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ATA DA REUNIAO DE ENCONTRO NACIONAL DOS SERINGUEIROS DA AMAZONIA E CRIAÇ;li;O 

DO CONSELHO NACIONÀL DOS SERINGUEIROS 
' 

Aos dezessete dias do mês de outubro de um mil novecentos e 

oitenta e cinco, no Centro de Treinamento da Confederação Nacional dos Traba 

lhadores da Agricultura - CONTAG, em Brasília - Distrito Federal, por ocasião 

do encerramento do Encontro Nacional dos Seríngueiros, os presentes deltbera 

ram, por unanimidade, pela criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, na 

forma de associaçã~ civil, de âmbito nacional e supra-partidária, com a finali 

dade de representar os interesses específicos dos s~ringueiros e trabalhadores 
' extrativistas da Amazônia, na defesa do homem e da mata amazônica. Na. me,sma- 

ocasião foi aprovado o Estatuto do,·Conselho Nacional dos Seringueiros com o se 

guinte teor: 

'·' 
ESTATUTO DO CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS 

CAP!'TULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO 

Artigo 19 

Pa1:ãgrafo Onico 

- O Conselho Nacional dos Seringueiros-CNS, pessoa jurídica de 

direito privado, de âmbito nacional, sem fins lucrativos,tem 

sede e foro na cidade de Rio Branco - Capital do Estado do 

Acre. 

- O CNS poderá estabelecer sucursais, comissões estaduais, mu 

nicipais, escritórios ou dependências em todo o território 

nacional. 

Artigo 29 - são finalidades do CNS: 

a)- Representar os interesses específic~s dos seringueiros e trabalhadores 

extrat.i.vista da Amazônia; 
\ 

b)- Proteger o meio ambiente, especialmente na região Amazônica; 
• 

·e)- Defender uma política da borracha e demais produtos extrativistas da Amazô- 

nia, que atenda aos interesses dos seringueiros e demais trabalhadores .ex 

trativistas da região; 

d)- ~ropugnar o estabelecimento da legislação trabalhista que defenda os :inte 

resses dos seringueiros e demais trabalhadores extrativistas; ~. 
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e)- Lutar pela, criação de Reservas Extrativistas na Amazônia; 

f)- Promover manifestações culturai~, valorizando a arte, o folclore e o arte 

sanato da região, resguardando o modÕ de vida dos habitantes da Floresta 

Amazônica; 

g)- Propor, desenvolver e executar projetos econômicos, sociais e culturais vo! 

tados ã proteção ambiental e ao desenvolvimento da economia extrativista; 

h)- Desenvolver atividades voltadas ã proteção da mata e do homem da Amazônia; 

i)- Divulgar a nível nacional e internacional a luta dos seringueiros, seu modo 

de vida e os objetivos do prÕprio CNS; 

))- Estabelecer alianças e relações com as populações indígenas e outros traba 

lhadores ex~rativistas, considerando a semelhança do modo de vida e respei 

tando as especificigades de cada grupo; 

k)- Preparar recursos humanos voltados para a defesa da mata e do homem da 

Amazônia; 

1)- Realizar encontros Municipais, Estaduais, Regionais, Nacionais e Internacio 

nais de seringueiros para defender os ·interesses específicos. 

Artigo 39 - O CNS poderâ firmar convênios, estabelecer intercâmbios, 

participar de iniciativas conjuntas; bem como receber 

doaçoe s de pessoas jurídicas, de direito .piib l í co ou 

privado, nacionais, estrangeiros ou internacionais. Da 

mesma forma, poderã integrar quadro de participantes de 

organizações ou entidades afins, nacionais ou estrangei- 

ras. 

Artigo 49 - O CNS tera duração por tempo indeterminado. 

CAPITULO II 

DOS MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS, 

SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÔES. 

1 

Artigo 59 - Poderão se~ membros do CNS: 

I- Os seringueiros, isto ê, os trabalhadores que, mediante 

exploração pessoal e de seu grupo familiar, têm no extr~ 

tivismo da borracha sua principal atividade econômica; 

II- Outros trabalhadores extrativistas, tais como, castanhef 

ros, balatei~os, piaçabeiros e poaieiros, que explorem a 

floresta em condições semelhantes às descritas no inciso 

anterior. 

•. 
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Artigo 6Q - Os membros do CNS pertencerão às seguintes categorias; 

a)- Fundadores: todos os seringueiro~ presentes ao I Encontro Nacional de Seri~ 

gueiros da Amazônia, rêalizado de 11 à 17 de outubro de 1.985, em Brasília; 

b)- Voluntários: todos os seringueiros, 11S0ldados da Borracha" e demais trabalha 

dores extrativistas que se filiarem ao CNS, em concordância com as regras 

estabelecidas neste Estatuto, mediante indicação de pelo menos 1 (Hum) mem 

bro e aprovação pela Diretoria Executiva do CNS; 

c)- Honorários: aqueles que, por decisão da Assembleia Geral, em razão dos rel_e 

vantes serviços prestados à causa da luta pela defesa dos seringueiros e da 

Floresta Amazônica, mereçam tal distinção. 

Artigo 79 - Não poderão filiar-se ao Conselho os 11seringalístas11, empr~ 

gador es , "marreteiros 11, intermediários, ou outros que p romo-: "' 

vam a exploração do trabalho dos seringueiros. 

Artigo 89 - São direitos dos membros: 

a)- Votar, ser votado e ocupar cargos eletivos de representação do CNS; 

b)- Participar de reuniões, encontros, seminários ou outros.eventos promovidos 

pelo CNS, respeitando. critérJó de representatívdade estabelecida para 
- - 

cada evento; 

c)- Receber informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelo CNS; 

d)- Propor ã Assembléia Geral a concenssão de título de membro honorário do CNS, 

desde que encaminhe a proposta assinada por pelo menos 10 (dez) por cento 

dos membros presentes; 

e)- Convocar a Assembléia Geral, segundo o previsto neste Estatuto. 

§ 29 

- Não se aplicam aos membros honorârios o dispostos nas 

alíneas "a", '1d11 e "e"; 
Os direitos sociais são pessoais e instrasferiveis. 

§ 19 

,< 

Artigo 99 - são deveres dos membros: 

a)- Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, o regimento Interno e demais 

decisões dos Õrgãos administrativos do CNS; 
' 

b)- Lutar pelo fortalecimento do movimento dos Seringueiros; 
l 

c)- Contribuir financeiramente para a sustentação do CNS, mediante anuidade, 

de acordo com o estabelecido pela Assemblêia Geral; 

d)- Lutar para a consecução dos objetivos do CNS. 
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CAP!TULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO · 

Artigo 10<? 
~ 

São Órgãos da administração do CNS: 

I- Assembleia Geral; 

II- Conselho Deliberativo-Fiscal; 

III- Diretoria Executiva. 

Seção I 

Da Assembléia Geral 

Artigo 11 A Assembleia Geral ê o Õrgao máximo do CNS e serã convoca 

da, ordinariamente, a cada dosi anos, por ocasião do Encon 

tro Nacional dos Seringueiros, pcdendo ser convocada .. ex 

traordinariamente, sempre que a Diretoria, o Conselho Deli 

berativo-Fiscal ou 1/3 (hum terço) dos seus membros julgar 

conveniente __ 

Artigo 12 - Compete à Assembleia Geral: 
a)- Decidir sobre a alteração do presente Estatuto; 

b)- Aprovar a prestação de contas da Diretoria Executiva com o visto do Conselho 

Deliberativo-Fiscal; 

e)- Propor e aprovar os planos de trabalho a serem desenvolvidos pelos demais 

Õrgãos da administração do CNS até a próxima reunião ordinária; 

b)- Aprovar a concessão de título de membro honorário do CNS; .. 
.< 

e)- Decidir sobre a extinção do Conselho; 

f)- Ratificar proposta do Conselho Deliberativo-Fiscal, sobre a contribuição 

compulsÕria dos associados; 

g)- Deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse do CNS; 

Seção II , 

Do Conselho Deliberativo-Fiscal 

Artigo 13 O Conselho Deliberativo-Fiscal serâ composto de 12 (doze) 

membros eleitos em Assembleia Geral com mandato de 02 
(dois) anos, permitida uma reeleição 



Parágrafo tJnico O Conselho Deliberativo-Fiscal reunir-se-a, ordinariamen 

te, a cada 06 (seis) meses, podendo reunir-se, extraordi 

nariamente, sempre'que ~ete de seus membros ou a Diretoria 

Executiva o convocar. 

Artigo 14 - Compete ao Conselho Deliberativo-Fiscal: 

a)- Traçar a política de ação, de forma a implementar o plano aprovado pela 

Assemblêia Geral; 

b)- Definir a contribuição compulsória dos associados e a forma da mesma ser 

recolhida, submetendo-a ã apreciação da Assembleia Geral; 

e)- Aprovar o Reg~mento Interno do CNS; 

d)- Analisar e votar relatório de atividades da Diretoria Executiva, ao final 

de cada ano; 

e)- Fiscalizar a contabilidade do CNS e analisar anualmente a prestação de con 

tas da Diretoria Executivá; 

f)- Emitir parecer sobre a prestação de contas a ser apresentada:ã Assembléia 

Geral. 

Seção III 

Da Diretoria Executiva 

Artigo 15 - A Diretoria Executiva será eleita pela Assembléia Geral,com 

mandato 'de 02 (dois) anos e serã··composta dos seguintes 

membros: 

1- Presidente; 

II- Vice-Presidente; 

.. III 

IV 

v 
vr 
VII- 

Primeiro Secretário; 

Segundo Secretário; 

Primeiro Tesoureiro; 

Segundo Tesoureiro; 

Suplente de Diretoria. 

,, 

Artigo' 16·., - A Diretoria E~ecutiva reunir-se-á pelo menos três vezes ao 

ano e, extraordinariamente, sempre que for necessário. 

Artigo 17 - Compete à Diretoria Executiva: 

a)- Dirigir e administrar o CNS; 

b)- Fazer cumprir os dispositivos estatutários, o Regimento Interno e todas as 

demais resoluções dos Encontros Nacionais e do Conselho Deliberativo-Fiscal; 
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c)- Apresentar ao Conselho Deliberativo-Fiscal o orçamento-programa para o ano 

seguinte; 

d)- Apresentar o balanço e o relatório de atividades anuais; 

e)- Estabelecer contatos com entigades congêneres, nacioanis, estrangeiras ou 

internacionais; 

f)- Acompanhar diretamente a organização das Assembléia e dos Encontros Nacionais; 

g)- Organizar a realização do Encontro Nacional; 

h)- Solicitar assessoria a entidades, grupos ou pessoas sempre que julgar necessa 

rio; 

i)- Organizar a realização do Congresso Nacional de Seringueiros a cada 05 (cin 

co) anos. 

,• 

Artigo 18 - Compete ao Presidente: 

a)- Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

b)- Convocar o Conselho Deliberativo-Fiscal; 

c)- Presidir a mesa da Assembléia Geral, e das.:sessÕes solenes ou eventos pro 

movidos pelo CNS; 

d)- Despachar e assinar com o Tesoureiro todo e qualquer documento que envolva 

desembolso financeiro ou alteração patrimonial; 

e)- Assinar, em conjunto com o Tesoureiro, o balanço anual e a prestação de con 

tas. a serem encaminhadas ao Cónselho Deliberativo-Fiscal; 

f)- Representar em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, o CNS, por si ou 

por meio de seus substitutos estatutários, bem como, por meio de procurado 

res legalmente constituídos, inclusive junto às entidades públicas federais, 

estaduais, municipais, privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras; 

g)- Manter intercâmbio com entidades congêneres e representar o CNS em conclaves 

nacionais e internacionais; 

Paragrafo Ünico - O Presidente do CNS sera substituído em suas faltas e im 

pedimentos pelo Vice-Presidente. ,! 

Artigo 19 - Compete ao Vice-Presidente: 

a)- Substituir o Presidente em todas as suas ausências, licenças e impedimentos; 
l 

b)- Supervisionar os trabalhos de secretaria e tesouraria e do pessoal contrata- 

do; 

c)- Coordenar a comissão organizadora da assembléia Geral e dos Encontros Nacio- 

nais; 

Paragrafo Onico - O Vice-Presidente, em suas faltas e impedimentos, sera subs 

tituído em todas as.suas funções pelo Primeiro Secretário. 
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Artigo 20 - Compete ao Primeiro Secretário; 

a)- Substituir o Vice-Presidente em seus impedimentos; 

b)- Organizar o arquivo e o fichário do CNS; 

c)- Manter atualizada a correspQndência; 

d)- Coordenar os trabalhos do pessoal de secretaria; 

e)- Coordenar a Comissão de Secretaria dos Encontros Nacionais; 

f)- Responsabilizar-se pelo setor de publicações do Conselho; 

Parágrafo Ünico - O Primeiro Secretario, nas suas faltas e impedimentos, 

sera substituído pelo Segundo Secretário e, na ausência 

deste, pelo Primeiro Tesoureiro. 

Artigo 21 - Compete ao Priemiro Tesour~iro: 

a)- Substituir o Segundo Secretário nas suas faltas e impedimentos; 

b)- Responder pela contabilidade do CNS; 

c)- Assinar, em conjunto com o Presidente, quaisquer documentos que resultem 

em desembolso financeiro ou alteração patrimonial; 

d)- Organizar o balanço anual e seus demonstrativos; 

e)- Coordenar a comissão organizadora da Assembleia Geral; 

f)- Praticar quaisquer outros-atos inerentes ao seu cargo; 

Parágrafo Onico -- O Primeiro Tesoureiro, nas suas.:faltas e impedimentos, 

será substituído pelo Segundo Tesoureiro e, na ausência 

deste, pelo Suplente de Diretoria. 

Artigo 22 - Compete ao Suplente de Diretoria: 

a)- Ocupar cargo, de acordo com a progressividade prevista neste Estatuto, 

no caso de vacância, falta, licença ou impedimento dos titulares; 

b)- Acompanhar os trabalhos da Diretoria, participando das reuniões sempre 

que convocado. 

CAPITULO IV 

DO PATRIMÔNIO 

Artigo 23 - O patrimônio e a receita do CNS são constituído de 

todos os bens imóveis, moveis semoventes, legados, 

doações e subvenções de pessoas fÍsi-as e jurídicas, 

de direito público ou privado, nacional, estrangeiras 

ou internacioanis . 
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Artigo 24 

Parágrafo Único 

Artigo 25 

Artigo 26 

Artigo 27 

Artigo 28 

,< Artigo 29 

Artigo 30 

- Farâ parte da receita do CNS a contribuição que cada 

associado farâ, compulsoriamente, na forma e valor a 

serem definidos pelo Conselho Deliberativo-Fiscal, 

com aprovação da Assembléia Geral; 
' 

O patrimônio e a receita do Conselho só poderão ser 

aplicados na consecução de seus objetivos. 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÕRIAS 

- Os integrantes do Consellib Deliberativo-Fiscal e os· da 

Diretoria Executiva não respondem pelas obrigações 

contraídas pela instituição. 

O CNS não remunera os membros da Diretoria pelo exerci 

cio de seu cargo, nem efetua distribuição de saldos a 

1 .•. 1 d O · 11 • 11 qua quer tit4 o apura os. s eventuais superavits ve 

rificados no exercício financeiro, serão integralmente 

revertidos na consecução das finalidades sociais. 

- O exercício social coincidira com o ano civil. 

Em caso de extinção, o patrimônio do CNS reverterá em 

benefício de entidades congêneres, públicas ou priva 

das, na proporção estabelecida pelo Regimento Interno 

e indicadas pela Assembléia Geral. 

O processo eleitoral, as eleições e as penalidades se 

rão reguladas por Regimento Interno a ser elaborado P!:. 

la Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho Delibe 

rativo-Fiscal. 

- Nas Assembléias Gerais, Encontros~ Congressos ou quai~ 

quer reuniões promovidas pelo CNS, havendo questão de 

interesse regional, que exija um maior equilíbrio en 

tre a vontade dos membros dos diversos Estados, podera 

ser feito ped~do de destaque, ocasião em que votara 
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apenas um representante por Comissão Estadual existen 

te, os membros da Diretoria Executiva e do Conselho 

Deliberativo-Fiscal, cabendo ao Presidente do CNS ovo 

to de desempate. 

Apos a leitura do Estatuto e sua aprovação, por unani 

midade, o Presidente da mesa concedeu quinze minutos para que os presen 

tes pudessem organizar e apresentar à·mesa a chapa de candidatos a Dire 

toria Provisõria, com o mandato de três anos, destinada a consolidar o 

Conselho Nacional dos Seringueiros, ora criado. Ate o final do prazo de 

inscrição· somente uma chapa se inscreveu. eassando ã votação, a Assem 

bléia elegeu, por unanimidade os membros da ~nica chapa inscrita, campo!_ 

ta das seguintes pessoas, para os cargos que asim foram descriminados: 

- JAIME DA SILVA ARAÚJO - Presidente 

- OSMARINO AMÂNCIO RODRIGUES - Primeiro-Secretário 

RAIMUNDO DE BARROS - Primeiro-Tesoureiro 

A segu~, foi dada a posse da Diretoria Provisôria, fi 

cando em aberto a palabra. Como nenhum dos presentes quis fazer uso da 

mesma e nada mais foi exposto ou discutido, foi dada por encerrada a se! 

são, da qual eu, lavrei a presente ata,que vai 

por mim assinada, juntamente com os membros da Diretoria. 

~p~~~'o 
Preside te 

Primeiro- Tesoureiro 


