
Fundado em 21 de janeiro de 2004

Manaus/ AM

REQUERIMENTO

ALíRIA GRACIELA BICALHO NORONHA/ brasileira/ professora/ RG sob nº
257.362.8-0/ CPFnº 043.815.886-57/ residente e domiciliada nesta cidade/ na rua Dom
Diogo de Souza/ nº 320/ apto 102/ bloco 02/ Parque Dez de Novembro/ Diretora
executiva da Organização de Serviços Socioambientais Sustentáveis - INSTITUTO
ACARIQUARA/ com sede na Av. Rodrigo Otávio Jordão Ramos/ 3000/ Japiirn, CEP
69077-000/ na cidade de Manaus/ AM/ vem Requerer a V. Sra. O registro da Ata da
Assembleia geral Ordinária do dia 24 do mês de maio de 2013/ de nº 0001/2013/ sendo
que esta discutiu/ votou e aprovou a alteração do estatuto/ bem como elegeu nova
diretoria e deu posse a mesma.

Assim conforme o art. 121 da Lei dos Registros Públicos requer que os referidos
documentos sejam registrados neste cartório.

Declaro ainda/ que para a realização da Assembleia acima citada/ foram
cumpridos todos os requisitos estatutários vigentes. R.C.P.J

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURíOICAS
Manaus, 04 de outubro de 2013. Rua lobo D'Almada 413· Centro. Manaus/Am

Apresentado para registro nesta data
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CAPíTULO SÉTIMO

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Artigo 49° - Os bens patrimoniais do Instituto ACARIQUARA não

poderão ser onerados, permutados ou alienados sem a autorização de 1/5 (um

quinto) da Assembleia Geral, convocada especialmente para esse fim.

Artigo 50° - Nenhuma categoria dos associados responde, nem mesmo

subsidiariamente, pelas obrigações ou compromissos assumidos pelo

ACARIQUARA.

Artigo 51° - O Diretor Executivo é o representante legal da instituição e

está autorizado a proceder ao registro legal do presente Estatuto.

Artigo 52° - A será dissolvida por decisão da Assembleia Geral

Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se tornar

impossível a continuação de suas atividades.

Artigo 53° - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Gestor e

referendados pela Assembleia Geral.

Artigo 54° - O presente Estatuto entra em vigor na data de sua

aprovação, só podendo ser alterado pela Assembleia Geral, convocada

especialmente para esse fim, com o quorum mínimo de 2/3 dos associados

efetivos em pleno gozo de seus direitos em primeira convocação, e em segunda

convocação, trinta minutos após a primeira, com qualquer número de associados.

1.9°~I,f~
~~oUL
Alíria Graciela Bicalho Noronha
Diretora Ex lva

Manaus, 24 de Maio 2013.

Rosane . Brum Vargas
Advogada - OABIAM A829



RCPJ· REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURIDIC

Manaus· Amazonas

VII. Celebração de contratos de parceria com o poder público (Municipal,

Estadual e Federal);

Artigo 46° - No caso de dissolução da Instituição, o respectivo patrimônio

líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei

9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Artigo 47° - Na hipótese da Instituição obter e, posteriormente, perder a

qualificação instituída pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido

com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação,

será contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos

termos da mesma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

CAPíTULO SEXTO

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 48° - A prestação de contas da Instituição observará as seguintes

normas:

I. Os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de

Contabilidade;

li. A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício

fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da

entidade, incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao

FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão;

111. A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes

se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de

Parceria, conforme previsto em regulamento;

IV. A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública

recebidos será feita, conforme determina o parágrafo único do art. 70 da

Constituição Federal.
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I. A inscrição do candidato poderá ser feita até 10 dias antes da Assembleia

Geral, prazo esse improrrogável;

11. A inscrição será requerida pelo próprio, por escrito, devendo o requerimento

ser entregue, no foro da Organização ou local designado pelo edital, durante seu

horário normal de funcionamento, mediante protocolo;

111. A inscrição deverá conter, obrigatoriamente, a identificação do sócio, com a

indicação do cargo a que concorrerá, dados pessoais, qualificação profissional e

endereço.

§ 10 • É vedada a inscrição do candidato para Conselho Fiscal para os

demais cargos eletivos.

§ 20 • Em caso de não ser preenchida alguma vaga para a Diretoria

Executiva e Conselho Fiscal, serão convocadas novas eleições para o

preenchimento desta(s), dentro de 30 dias, sendo que os candidatos para esta

nova eleição terão 15 dias para apresentação de suas inscrições.

CAPíTULO QUINTO

DO PATRIMÔNIO

Artigo 450 • O patrimônio do Instituto ACARIQUARA será constituído de

bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, recursos financeiros e ações e

títulos da dívida pública.

Parágrafo único • As fontes de recurso e manutenção da Instituição

(conforme já previsto no artigo 60 do Capítulo Primeiro), provêm da:

I. Elaboração de projetos, produtos e serviços dentro de seu âmbito;

11. Contribuição dos associados efetivos;

111. Verbas encaminhadas por Instituições financiadoras de obras culturais,

sociais e ambientais;

IV. Doações e subvenções;

V. Emenda Parlamentar; P
VI. Parcerias com Ongs; ~ef' .
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funcionar interacionando-se com as demais áreas (ou temas) e Coordenadores,

de forma multidisciplinar e sob a supervisão geral e unificada do Conselho Gestor.

Artigo 35° . Novas áreas de atuação (ou temas) podem ser adicionadas

conforme surjam novos projetos que demandem novas linhas de ação, devendo a

nova Coordenação Temática ser proposta ao Conselho Gestor, e ser aprovada

por maioria.

Artigo 36° . É do Conselho Gestor a incumbência de destituir qualquer

elemento do Corpo Técnico que decidirá por maioria, o que não implica a sua

expulsão como associado, devendo para isso cumprir-se a alínea b do artigo 14.

Artigo 37° . O Coordenador Temático também pode decidir pela cessação

de atividades de qualquer colaborador de área seu, devendo esta decisão ser

fundamentada por escrito a nível informativo ao Conselho Gestor e ao Diretor

Executivo.

Artigo 38° . Os projetos podem ser renováveis, devendo estas renovações

ser confirmadas pela maioria do Conselho Gestor.

Artigo 39° . Finalizado um projeto e mesmo não havendo vislumbre de

renovação ou de novas parcerias nessa linha de ação, essa Coordenação

Temática continuará a existir, tendo o Coordenador Temático à opção de desistir

do cargo e ficar como associado, ou ser transferido para outra função disponível.

Seção V

Do Conselho Fiscal

Artigo 40° • O CONSELHO FISCAL, composto de três membros efetivos e

dois membros suplentes, será eleito simultaneamente com a Diretoria Executiva

na mesma Assembleia Geral Ordinária, com mandato de dois anos.

Artigo 41° • Os membros do Conselho elegerão entre si um Presidente do p
Conselho Fiscal. (\J.f)~.,J ,

0K\J14

-- ---
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e) Redigir, de acordo com O Diretor Executivo, toda a correspondência da

Instituição.

Artigo 30° - Ao Diretor de Patrimônio compete:

a) Manter em dia e em ordem a escrituração do patrimônio da Instituição;

b) Manter o Patrimônio sob sua guarda;

c) Coordenar e fiscalizar os serviços de seus elementos de execução;

d) Participar das reuniões da Diretoria;

e) Apresentar ao Diretor Executivo, até o dia 15 de janeiro de cada ano o

relatório das atividades de sua área de atuação, no ano anterior.

Artigo 31° - O Diretor Administrativo/Financeiro deve:

a) Substituir o Diretor Executivo nas atividades gerais de gerência -

administrativa em qualquer impedimento deste.

b) Emitir parecer sobre as operações de crédito, aquisição ou alteração

de imóveis, ouvidos os restantes membros do Conselho Gestor;

c) Prestar contas dos trabalhos efetuados e da gestão financeira;

d) Abrir contas bancárias e movimenta-Ias, emitir cheques, solicitar talões

de cheques e ordens de pagamento do país ou do exterior, para depósitos

em conta bancária do Instituto ACARIQUARA; emissão ou aceite de títulos

de créditos e documentos que envolvam obrigação ou responsabilidade

para a organização, em todas as situações com o aval do Diretor

Executivo.

Seção IV

Do Corpo Técnico

Artigo 32° - O Corpo Técnico será formado por Coordenadores Temáticos

escolhidos pelo Conselho Gestor, e estes serão tantos quanto às áreas de

atuação do Instituto ACARIQUARA.

Artigo 33° - Os Coordenadores escolherão os seus colaboradores,

devendo estas escolhas ser promulgadas pela maioria do Conselho Gestor.

Artigo 34° - Cada projeto numa área de atuação (ou tema) poderá ser

executado per si, coordenada pelo respectivo Coordenador Temático ou pode ~~ '

~
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a) Gerir e responder pelas áreas administrativa, legal e financeira da

organização, em conjunto com o Diretor Administrativo/Financeiro em juízo;

b) Supervisionar, coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades

administrativas, e econômicas e financeiras do Instituto, bem como

coordenar as atividades de captação de recursos da entidade;

c) Coordenar o Corpo Técnico;

d) Formular a política de comunicação, imagem e informação da

Organização.

e) Convocar e presidir as Assembleias Gerais;

f) Convocar o Conselho Fiscal, e reuniões de Diretoria, presidindo estas

ultimas;

Artigo 28° - À Diretoria coletivamente compete:

a) Reunir-se ordinariamente, em dias determinados, pelo menos uma vez

por mês e extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor Executivo;

b) Apresentar anualmente, à Assembleia geral, o relatório dos seus

trabalhos, bem como o balanço do ano anterior;

c) Propor à Assembleia Geral a reforma do Estatuto e Regulamentos;

d) Submeter à Assembleia Geral propostas para compra ou venda de

imóveis ou de títulos de renda e demais alterações no patrimônio da

Instituição, e proceder de acordo com a deliberação que for tomada pela

assembleia;

e) Apreciar, aprovar ou não, modificar se necessário, os Regulamentos

apresentados pelos Diretores dentro de suas atribuições;

Artigo 29° - Ao Diretor secretário compete:

a) Distribuir o expediente recebido e promover a expedição da

correspondência da Instituição;

b) Dirigir os serviços de comunicação interna, de arquivos, registros,

biblioteca e cadastros;

c) Dirigir e orientar o pessoal administrativo da Instituição;

d) Redigir e assinar, com O Diretor Executivo, as atas das sessões da

Diretoria;
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Seção 11I

Da Diretoria Executiva

Artigo 260 - A Diretoria Executiva do Instituto ACARIQUARA será

constituída pelo Diretor Executivo, Diretor Administrativo/Financeiro, eleitos na

forma do art.18, "c", deste estatuto, e pelos Diretor secretário e Diretor de

Patrimônio, designados pelo Diretor Executivo, ad referendum da Assembleia

Geral.

§ 10 - Fica o Diretor Executivo autorizado a criar novos cargos de Diretores,

designando seus titulares ad referendum, da assembleia geral.

§ 20 - O mandato da Diretoria é de dois anos, sendo vedada mais de uma

leição consecutiva.

§ 30 - As reuniões de Diretoria serão convocadas e presididas pelo Diretor

Executivo do Instituto.

§ 40 - O Diretor Executivo, em caso de impedimento poderá nomear seu

representante, oriundo do conselho gestor, em juízo ou fora dele. Na falta de

nomeação ou substitutos, O presidente do Conselho Fiscal assume

provisoriamente a presidência da Instituição e convoca assembleia Geral para

eleger novo Diretor Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 50 - O Diretor Executivo, em caso de impedimento temporário de qualquer

natureza, deverá nomear seu representante, oriundo do Conselho Gestor, em

juízo ou fora dele.

§ 60 - O Diretor Executivo representa legalmente o Instituto ACARIQUARA,

em Juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo constituir procurador.

§ 70
- As decisões da Diretoria serão tomadas por maioria simples de voto.

Artigo 270 - Ao Diretor Executivo compete:
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Parágrafo Único - A Assembleia Geral que for convocada por grupo de

associados será aberta pelo primeiro signatário, e presidida por associado

escolhido na ocasião pelos presentes, na ausência de qualquer membro do

Conselho Gestor.

Artigo 21° - A votação será aberta, fazendo-se presente o voto secreto

quando, por concordância majoritária, for julgado mais apropriado.

Artigo 22° - A Diretoria Executiva só poderá ser destituída pela maioria de

pelo menos 2/3 dos associados em Assembleia Geral, convocada para este fim

pelo Conselho Gestor ou Conselho Fiscal, o que não implica a sua expulsão como

associado, devendo para isso cumprir-se a alínea b do artigo 14°.

Artigo 23° - O Conselho Gestor, ao findar o ano fiscal, convocará

Assembleia Geral Ordinária, com o prazo máximo até dez de março de cada ano,

para prestação de contas prevista no Artigo 17°.

§ 1° - No ano em que não houver coincidência com as eleições, ela deverá

ser convocada expressamente para esse fim;

§ 2° - Deverão ser apreciados os Relatórios do Conselho Gestor, anexados

aos pareceres do Conselho Fiscal, estando todos os livros à disposição dos

associados;

§ 3° - A aprovação das contas e dos Relatórios apresentados pelo

Conselho Gestor desonerará os membros deste de responsabilidade para com a

Organização, salvo erro, dolo, fraude, simulação, bem como infração legal ou

estatutária;

§ 4° - No caso de desaprovação das contas prestadas em Assembleia

Geral, o Conselho Gestor terá o prazo de trinta dias para apresentar a sua defesa;

§ 5° - A nova desaprovação das contas implicará na destituição dos

responsáveis por sua prestação, devendo ser eleito novo Conselho Gestor pela

mesma Assembleia Geral que tiver adotado esta resolução. \0/\9""' '«:,yrz~
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Seção 11

Do Conselho Gestor

Artigo 24° . O Conselho Gestor é um órgão colegiado, responsável pelas

deliberações da organização e suas respectivas execuções. É constituído pela

Diretoria Executiva (Diretor Executivo, Diretor Administrativo/Financeiro) e pelo

Corpo Técnico (Coordenadores Temáticos).

Artigo 25° - Compete ao Conselho Gestor em conjunto:

a) Cumprir e fazer cumprir os pressente estatutos e as resoluções da

Assembleia;

b) Delinear o plano de trabalho definido para o exercício a ser aprovado pela

Assembleia Geral, definindo as linhas gerais orçamentárias e o

planejamento anual da organização.

c) Instituir ou cancelar projetos e serviços de terceiros.

d) Admitir associados ad referendum da Assembleia

e) Elaborar a política geral de cargos e remunerações para aprovação pela

Assembleia Geral.

f) Aceitar doações e subvenções, desde que as mesmas não comprometam

a autonomia e independência da entidade.

g) Escolher por maioria as sugestões dos Coordenadores Temáticos para

seus colaboradores.

h) Aprovar por maioria, novas áreas de atuação (ou temas) que podem ser

adicionados conforme surjam novos projetos que demandem novas linhas

de ação, devendo a nova Coordenação Temática ser proposta pelo Diretor

Executivo e escolhida por maioria do Conselho Gestor.

§ 1° . O mandato do Conselho Gestor será de 2 anos, sendo vedada mais

de uma reeleição consecutiva.

§ 2° • O instituto adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e

suficiente, a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e r
vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos decisório . ~r;J
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Artigo 17° - A Assembleia Geral será convocada:

a) Ordinariamente, no final de cada ano para apreciar as contas da

Diretoria, aprovação de novos associados efetivos e a cada dois anos para

eleger o Conselho Fiscal, e a Diretoria Executiva.

b) Extraordinariamente, a qualquer tempo, convocada pela Diretoria

Executiva, pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Gestor ou ainda, por 1/5

dos associados em pleno gozo de seus direitos através de requerimento.

Artigo 18° - Compete à Assembleia Geral:

a) Propor e aprovar a admissão de novos associados efetivos;

b) Aprovar o relatório e as contas anuais da organização, apresentadas

pelo Diretor Executivo, devidamente auditadas pelo Conselho Fiscal;

c) Eleger ou destituir a Diretoria Executiva, e o Conselho Fiscal;

d) Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou

permutar bens patrimoniais;

e) Dar posse aos eleitos;

f) Aprovar o Regimento Interno;

g) Decidir sobre as reformas ou alterações deste estatuto;

h) Decidir sobre a extinção da Instituição;

i) Aprovar a política geral de cargos e remunerações;

Artigo 19° - A convocação das Assembleias Gerais ordinárias e

extraordinárias se dará por carta e/ou email aos associados ou por edital afixado

na sede social com quinze (15) dias de antecedência, (devendo conter data, hora,

local e pauta).

§ 1° - O quorum mínimo para a deliberação e instalação da Assembleia

Geral será de 2/3 dos associados efetivos em pleno gozo de seus direitos em

primeira convocação, e em segunda convocação, trinta minutos após a primeira,

com qualquer número de associados.

§ 2° - Os associados residentes fora da sede podem votar, através de

cartas, email ou procuração.

Artigo 20° - A Assembleia Geral é presidida pelo Diretor

secretariada por outro membro do Conselho Gestor.

Executivo e ~

y~
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I. Os que, por escrito solicitarem ao Conselho Gestor, na pessoa do Diretor

Executivo;

11. Os que, pela sua conduta, deliberadamente contribuam ou concorram para o

descrédito, desprestigio ou prejuízo da organização;
111. Aquele que deixar de comparecer a três (3) reuniões de Assembleia

Ordinárias consecutivas.

IV. Os que, reiteradamente, desrespeitem os deveres estatutários e

regulamentares ou desobedeçam às deliberações legalmente tomadas pelos

órgãos do Instituto ACARIQUARA.

b) Exclusão de associados: A exclusão de associados efetivos será

sempre ratificada pela Assembleia Geral, sendo necessário para tal efeito o

quorum de pelo menos 1/5 dos associados efetivos, e destes, a maioria deverá

ser favorável à exclusão. Tratando-se da exclusão de associados fundadores esta

será determinada por deliberação majoritária de todos os associados. Cabendo

neste caso o oferecimento da ampla defesa e do contraditório ao excluído por

parte da AG.

CAPíTULO TERCEIRO

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Artigo 150 - São órgãos de administração do Instituto ACARIQUARA

I. Assembleia Geral

11. Conselho Gestor
111. Diretoria Executiva

IV. Corpo Técnico

V. Conselho Fiscal

Seção I

Da Assembleia Geral

Artigo 160
- A Assembleia Geral é a instância máxima decisória da

organização, sendo composta por todos os associados fundadores e efetivos em
pleno gozo de seus direitos conforme previsto no estatuto.
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b) Trabalhar em prol dos objetivos da organização, respeitando os

dispositivos estatutários, zelando pelo bom nome com ética ecológica;

c) Defender integralmente o pleno exercício da cidadania, o direito de todos

a um meio ambiente sadio e equilibrado, o respeito a todas as formas de vida, o

respeito à liberdade de opinião e à diversidade sócio - cultural, a solidariedade, o

diálogo entre povos, a paz e os direitos humanos;

d) Participar das atividades ecológicas e culturais, estreitando os laços de

solidariedade e fraternidade entre as pessoas e nações;

e) Comunicar à Diretoria Executiva a mudança de endereço para

correspondência;

f) Comparecer, sempre que possível, às reuniões da Organização. Quando

não for possível, justificar antecipadamente por escrito ao Diretor Executivo ou

Diretor Administrativo-Financeiro, até 48 horas depois da reunião.

Artigo 13° - Das responsabilidades de todos associados:

a) Não respondem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações sociais

contraídas e por quaisquer atos assumidos pela organização;

b) Os conselhos, responderão civil e criminalmente pela administração

contrária a este estatuto, desde que comprovadamente documentada sua

responsabilidade;

c) Os membros do Conselho Gestor e Conselho Fiscal são pessoalmente

responsáveis pelos compromissos que assumirem em nome da Organização e

responderão pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem de forma

dolosa;

d) Em caso do procedimento ser de forma culposa, os membros supra

citados não serão pessoalmente responsáveis pelos compromissos assumidos

em nome da organização, mas responderão pelos prejuízos resultantes de seus

atos;

e) Em qualquer evento externo, como Congresso ou Seminários, a

representação do Instituto ACARIQUARA, por qualquer cidadão, exceto o Diretor

Executivo, necessita de autorização expressa e escrita deste.

Artigo 14° - Das penalidades:

a) Perdem a qualidade de associados:
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IV. ASSOCIADO COLABORADOR - Podem ser admitidos como associados

Colaboradores todas as pessoas ou entidades que contribuam financeira, material

ou socialmente com o grupo.

§ 10 - A inscrição para a filiação de associado será gratuita.

§ 20 - A admissão dos Associados Beneméritos (111)e Colaboradores (IV)

serão precedidos da indicação de dois associados e da aprovação da Assembleia

Geral.

Artigo 110 - São direitos de todos os associados fundadores e efetivos:

a) Votar e ser votado para qualquer cargo eletivo;

b) Ter acesso às atividades e dependências do Instituto ACARIQUARA;

c) Comparecer as Assembleias Gerais e participar de suas discussões e

deliberações;

d) Solicitar e receber informações do Conselho Gestor;

e) Receber publicações, em quaisquer formas, do Instituto ACARIQUARA,

cópia dos Estatutos, além de todas as correspondências oficiais;

f) Apresentar moções, propostas e reivindicação a qualquer dos órgãos

do Instituto ACARIQUARA;

g) Apoiar, divulgar, propor e efetivar eventos, projetos e propostas de

cunho sócio - ambiental e educacional;

h) Utilizar os materiais de uso comum pertencentes à organização, com

justificativa por escrito de seu uso em documento padrão contendo data

de retirada e devolução do material, responsabilizando-se pela

manutenção dos mesmos enquanto sob sua guarda.

i) Convocar os órgãos deliberativos, mediante requerimento por subscrito

por 1/5 de seus pares.

Parágrafo Único - Somente poderão usufruir os direitos deste artigo, os

associados que estiverem em dia com as responsabilidades assumidas para com

esta Organização.

Artigo 120 - São deveres de todos os associados:

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;
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Artigo 6° - Os recursos e o patrimônio da organização provêm de

contribuição dos Associados Efetivos, Colaboradores, de verbas a ela

encaminhadas por instituições financiadoras de obras culturais, sociais ou

ambientais, de doações e subvenções, bem como resultado da comercialização

dos serviços e produtos dentro do seu âmbito.

Artigo 7° - Todo material permanente, acervo técnico, bibliográfico,

equipamentos adquiridos ou recebidos pelo Instituto ACARIQUARA em

convênios, projetos ou similares, incluindo qualquer produto, são bens

permanentemente da organização e inalienáveis, salvo autorização em contrário

expressa pela maioria da Assembleia Geral de Associados.

Artigo 8° - O Instituto ACARIQUARA terá um Regimento Interno que,

aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará o seu funcionamento.

CAPíTULO SEGUNDO

DA CONSTITUICÃO SOCIAL

Artigo 9° - A organização será composta de um número ilimitado de

associados, que se disponha a efetivar os fins sócio-ambientais e estatutários da

organização, não respondendo subsidiariamente pelas suas obrigações sociais;

Artigo 10° - O Instituto ACARIQUARA possui as seguintes categorias de

associados:

I. ASSOCIADO FUNDADOR - Será considerado fundador, com direito a votar

e ser votado em todos os níveis ou instâncias, os associados que assinaram a

ATA da Fundação do Instituto ACARIQUARA.

11.ASSOCIADO EFETIVO - Será considerado efetivo, qualquer associado ou

pessoa que não seja fundador do Instituto ACARIQUARA, serão precedidos da

indicação de dois associados, com a proposta aprovada pela Conselho Gestor.

Possuem direito a votar e ser votado em todos os níveis ou instâncias da

organização.

111.ASSOCIADOS BENEMÉRITOS - Pessoas físicas ou jurídicas que, pela

elaboração ou prestação de relevantes serviços à causa ambientalista, fizerem jus ~

a este titulo, a critério do Conselho Gestor. f .
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b) Opinar e propor projetos de lei para a criação de reservas ecológicas ou

outras modalidades de unidades de conservação.

c) Realizar, incentivar, subvencionar ou custear, com recursos próprios,

financiamentos ou através de parceria, pesquisas e/ou projetos.

d) Organizar e participar de congressos, simpósios, cursos e outros

eventos de caráter político, social, técnico, cultural e científico.

e) Colaborar e receber colaboração de associação congênere, órgãos

públicos e particulares.

f) Elaborar estudos técnicos e pareceres com profissionais capacitados
para tal.

Artigo 3° - O Instituto ACARIQUARA deve ser isento de quaisquer

preconceitos ou discriminações, não admitindo controvérsias de raça, credo

religioso, cor, gênero ou político - partidárias, em suas atividades, dependências
ou em seu quadro social.

Artigo 4° - O Instituto ACARIQUARA não distribui entre os seus

associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,

participação ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de

suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo

estatutários e aplicados integralmente no país.

Parágrafo Único: A Instituição poderá remunerar seus dirigentes e corpo

técnico que efetivamente atuarem na gestão executiva e aqueles que lhe

prestarem serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores

praticados pelo mercado na região onde exercem suas atividades.

Artigo 5° - O Instituto ACARIQUARA poderá aceitar auxílios, doações,
contribuições, bem como poderá firmar convênios de qualquer natureza,

nacionais ou internacionais, com organismos ou entidades públicas ou privadas,

desde que não impliquem em sua subordinação ou vinculação a compromissos e
interesses conflitantes com seus objetivos nem arrisquem sua independência.
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V. Interagir nas condições ambientais visando à melhoria da qualidade de

vida das populações frente aos problemas sociais e culturais, de saúde e

de subsistência;

VI. Promover atividades educativas, culturais e cientificas através de pesquisa,

intercâmbios, conferências, seminários, cursos, treinamentos de recursos

humanos;

VII. Disponibilizar assessoria técnica e consultoria especializada nos campos

ambiental, educacional, sócio - cultural e científico, quando requeridas, nos

âmbitos local, regional, nacional e internacional,

VIII. Garantir o direito autoral dos produtos gerados das atividades e trabalhos

desenvolvidos pelo Instituto ACARIQUARA com vista à comercialização

(publicações, vídeos, serviços e assessoria, projetos de informática,

camisetas, adesivos, materiais destinados à divulgação e informação);

IX. Reverter os valores pecuniários oriundos da comercialização dos produtos

para auto-sustentação e financiamento do Instituto ACARIQUARA;

X. Estabelecer parcerias interinstitucionais, no âmbito cooperativo, com

diferentes segmentos sociais em atividades e iniciativas de interesses

afins;

XI. Estimular a parceria, diálogo local e solidariedade entre os diferentes

segmentos sociais, participando junto a outras atividades que visem

interesses comuns;

XII. Desenvolver instrumentos técnicos de avaliação e monitoramento do

desenvolvimento sustentável das áreas de atuação;

XIII. Formular diretrizes técnicas com base na experiência profissional e nos

resultados obtidos nos trabalhos desempenhados;

XIV. Gerir em parceria com entidades responsáveis no contexto nacional e

internacional o desenvolvimento sustentável com base no uso racional dos

Recursos Naturais;

Parágrafo Único: Para a consecução das finalidades definidas nos incisos

acima, ao Instituto ACARIQUARA compete:

a) Divulgar e fornecer informações à comunidade interessada e entidades

afins, respeitando o princípio da publicidade. ~~



INSTITUTO ACARIQUARA

ESTATUTO SOCIAL

CAPíTULO PRIMEIRO

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINALIDADE

Artigo 1° - INSTITUTO ACARIQUARA - Organização de Serviços

Socioambientais Sustentáveis, também designado INSTITUTO ACARIQUARA,

ou ACARIQUARA constituída em 21 de janeiro de 2004 e registrada sob o nO

13.871 no livro A - 224 em 03 .02.2004, é uma ASSOCIAÇÃO CIVIL, de Direito

Privado, de caráter sócio - ambientalista, sem fins lucrativos, partidários e

religiosos. É dotada de autonomia administrativa e financeira em relação aos seus

Associados, de duração indeterminada, regida pelo presente Estatuto e pelas

demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede, domicilio e foro na

cidade de Manaus - AM, podendo abrir filial e desenvolver suas atividades em

qualquer localidade do território nacional.

Artigo 2° - O Instituto ACARIQUARA, enquanto associação civil sócio -

ambientalista e de interesse comunitário, tem como finalidades e objetivos

principais, em âmbito nacional e internacional:

I. Defender e proteger o meio ambiente e recursos naturais, preservando

áreas ecologicamente importantes, conservando a biodiversidade e

estimulando a criação de unidades de conservação;

11. Estimular e desenvolver o pleno exercício da cidadania através da

educação a todos os níveis para melhorar a qualidade de vida da

população, promovendo o desenvolvimento sustentável;

111. Estimular, assessorar e/ou promover pesquisas de caráter político,

econômico-social, e científico, de modo a respeitar os itens I e 11 deste

artigo;

IV. Estudar, pesquisar e divulgar as causas dos problemas ambientais e as

possrvers soluções visando o desenvolvimento ecologicamente

sustentável;
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CERTIFICO, em virtude das atribuições que por lei me

foram conferidas e a requerimento de parte interessada que revendo no Cartório a meu
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