
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPALDE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves,  lOO1 - Aeroporto Velho
CEP: 68030-290 - SANTARÉM-PARÁ
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GABINETE DO VEREADOR JANDER ILSON PEREIRA - PSDB.
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PROJETO DE LEI N O

Autor: Ver. Jander llson Pereira

/2020, DE DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre a concessão de UTILIDADE PUBLICA
para o Município de Santarém a ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORE S                  E                  PRODUTORES
AGROEXTRATIVISTAS  DA  COMUNIDADE   DE
ENSEADA    DO    AMORIM    -    O    VERDE    DA
FLORESTA, RESEX  Tapajós - Arapiuns.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SANTARÉM,  Estado  do  Pará,  no  uso  de  suas
atribuições regimentais aprova a seguinte proposta de lei :

Art.  1O- Fica considerada de UTILIDADE PÚBLICA para o município de Santarém a
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES AGROEXTRATIVISTAS
DA COMUNIDADE DE ENSEADA DO AMORIM - O VERDE DA FLORESTA,
RESEX   Tapajós  - Arapiuns,  fündada em  21  de  dezembro  de  2003,  com  sede  na
Comunidade de Enseada do Amorim,  localizada na margem esquerda do  Rio  Tapajós
com fioro na Comarca de Santarém - PA, é uma associação democrática e autônoma, não
fazendo distinção de qualquer natureza entre seus associados.

Art. 2O- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões, Plenário da Câmara Municipal de Santarém, em       de févereiro de 2020.

`m       ®-

JANDER ILSON PEREIRA
Vereádor - PSDB
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JUSTIFICATIVA

A  Associação  dos  Moradores  e  Produtores  Agroextrativista  da  Comunidade  de

Enseada do Amorim Rio Tapajós, foi fúndada em 21 de dezembro de 2003. Localizada

à margem esquerda do Rio Tapajós. A associação teve como primeiro presidente o senhor

João dos Santos Cerdeira.

Foi criada com o objetivo de organizar a vida comunitária e buscar projetos para a própria

comunidade.  Atualmente  a  mesma  é  constituída  por  ilimitado  número  de  sócios  e  é

constituída por prazo indeteminado. Atua em defesa da preservação e resgate da cultura

e tradição dos habitantes das comunidades da RESEX Tapajós - Arapiuns.

É mantida financeiramente pelos seus  sócios, em que mensalmente é paga para que a

diretoria possa buscar projetos para os seus sócios

A Associação dos Moradores e Produtores Agroextrativista da Comunidade de Enseada

do Amorim Rio Tapajós é uma pessoa jurídica de direito privado, sendo uma sociedade

civil, com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos e econômicos, desvinculada

de qualquer agremiação partidáfia, constituída pela união dos moradores da comunidade.

É dentro deste pensamento que reivindicamos aos nobres pares deste Poder, total apoio a

esta proposta de Lei, na certeza que a Entidade em questão saberá usuíhiir os Proveitos e

beneficios concementes à mesma.

A Associação dos Moradores e Produtores Agroextrativistas da Comunidade de Enseada

do Amorim - O Verde da Floresta, RESEX Tapajós - Arapiuns, muito necessita se tomar

de Utilidade Pública para assegurar seus direitos e usufruir todos os beneficios cabíveis

na   foma   da   lei   visando,   desse   modo,   ampliar   sua   área   de   atuação   em   nossa

municipalidade e região.

Segue anexo, os documentos necessários para o andamento legal do processo,

Sala de Sessões, Plenário da Câmara Municipal de Santarém, em          fevereiro de 2020.

JANDER I
V í5Ãe

'Í rÇ---
JÉON PEREIRA

- PSDB



27/05/'201 9 Receita Federal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL,

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚME[tO DE INSCFilçÃO06.291.624/0001-91MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRlçÂO E DE SITuAçÃO DAIA DE ABERTURAO3/O2/2OO4

CADASTRAL

r`C)ME  EMpREsA[tiAL

ASSOCIACAO  DOS  MO[uDORES E PRODuTORES AGROEXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE DE  ENSEADA DO AMORIM

TITuLO DO ESTABELECIMENTO (NOME  DE FANTASIA)

O VERDE DA FLORESTA

cÓDiGo E DEscRição DA ATMDADE EcoNÔMicA mlNCIPAL
94.30-8-OO  - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CODIGO  E DESCRlÇÃO  DAS ATIVIDADES  ECONÔMICAS SECuNDAFtlAS

94.93-6-OO  - At VV dades de organizações assoc ativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5_00  _ At dades associativas não espe ficadas anteriormente

CODIGO E DESCRlçAO  DA NATuREZA JURIDICA

399-9 - Associação  Privada

LOCFtADOURO

COMuNIDADE ENSEADA DO AMORIM

BAI RFtO/D ISTRITO

INTERIOR

ENDEREçO ELETRÕNICO

COMPLEMENTO

RIO TAPAJOS

MUNICIPIO

SANTAREM

TELEFON E

ENTE  FEDE[uTIVO  [\ESPONSAVEL (EFR)
***-

S ITuAçAO CADASTFLAL

P:HNA
DATA DA srruAção cADAsTRAL
O3/02/2 0 O4

MOTIVO  DÊ SITuAçÃO CADASTRAL

SITuAçAO ESPECIAL
^=^ >***

DAiA DA srTuAÇÃo ESpEciAL
*****-

Aprovado pela  lnstrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/05/2019  às  12:51:42 (data e  hora de  Brasília).

\"/w.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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PREFEITURA   DE   SANTARÍM
SECRETARIA   MUNICIPAL   DE   GESTÃ0,    ORÇAMENTO   E   FINANÇAS

ALVARÁ-   2©19

NÚMERO:   3291

IDENTIFICAÇÃO

iiil INSC.    MUNICIPAIJ

5_4.57268

cNPJ   /   CPF                         i

834_993.932-04

ASSOC   MORAD.    E   PROD.    ÀGROE-i_É-i-Ài_.'r-ÉA   COMTJN.    ENSEADA   DO   AMORIM    l

AWI   VII,A   DE   AMORIM,    S/N            RIO   TAPAJOS
EU   -    PLANALTO    /    CASTELA

ÀTIVIDÀDE

9430-8/00

ALLividades   de   associ.icoes   de   defesa   de   direitos   sociais

HoRÁRlo   DE   FuNcloNAMENTo   NoRmL

Segunda   a   Sexta:    08:00   as   18:00h

Sábado:     08iOO    as    14:00h

HORÁRIO   DE   FUNCIONAMENTO   ESPECÍFICO

INFoRMAÇÕEs   lmBILIÁRIAs

99.99.999_9999_999

IMÓVEL    SEM    CADÀSTRO

EXPEI)I ÇÃO

O8,/10//2019

T

VAL I DADE                                l

3i//12/2019

CóDIGO   DE   ÀUTENTIC'IDÀDE       _

OGI?1   _)_i6524   `  5PAO_UGL-TCSF

*  A   autenticidade   cleste   àocumento  poclerá   ser   verificada   em  im"_santarem_pa.gov_br



ATA DA ÁSSEMBLEIA GERAL' ORDINÁ[tl.A DE ELElçÃO E POSSE DA NOVA.+
DIRETORIA DA ASSOCIAçÂO DE MORADORES E PRODUTORES

AGROEXTRATIVISTA DA COMUNIDADE DE ENSEADA DO AMORIIVl - AMPACEA.
cNPJ :  O6.291 624/00O1 -91                                                ,f:---.l r`.-) i ,":,'',T \

cEP: 6"30-650                                     /í}t.
!l  ,L-Í/                      t
'\/.l
\

\    `                    \=`=`.'

\.      L

Aos  doze  dias  do  mês  de  Janeiro  de  dois  mil  e  dezenove  (2019),  às  nove`-'Àóíãs-(-`d';/
manhã,  reuniram-se nas dependências da escola Antônio Pedro dos Reis, os associados
para tratarem de assuntos confome o edital de convocação. A reunião foi presidida pelo
Sr_O Fredina]do Sousa Rosa, presidente da comissão eleitoral, que leu em seguida o edital
de convocação publicado no dia vinte de outubro de dois mil e dezoito, com as seguintes
pautas:  prestação  de  contas,  eleição  da  nova  diretoria,  e  o  que  ocorrer.   Logo  após
informou   há   todos,   que   por  haver  apenas   uma   chapa   inscrita,   a   eleição   será   por
aclamação.   Em  sé§uida  chamou  os membros  representantes  da  chapa  inscrita  para
apresentar  aos   associados.  presentes,   ficando  assim   composta   a   nova   diretoria   da
Associação  de  Moradores  e  Produtores Agroextrativista  "O  verde  da  floresta".  Diretoria
Executiva:  Presidente - Nirton  Ribeiro dos  Santos,  RG:  5471897,  CPF:  834.993.932_o4;
vice  presidente:  Leudison  Almeida  dos Santos,  RG:  3256656,CpF:  6o3.595.oi2_49;   ia
secretaria  -  Elizânia  Sousa  Rosa,  RG  5471916,  CPF:888.231.05243;  2a  secretária  -
Naiane   Mota   Serdeira,.RG:   6740869,   CPF:   603_074..552-20;   1O   tesoureira   -  Maria
Elizabeth   Sousa,   RG:   2135214,.CPF:   603.074.552-20  -  2O   tesóureiro   -     Alexandro
Paranatinga  dos  Santos,  RG  6284616,  CPF:005689.422-80.  Conselho  FiscaI:  Lelcilene
Domingas Almeida dos Santos,  RG 4412133, CPF: 778.561.98249.  Nàete da Silva Mota,
RG:3028476,   CPF:   586.222.332-00;   Audenice   Sousa   Pereira,   RG:   7062329,   CPF:
638.234.202-59; Aline Sousa Pereira,  RG: 441 1 398, CPF:025.334.652-59; Silane Caetano
Paranatinga,  RG:  6820620,  CPF:  553.649.772-34;  Berenice  Melo. Bentes,  RG:  5472571,
CPF:553.649.972-91;  Diretor Comercial:  Ednei  Paranatinga  dos  Santos,.RG:  3881220,
CPF:  834.975.552-91,.  Sidclei  Paranatinga  dos  Santos,  RG:  3393902,  CPF:742.g33.7o2_
34.  Os  eleitos  foram  empossados  nes`te  ato  par'a  o  período  de  três  anos  de  mandató.
Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  presidente  da  cor"'ssão  eleitoral  deu  por  encerrado  a
presente reunião e pediu que lavrasse esta ata,  que val' devidamente assinada.  Eu Alan
Sousa Pereira, secretário da reunião subscrevo-me e assino.
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES AGROEXTRATIVI
DA COMUNIDADE DE ENSEADA DO AMORIM - AMPACEA

(O Verde da Floresta)
CNPJ:  O6.291624/OOO1-91  - CEP: 68.030 - 650

Aldeia Enseada do Amorm - Rio Tapajós - Santarém - Pará
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PRESTAÇÂO DE CONTAS DO ANO - 2019
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ENiRAbÂ D_É_
____      ADQUIRIDO

GASTO EM:DINHEIRO ATRAVÉS  DE:

l.R$533,00
Bingo,  mensalidade

Pago áta da Assembleia,passatjens,impressãoeXerOX.

R$ 354,50 Coleta, mensalidade Pago RAIS DCTE,  DBE,passagensealiméntação

JANE!RO

FEVEREIRO

E MARÇO

l         R$253,00lll

\!Bingo, mensalidade,     lABRIL  F_
MAIO

Pago procuração
eletrônica de 2019 a 2021.'reconh.écimento de firma.

passagens e alimentação.

R$  140,00 Coleta Pagaménto alvará de 2015a2016daássociação..JUNHO

Atenciosamente!

Tesoureira da Associação

'j:

_/



•{í1.3.* L.t"v3 \
.     <-.

:iJ:`)l

i,

églfijgmgàJÍa     l  "4_9    1  10496.68054 85000JOO645 01 129.590186 1  793:ÕÓÕm_0õóíí
Beneficiá rioMuNIClplo  DE  sMrrARÉM CNPJ Agêncja/CÓdigo do Beneficiário

O5. 182. 233/OeO1-76 4685/668O58- 5

Endereço do Benefia'ário                                                                                                                                                                        UF CEP
AV.   DR.   ANYSIO   CHAVES,   853   -   AEROPORTO  VELIJO   /   SANTARÍM                                                                        PA 68.O2O.290
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lnstruções (texto de Responsabilidade do Beneficiário)

1121.25.©©.©©.©©    Taxa   de   Localização  e   FuncionamentoReferêncla:2®15Parcela:Única

l axa para permissão de funcionamento nesta localização - Lancto Alvará Número 661 83
Código do ltem do CTM: 25 / Zona Fiscal:  12 - Concedido 70% de desconto (ZONEAMENTO)

pagador   5.4.57268
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MINlsTÉRlo  DA  FAzmmA
SECRETARIA  DA  RECEITA   FEDERAL  DO   BRASIL

ÊEcIBo  mr  ENTREGA  DA  DEcmRAção  DE  DÉBITos  E  cRÉDITos  TRIBuriRlos  EI)mÀIs
D   C   T   F     MENSAIJ   -   3.5

CNPJ:    06.291.624/0001-91
Nome   Empresarial:     ASSOCIACAO   DOS   MORADORES

AMORIM
Declaração  Ret.ificadora:   NÃO
Situação   Especial:   NÃO

E   PROD   AGROEXTRAT   COMUNIDAD   ENSEADAT'g        f,tLJL,<',

l                                 :_       ._€?
\.                -í',.  +_?j

Data   do   Evento:            \   \`,    -''.±=',.-í         ,,/

ToTAI,IzAção  Dos   mIBUTOS  E  CONTRIBulçõEs APIJRADOS   NO   MÊS   -

Débitos  Apurados                Saldo  a  Pagar                Saldo  a  Pagar
em  Quotas

IRPJ
IRRF
IPI
IOF
CSLL
pIS/PASEP
COFINS
CPMF
CIDE
RET/PAGAMENTO   UNIFICAI)O   DE   TRIBUTOS
CSRF
COSIRF
CONTRIBUICõES   PREVIDENCIÁRIAS

O,OO

O,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00-
0,00

!
!::

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C,00
0,00

0,OO

0,00

ToTAI,IzAção  DoS   mIBUTos  E  CONmIBulçõEs  AptJRAI)os  No  TRnEsTBE  ANTERloR  -  RS

IRPJ
CSI,L

Débitos  Apurados                 Saldo  a  Pagar
O,00                                                   0,00
0,00                                               0,00

A pessoajurídica acima identificada declara, por seu representante legal, que pemaneceu, duante todo o periodo de lO de janeiro de 20ig até '3
de janeiro de 20 1 9, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou fmanceira

I)ADOS   DO  REPRESENTANTE   DA  PESSOA  JURÍDICA

Nome:    NAETE   DA   SILVA  MOTA
CPF:    586.222.332-00
Telefone:     (            )
Correio  Eletrónico:

Ramal : FZH:      (               )

Àtençãó!  Para retificar  esta declaração  será
exigido  este  núDero  de  recjbo:
15_28.27.33.20-32

Versão:   1.OO

Declaração  recebida iúa  lnternet
pelo  Agente  Receptor  SERPRO

em  14/03/2O19  às   11:05:29

25481808O2

15.28.27.33.20



MINISTÉRICà  DÀ   FÀZENDÀ                                               DECIJARÀçÃO   DE   DÉBITOS   E   CRÉDITOS
SECRETARIA  DA  FECEITA  FEDERAL   DO   BRÀSIL                             TRIBUTÃRIOS   FEDERÀIS

D   C   T   F     MENSÀL   -   3.5

CNPJ:    O6.291.624/OOO1-91                                                                                                                       MêS/JhO:    JAN   2O19

Dados  lniciais

Período:    01/01/2019   a   31/01/2019
Declaração   Retificadora:   NÃO
Situação:   Normal

PJ  inativa  no  mês  da  declaração:   SIM

Qualificação  da  Pessoa  Jurídica:  PJ  em  Geral

ííc--Ú

+,,-J ',.) l

l    _/       -=`

;  ::+l::-
`1

-     4/ú    /     ,--1
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-   -=    L1-I
\    .
`J,

/.:.;-çm  -_,.;}

Situação  da  PJ  no  mês  da  declaração:   PJ  não  se  enquadra  em  nenhuma  das   situações
anteriores  no  mês  da  declaração

Dados  Cadastrais  dc  Estabelecimento  Matriz

Nome   Empresarial :
AssocIAÇAo   Dos   MoRADoREs   E   pRoD   AGRoEXTRAT   COmJNIDAD   ENsEADADo   AMoRIM

I.ogradouro:    COmJNIDADE      ENSEADÀ   DO   AMORIM
Complemento:   RIO   TAPAJOS
Município:    SANTAREM
CEP:    68030-650                                 Telefone:
Caixa   Postal:                   UF:                   CEP:
Correio  Eletrônico:

Fax:

Número:    SN
Bairro/Distrito:   INTERIOR

UF..    PA



MINISTÉRIO   DA   FAZENDAdt                                            DECIJARÀçÃO   DE   DÉBITOS   E   CRÉDITOS
SECRETARIA  DÀ  RECEITA   FEDERÀL   DO   BRASIL                             TRIBUTÃRIOS   FEDERAIS

D   C   T   F     hENSAL   -   3.5

cNPJ:   O6.291.624/00O1-91                JAN/2O19                                                                                                  Página   2

Daclos  do  Representante  da  Pessoa  Jurídica

Nome:    NAETE   DA   SILVA   MOTA

CPF:    586.222.332-00

Telefone :                          Ramal :

Correio  Eletrônico:
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I)ados  do  Responsável  pelo  Preenchimento

Nome:    NAETE   DA   SILVA  MOTA

CPF:    586.Z22.332-00

Inscrição  no  CRC:

Telefone :                         Ramal :

Correio  Eletrônico:

UF:

Fax:
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MINISTÍRIO  DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria do Trabalho

Coordenação-Geral de Cadastros, Identiflcação Proflssional e Estudos

RELAÇÃO ANUAL  DE  INFORMAçÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO  DE  ENTREGA DA RAiS

ANO-BASE  2O18

Identificação do Estabelecimento

CREA

Razão Social

CN PJ/CAEPF

CEI V!nculado/CNO

CNAE

E ndereço

Cidade/uF

690001 131 604

ASSOC  MORAD  PRODuT AGROEX DACOMuN  DE ENSEADAAMORIM

O6.291.624/OOO1 -91
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943080O - ATIVIDADES  DE ASSOCIACOES  DE DEFESA  DE  DIREITOS SOCIAIS

COMUNIDADE  ENSEADADE                          Bairro       lNTERIOR

AMORIM,  1   RIO TAPAJOS

SANTAREM / PA                                                  CEP             6803O-650

Declaração entregue
Data da (tecepção                   26/03/201 9               Total de vínculos                     Sem vi'nculos

Código de ldentlficação do                    o94.73oo.9i 65.834.8o
Reclbo

Coordenação da RA!S

Brasília, 26/O3/201 9
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ESTATUTO        SOCIAL        DA       ASSOCIAÇÃO        DOS        MORADORES       E        PRO,bÍJT,O.ÉÉÍ
AGRoExTRATlwsTAs      DA   coMtJMDADE   DE   ENSEADA   Pg;r-,üMOmM.:.J; '!`Ô-...'ÍVÉüi)E'.'-''.:-bA
FLORESTA ,RESEX Tapajós-AI.apiuns - SANTARÉM - PARÁ                                                         _  _. ,,,^. _

FUNDADA EM 21/l2/03                                                                                         J

cAPÍTULO  l                                  f:.:.-.l..._  _-....,,i;i~l;.;..._;:.r`:',:`lí=--:. `- :

DA DENOM"AÇÃO, SEDE E FmALHi_í!pE!ji;:N`T-E=!'oi-,i- o- Usii_L'-i;J j:''sE.,.., ,.,i"., ;.
8

Art.  10  A  Associação  dos  Moradores   e Produtores  Agroextrativistas  da  Comunidade  de Enseada  do
Amorim, O \ffiRDE DA FLORESTA, fimdada em 21/l2/03, é,uma sociedade civil, sem fins lucrativos,
que  tem  como  sede  a  Comunidade  de Enseada  do  Amorim,  localizada na  margem  esquerda  do  Rio
Tapajós,  com fioro na Comarca de Santarém-PA.
§ 10 A  C6O \ffiRDE  DA FLORESTA" é uma associação democrática e autônoma, não íàzendo distinção
de  qualquer natureza  entre seus  associados,  ressalvada  a  capacidade para todos  os  atos  da  vida  civil,
constituída pela união e solidariedade dos moradores da Comunidadg de Enseada do Aporim, área que
integra a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, município de Santarém, 'Estado do Pairá, regendo-se por
este ESTATUTO, pelos regimentos intemos, bem como pelas disposições legais aplicáveis.
§ 20 O prazo de duração da  CO \ffiRDE  DA FLORESTA''  é indeteminado, e o ano social coincide com
oanocivil.
Art. 20 A "O \HRDE  DA FLORESTA" tem como finalidade pemanente:
a)    viabilizar a cajacitação profiss'ional e assistência técnica dos asso_ciados e da comunidade, com vistas

a facilitar o aumento,  melhorar a qualidade e diversificar a produção fàmiliar agrícola, extrativista,
agropecuária e de turismo ecólógico;

b)    celebrar-.¢onvênios,.  comatos,   acordos   e   parcerias   com   entidades   govemamentais   e   não-
govemamentais, nacionais e/ou estrangeiras visando a rielhoria da qualidade da comunidade;

c)    filiar-se a outra organização de maior abrangência que atenda aos a-nseios e objetivos da Associação;
d)    pleitear financiamentos, créditos e recursos para as atividades extrativistas, agropecuárias, agricolas e

de  turismo,  entre  outras,  representando  seus  associados' junto  a  bancos,  entidades  ou  instituições
públicas ou privadas;

e)    cultivar o intercâmbio com outras a;sociações para uma melhor relação e desenvolvimento da régião;
D    defénder, judicial  e  extrajudicialmente,  os  direitos  e  interesses  dos  seus  associados,  individual  ou

coletivamente;  da comunidade; e de todos os moradores da Reserva EÚativista Tapajós-Arapiuns,
essencialmente  nas  áreas  de  educação;  saúde;  documentação;  agrária;  transporte;  meio  ambiente;
patrimôniç  artístico,  estético,  histórico,  turístico  e  pàisagístico;  comunicação;  e  outros  interesses
difiisos dos cidadãos;

g)    elaborar   e   executar  ações   que   assegurem  a  implementação   e  manutenção   de   programas  de
desenvolvimento  sustentável,  de  foma  a  preservar  e  proteger  os  recursos  naturais  da  Reserva
Extrativista Tapajós Arapiuns;

h)   administrar as terras da Associação;
i)     promover  o  ecoturismo  como  altemativa  sustentável  e  de  retomo  econômico-fmanceiro  aos  seus

associados e à comunidade;
j)     atuar em  defesa da  oreservação  e  resgate  da cultura  e tradição  dos habitantes das  comunidades  da

RESEX TapajóS-A  dpiuns;
k)    fiscalizar e exigir o  cumprimento fiel e integral do Plano de Utilização da RESEX Tapajós-Arapiuns;
l)     promover e ampliar debates sobi-e direitos, deveres e mteresses da comunidade, especialmente sobre

questões ftindiárias, ambieritais, condições de vida e de produção familiar;
m)  estimular  e  possibilitar aos  associados  e  à  comunidade  o  conhecimento  e  o  respeito  à  legislação

ambiental, cóm especial atenção a que diz respeito àFÉ.SEX,
n)    organizar as  atividades  agricolas, agropecuárias,  exirativistas  e  de comercialização  da

seus associados, de forma coletiva:
o)    outros obJetivos organizativos que "ão conflitem com o presente estatuto.
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CAPITULO H                                                       _,....,  í±

Art.  30  A  CCO  \ERDE   DA FLORESTA"     é  constituída  por  ilimitado  número  de sócios  e na' fgmã,;`.`   _---,

estabelecida neste estatuto.                  I
Art. 40 Os sócios da €€O \ffiRDE  DA FLORESTA''  não respondem, nem subsidiariamente, pelas dívidas
e obrigações sociais.

sEÇÃoI
DA ADMISSÃO, EXCLUSÃo, DmEITos E DEvEEEs DOS ASSOCIADOS

Art.  50  A todo  morador da comunidade de Enseada do  Amorim   é garantido o  direito de ser admitido
como associado nesta Associação.
Parágrafo único_ No caso de ser a admissão recusada, caberá à Assembléia Geral recurso.
Art.  6O  São  considerados  sócios  fi]ndadores  da  Associação  todos  aqueles  que  tenham participado  da
Assembléia  Geral  de  fimdação  da  Associação,  cujos  nomes  figurem  na  lista  de  presença  da  reférida
Assembléia_
Art. 70  São  considerados  sócios  efetivos,  os  sócios fiindadores ou não,  que, admitidos na foma deste
estatuto, contribuírem com as fontes de recursos para manutenção da AssociaçãÓ, tendo por isso, plenitude
de todos os direitos sociais.
Art.  80  A  admissão  de  sócios  está  condicionada  ao  preenchimento,  por  parte  dos  interessados,  dos
seguintes requisitos  conjuntamente, e outros que venham a ser estabelecidos pelas nomas intemas da
Associação:

•. I - ser morador nativo da comunidade de Enseada dó Amorim;
H -  desenvolver  atividades  de  e}ftrativismo,  agropecuária,  agricultura,  silvicultura  ou  ecoturismo  em
regime de produção familiar;
H -  não  ser  sócio  de  outra  entidade  congênere  sediada  nos  limites  territoriais  da RESEX  Tapajósi
AJapiuns;
IV - ser maior de 16 anos;
V - requerer sua admissão junto à Diretoria Executiva, comprometendo-se a respeitar e cumprir o presente
estatuto e ter o nome aprovado em assembléia geral;
§ lO Poderá ser admitido como sócio da C4O VERDE  DA FLORESTA'' o filho nativo da comunidade de
Enseada do Amorim, que resida em outra localidade, dentro ou íora da RESEX Tapajós-Ara.piuns, desde
que passe a morar habitualmente na comunidade   e requeira sua admissão, na fioma dos incisos H a V
deste artigo.
§  2O  As  transíérências  de  sócios  para  outra  associação  congênere  sediada  nos  limites  territoriais  da
RESEX Tapajós-Arapiuns estão condicionadas às seguintes exigências :
a)   solicitação por escrito à diretoria;
b)   inexistência de qualquer pendência com a CCO \ffiRDE   DA FLORESTA'', inclusive as de natureza

bancária ou similares por ela garantida; ou, existindo, sob a manifestação íàvorável da associação que
receberá o transferido, responsabilizando-se solidária e inter.mente por todos os débitos e obrigações
para com a CCO \HRDE  DA FLORESTA»  ou entidade crc.ora;

c)   estar em pleno t,oozo de seus direitos estatutários;
d)   não estar exercendo mandato na «O \HRDE  DAFLORESTA";
§  3o  A  C€O  VERDE    DA FLORESTA"  poderá  receber  transferêncií.s  de  sócios  de  outras  associações
congêneres, sediadas nos limites territoriais da RESEX Tapajós-Arapiuns, após apreciação e deliberação
exclusiva da assembléia geral.
Art. 90 Serão excluídos, por resolução da diretoria, os sócios que não cumprirem suas
estabelecidas neste estatuto e nas nomas intemas da Associação_
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estatuto.                                                                                                                                                                                                                       -._- --i`r-   ,

§ 10 Da decisão do órgão que, de confomidade com o estatuto, decretar a :x;lusão, ça_b;;ásempre recurso
à. assembléia geral                                                                                                                                    "."                           :._.-.,;j'/_.,Í,.

§  2O O associado  excluído do quadro social não terá qualquer direit;' a':; téri.s:C-ófét-i`fbl-sédqpi_,idqS,,"p,.?.ta
Associação.
Art. 12. São direitos dos associados:                                                                                                         ',
a)   tomfi parte, votar e ser votado nas assemb1éias gerais;
b)   requerer, com número de associados equivalente a 1/5 (um quinto), a convocação de assembléia geral,

j ustificando-a;
c)   usufiuir todos os beneficios e vantagens objetivadas nas finalidades sociais da Associação;
d)   participar de todas as atividades e eventos promovidas pela Associação;
e)   solicitar esclarecimentos a qualquer órgão da Associação;
f)    praticar atividades de agricultura, caça, pesca, extrativismo vegetal, extração de madeiras, desde que

não  seja de  fórma predatória,  e vise o  desenvolvimento  sustentável  de acordo com a lei ambiental
vigente no país e o Plano de Utili2ação da RESEX;

g)   denunciar qualquer irregularidade observada na administração da Associação.
Parágrafo único. Os direitos dos associados são pessoais e intransferíveis, ressalvado os casos de morte,
em que será observado o direito de sucessão, quando couber.
Art. 13. São deveres dos associados:
a)   comparecer às assembléias gerais e acatar suas decisões;
b)   prestigiar a Associação por todos os meios ao seu alcance e propagar o espírito associativo entre os.

associados;
c)   cumprir o presente Estatuto e as nomas intema; da Associação;
d)   zelar pelo nome da' Associação;
e)   zelar e proteger o meio ambiente;
f)    participar de todas as atividades e eventos da Associação;
g)   votar nas eleições;
h)   pagar as contribuições a que estão obrigados, nas datas estabelecidas;
i)    fiscahzar e denunciar a invasão de terras o'u qualquer outla foma de utilização dos recursos naturais

n'ão pemitidos na RESEX.
sEÇÃo lI

DAS PENALIDADES

Art.  14.  Os associados estão sujeitos às penalidades de advertência, suspensão e eliminação do quadro
social.
Ar6. 1S. No caso de o associado fàltar com o cumprimento do dever, a advertência será feita por escrito,
pela Diretoria.
Art. 16. Serão suspensos os direitos dos associados que desacatarem a Assembléia Geral ou a Diretoria.
Art. 17. Serão eliminados do quadro social o associado que:
a)   por má conduta ou fàlta cometida contra o patrimônio moral e/ou material da Associação, se constituir

nocivo à entidade;
b)   por qualquer motivo fór desligado da Associação;
c)    não pagar as mensalidades estabelecidas, por três meses consecutivos;
d)   deixar de morar na comunidade semjustificativa;
e)    não  cumprir  as  normas  estatutárias  e  intemas  da  Associação,  e  todas  as  decisões  tomadas  em

assemb1éia;

f)    deixar de comparecer a três assembléias consecutivas, semjustificativa;
g)   utili2ar bebidas alcoólicas ou similares em ambientes que prejudiquem a Associação                    ,,
Parágrafo único. Os casos não previstos neste artigo, e que sejam considerados graves, serão apre,Óí
e de'iiberados  pela assembléia geral.
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Ali.  29_  As  convocações  para  a  Assembléia  Geral  deverão  ocorrer  com  antecedência  minima  de  15
(quinze) dias; serão dadas a conhecimento dos associados por todos os-meios-.á,dequados à,publicidadç;,.ç..,:.-,
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Art. 31. A Associação será administrada por uma diretoria composta dos seguintes cargos:
Presidente, Vice-Presidente, 1O e 20 Secretários, iO e 2O Tesoureiros, Diretor Comercial  e Conselho Fisca1.
Art. 32. À Diretoria cabe a adnrinistração geral da Associação, bem como cumprir o presente estatuto e
encaminhar as resoluções das Assembléias Cbrais.
Art. 33. O mandato da Diretoria será de O3 (três) anos, podendo haver reeleição.
Parágrafo único.  A reeleição  poderá  ser por  mais três  anos  de  mandato  no  mesmo  cargo  e  em vários
mandatos com cargos diférentes.
Ar¢. 34. A Diretoria deliberará por maioria dos seus membros e reunirá ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente quando for necessário.
Parágrafio único_ Nas reuniões da Diretoria poderá participar qualquer associado com direito a voz e sem
direito a voto_
Art. 35. Só poderão votar e serem votados sócios quites.
Art. 36. COÀffETE AO PRESDENTE:
a)   representar a Associação -em todas as situações, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente,

podendo delegar poderes por procuração pública, e contratar serviços advomtícios em conjunto com o
Tesoureiro;

b)   convocar reuniões da diretoria, presidindo-as;
c)   assinar, junto  com  o  secretárió,  atas,  orçamento  anual  e  todos  os  papéis  que  dependem  de  suas

assinaturas, bem como nibricar os livros da secretaria e da diretoria financeira;
d)   assinar em  conjunto  com o tesoureiro todos os documentos  referentes a movimentação financeira,

bancária e relativos a recursos da Associação_
Parágrafio único. Ao vice-presidente compc,te auxiliar o presidente em suas atrib"ições; substituí-lo em
seus impedimentos, e, efétivamente, em'caso de vacância.
Art. 37. COMPETE AO SECRETÁRIO:
a)   preparar e expedir as correspondências da Associação;
b)   organizar e guardar o arquivo da Associação;
c)   redigir e ler as atas das sessões de Diretoria e das Assembléias Gerais.
Parágrafo  único.  Ao  20  secretário  compete  auxiliar  o  lO  secretário  em  todas  as  suas  atribuições,  e
substituí-lo em casos de ausência ou impedimento, e efetivamente em vacância do cargo.
Art. 38. COMPETE AO TESOURERO:
a)   ter sob sua guarda e responsabilidade os valores da Associação;
b)   zelar pelo patrimônio da Associação;
c)   assinar e efetuar pagamento autorizado juntamente com o presidente;
d)   promover a cobrança das contribuições dos associados e atribuições da Associação;
e)   elaborar e preparar ao Conselho Fiscal a prestação de conta da Associação;
Í)    representar a Assoc,iação nas transações comerciais;
t,o)   di`nilgar os produtos da Associação.
Parágrafo único.  Ao 20 tesoureiro compete auxiliar o  10 tesoureiro em suas atribuições; substituí-1o em
seus impedimentos, ausências e, efetivamente, em caso de vacância.
Art. 39. COnAPETE AO DHRETOR COnAERCIAL-

))a:
organizar a produção para comercialização coletiva na busca de melhores preços;
propor discussões na área de comercialização,

fazer pesciuisa de mercado para infomar aos associados onde a produção possa ser bem vç.Sd'
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d)   buSCar intercâmbio com outras experiências que trabalham a coniercializàçãÓ;   ,.
e)    PrOmover o marketing dos produtos que a Associação possa vir a comer?iqJ!,zg.r-;,,
Í)    Viabilizar cursos e treinamentos para a capacitação gerencial e comercial d'os ãSsoii_ad'os
tg)    PreStar contas das atividades referentes à comercialização.                        ,_-..,r,..:;i:.     -. `..
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Parágrafo  únic;._À_o  vice-diretor  comercial  compete  auxiliar  o  diretor  coÜ],er_ciaj -?rii  suqs  atrjbuiiõe-s;
substituí-lo em seus impedimentos e ausências, e, efietivamente, em à'áSó)aê.á*aóâaóiai._._.., _  _,;  `:;.;i..;_t....,..t;,\

sEÇÃo IH
DO CONSELHO FISCAL

Art. 40. O Conselho Fiscal será composto por três membros efetivos e suplentes eleitos juntamente com a
Diretoria, com igual periodo de mandato.
Art. 41_ O Conselho fiscal reunir-se-á mensalmente em sessão ordinária, e extraordinária sempre quando
necessário, convocado pelo Presidente.
Ar¢. 42. COh4PETE AO CONSELHO FISCAL
a)   examinar os balancetes, relatórios financeiros, prestações de contas, bem como toda a documentação

respectiva;
b)   acompanhar a gestão financeira e patrimonial da Associação;
c)   fiscalizar a execução orçamentária, podendo examinar livros e documentos;
d)   convocar assembléia geral e}straordinária, quando for necessária_

CAPÍTULO N
DO PATRIMÔNIO DA ASSOCLAÇÃO - RECEITAS E DESPESAS

Art. 43. O patrimônio da entidade será constituído por bens móveis e imóveis que fórem adquiridos iela
Asso.ciação no decorrer do tempo.
Parágrafo único. São receitas da Associação:
a)   as conribuições dos associados;
b)   as doações e os legadc)s;
c)   os bens e valores adquiridos  e as rendas pelos mesmos produzidos;
d)   aluguéis,juros de títulos e de`pósitos;
e)   outros recursos provenientes de negociações, projetos, convênios e su'bvenções de pessoas físicas e/ou

jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras_
Art. 44. Constituem despesas da Associação:
a)   despesas gerais;
b)   despesas de expediente;
c)   despesas de representação;
d)   impostos e multas;
e)   Previdência Socia1;
f)    assistência social,jurídica e outras;
c,c,)   promoções;
h)   ensino técnico-profissional.

CAPÍTULO V
DAS ELEIÇÕES GERAIS

Art. 45. As eleições dar-se-ão, no mínimo 3O (trinta) e no máximo  1 5  (quinze) dias antes do témino do
mandato da diretoria em exercício, sendo a posse reali2ada no mesmo dia da eleição, e na impossibilidade,
no máximo,  1 5 (quinze) dias após a realização da mesma.
Art. 46. As eleições ficarão sob a responsabilidade de uma comissão eleitoral, composta por três
as quais não poderão fazer parte de nenhuma das chapas concorrentes, eleita em assembléia j=era1_:
de sessenta dias antes da real:_-.~,ão da eleição.4-/ * ÁúB-z=
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