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Art. 1º 
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-h~TllUTO.SOCtoAMBIENTAl 
Da!a I . 1· 
Cod. s j.; n (Í) ,/)~-a-1· 

E S T A T U T O 

ASSOCIACÂO COMUNITÁRIA SHANINAWÀ DE MORADA NOVA 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO E PRAZO 

A Associação dos Seringueiros, Agricultores e Artesoes Shaninawá 

de Morada Nova, rege-se pelo presente Estatuto e pelas disposj - 

çÕes legais vigentes, como : 

·a) Sede e Administraç~o nà Comunidade Shaninawá de Morada Nova, s; 

tuado no Rio Envira, em FeijÓ no ~stado do Acre. 

b) Área de açãq para efeito de admissão de associados, abrangena· 

~odes os seringueiros, agricultores e artesões indigenas do R_o 

Envira. 

Prazo de duraçaõ indeterminado e ano social coincidindo com c) o 

ano civil. / f 
~ ' .. 

CAPÍTULO II. 

DOS OBJETIVOS.SOCIAIS 

Art. ~,2,2: A Associação terá por ob j e t í.vo a defesa econômica social dos se 
• '.J: • ; 

associados por meio de ajuda mutua. 

§ 1º 

§ 2º 

.,_ 

Art~ 32 

. l o 

No cumprimento de suas finalidades deverá gerar rendimentos que 

permitam aos associados a sua auto manutenção e melhoria de s·u 

, padrão de vida, através da ad~inistração e exploraçaÕ de prodt 

tos extrativos (borracha, ~leo vegetal, mel de abelha etc.)agrl~ . 
1 

·i 
1 

colas e artesanais. 

Poderá ainda atuar junto às institqiçoês oficiais e particulare= 

pleiteando o obtenção de·recursos para aplicaçaõ em suas ativic1 

des sociais. 

CAPÍTULO 
; 

III 

DOS ASSOCIADOS 

~ ••. t: - , , 

Poderao associar-se, Associaçao Comun±taria SHANINAWA DE 

NOVA - R\o E~~ira, todo aquele que t~ndo livre disposição 
• 

MORADA 

de 



rH ?;:; tr tli·r 

."1 , - , , 
§ unice: O numero de associados nao tera limites quanto ao maximo, mas r··· 

poderá ser menos de 10 familias indígenas. 

Art. 42: são dí-r-e ã tos dos as soc í ado s : 

a ) Tomar parte nas Assembléias Gerais, analisando os assuntos c;ue 

nelas forem colocadas em pauta. 

b) Propor ao Conselho de Administração ou Assembléia Geral, medi·,as 

de interesse da Associação: 

e). Solicitar esclarecimentos sobre as atividades da Associaçãopod~~ 

do, ainda, dentro do mês que a Assembléia Geral Ordinária ser~~ 

nir, consultar na sede, o balanço g~ral e os livros contábeis. 

d) Votar e ser votado. 

e) Demitir-se da Associação. quando lhe convier. 

f) Realizar com a Associação, as operaçoes que constituem os seus 

objetivos. 

Art.52- são deveres do associado: 

a) - Zelar pelo patrimônio moral e material da Associação, colocar.jc 

os tnteresses da coletividade acima dos interesses individuais 

b) - Pagar as mensalidades e contribuir com as taxas de serviços 

encargos operacionais ~ue forem estabelecidos. 

e) - Cumprir as disposiçoês da Lei, dos Estatutos, e respeitar as re- 

soluçoês regularmente tomadas pelo Conselho, de Administração e 

as deliberaçoes da Assembléia Geral. 

CAPÍTULO IV 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 

Art. 62- A Assembléia Geral é o Órgão soberano(soberano)da Associação t e 

composta de todos os sócios em gozo de seus direitos tendo 1~ 

culdade de resolver todos os problemas relativos à Aaeoc í.açáo-, 
A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente para examinar1 ;is 

cutir e aprovar o Relátório da Diretoria, relativo às ativid& ~s 

[ sociais e econômicas do exercício findo. 

lu. § 22 - As AssembÍéias Gerais serão convocadas pelo Presidente, pelo Co~ 

il~ . 1 se~ho Fiscal,ou._ 20% (vinte por cento) dos associados, quando ~e 

J fizer necessaria. 
I• - 

,;i § 32 - Os trabalhos da Assembléia ·Geral serão dirigidos pelo Presidente 
1i1 - - - - 

1 

salvo quando se tratar da discursao e -aprovaçao da prestaçao de~ 

.~ Z contas re:er_entes ao mandato do Presidente .Nesse caso a Ass.~inbl{._::\r..,. ~ 

~l ~ ia nomeara qualquer associado para presidir os trabalh~.~ ·:, ·· .. ,·: ...•. ·t··~ L " . ,'· s« ~~~~ -. •. .. ~-!·~ .... : ,.'t ~;-~ 
- , .• .• ""•f .•.• .. • ..••.• 4~ .•. 1"·~~ •.•• ~ • .,..'I~ 

.••••••••. _'i't.. .•.....••. --'!."'-_~-~ - . - ~!!~ .•• ~ .• ,:.c-1-~.- •.••.. ~..u::~=~-=--=.-=~~-~:~l!i' •::;.'!,;: •• -~...::.!.:..-~-~~~l":9!"11')-_._~~ j,,. 1 



§ 4º-As A~sembléias Ordinárias reuni~-se-á 04(~u~tro)vez~c ~or x.:o,U!r 

no :início da ~a:fra. da borracha e oufzra no fil.1.al(n=.r,::o à. dGzenbrc: 
e as duas outras de acordo com o ciclo ~i;;rícolu. ( j1.mho 0 c0tembr0 ~ 

E quand o necessário I)ar:;i, diü1e11r;ionar !)1."0duçõcs E'.rtcs~:m:::~.!" ~ ou 

qualquer naturezaº 
d)-As l•.sf:;e!!!.bléias Gero.is Extrao11dinárias, rc1.mem-ne acripr-o c:_".l.e :for : _ 

ccssário e tem :9oder IJUra deliber:i.r sobre s_1..nl~ucr asorert o d.:; :i:. -.:2_ 
resseda Associaçãoº 

Art.,7-É de competência ç,a .4.~ncmbléia geral, deliberar cobre: 
a)- Reforma dos Eztatu~os. 
b)- Nua.ança de Objetivo. 
e)- Dissolução" 
d)- Outras deliberaç.ões de interesse geral., 

Art .8-0 que 0001.Ter na Assembléia Geral, deverá consrtaz- na :~te. om li 

I vro :próprio, Lí.da , aprovada e o.s::;inad.~ no final dos tr;:;.b::;.lhns 
la Diretoria, por um2. Cominsão de l8(dezoito) 
todos os associ~dos pre~entc~. 

acaoc í.e •. dos ou 

CAPfTULO V 
\ 

DA DIRETORIA 

A:!:'te9-A Diretoria será composta de: 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

Presidente; (CARLOS FRANCISCO J3RJJfD~O) 
Vice-Presidente:(JOS~ AUGUSTO ER.LlliDÃO) 
12 Secretário: (FRANCISCO DE ASSIS :BATISTA 
22 Secretário: (.ADOLPHO KILLIAN IOSSELRTITG 
Tesoureiro: (AUGUSTINHO ER.t\NDÃO)o 

BRJ,nDÃO K.:\.TUKI 
JUNIOR) 

ArtolO-Os membros da Diretoria serão eleitoD por voto secreto e sev s 
mandatos terão duraçâo de 04 (quatro) auos , podendo seremrree .. E_i 
toso 

Art.ll-As atividades dos Diretore~ e conselheiros serão inteiram.ente1 

gratuítos sendo vetada a distribuição de lucros, bonificações~t 

vantagens a Dirigentes, mantenedores, sócios ou associados sor 

qua'Iquez- forma ou i:r..cetextoº. 

}.rtol2~Com~ete a Diretoria coletivamente: 

a) - Exercer~ adm:inistração den~ro das leis estatutáriqs e 

Regimento 'In~ern.o. . - 
b) - ~dmitir_~ 01.(Eecusar convidados .a sócios, bem como determ: _. :"; ~ . ~ .. •... 

nar a sua ,exc::l.usão •• - .. = 
~~ •. ~ t ·;r, ~ ' ~ .•. , - - 

do 
' 

·~. s -·" .•... "< 

.. ,. • ,... . e ,.. ' .• \ 

~~ _:: ~ ..... .:Lr.}J ·:;:--t1 •. _ ,,~ ~,~~~~-t~· it,:·n~~t; ""'-"-- .. ~"":A ... :-_--!. __ ;_;__ !~~ .• ~~~:'I:'. _:~:_ .. _ _!~_i;_~.}<;_:_:i :_:.._;r~~:~~~~z~):: 



., ... .:: . iõ' ----. 
V 

'' 

c) - Nomear funcionários, fixar-lhes os vencimentos. 

d) - Autorizar despesas. 

e) - Ressolver os casos omissos e propor à Assembléia Geral, as rrodi 
ficaçoês que se fizerem necessárias no Estatuto. 

Art.13- Cabe ao Presidente : 

a) - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto. 

b) - Representar a entidade ativa e passivamente, judicialmente o~ LX 

tra-judicial. 

c) - Convocar e presidir as reunioes da Diretoria e da Assembléié Ge 

1 

ral. 

d) - Coordenar as atividades da Associação. 

f) - Assinar cheques bancários. 

g) - Dar voto de desempate. 

h) - Elaborar o plano anual das atividades da Associação. 

i) - Elaborar conjuntamente com os Órgãos federais e entidades cor. 

neres, projetos de desenvolvimento comunitário, de saúde e 

educação em beneficio de toda a comunidade de seringueiros e agr ~ul 

tores e artesoes do Rio Envira. 

Art.14º:Ao Vice-Presidente, compete interessar-se permanentemente pelo traba 

lho do Presidente, substituindo-o imediatamente nos seus impediw ntos 

Art.152:Ao 12 Secretário cabe, entre outras as seguintes atribuiçoês: 

a) - Secretariar e lavrar atas das reunioês da Diretoria e das As .r. 

bléias Gerais, reponsabilizando-se pelos os arquivos da Assoe·, 
- çao. 

b) - Responsabilizando-se pelo serviço de informaçoês das Associaç~c 

dirigindo e divulgando os noticiários para conhecimento dos só - 

cios. 

Art.162: Ao 22 Secretário, as mesmas atribuiçoes do lg Secretário, no imp 4i - 

menta do mesmo. 

Art.17º: Os serviços de contabilidade serão organizados de acordo com as no~~as 

gerais de contabilidade, cabendo ao tesoureiro os seguintes encai 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

l v/ 
f) 

Assessorar o Presidente em todos os assuntos contábeis. 

Manter sempre em d:T.a os serviços de cont abã i t oaüe , 

Levantar mensalmente o balanço demonstrativo. 

Responsabilizar-se pela guarda dos livros contábeis. 

- Consultar os membros do Conselho Fiscal de toda a Associaçâc. 
, ~ ~, 

- Tomar conhecimento de todos os cheques bancarios assinados p· ~ 

Presidente e emitidos pela Associação. 



Art.182 

Art.192 

Art.202 

Art.2:!. 

~ 
Art.222 

Art.?.32 

Art. 24 

Art.25 

Art.262 

Art.272 

Art.282 

---. 

O Conselho Fiscal é constituido de 06(seis) membros, sendo 03(três 

efetivos. 

O conselho Fiscal reune-se Ordinariamente uma vez por mês e ExtrE 

ordinariamente sempré que necessário, com a participação de todo~ ',_ 

membros efetivos. 

Compete ao Conselho Fiscal, exercer assídua fiscalização sobre 

operaçoes contábeis. 

3.S 

O acervo encoQtrado na data do Estatuto constitui o patrim0nio 

Associação, que poderá ser acrescida como : 

a 

a) - Donativos, doaçoes ou legados de qualquer natureza. 

b) - Rendas de compra e venda. 

c) - Auxílios e subvençoes recebidas. 

d) - Faz parte do patrimônio da associação, 16 bovinos,vaca e equ~no 
A Associação deverá ter os seguintes livros : Matricula de sócio< 

Atas da Diretoria, das Assembléias Gerais, do Conselho Fiscal e 

tros fiscais e contábeis. 

CAPÍTULO VI 

DAS ELEIÇOES 

As eleições para os cargos eletivos da Associação, serão realizac~s 

no mês de Maio sob forma de votação aberta. 

Todos os atos relativos às eleições, deverão ser registrados no~ - . . 
vro de Atas da Assembléia Geral. 

No termo de encerramento da Ata da Assembléia em que se realizar 

eleição, deverá constar o número de votos por chapa, votos em bra - 

coe nalos, a composição da nova Diretoria e a assinatura de todos 

os membros. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇOftS GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Em caso de dissolução da Associ~ção, a Assembléia Geral nomeará un 

liquidante e o Conselho Fiscal para proceder. liquidação. 

Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em Assembléia Ge - 

ral dos Associados. 

A Associação só poderá ser dissolvida por qeliberaçaõ da Assembléia 
Geral, convocada com essa finalidade. •• 



Art. 29º : Emcàco de disaolução de s-tu. Aco oo í.aoâo , ceue bcn s J:'311.::".Ues 
J - 

cen+e e , ::::atisfeiton todos oc DOT11'D'.!.,01'li:JZ<iS an Az<J~ci,?0ti'o,cl8 
- J - 

verão ser destj_11ados à outra errt Lô.ade cong.Snere 1c•ot-r,d~ c1e 
' ::9ersonalidade jurÍdic~, a cri térj_o c:1::t A:330::bléi:i C-0~:1l ••. 

Jl..rt .• 30!l EstG "Estatuto c1.1tra:rá em vie;OJ."' 11 .. ::1 d.:ita de sua })Uàltc2:-5'o., 
f s.-: 
~ ~ b/J/?(t_"oCo º'2.oac@ 
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