  confessar,  desistir,  firmar  compromlssos,  receber,  dan

quitap6es,  COM  PROCURACAO  ESPECIFICA  E  PEL0  TEMPO  DE  DURACAO
DETERMINADO.

Artigo VINTE -Compete ao vice-presidente:

I -Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;

11 -Assumir o mandato, em caso de Vacancia, ate o seu termino;

Ill ~ Prestar, de modo geral, a sua cc)laborapao ao Presidente.

Artigo VINTE E UM -Compete ao Secretario:

I ~ Secretariar as Reuni6es da Diretoria e Assembl6ia Geral e Redigir as
competentes Atas;

11 ~ Publicar todas as noticias das atividades da entidade.

Artigo VINTE E DOIS -Compete ao Tesoureiro:

I  ~  Arrecadar  e  contabilizar  as  contribui96es  dos  associados,  rendas  auxilios  e
donativos em dinheiro ou em esp6cie, mantendo em dia a escrituracao, toda comprovada;

11 -Pagan as Contas das despesas, autorizadas pelo Presidente;

Ill -Apresentar re[atdrios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;

IV -Apresentar o relatorio financeiro para ser submetido a Assembl6ia Geral;

V -Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;

VI - Conservar  sob  sua guarda  e responsabilidade,  o  numerario  e docunentos
relativos a tesouraria, inclusive documentagao de contas bancdrias.

Artigo VINTE  E  TREIS  - 0  Conselho  Fiscal  sera composto por no minimo  3  (tr6s)
membros, e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembl6la Geral.

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 mandato do Conselho Fiscal sera coincidente
com mandato da Diretoria.

-`i\
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PARAGRAFO  SEGUNDO - Em caso de  vacancia,  o  mandato  sera assunido

pelo respectivo suplente, ate seu termino.

Artigo VINTE E QUATRO -Compete ao Conselho Fiscal:

I -Examinar os Livros de Escritura9ao da entidade;

11 - Examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a
respeito;

Ill -Apreciar os balan9os e inventarios que acompanham o relat6rio anual da
Diretoria;

IV - Opinar sobre a aquisi9ao e aliena9ao de bens, por parte da instituigao.

PARAGRAF0 bNICO - 0 Conselho Fiscal reunir-se-a ordinariamente cada 6

(seis) meses e extraordinariamente sempre que necessalio.

Artigo VINTE E CINCO -As atividades dos diretores e conselheiros serao inteiranente

gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, bonificacao ou vantagem,
sob qualquer forma ou pretexto.

PARAGRAF0   PRIMEIRO  -   A   ASSOCIACAO   "AIN-KARIM"   adotara

praticas de gestao administrativa, necessarias e suficientes a coibir a obtencfro, de forma
individual   ou   coletiva,   de   beneficios   ou   vantagens   pessoais,   em   decorrencia   da

participapao em suas atividades e no respectivo processo decis6rio.

PARAGRAFO   SEGUNDO   -   Fica   no   entanto,   assegurada   a   Associagao,
conforme deliberaeao e conveniencia, em estrita observincia e cumprimento ao inciso VI
do artigo 4°, da Lei Federal n° 9.790 de 23 de mar9o de 1999, a possibilidade de se instituir

remunera9ao para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestao executiva

e para aqueles que a ela prestam servicos especificos, respeitados, em ambos os casos, os

valores praticados pelo mercado, na regiao correspondente a sua area de atuapao.

Artigo VINTE E SEIS -Compete aos DIRETORES.

I - Orientar os participantes da Associagao, no que se referir a parte operacional,

11 - Opinar sobre os trabalhos a serem desenvolvidos, no sentido de orientar para
o melhor desempenho do objeto da Associagao.

CAPITULO IV - D0 PATRIMONIO:

Artigo  VINTE  E  SETE  -  0  patrim6nio  da  ASSOCIACAO  "AIN-KARIM",  sera
constituido de bens,  moveis,  im6veis,  veiculos e  semoventes,  ap6es,  ap61ices  de  divida

publica,  contribuig5es  dos  associados,   auxilios  e  donativos  em  dilineiro  ou  esp6cie,
adquiridas em seu none.
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ervas dos Pequeninos" sera transferido a ela, a partir da data de sua constituigao.

CAPITUL0 V - DAS DISPOSIC6ES GERAIS

Artigo  VINTE  E  OITO  -  A  ASSOCIACAO  "AIN-KARIM'.,  sera  dissolvida
decisao  da  Assembl6ia  Geral  Extraordinalia,  especialmente  convocada  para  esse  fin,

quando  se  tome  imposs{vel  a  continuac5o  de  suas  atividades,  neste  caso  o  patrim6nio
liquido  sera  transferido  a  outra  pessoa juridica  de  igual  natureza  e  que  preencha  os
requisitos da lei e cujo objeto soclal seja, preferencialmente, o mesmo.

PARAGRAFO tINICO -Inexistindo instituicao com esta especificap6es, a Assembleia
Geral devera definir o destino do patrim6nio remanescente.

Artigo VINTE E  NOVE - 0 presente  estatiito poder6 ser reformado,  no todo  ou  em

parte,   em   qualquer   tempo,   por   decisao   da   majoria   absoluta   dos   associados,   em
Assembl6ia Geral, especialmente convocada para esse flm, e entrara em vigor na data de
seu registro em cart6rLo.

Artigo  TRINTA - Os  casos  omissos  no presente  Estatuto  Social  serao  resolvidos pela
Diretoria e referendados pela Assembleia Geral.

Artigo TRINTA E HUM -0 presente Estatuto entre em vigor, a partir de seus registros

junto ao Registro de Titulo e Documentos competente.

Jacarei, 05 de marco de 2021

sl,_  -Q_ S*
etiria: Byre Soares da Silva.
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ASSOCIA AO AIN  KARIM
CN PJ 04.659.048/0001€7

i_________ ---_---;=;:::_
Declaramos como membros da diretoria da Associagao Ain Karim, fundada

em  01  de Janeiro de 2000,  com  inscrigao no CNPJ  sob n° 04.659.048/0001-67,  com

sede a  Rua Eduardo Jose  Diniz,  n°  131  -Conjunto Habitacional Marinho -Jacarei -

SP,   que   6   uma   sociedade  civil,   sem  fins   lucrativos,   de   cafater  beneficente  de

Assistencia Social e de  Promoc:ao  Humana Integral,  registrada no Cart6rio de Titulos

e Documentos e Pessoas Juridicas da comarca de Jacarei -SP, sob n° 10073, para

fins de Declaraeao de Utilidade Ptlblica, conforme preceitua a Lei 2.274 de 16/09/1985

que:

E pessoa juridica de direito privado constituida no pais.

Esta funcionando regular e ininterruptamente ha mais de 1 (hum) ano

Nao     remunera    qualquer    membro    da    sua     Diretoria,     direta    ou

indiretamente

Nao distribui  qualquer parcela de  seu  patrim6nio,  ou  de suas  rendas  a

tftulo de lucro ou  participagao no seu  resultado.

Nao atende exclusivamente a seus s6cios.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaragao.

Jacarei,  30 de julho de 2021.

Rua  Eduardo Jos6  Diniz,  n9131

Conjunto  Habitacional  Marinho

Jacarel -SP -CEP  12321-160



ASSOCIA AO AIN  KARIM
CNPJ 04.659.048/0001i57

RELAT6RIO DE AC6ES.

ENTIDADE:  MOSTEIRO AIN  KARIM

A Associagao Ain  Karim, fundada em  01  de Janeiro de 2000, 6 uma

organizagao  assistencial  de  carater  religioso  que  se  dedica  a  atividades  de

interesse  ptlblico  e  de  cunho  social  tambem.  Este  relat6rio  tern  como  objetivo

apresentar uma breve descrigao das atividades desenvolvidas e execugao das

ag6es e servigos executados na associagao, atualmente a entidade consiste em

urn   modelo   de   acolhimento  de   Peregrinos,   incluindo  desde   a   protegao  de

acolhida,  seguranga  alimentar e  qualidade  de  vida.  Portanto,  no  decorrer das

atividades   do   Mosteiro,    iniciou-se   outras   demandas   o   trabalho   com   os

voluntarios que prestam os servigos de conservagao do espago, participagao nos

eventos onde 6 realizado a comercializaeao de comidas tipicas, organizagao das

rotinas  diarias  entre  outras  atividades.  Logo,  no  que  se  refere  a  situagao  de

assistencia  alimentar,  importante  ressaltar que  quando  as  famflias  vulneraveis

necessitam de alimentos e fornecido pela Associagao cestas basicas. Tamb6m

realizamos   aconselhamentos   para   as   pessoas   que   estao   passando   pelo

processo  de  depressao  e  o  objetivo  do   atendimento  fornecido  para  essas

pessoas e a prevengao ao suicidio,  preservando assim a vida.

A associagao propaga a  fe, difundi o amor ensinado por Nosso Senhor

Jesus Cristo, realiza missas mensais para os peregrinos e principalmente realiza

o acolhimento espiritual de todos que ali  procuram  por amor,  caridade e fe.  Em

tempos de pandemia muito nos foi procurado e muito por n6s foi oferecido com

o intuito de amenizar os conflitos internos.

Quanto  a  estrutura fisica  disponibilizada  a  n6s,  o  Mosteiro Ain  Karim

aparece  como  urn  grande  atrativo  turistico  para  a  cidade  de  Jacarei,  onde

recebemos  pessoas  de  todos  os  lugares  do  Brasil  e  do  mundo  com  grande

interesse  de  realizar esse  circuito  turistico  pelo  Mosteiro,  atendendo  cerca  de

600 (seiscentas) pessoas por mss.

Rua  Eduardo Jos6  Diniz,  n9131

Conjunto  Habitacional  Marinho

Jacarei -SP -CEP  12321-160



Jacarei,  30 de julho de 2021.

Rua  Eduardo Jos6  Diniz,  n9131

Conjunto  Habitacional  Marinho

Jacarei -SP -CEP  12321-160
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