
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ N.o 13.635.008/0001-76

"Toma-se de utilidade pública o Instituto
Cristão Amor e Fé - ICAF Cabrália e dá
outras providencias correlatas".

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei
Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte lei:

Utilidade Pública o INSTITUTO

Art. 2°. O Ins,tituto é portador do CNPJ de .
05.463.676/0002-16, sediado na A~énicJaCristal, nO.400, Bairro Mirante da~ .

Coroa, CEPo~5.807-000, nesta cidade de Santa Cruz Cabrália, Estado da
Bahia.

"; Art. 3°. O ICAF (Instituto Cristão Amor e Fé) é uma
sociedade civil, a6nstituída sem fins lucrativos, económico ou político
partidário.

Art. 4°. Os Poderes Executivo e Legislativo deste
município ficarão imunes de responsabilidades financeiras ou quaisquer ónus
contraídos pelo ICAF.

Art. 5°. O Instituto é soberano para fazer cumprir as
obrigações estatutárias, regras e normas internas disciplinares para o bom
funcionamento e desenvolvimento das suas atividades.H

Av. Cristal, n.o 13- Miranteda Coroa CEP45807-000 SantaCruzCabrália- Bahia
Fone/Fax:(73) 3282-1514 e-mail: prefeitura.cabralia@gmail.com
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Art. 6°. É facultado ao ICAF a promoção de eventos
sociais, esportivos e culturais para angariar fundos com objetivo de
melhoramento na manutenção e funcionamento interno e externo do Instituto.

I - As atividades pleiteadas pela direção do Instituto serão
realizadas após a aprovação da maioria absoluta dos Associados, os quais
serão convocados através de oficio individual ou por meio de Edital de
Convocação expedido pelo Diretor do mesmo;

II - A prestação de contas dos Eventos será efetuada
obrigatoriamente em cinco (05) dias úteis, após o acontecimento.

Art. 7°. Existindo algum repasse financeiro ou doação de-bens móveis ou imóveis oriundos através de pessoa física ou jurídica, torna o
ICA6 oorigado a:l.oemitirrecibo e prestar contas para o doador assim que for
solicitada.

Art. 8°. Ficará facultad() ao Poder Legislativo 'Municipal o
dir~to e autonomia de criar Comissão Fiscalizadora para averiguar e apurar
junto ao ICAF, possíveis denúncias ou irregularidades que por ventura
venham a surgirem.

Art. 9°. O INSTITUTO CRISTÃO AMOR E FÉ (ICAF) fica
na obrigação de/e.fll,itirpara a Câmara Municipal, anualmente até o término da
primeira quinzena de cada ano, prestação de contas financeira e relatório das
atividades desenvolvidas durante o exercício.

Art.1 0°. Está Lei entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ CABRÁLlA, EM 31 DE MAIO DE 201

Av. Cristal, n." 13 - Mirante da Coroa CEP 45807-000 Santa Cruz Cabrália - 8ahia
Fone/Fax: (73) 3282-1514 e-mail: prefeitura.cabralia@gmail.com
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INSTITUTO CRISTÃO AMOR E FÉ - LAR DAS CRIANÇAS
Matriz: Rua Onze, 975 - Nova Pampulha - Ribeirão das Neves - MG
Filial:Av. Cristal, 400 - Mirante da Coroa - Santa Cruz Cabrália/Ba

Fone (73) 9198 - 8932

De : Lar das Crianças
Para: Câmara Municipal
AlC: Presidente da Câmara

Senhor Presidente,

o Instituto Cristão Amor e fé lar das Crianças, entidade filantrópica sem fins
lucrativos, que acolhe crianças órfãs de Santa Cruz Cabrália encaminhados
pelo conselho tutelar, bem como do juízo competente desta comarca através
de seu representante legal neste ato, comparece ante a presença de Vossa
Excelência para expor e pleitear o que se segue
Trata-se da situação financeira que se encontra o lar das Crianças de nossa
cidade. Atualmente temos residentes em nossa casa nove crianças dos
diversos bairros de Cabrália, nossa despesa mensal somente aluguel, energia
elétrica e água já ultrapassa dois mil e cem reais sem somar a alimentação e
demais. A nossa luta agora é para não fecharmos as portas.
Nesta esteira vimos por bem pedirmos ajuda á esta casa para que Vossa
Excelência e demais vereadores criem um projeto de lei que se aprove um
convênio junto a Prefeitura para manutenção desta casa que abriga nossas
crianças. Solicito ainda que nos seja concedido o titulo de utilidade pública
desta comarca afim de que possamos lutar e conseguirmos recursos junto aos
governos, estadual e federal. Sem mais para o momento ratifico pedido já
solicitado de fazer uso da tribuna nesta próxima reunião para apresentação
desta causa.

Assim faço protestos de estima e elevada consideração.
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PODER JUDICIÁRIO SANTA CRUZ

B-l de Títulos e

N!! DE ORDEM: 3_5_9 DATA: 26.02.2010
------- ti:K~~ .....-...-...-...-...-...- __

REGISTRO:
Ata da Assembléia Geral Extraordináriado Instituto Cristão Amor e Fé - Creche
Escola.Apresentada para registro nesta data de 26 de fevereiro de 2010, nesta

cidade de Santa Cruz Cabrália- Bahia,Protocolon° 1.302, no Livro B-1 de Títulos e
Documentos sob o n0359,com .0 seguinteteor: Aos vinte e cinco de novembro de
dois mil e nove, às 18:00 hs, reuniram-se à Rua Onze, no. 357, Bairro Nova
Pampulha,Ribeirão das Neves/ MG,os senhoresRogérioAntônio Costa, Christiane
Ribeiro de Rezende Costa, Solon de JesusAlves, Valdete Ferreira Alves, Ursulino
Martins Ferreira, Neidimar Bernardina Borges Ferreira, para fins específicos de
eleger e empossar a nova diretoria,promoveradequaçõesno estatuto e fundar nova
filial desta entidade. O Sr. RogérioAntônio Costa - Presidiu a Assembléia Geral

Extraordináriae convidou-me,ValdeteFerreiraAlves para subscrever esta Ata como
segunda secretária. 1) NOVA DIRETORIA: Dando início, o Sr. Rogério Antônio
Costa agradeceu a presença de todos e explanoua finalidade da convocação dos
membros, tendo em vista os propósitosda reuniãosupra-citados. Foram indicados
para composição da nova diretoria os seguintesnomes, investidos nos respectivos
cargos, que estão empossados a partir desta data: o Sr. Rogério Antônio Costa,

brasileiro, casado, professorUniversitário,CI - M-4.207.809expedida pela SSP-MG,
e CPF - 716.234.346-53, residentee domiciliada à Rua Quatorze no. 23, Bairro
Nova Pampulha, Ribeirão das Neves / MG, ocupando o cargo de Presidente da
entidade; a senhora Christiane Ribeiro de Rezende Costa, brasileira, Casada,
Administradora de Empresas, residentee domiciliadaà Rua Quatorze no. 23, Bairro
Nova Pampulha, Ribeirão das Neves / MG, C.1.M- 5.874.736 expedida pela SSP
MG e CPF - 823.888.816-68,para o cargodeVice-presidente;O Sr. Solon de Jesus
Alves, brasileiro, Casado,Auxiliar de escritório,residentee domiciliado à RuaVinte e
Dois no. 280 - Apto 102, Bairro'Nova Pampulha,Ribeirãodas Neves / MG, C.I. M-
3.631.073 expedita pela SSP-MG e CPF- 592.292.416-87,para o Cargo de 10.
~. 'lrin'::! Sr::! -.ValdeteFerreiraAlves .brasileira Casada Costureira, residentee

C.20.06.0/88



domiciliada à Rua Vinte e Dois no. 280 - Apto 102, Bairro Nova Pampulha, Ribeirão
das Neves / MG, C.1.MG-4.087.278e CPF-059.562.206-27,para o Cargo de 2a.
Secretária, o Sr. Ursulino Martins Ferreira,brasileiro,Casado, Cabeleireiro, residente
e domiciliado à Rua Três, no. 108, BairroNovaPampulha,Ribeirão das Neves / MG,
C.1.M- 3.710.481 expedida pela SSP-MGe CPF-715.487.846:-91,para o Cargo de
10. Tesoureiro, a Sra. Neidimar Bernadina Borges Ferreira, brasileira, Casada, do
Lar, residente e domiciliada à Rua Três, no. 108, Bairro Nova Pampulha, Ribeirão
das Neves / MG, C.1.MG-6.403.505expedidapela SSP-MG eCPF-944.841.716-00,
para o cargo de 2a. Tesoureira. Após a posse da nova diretoria o Sr. Rogério

Antônio Costa, juntamente com todos presentes, decidiram promover os seguintes
atos: 2) ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS: a) No Artigo 10. a entidade passará
chamar ICAF - INSTITUTO CRISTÃO AMOR E FÉ, suprimindo as palavras

CRECHE ESCOLA. b) No Artigo 20. acrescenta-se à finalidade da sociedade os
seguintes termos: Atividades de Assistência Social prestadas em residências
coletivas e particulares - orfanato. c) NoArtigo 90. o prazo do mandato da diretoria

passará de 02 (dois) para 04 (quatro) anos. 3) ABERTURA DA FILIAL: a diretoria

decidiu abrir a nova filial da entidade, doravante denominada ICAF CABRÁLlA,
situada à Av. Cristal, No. 400 - CEP 45.800-700, Bairro Mirante, 'Santa Cruz
Cabrália / BA. Após a conclusão dos trabalhos, eu Valdete Ferreira Alves lavrei e
assino esta Ata, juntamente com os demais membros da diretoria.Ribeirão das

Neves, 25 de novembro de 2.009.Presidente - Rogério Antônio Costa, Vice

presidente - Christiane Ribeiro de RezendeCosta,1o. Secretário - Solon de Jesus

Alves, 20. Secretário - Valdete Ferreira Alves, 10. Tesoureiro - Ursulino Martins
Ferreira, 20. Tesoureiro - Neidimar Bernardina Borges Ferreira. Nada mais se

continha no referido documento o qual fica em arquivo neste Cartório. Foi recolhida
a Taxa Judiciária DA de n° 944453, Série 707, quitado em 08 de fevereiro de 2010.
O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. ~~t0Q_,DAIANE FERREIRA DA SILVA
OFICIALA DESIGNADA
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ATA DE FUNDAÇÃO, ELEiÇÃO E POSSE DA DIRETORIA, EAPROVAÇÃO DO ESTATUTO DO
"INSTITUTO CRISTÃO AMOR E FÉ" - CRECHE ESCOLA

Ao vigésimo terceiro dia do mês de Maio de 1999, foi fundado o InstitutoCristão - Amor e fé,
à Rua onze, No. 357 - Bairro Nova Pampulha,CEP 33.937-220,nesta Comarcade Ribeirão
das Neves, Minas Gerais, Brasil. A reunião teve início às 20:00 horas, sob a coordenaçãodo
Missionário Rogério Antônio Costa, que justificou a necessidade de se fundar na região do
Bairro Nova Pampulha, um lnstituto voltado para atender a população mais carente. O
Missionário Rogério Antônio Costa fez a todos conhecer a política que a instituição deveria
tomar. Após estes atos, os participantes signatários escolheram o nome da instituição
religiosa que por unanimidade foi votado "INSTITUTO CRISTÃO AMOR E FÉ - CRECHE
ESCOLA". Sendo que, a escolha dos cargos de Diretoria ficou determinado posteriormente,
em reunião, ficando definido os nomes dos ocupantes para os cargos de Presidente,Vice
Presidente, 1°. e 2°. Tesoureiros, e 1°. e 2°. Secretários, conforme o nível de conhecimento
específico de cada um para desempenhar com eficácia suas funções e, também que o
mandatoda diretoria seria de 2(dois) anos. Foi eleita por unanimidadea seguintediretoria:

PRESIDENTE: Rogério Antônio Costa, brasileiro, casado, Professor Universitário,
residente e domiciliado à Rua Quatorze, n° 23, Bairro Nova Pampulha, Ribeirão das
Neves/MG, portador da Carteira de Identidade n.OM-4.207.809 expedida pela SSP/MG e
CPF n.o716.234.346-53;
VICE-PRESIDENTE: Christiane Ribeiro de Rezende Costa, brasileira, casada,
Administradora,residente e domiciliada à Rua Quatorze, nO23, Bairro Nova Pampulha,
Ribeirão das NeveslMG, portadora da Carteira de Identidade M-5.874.736 expedida pela
SSP/MGe CPF n° 823.888.816-68;
PRIMEIRA TESOUREIRA: IIze Ribeiro Calado Silveira, brasileira, casada, Funcionária
Pública Estadual (Secretaria da Educação), residente e domiciliada à Rua Treze, nO108,
Bairro Nova Pampulha, Ribeirão das NeveslMG, portadora da Carteira de Identidade M-
2.296.844,expedida pela SSPIMGe CPF nO315.693.906-49;
SEGUNDA TESOUREIRA: Marlene das Graças Teixeira Barreiros, brasileira, casada,
contadora, residente e domiciliada à Rua Treze, 54, Bairro Nova Pampulha, Ribeirão das
Neves/MG,portadorada Carteirade IdentidadeM-320.300e CPF 195.888.796-04.
PRIMEIRO SECRETÁRIO: Marco Antônio Benedito, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de
maio de 1974, Secretário, residente e domiciliado à Rua Hum, n° 824, Apto 202, Bairro Nova
Pampulha, Ribeirão das Neves/MG, portador da Carteira de Identidade M-5.261.542
expedida pelaSSP/MGe CPF nO857.191.706-00;
SEGUNDA SECRETÁRIA: Márcia Teixeira Bastos Gonçalves, brasileira, casada,
Professora, residente e domiciliada à Rua Onze, nO78, Bairro Nova Pampulha, Ribeirãodas
Neves/MG, portadora da Carteira de IdentidadeM-5.010.154 expedida pela SSPIMG e CPF
nO727.881.436-72.

Em prosseguimento à reunião, foi lido e aprovado por unanimidade o ESTATUTO DO
INSTITUTOCRISTÃOAMOR E FÉ - CRECHEESCOLA.

o Presidente eleito, juntamente com a Diretoria empossada deram a palavra de
compromisso aos demais presentes, que nada tendo a acrescentar encerrou-se a
Assembléia, tendo a presente ata sido lavrada e assinada por mim, Vice-presidente
Christiante Ribeiro de Rezende Costa e será assinada pelos demais membros da Diretoriae
todos os presentes.
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Presidente: Rogério Antônio Costa
Vice-Presidente: Christiane Ribeiro de Rezende Costa
Primeira Tesoureira: IIze Ribeiro Calado Silveira
Segunda Tesoureira: Marlene das Graças Teixeira Barreiros
Primeiro Secretário: Marco Antônio Benedito
Segunda Secretária: Márcia Teixeira Bastos Gonçalves.

Demais Signatários da Assembléia:
Rosane Godoi Soares kosiunik
Betânia de Castro Andrade Ribeiro

Declaro que a presente Ata é cópia fiel daquela que foi lavrada em livro próprio. Dou fé.

Ribeirão das Neves, 15 de Junho de 1.999.

~~i.Presidêi1tê:R Qér=Ãi1ici Costa
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INSTITUTO CRISTÃO AMOR E FÉ - LAR DAS CRIANÇAS
Matriz: Rua Onze, 975 - Nova Pampulha - Ribeirão das Neves - MG
Filial: Av. Cristal, 400 - Mirante da Coroa - Santa Cruz Cabrália/Ba

Fone (73) 9198 - 8932

o Lar das Crianças acolhe crianças órfãs e encaminhadas
pelo Ministério Público a pedido do Conselho Tutelar de
Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e região.

................................................................ ~ ~..~~~..~~~~~.~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~
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FAMILIA, o PROJETO DE DEUS.

o Casal de missionários do Instituto Cristão Amor e Fé,
Valdez e Aparecida Pinheiro, trabalham com as crianças
suprindo a necessidade que elas teen de se sentirem,
amadas por um pai e uma mãe até que eles sejam adotados
ou não.
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QUEM CONQUISTA UM AMIGO,
GANHA UM IRMÃO!

Este é Sávio, brincando com uma criança não interna em
nosso lar resgatando os laços sociais com outras crianças,

.~~~~-_. _.~~._,~ esquecendo as feridas e se
sentindo normal como
qualquer outra criança.
Sávio tem problemas para

l' se locomover e é portador
de uma doença que o obriga
a usar fraudas durante todo
tempo.
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As crianças são acomodadas em quartos com três
camas e ambiente alegre, proporcionando a elas bastante
conforto como nunca tiveram.
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oAMOR TUDO SUPERA

Esta é Gabriela, uma jóia preciosa que mesmo diante de tantas dificuldades
está sempre expressando em seu rosto uma alegria contagiante. Esta criança
é portadora de paralisia cerebral necessitando de ajuda para todas as

necessidades também usa
fraudas e necessitamos de
recussos financeiros para
continuar promovendo o
bem-estar desta criança.

...............................................................•. ~~..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ALIMENTAR É CONFRATERNIZAR
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As crianças recebem 5 (cinco) refeições por dia
sem ajuda das doações seria impossível manter

esta instituição com uma despesa tão alta.
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" : SER CRIANÇA, É SER LIVRE.:
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A liberdade é algo que defendemos a favor
destas crianças. Se elas tem liberdade, elas sonham;
o sonho é o princípio para grandes realizações .
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NOSSA MISSÃO:

Resgatar e ressocializar a criança e adolescente,
protegendo-a de maus tratos, abuso e todo tipo de
violência praticado contra estes pequeninos. Educar
através de pricípios cristãos, conduzindo-os a constituírem
famílias livres de traumas, bem como assistir famílias que
se encontram à margem da sociedade, à beira do caos,
dando a elas suporte para se manterem unidos e vencerem
os problemas sociais que tem dilacerado a famía e deixado
órfãos milhares de nossas crianças .
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