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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA~TA CRUZ CABRÁLIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJN.o13.635.008/0001-76

LEI MUNICIPAL N.O433 DE 21 DE JULHO DE 2009

"Toma de Utilidade Pública a
Associação Comunitária do Projeto
Camurugi e dá outras
providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. - Torna de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DO PROJETO CAMURUGI;

Art. 2°. - A Associação é portadora do CNPJ
01.014.764/0001-07, sediada no PROJETO CAMURUGI, zona Rural neste
município;

omuni Projeto C
nômico ou partidário;

Art. 3° - A·As&'
uma associação civil sem fins lucr

Art. 4°. - O fu namento daste InStituto não gera ônus
para os cofres públicos desta muniêlilª,Ii~ª,âe;

Art. 5° - Caso haja algum repasse financeiro espontâneo
ou doação por pailê de órgãos públicos, a Associação ficará obrigada a
prestar contas ao doador assim que for solicitada;

Art. 6° - Fica a Câmara Municipal no direito de formar
comissão assim que julgar necessária ou solicitada para visita ou fiscalização;

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8° - Revogam-se disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ CABRÁLlA - BA, EM 21 DE JULHO DE 009.

JORG

Av Crista! n. 13 - Mirante da Coroa CEP 45807·000 Santa Cruz CatJrá!ia· Bahia
32821514 e-mail: preteitura.cabraliaésqrnait.com
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REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇAo
COMUNITÁRIA DO PROJETO CAMURUGI. DISTRITO DE
SANTACRUZ CABRÁLIA-BAIiIAFUNDADAEM 21DEMAIO .
DE 1995 - CNPJ N° 01.014.764/0001-07. Aprovada pela assembléia
Geral da Reforma de Estatuto. Realizada em 04/05/2008. CAPÍTULo
DADENOMINAÇAo, SEDE, FORO, ÁREA DE AçAo, PRAZO
E EXERCtCIOSOClAL. Art. 1° - A associação Comunitária do
Projeto Camurugi, constituída no dia 21 de maio de 1995,rege-se pelo
presente Estatuto e pelas disposições legais vigentes; tendo como: a)
Sede e Administração 'no Projeto Camurugi, Distrito de Santa.Cruz
Cabrália e foro jurldico na comarca de Santa Cruz Cabrália, Estado da
Bahia; b)Área deAção, para efeito de admissão deAssociados, abrange
todas aspropriedades do Projeto Camurugi que queiram associar-se. c)

"i Prazo de duração é indeterminado e exercícío social, igual ao ano civil.
CAPiTULO ll: DOS OBJll:TIVOS SOClAIS:· Art. 2° - A
associação, sociedade civil, sem objetivo de lucro, com base na.
colaboração recíproca, ajuda mútua e sólida, tem por objetivos: a)
Congregar os produtores rurais dQ Projeto Camurugi; b) Definir,
acompanhar e defender uma politica local e regional para os culturas e
derivadas dos produtores produzidos pelos associados, com interesses
nas esferas, regional, estadual e internacional; c) Assistir associados,
representando-os e defendendo os seus interesses de acordo com as
respectivas peculiaridades, de forma a estabelecer o melhor
entrosamento entre todos os diferentes, ou seja, produção,
industrialização e co~ercialização; d)'Poderá promover a prestação de .
qualquer serviço quepossa contribuir para o fenômeno e racionalização
das atividades .agropeCuárias e a defesa das. atividades econõmicas
sustentáveis; e) Poderá promoveratividades educacionais sociais e
culturais para seus associados como também a adoção, defesa e difusão
dosprincipios e fundamentos doAssociativismo; f)Fomentar na região
a adoção de práticas Conservacionistas, promovendo a preservação de
Recursos Naturais e do Meio Ambiente; g)Auxiliar n~ Vendas e
compras em comum, Industrialização e Organização da Mecanização
Agrícola e de seus associados, e também representá-los emjufzo e ou
fora dele; h)Representar os associados emjuizo e fora dele, perante as .
instituições públicas privadas e organizações não governamentais,
nacionais e estrangeiras; PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para a
consecução dos seus objetivos, de acordo com os recursos disponíveis e
prévia programação, a Associação poderá; a) Manter programas de
apoio ao desenvolvimento e melhor desempenho das atividades de
produção, industrialização e comercialização dos gêneros produzidos
pelos associados; b)Dinamizar o consumo dosprodutos produzidos, de
seus derivados e subprodutos, organizando programas de
desenvolvimen(o de ~~do, realizando estudos, pesquisas, cursos,
congressos, seminários, debates, encontros e 'palestras, distribuindo
publicações ligadas aos seus fins; c) Buscar a melhoria das técnicas de
produção, industrialização e comercialização com o objetivo de
proporcionar ao consumidor produtos de melhor qualidade a preços
acessíveís; d) Buscar a consolídação dos mercados locais e regionais,
através da AssistênCia Técnica,' das pesquisas mercadológicas e das
Autoridades constituídas em prol do desenvolvimento de' programas

. que assegure1llviabilidade técnica e econômiC&;além da c-...ontinuidade.
da proQ.uçãoe comercialização, permitindo expansão sustentável da
Comunidade; a) BUllcar a constituição de Consórcio e
. Comercialização, assegurando sempre, em sua área' de ação, a

... participação geral dos associados em especial atenção aos que se
..t........ --~. -....., encontram sediados cm pontos distantes dos centros consumidores; b)
i~~<~ P I(; fin p [:(7 J3Tj .ü r.~ l O relacionamento com as autorid8.des do Pais e com as entidades

'/;-.!,'Ói i~'D':;(:'Úr~Ej~rcS-'! ~::~~o::r~::~t(l:ej= :~~~~isd::te::~:g:o~~:~
, " ; prestando assessoria e' inforrnações a órgãos governamentais, quando. ,.' .1 solicitadas;c) Constitui ainda um fim especifico da Associação, a
, .• "' " ,', ~•.", ..ii " • '1 1·,,."iri~•I criação de uma estrutura que lhe'f~Õ~,~r~;:j~;"J',~I .
I~ "'"' ..• ·,:.l',I"'.i,..

v .e2-129: Pr·otoC:01onl!
. 73. Santa Cruz Cabráli
.. 03 de .setlambrode 2008;

ARACONSTARAta da reTI
. 1ao .Q,o Projeto Comuru-
1, da.taElade 04 de mai .
• 2oe., com • fiD.li'a~
e de aprovar a re~ormu
açao mo· Estatuto .Depoi
e votado, a retormula~
ao do ·li:statuto foi apr
ada por unanimidade.
OPIA DA ATA FICA EM AR
VIVe NESTE CARTáRrO.
CH RECOLHIDA TAXA JUDI ·'·1'.)::/';'.
lUA l!lAJnl! 9413'16, seri
;12, QUITADO EM 06/06/0
o BAJlCO DO BRASIL siA •

J. REI-~ it VERDADEEow FJt ~ DAIANE
ERRE~7LvA: 'OFI
'llLA DESI~ADJ).·
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Transcrição
N~ de . Dia.
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falecidos, contraídas com a' associação, e as oriundas de. sua
responsabílidade em face de terceíros, passam· aos herdeiros,
prescrevendo, porém, após 5 (cinco) anos contando do dia daabertura 8.

sucessão. PARÁGRAFO ÚNICO - Os herdeiros do associado
falecido têm direito aos benefícios pertencente ao extinto,
assegurando-lhes o direito de íngresso na Associação, desde que
preencham as condições estabelecidas nesté Estatuto. SEÇÃO II - DA
DEl\:tlSSÃO,ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO: Art. 7° - A demissão
do associado que não poderá ser negada, dar-se-à unicamente a seu
pedido, sendo requerida ao Presidente e averbada no Livro de
Matricula, mediante termo assinado pelo Presidente. Art. 8° - A
eliminação do associado, que será aplicada em virtude de inflação da lei
ou deste Estatuto, séiã feita por decisão da Diretoria depois de ter
notificado ao infrator dentro do prazo de trinta dias devendo osmotivos
que a determinam, constarem do termo iavrado :QO livro dematricula e
assinado pelo Presidente. PARÁGRAFO PRIMEIRO...; Além de
outros motivos a Diretoria deverá eliminar o Associado que: a) Atuar
em qualquer atividade que contlite com os objetivos sociais da
Associação; b) Deixar de cumprir às obrigações por ele contratadas na
.Associação; c) Deixar de realizar com a Associação as operações que
constituem seu -objetivo socíal; d) Depois de notificado, voltai .a
infringir disposições da lei, deste Estatuto ou deliberações da
Assembléia Geral. PARÁGRAFO SEGUNDO -·Cópia autenticada
da decisão, será remitida ao interessado JX?rprocesso que comprove as
datas da remessa e do recebimento. PARÁGRAFO TERCEIRO - O
associado eliminado poderá dentro.do prazo de trinta dias, a contar da
data do recebimento da notificação, interpor .recurso que terá efeito
suspensivo até aprimciraAssembléia Geral quejulgará o caso.Art. 9° -
A exclusão do associado será feita por morte do próprio associado, por
incapacidade Civil não suprida ou por deixar de atender aos requisitos
estatutários de ingresso ou permanência na Associação, aplicando-se,
neste caso, o disposto do capítulo do artigo 8° e seus parágrafos
segundo e terceiro. Art. 10° - Em qualquer caso, de demissão,
eliminado ou exclusão, o associado s6 terá direito aos créditos que lhe
tiverem sido' registrados, não lhe cabendo nenhum outro direito. .
PARÁGRAF.o 'úNIco - A restituição de que trata este artigo .
somente poderá ser exigida depois de aprovada pelaAsseinbléia Geral,
o Balanço de Exercício em que o associado tenha se desligado da
Associação. ·CAPiTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:
SEÇÃO 1-DASASSEMBLÉIAS GERAIS: Art. 11 - AAssembléia
Geral, ordinâria e extraordinária, é o órgão supremo da Associação e,
dentro dos limites da Lei e deste Estatuto, tomará toda e qualquer
decisão de interesse da Assocíação e suas deliberações vinculam a
todos ainda que ausentes ou discordantes. Art. 12 - A Assembléia
Geral, será convocada pelo Presidente, após deliberação da Diretoria.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Assembléia Geral poderá ser
convocada pelo Conselho Fiscal, se. ocorrerem motivos graves e
urgentes ou, porjrínte por cento dos associados empleno gozo dos seus
direitos sociais, após uma solicitação não atendida pela Diretoria;
PARÁGRAFO SEGUNDO - 'Em qualquer das hipóteses referidas
neste artigo asAssemblcSiasGerais serão convocadas atravésde Editais,
publicados com antecedência m1nima de' 8 (oito) dias em primeira.
Convocação,e I (uma) hora para a segunda e mais 1 (uma) hora para a
terceirae última convocação, podendo as três convocações ser feitas
num mesmo Edital, desde que constem, expressamente, os horários
para cada uma delas, e nomesmo local. PARÁGRAFO TERCEIRO
Dos Editais de Convocação dasAssembléias Geraisdeverão constar: 1.
A denominação daAssociação, seguida da Expressão "Convocação da
Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinâria" conforme o caso; 2. O
dia e hora.da Assembléia, em cada convocação, assim como endereço
do locaI e sua realização, o qual, salvo inotivo justificado, serásempre o
da .Sede Social da Associação; 3. A seqUência ordinária das
convoCaçõesé:Aordem do dia dos trabalhos,

.~i

lCARTÓRIO DO r~EGI! TR
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conservados;Analisar os balancetesmensais,o balançogera.1e o
relatório da Diretoria, emitindo parecer sobre estes para
Assembléia Geral; Dar conhecimento à Diretorla das conclusões
dos seus trabalhos denunciando as Irregularidadesconstatadas;
Convocar a Assembléia geral se ocorrerem motivos graves e
urgentes.PARÁGRAFOSEGUNDO- Paraodesempenhode suás
funções,oConselhoFiscalterá acessoaquaisquerlivros,contas e
documentos, bem como, a empregados. e associados,
independente de autorização prévia da Diretoria, sem contudo,
interferir nos atos e fatos administrativos. PARÁGRAFO
TERCEIRO - Para o exame e verificação dos livros, contas e
documentosnecessáriosao cumprimentodas atrlbuiçOes,poderá
o Conselho Fiscal .contratar o assessoramento de técnicos
especializados ou valer-se dos serviços de auditoria.extema,

. correndoas despesas por conta da Associação.CAPITULOV- O
BALANÇO,DASDESPESASDASSOBRASEPERDASArl 28 -A
apuraçãodos resultadosdo Exerclcio social e o levantamentodp
BalançoGeral serio realizados no dia 31 de dezembro de cada
ano.Arl 29 - Durantea fase de constituiçãoe pré-operacional,as
despesasdaAssociaçãoserão rateadas em parte iguaisentre os
associados,posteriormenteasmesmasserão cobertascoma taxa
de contribuição mensal estipulada pela Assembléia
Geral.PARÁGRAFOPRIMEIRO- Os resultadosserão apurados,
confrontandoas receitas provenientes das taxas de contribuição
mensalcom~sdespesasdlretase indiretss,excluldasasdespesas
gerais já atendidas na forma do- Item anterior. PARÁGRAFO
SEGUNDO- AAssociaçãopoderá criar FundosSociais,dlvlslveis
ou não, dispondo sobre o modo de tormação, gestao e extinção.
CAPITULO VI-DA DISSOLUÇÃO- Arl 30 - A Associação se
dis~olverávoluntariamentequando: A Assembléia Geral assím o
determinar;Houyeralteraçãode sua forma jurldica; Pela redução
do númeromlnímode associadosouda insolvênciadaAssociação;
Pela paralisação de suas atividades por mais de 180 (cento e
oitenta) dias corridos. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Resolvida a
dissoluçãodaAssociação,seráprocedidaa llquídação segundoas
dlsposlçOeslegaisvigentes.PARAGRAFOSEGUNDO- Quandoa
dissoluçAoda sociedade não for promovida voluntariamente, na
hipótese prevista neste artigo, a medida poderá ser tomada
judicialmentea pedidode qualquerassociado.CAPITULOVlI-DAS
DISPOSIÇOESGERAISETRANSITÓRIAS-Art.31 - EsteEstatuto
Social, da Associação Com.unitáriado Projeto Camurugi, cuja
reforma é aprovada nesta data, substitui no todo, o· Estatuto
aprovadoem21demalorde 1995e registradonocartóriode Porto
Seguro, no livrode RegistroCivil das PessoasJurldlcas, de nOA-1
sob o nOde ordem 59 em 14 de novembro de 1994.Art. 32': O
mandato da Diretoria, eleita por ocasião da AssembléiaGeral de
ReformaEstatutáriadaAssociação, perduraráaté a realizaçãoda
AssembléiaGeralOrdináriadejunho 2010.Arl33 - Ficamanistiado
todos os Associados inadimplentes .corn a contríbulção mensal
previstanoArt. 5°do Estatutoanteriore quecontribuíram em forma
de rateloparaas despesastotaisdaAssoclaçãoprevistanomesmo
Artigo.Art. 34 - Todosos compromissosassumidose advindosde
gestões anteriores, sei'io acatados e negociados pela.Diretoria
. atual, dentrodos critériosdeste EstatutoSocial.Art. 35 -A reforma .
deste·E-statutosomentepoderáser feitapor umaAssembléiaGeral
Extraordinária convocada especialmente para esse fim, e as
deliberações com o voto de 2/3 de todos os associados, sendo
obrigatória a colocação no Edital de convocação dos artigos a
seremalterados.Art, 36 - Os casos omissos neste Estatutoserão
resolvidos de acordo com os princlplos do associativismoe os

, dispositivos legais vigentes. Aprovado na Assembléia Geral de
Reforma Estatutária, realizada no.dia 04 de Maio de 2008. Foi
recolhida Taxa Judiciária DAJ'nO043922, s ie 013, quitado em
28108/2008.Oreferidoéverdadeedoufé DAIANE
FERREIRADÀSILVA.OFICIALADESIGNADA. 'Q,
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conservados;Analisar os balancetesmensais,o balançogera,le o
relatório da Diretoria, emitindo parecer sobre estes para
Assembléia G~ral; Dar conhecimentoà Diretorla das conclusões
dos seus trabalhos denunciando as Irregularidadesconstatadas;
Convocar a Assembléia geral se ocorrerem motivos graves e
urgentes.PARÁGRAFOSEGUNDO- Parao desempenhode suas
funções,oConselhoFiscalteráacessoa quaisquerlivros,contase
documentos, bem como, a empregados. e associados,
Independentede autorização prévia da Diretoria, sem contudo,
interferir nos atas' e fatos administrativos. PARÁGRAFO
TERCEIRO - Para o exame e verlflcação dos livros, contas e
documentosnecessáriosao cumprimentodas atribulçOes,poderá
o Conselho Fiscal .contratar o assessoramento de técnicos
especializados ou valer-se dos serviços de auditoria.externa,

, correndoas despesas por conta daAssociação. CAPITULOV- O
BALANÇO,DASDESPESASDASSOBRASEPERDASArt. 28 -A
apuraçãodos resultadosdo Exerclcio social e o levantamentodo
BalançoGeral serio realizados no dia 31 de dezembro de cada
ano.Art. 29 - Durantea fase de constituiçãOe pré-operacional,as
despesasdaAssociaçãoserão rateadas em parte iguaisentre os
associados,posteriormenteasmesmasserãocobertascoma taxa
de contrlbuiçl:lio mensal estipulada pela Assembléia
Geral.PARÁGRAFOPRIMEIRO- Os resultadosserão apurados,
controntandoas receitas provenientes das taxas de contribuição
mensalcomIi!sdÊ!spesasdlretase Indiretas,excluldasasdespesas
gerais já atendidas na forma do-Item anterior. PARÁGRAFO
SEGUNDO- AAssociaçãopoderá criar FundosSociais,dlvlslvels
ou não, dispondo sobre o modo de formação, gestão e extinção.
CAPfTULO VI-DA DISSOlUÇÃO- Art. 30 - A Associação se
dissolverá voluntariamentequando: A Assembléia Geral asslm o
determinar;Houveralteraçãode sua forma jurldica; Pela redução
do númeromlnimode associadosouda InsolvênciadaAssociação;
Pela paralisação de suas ativldades por mais de 180 (cento e
oitenta) dias corridos. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Resolvida a
dissoluçãodaAssociação,será procedidaa liquidaçãosegundoas
disposiçõeslegaisvigentes.PARÁGRAFOSEGUNDO- Quandoa
dissolUçãoda sociedade não for promovida voluntariamente, na
hipótese prevista nesta artigo, a medida poderá ser tomada
judicialmentea pedidode qualquerassociado.CAPITULOVlI-DAS
DISPOSIÇOESGERAISETRANSITÓRIAS-Art.31- EsteEstatuto
Social, da Associação Oomunltárla do Projeto Camurugi, cuja
reforma é aprovada nesta data, substitui no todo, o' Estatuto
aprovadoem21de.malorde 1995e registradonocartóriode Porto
Seguro, no livrode RegistroGivil das PessoasJurldicas, de nOA-1
sob o nOde ordem 59 em 14 de novembro de 1994.Art. 32': O
mandato da Diretoria, eleita por ocasíão da AssembléiaGeral de
Reforma.EstatutáriadaAssociação, p!!rduraráaté a realizaçãoda
Ass~mbléiaGeralOrdináriadejunho 2010.Art. 33- Ficamanistiado
todos os Assoclaélos inadimplentes .com a contríbulção mensal
previstanoArt. 5°do Estatutoanteriore quecontríbutrarnemforma
de rateloparaasdespesastctals daAssociaçãoprevistanomesmo
Artigo.Art. 34 - Todoseiscompromissosâssumldose advindosde
gestões anteriores, serao acatados e negociados pela,Diretoria
. atual, dentrodos critériosdeste EstatutoSocial..Art. 35 -:A reforma '
deste-Estatutosomentepoderá ser feita por umaAssembléiaGeral
Extraordinária convocada especialmente para esse fim, e as
deliberaçOescom o voto de 2/3 de todos os associados, sendo
obrigatória a colocação no Edital de convocação dos artigos a
seremalterados.Art. 36 - Os casos omissos neste Estatutoserão
resolvidos de acordo com os prlnclplos do associativismoe os

, dispositivos legais vigentes. Aprovado na Assembléia Geral de
Reforma Estatutária, realizada no dia 04 de Maio de 2008. Foi
recolhidaTaxa Judiciária DAJ'nO043922, s je 013, quitado em
28/08/2008.0 referidoéverdadeedoufé fl DAIANE
FERREIRADASllVA. OFICIALADESIGNADA. ~



':;-ii;:;, '""'. '.?=-,,----..•••ti
""..,.,.
••"..
",.
~

"••..
•,e•••••t
",.
",.....••,.
•,.
""•II,.
'fi

Ata da Associação, digo, Ata da reunião da Eleição da Associação Comunitária do Projeto Camurugí,
realizada no dia 10/06/07 às 8:00 hs da manhã, Para decidir os nomes que serão encaminhados para o
preenchimento de cargos da Associação Comunitária do Projeto CamurugL Para ocorrer a Eleição, foi
elaborado uma com nomes para assumir a presidência, A determinada chapa foi lida e de acordo
conforme seria avaliada pelos presentes para decidirem se os nomes citados na mesma seriam de
conforme, A reunião toma procedência com a decisão da Eleição da Assembléia Geral Extraordinária
Eleitoral, A seguinte decisão do preenchimento de cargos da presidência da Associação Comunitária do
Projeto Camurugí foi tomada pelos 15 (quinze) presentes na reunião, devido a falta de compromisso dos
demais associados, Segundo o regimento a Eleição deve ter inicio ás 8:00 hs e finalizar ás 16:00 hs e só
podera ser encerrada quando o último associado comparecer ao local de votação, Assim, o processo da
Eleição foi decidido pelos 15 (quinze) participantes iniciando a votação e finalizando no exato momento
pelo fato de que o processo foi aprovado pelos presentes,
No entanto, foi decidido que para preenchimento de cargo para presidente, foi ganho em votação o
Sr.Adeilson Nunes dos Santos, para secretária a Sra. Edna Veronesi Santos e como segundo secretário o
Sr~Jailson Ferreira Leal, e para o cargo de tesoreiro foi eleita a Sra. Maria Gonsalves; para conselhos
vogais ficou eleita Maria D' Ajuda, Gilson Rocha dos Santos e o Sr. Jean Charles Gandilhon; para os
cargos de conselho fiscal foi eleito Jairo Damascena dos Santos, Pedro Pereira Barbosa dos Santos e
Manoel da Conceição Pereira e para a finalização de cargos, ficaram eleitos para a suplência, o Sr.
Osvaldo Pereira e o Sr. Edimundo Ferreira Oliveira. A seguir, de acordo com a decisão de todos os
presentes, o presidente eleito, Sr. Adeilson Nunes dos Santos deu posse a diretoria recém-eleita para o
quadriênio de 2007 á 2011. Não tendo mais nada a tratar, eu Jailson Ferreira Leal, que fui eleito
secretário da comissão, lavrei a seguinte Ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim
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Ata da reunião da Associação Comunitária do Projeto Camurugí, aos 04 dias do mês de
Maio de 2008, reuniram-se os abaixos assinados, na sede da Escola São Pedro, no Pro _
jeto Camurugí, nesta cidade de Santa Cruz cabrália, Bahia, com a finalidade de aprovar
a reformulação do no Estatuto. Iniciada a reunião que foi presidida pelo Sr. Adeilson
Nunes dos Santos e secretariada pela Sra. Edna Veronesi Santos. Logo a seguir, a Sra.
Secretária procedeu à leitura do projeto de reforma do Estatuto, artigo por artigo.
Concluída a leitura, foi o mesmosubmetido à discussãoe posterior votação. Ouvidos os
presentes-o Estatuto foi, então, aprovado por unanimidade depois de inúmeras discus
sões e sugestões. Dando-se prosseguimento aos trabalhos foi confirmada a Diretoria, o
Conselho Fiscal e o Conselho Vogal. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente de _
clarou encerrada a reunião e eu, Edna Veronesi Santos, lavrei a presente ata que será
assinada pelo Presidente e a Secretária.
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REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO
PROJETO CAMURUGI. DISTRITO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BAHIA
FUNDADA EM 21 DE MAIO DE 1995 - CNPJ N° 01.014.764/0001-07. Aprovada
pela assembléia Geral da Reforma de Estatuto. Realizada em 04/05/2008. CAPÍTULO
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, PRAZO E
EXERCÍCIOSOCIAL. Art. 10 - A associação Comunitária do Projeto Camurugi,
constituída no dia 21 de maio de 1995, rege-se pelo presente Estatuto e pelas
disposições legais vigentes, tendo como: a) Sede e Administração no Projeto Camurugi,
Distrito de Santa Cruz Cabrália e foro jurídico na comarca de Santa Cruz Cabrália,
Estado da Bahia; b)Área de Ação, para efeito de admissão de Associados, abrange todas
as propriedades do Projeto Camurugi que queiram associar-se. c) Prazo de duração é
indeterminado e exercício social, igual ao ano civil. CAPíTULO II:' DOS
OBJETIVOS SOCIAIS: Art. 2° - A associação, sociedade civil, sem objetivo de lucro,
com base na colaboração recíproca, ajuda mútua e sólida, tem por objetivos: a)
Congregar os produtores rurais do Projeto Camurugi; b) Definir, acompanhar e defender
uma política local e regional para os culturas e derivadas dos produtores produzidos
pelos associados, com interesses nas esferas, regional, estadual e internacional; c)
Assistir associados, representando-os e defendendo os seus interesses de acordo com as
respectivas peculiaridades, de forma a estabelecer o melhor entrosamento entre todos os
diferentes, ou seja, produção, industrialização e comercialização; d) Poderá promover a
prestação de qualquer serviço que possa contribuir para o fenômeno e racionalização
das atividades agropecuárias e a defesa das atividades econômicas sustentáveis; e)
Poderá promover atividades educacionais sociais e culturais para seus associados como
também a adoção, defesa e difusão dos princípios e fundamentos do Associatívísmo; f)
Fomentar na região a adoção de práticas Conservacionistas, promovendo a preservação
de Recux;.sosNaturais e do Meio Ambiente; g)Auxiliar nas Vendas e compras em
comum, Industrialização e Organização da Mecanização Agrícola e de seus associados,
e também representá-los em juízo e ou fora dele; h)Representar os associados em juízo e
fora dele, perante as instituições públicas privadas e organizações não governamentais,
nacionais e estrangeiras; PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para a consecução dos seus
objetivos, de acordo com os recursos disponíveis e prévia programação, a Associação
poderá: a) Manter programas de apoio ao desenvolvimento e melhor desempenho das
atividades de produção, industrialização e comercialização dos gêneros produzidos
pelos associados; b) Dinamizar o consumo dos produtos produzidos, de seus derivados e
subprodutos, organizando programas de desenvolvimento de mercado, realizando
estudos, pesquisas, cursos, congressos, seminários, debates, encontros, e palestras,
distribuindo publicações ligadas aos seus fins; c) Buscar a melhoria das técnicas de
produção, industrialização e comercialização com o objetivo de proporcionar ao
consumidor produtos de melhor qualidade a preços acessíveis; d) Buscar a 'consolidação
dos mercados locais e regionais, através da Assistência Técnica, das pesquisas
mercado lógicas e das Autoridades constituídas em prol do desenvolvimento de
programas que assegurem viabilidade técnica e econômica, além da continuidade da
produção e comercialização, permitindo expansão sustentável da Comunidade; a)
Buscar a constituição de Consórcio e Comercialização, assegurando sempre, em sua
área de ação, a participação geral dos associados em especial atenção aos que se
encontram sediados em pontos distantes dos centros consumidores; b) O relacionamento
com as autoridades do Pais e com as entidades públicas e privadas, sejam nacionais e ou
estrangeiras, realizando convênios e contratos em assuntos de interesse comum e ainda,
prestando assessoria e informações a órgãos governamentais, quando solicitadas;c)
Constitui ainda um fim específico da Associação, a criação de uma estrutura que lhe
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permita auxiliar, a critério de cada produtor, a comercialização da sua produção, no todo
ou em parte,sem prejuízo da prática de uma sistemática de formação de preços; d)
Filiar-se a outras entidades congêneres sem perder sua individualidade e poder de
decisão; PARÁGRAFO SEGUNDO - A Associação atuará sem descriminação política,
racial, religiosa ou social ou qualquer objetivo de lucro. CAPíTULO III DOS
ASSOCIADOS SEÇÃO I - DA ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES E
RESPONSABILIDADES: Art. 3° - Poderão ser admitidos na Associação, salvo se
houver impedimento técnico de prestação de serviços, qualquer proprietário do Projeto
Camurugi, Esposa ou Esposo e filhos maiores de 16 (dezesseis) anos que se dediquem á
atividade no trato da terra e objetos da entidade, sem prejudicar os interesses e objetivos
dela e nem com eles colidir. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O número de associados
não poderá ser inferior a 20 (vinte) pessoas fisicas, não existindo quanto ao máximo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - No ato o ingresso o interessado deverá apresentar: a)
Comprovante de legitimidade dos seus direitos de posse da terra; b). Documentos
pessoais; c) Proposta de Admissão e a Ficha de Cadastro, fornecida pela Associação
devidamente preenchida. Art. 4° - São direitos dos associados: a) Participar das
Assembléias Gerais, discutindo e votando os assuntos nelas tratados, ressalvando os
casos em que fica impedido; b) Propor medidas de interesse da Associação, à Diretoria
ou às Assembléias Gerais, desde que sejam apresentadas à Diretoria com a necessária
antecedência e constar do Edital de convocação; c) Votar e ser votado para membro da
Diretoria ou Conselho Fiscal, salvo se estiver impedido por algum motivo legal ou
Estatutário; d) Destituir os membros da Diretoria ou Conselho Fiscal, através da
Assembléia Geral; e) Realizar com a Associação as operações que constituem seus
objetivos; f) Solicitar por escrito, quaisquer informações sobre os .negócios da
Associação; g) Consultar, na sede social, os livros e peças do balanço geral, no mês que
antecederá á realização da Assembléia Geral Ordinária; h) Convocar, junto com trinta•por cento dos associados, a Assembléia Geral, após solicitação não atendida pela
Diretoria ou Conselho Fiscal; i) Representar a Associação desde que escolhido em
Assembléia Geral na ação contra os Administradores para promover sua
responsabilidade; j) Participar dos programas e financiamentos com fundo de terceiros
que a ser constituídos pela associação em beneficios das atividades dos associados; 1)
Recorrer á Assembléia Geral, no caso de sua eliminação ou exclusão da Associação;
Art. 5° - São deveres dos associados: a)Contribuir com as taxas de administração pelos
serviços usufruídos destinados a cobrir as despesas administrativas e operacionais da
Associação; b) Cumprir as disposições da lei, deste Estatuto e as deliberações da
Assembléia Geral; c) Satisfazer pontualmente os compromissos assumidos com a
Associação; d) Participar ativamente da vida societária da Associação, através de
reuniões, treinamentos, palestras, comissões, etc., para os quais forem convocados,
acusando o seu impedimento, se necessário; e) Prestar à Associação esclarecimentos
relacionados com as informações que lhes permitir associar-se à mesma; f) Acusar o seu
impedimento nas deliberações a serem tomadas pela Assembléia Geral, sobre qualquer
operação ou assunto em que tenha interesse oposto ao da Associação; g) Participar do
rateio das perdas do exercício na razão direta dos serviços usufruídos, se as
contribuições mensais não forem suficientes para cobri-las; h) Levar ao conhecimento
da Diretoria ou Conselho Fiscal a existência de qualquer irregularidade que atende
contra a lei ao Estatuto da Associação;P ARÁGRAFO ÚNICO - A Responsabilidade
do associado com tal pelos compromissos da Associação, em fase de terceiros,
perdurará para os demitidos, eliminados ou excluídos, até que sejam aprovadas as
contas do exercício em que se deu o desligamento, mas só poderá ser invocada depois
de judicialmente exigida da Associação; Art. 6° - As obrigações dos associados
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falecidos, contraídas com a associação, e as oriundas de sua responsabilidade em face
de terceiros, passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, após 5 (cinco) anos contando
do dia da abertura a sucessão. PARÁGRAFO ÚNICO - Os herdeiros do associado
falecido têm direito aos beneficios pertencente ao extinto, assegurando-lhes o direito de
ingresso na Associação, desde que preencham as condições estabelecidas neste Estatuto.
SEÇÃO II _DA DEMISSÃO,ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO: Art. 7° - A demissão
do associado que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente a seu pedido, sendo
requerida ao Presidente e averbada no Livro de Matricula, mediante termo .assinado pelo
Presidente. Art. 8° - A eliminação do associado, que será aplicada em virtude de
inflação "da lei ou deste Estatuto, será feita por decisão da Diretoria depois de ter
notificado ao infrator dentro do prazo de trinta dias devendo os motivos que a
determinam, constarem do termo lavrado no livro de matrícula e assinado pelo
Presidente. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além de outros motivos a Diretoria deverá
eliminar o Associado que: a) Atuar em qualquer atividade que conflite com os objetivos
sociais da Associação; b) Deixar de cumprir às obrigações por ele contratadas na
Associação; c) Deixar de realizar com a Associação as operações que constituem seu
objetivo social; d) Depois de notificado, voltar a infringir disposições· da lei, deste
Estatuto ou deliberações da Assembléia Geral. PARÁGRAFO SEGUNDO - Cópia
autenticada da decisão, será remitida ao interessado por processo que comprove as datas
da remessa e do recebimento. PARÁGRAFO TERCEIRO - O associado eliminado
poderá dentro do prazo de trinta dias, a contar da data do recebimento da notificação,
interpor recurso que terá efeito suspensivo até a primeira Assembléia Geral que julgará
o caso. Art. 9° - A exclusão do associado será feita por morte do próprio associado, por
incapacidade Civil não suprida ou por deixar de atender aos requisitos estatutários de
ingresso ou permanência na Associação, aplicando-se, neste caso, o disposto do capítulo
do artigo 8° e seus parágrafos segundo e terceiro. Art. 10° - Em qualquer caso, de
demissão, eliminado ou exclusão, o associado só terá direito aos créditos que lhe
tiverem sido registrados, não lhe cabendo nenhum outro direito. PARÁGRAFO
ÚNICO i"" A restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigida depois de
aprovada pela Assembléia Geral, o Balanço de Exercício em que o associado tenha se
desligado da Associação. CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SEÇÃO
1- DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS: Art. 11 - A Assembléia Geral, ordinária e
extraordinária, é o órgão supremo da Associação e, dentro dos limites da Lei e deste
Estatuto, tomará toda e qualquer decisão de interesse da Associação e suas deliberações
vinculam a todos ainda que ausentes ou discordantes. Art. 12 - A Assembléia Geral,
será convocada pelo Presidente, após deliberação da Diretoria. PARÁGRAFO
PRIMEIRO - A Assembléia Geral poderá ser convocada pelo Conselho Fiscal, se
ocorrerem motivos graves e urgentes ou, por trinta por cento dos associados em pleno
gozo 'dos seus direitos sociais, após uma solicitação não atendida pela Diretoria;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em qualquer das hipóteses referidas neste artigo as
Assembléias Gerais serão convocadas através de Editais, publicados com antecedência
mínima de 8 (oito) dias em primeira convocação, e 1 (uma) hora para a segunda e mais
1 (uma) hora para a terceira e última convocação, podendo as três convocações ser
feitas num mesmo Edital, desde <)ueconstem, expressamente, os horários para cada uma
delas, e no mesmo local. PARAGRAFO TERCEIRO - Dos Editais de Convocação
das Assembléias Gerais deverão constar: 1. A denominação da Associação, seguida da
Expressão "Convocação da Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária" conforme o
caso; 2. O dia e hora da Assembléia, em cada convocação, assim como endereço do
local e sua realização, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da Sede Social da
Associação; 3. A seqüência ordinária das convocações é: A ordem do dia dos trabalhos,
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com as devidas especificações; O número de associados existente na data de sua
expedição, para efeito de cálculo de "quorum" de instalação; A assinatura do
responsável pela convocação; PARÁGRAFO QUARTO- No caso de a convocação ser
feita pelos associados, o Edital será assinado, no mínimo, por 5 (cinco) signatários do
documento que solicitou. PARÁGRAFO QUINTO- OS Editais de convocação serão
afixados em locais visíveis das dependências mais comumente freqüentadas pelos
associados, e comunicado aos associados por intermédio de circulares, em 2 (duas) vias
com a assinatura do ciente. Art. 13 - O "quorum" para instalação dos trabalhos da
Assembléia Geral é de 2/3 (dois terços) do número de associados· em primeira
convocação, metade mais 1 (um), em segunda convocação e, no mínimo 10 (dez) na
terceira e última convocação.P ARÁGRAFO ÚNICO-' A verificação do número de
Associados de que trata este artigo, se fará pela contagem das assinaturas do Livro de
Presença, em cada convocação. Art. 14 - Os trabalhos das Assembléias Gerais serão
dirigidos pelo Presidente e secretariados por outro membro da Diretoria ou Associado
escolhido na ocasião, que se encarregará de lavrar a respectiva Ata. PARÁGRAFO
ÚNICO- Quando a Assembléia Geral não houver sido convocada pelo Presidente, os
trabalhos serão dirigidos e secretariados por associados indicados pelo plenário. Art. 15
- Ficará privado de votar e ser votado nas Assembléias Gerais o associado que: Tenha
sido admitido após a sua convocação; Qualquer associado que tenha assunto a discutir
relacionado a ele especificamente. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O associado que
aceitar estabelecer relação empregatícia com a Associação pode participar da
Assembléia Geral, discutindo os assuntos nela tratados, porém perde o direito de votar e
ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercício em que deixou o emprego.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer outros
associados, não poderão votar nas decisões que a eles se refiram de maneira direta ou
indireta, entre os quais os de prestação de contas, mas não ficarão privados de tomar
parte nos respectivos debates; Art. 16 - Na Assembléia Geral em que for discutida a
prestação de conta da Administração, logo após a leitura do relatório da Diretoria, das
peças coptábeis e do parecer do Conselho Fiscal, o Presidente, solicitará ao plenário que
indique um associado para coordenar a votação da matéria e outro, servir como
secretário "ad hoc". PARÁGRAFO ÚNICO - Transmitida à direção dos trabalhos, o
Presidente, demais Dirigentes e Fiscais deixarão a mesa, permanecendo, contudo no
recinto, à disposição da Assembléia Geral para os esclarecimentos que lhes forem
solicitados. Art.17 - As deliberações das Assembléias Gerais somente poderão versar
sobre os assuntos constantes do Edital da convocação e serão tomadas com os votos da
maioria dos associados presentes com direito de votar, tendo cada associado direito a
um só voto, não sendo permitido a representação por meio de mandatário.
PARÁGRAFO ÚNICO - A votação será a descoberta ou a critério da Assembléia
Geral, sempre por escrutino, secreto, desde que haja mais de uma proposta ou chapa de
candidato a cargos eletivos: Eleições para os cargos de administração ou fiscalização e
sua eventual destituição; Investimentos em imóveis de valor igual ou superior ao
patrimônio líquido da Associação; Adquirir, alienar ou onerar, bens imóveis da
Associação; Adquirir, alienar ou onerar, bens móveis cujo valor seja superior ao
Patrimônio líquido Ajustado (PLA) da Associação. Art. 18 - As decisões e deliberações
tomadas em Assembléias Gerais serão cumpridas por todos os associados, inclusive os
ausentes e minoria discordantes, cujo teor serão normatizados e disciplinados pela
Diretoria através de: Resoluções, Portarias ou Regimento Interno. Art. 19 - O que
ocorrer na Assembléia Geral deverá constar de ata Circunstanciada, lavrada no livro
próprio, lida, aprovada e assinada por uma comissão de 05 (cinco) associados designada
pela Assembléia Geral, e ainda por todos aqueles que o queiram fazer. SUBSEÇÃO 1-
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DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAs -Art. 20 - A Assembléia Geral
Ordinária, será realizada anualmente no 3° (terceiro domingo do mês de março e
deliberará sobre os seguintes assuntos): Prestação de conta da Diretoria acompanhada
de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da Gestão; Balanço geral,
assinado por contador registrado; Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da
Associação. Eleições dos componentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e de outros
quando for o caso; Fixação dos valores eventuais de Taxa de Administração, de
Contratados ou Prestadores de Serviços. Quaisquer outros assuntos, com exceção dos
que são de competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária, desde que conste
no Edital de Convocação. SUBSEÇÃO II - DAS' ASSEMBLÉIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIAS- Art. 21 - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á
sempre que necessário e deliberará sobre qualquer assunto de interesse da Associação,
desde que mencionado no Edital de Convocação. PARÁGRAFO PRIMEIRO - É de
competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes
assuntos: Reforma do Estatuto; Fusão, Incorporação ou desmembramento da
Associação; Mudança de objetivo ou objeto da sociedade; Dissolução voluntária da
sociedade e nomeação de liquidação ou prestação de contas do liquidante; Investimento
em imóveis de valor igualou superior ao Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) da
Associação; Adquirir, alienar ou onerar, bens imóveis da Associação; Adquirir, alienar
ou onerar, bens móveis cujo valor seja superior ao Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)
da Associação; Anuência para transferência de propriedade das glebas da terra dos
integrantes do Projeto Camurugi. PARÁGRAFO SEGUNDO - São necessários os
votos de 2/3 (dois terços) do total, dos associados, para tomarem válidas as deliberações
de que trata este artigo. SEÇÃO II DA DIRETORlA- Art. 22 - A Diretoria será
composta por 7(sete) membros, com os cargos de Presidente, Tesoureiro, 10 Secretário,
2° Secretário e 3 (três) Conselheiros Vogais, todos associados, eleitos nominalmente
pela Assembléia Geral Ordinária para um mandato de três anos. PARÁGRAFO
PRIMEIJlO - Compete ao Presidente representar ativa e passivamente a Associação,
em juizo ou fora dele; PARÁGRAFO SEGUNDO - Movimentar contas bancárias e
endossar cheques, passar recibos e emitir documentos constitutivos de obrigações para
com terceiros, relacionamentos com os atas associativos, em conjunto com o
Tesoureiro. PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos impedimentos por prazo inferior a 60
(sessenta) dias, o Presidente será substituído pelo Tesoureiro, e este pelo 10 Secretário,
que por conseguinte será substituído pelo 20 Secretário. PARÁGRAFO QUARTO - Se
o número de membros da Diretoria ficar reduzido a menos de 2 (dois) deverá ser
convocado os Conselheiros para o devido preenchimento. Art. 23 - Compete á
Diretoria, dentro dos limites da Lei e deste Estatuto, administrar a Associação,
atendendo as decisões ou recomendações da Assembléia Geral. PARÁGRAFO
PRIMEmO - São atribuições da Diretoria: Estabelecer as normas para funcionamento
da Associação e as de controle das operações e serviços; Estimar previamente a
viabilidade econômica e operacional dos serviços;Planejar as taxas destinadas a cobrir
as despesas operacionais dos serviços prestados pela Associação, buscando a aprovação
da Assembléia Geral; Providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios
necessários ao atendimento das operações e serviços; Fixar as despesas administrativas
e operacionais, em orçamento anual, que indiquem a fonte de recursos para a sua
cobertura; Fixar o limite de fiança ou seguro de fidelidade para os empregados que
manipulam valores ou dinheiro da Associação; Indicar os bancos nos quais devem ser
feitos os -depósitos dos numerários disponiveis e fixar o limite máximo que pode ficar
em caixa; Verificar mensalmente, no mínimo, o estado econômico-financeiro da
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Associação e o desenvolvimento das operações e serviços, através de balancetes e
demonstrativos específicos; Fixar as taxas destinadas a cobrir a depreciação ou
desgastes dos valores que compõem o ativo da Associação, verificando sempre a
disponibilidade desses recursos para as devidas substituições se for o caso; Contrair
obrigações, transigir, adquirir, alienar e onerar bens móveis, ceder direitos e constituir
mandatários; Adquirir alienar ou onerar bens imóveis da Associação, com expressa
autorização da Assembléia Geral Extraordinária;Deliberar sobre admissão, eliminação e
exclusão de associados; Deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral; Promover
meios para a organização do quadro social, através de grupos que funcionem como elo
de ligação entre os associados, a diretoria e o Conselho Fiscal; Propor a Assembléia
Geral a sanções ou penalidades a serem aplicadas nos .casos de violação ou abusos
contra as disposições das Leis, deste Estatuto, do Regimento Interno, das deliberações
da Assembléia ou da decisão da Diretoria; Fixar normas para a política salarial, cargos,
disciplinas responsabilidades, penalidades contratação e demissão de empregados;
Firmar convênios com entidades públicas ou privadas a consecução dos objetivos
sociais. PARÁGRAFO SEGUNDO - As deliberações administrativas, financeiras e
operacionais serão tomadas em reunião da Diretoria e Conselheiros com a presença de,
no mínimo, 4 (quatro) dos seus membros, consignada em Ata Circunstanciada lavrada
em livro próprio, lida, aprovada e assinada no final do trabalho pelos membros da
Diretoria presentes. SEÇÃO III-DO CONSELHO FISCAL Art. 24 - O Conselho
Fiscal é composto de 3 (três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, todos associados,
eleitos bienalmente pela Assembléia Geral Ordinária, sendo permitida a reeleição de
apenas 2 (dois) mandatos consecutivos. Art. 25 - Em sua primeira reunião escolherá,
dentre os seus membros efetivos, um Coordenador, incumbido de convocar as reuniões
e dirigir os trabalhos destas, e um Secretário, que será responsável pelo livro e as
respectivas Atas. PARÁGRAFO ÚNICO - As reuniões poderão ser convocadas,
ainda. por qualquer um dos seus membros, por solicitações da Diretoria ou da
Assembléia Geral. Art. 26 - O Conselho Fiscal rege-se pelas seguintes normas: Reunir
se ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, com
a presença de 3 (três) dos seus membros; As deliberações serão tomadas por maioria
simples de votos e constarão de Ata Lavrada, lida, aprovada e assinada pelos fiscais que
participaram da reunião. Ocorrendo 2 (duas) ou mais vagas no Conselho Fiscal, a
Diretoria determinará a convocação da Assembléia Geral para o devido preenchimento;
Art. 27 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua e minuciosa fiscalização sobre
operações, atividades, serviços e objetivos da Associação, examinando livros, contas e
documentos. PARÁGRAFO PRIMEIRO - São atribuições do Conselho Fiscal:
Conferir b saldo do numerário existente em caixa, verificando se o mesmo está dentro
dos limites estabelecidos pela Diretoria; Verificar se os extratos de contas bancárias
conferem com a escrituração no caixa da Associação; Examinar se o montante das
despesas e investimentos realizados está de conformidade com os planos e decisões da
Diretoria; Verificar se as operações e os serviços prestados correspondem ás previsões
feitas e às conveniências econômico/financeiras da Associação; Inteirar-se se os
recebimentos dos créditos são feitos com regularidade e se os compromissos assumidos
são atendidos com pontualidade; Certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir
junto a autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas; Verificar se as deliberações
da Assembléia Geral estão sendo cumpridas; Averiguar se existem reclamações dos
associados quanto aos serviços prestados; Verificar se há problemas com empregados;
Certificar-se se a Diretoria vem sendo regularmente e se existem cargos vagos na sua
composição; Atentar para o fiel cumprimento dos Estatutos Sociais pela Associação
como um todo; Verificar se os materiais e equipamentos da Associação estão sendo bem
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conservados; Analisar os balancetes mensais, o balanço geral e o relatório da Diretoria,
emitindo parecer sobre estes para Assembléia Geral; Dar conhecimento à Diretoria das
conclusões dos seus trabalhos denunciando as irregularidades constatadas; Convocar a
Assembléia geral se ocorrerem motivos graves e urgentes. PARÁGRAFO SEGUNDO
- Para o desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal terá acesso a quaisquer livros,
contas e documentos, bem como, a empregados e associados, independente de
autorização prévia da Diretoria, sem contudo, interferir nos atos e fatos administrativos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Para o exame e verificação dos livros, contas e
documentos necessários ao cumprimento das atribuições, poderá o Conselho Fiscal
contratar o assessoramento de técnicos especializados ou valer-se dos serviços de
auditoria externa, correndo as despesas por conta da Associação. CAPITÚLO V- O
BALANÇO,DAS DESPESAS DAS SOBRAS E PERDAS Art. 28 - A apuração dos
resultados do Exercício social e o levantamento do Balanço Geral serão realizados no
dia 31 de dezembro de cada ano. Art, 29 - Durante a fase de constituição e pré
operacional, as despesas da Associação serão rateadas em parte iguais entre os
associados, posteriormente as mesmas serão cobertas com a taxa de contribuição mensal
estipulada pela Assembléia Geral.PARÁGRAF O PRIMEIRO - Os resultados serão
apurados, confrontando as receitas provenientes das taxas de contribuição mensal com
as despesas diretas e indiretas, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do
item anterior. PARÁGRAFO SEGUNDO - A Associação poderá criar Fundos Sociais,
divisíveis ou não, dispondo sobre o modo de formação, gestão e extinção. CAPÍTULO
VI-DA DISSOLUÇÃO- Art. 30 - A Associação se dissolverá voluntariamente quando:
A Assembléia Geral assim o determinar; Houver alteração de sua forma jurídica; Pela
redução ~o número mínimo de associados ou da insolvência da Associação; Pela
paralisação de suas atividades por mais de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Resolvida a dissolução da Associação, será procedida a
liquidação segundo as disposições legais vigentes. PARÁGRAFO SEGUNDO -
Quando a dissolução da sociedade não for promovida voluntariamente, na hipótese
prevista neste artigo, a medida poderá ser tomada judicialmente a pedido de qualquer
associado. CAPITULO VII-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 31 - Este Estatuto Social, da Associação Comunitária do Projeto Camurugi, cuja
reforma é aprovada nesta data, substitui no todo, o Estatuto aprovado em 21 de maior de
1995 e registrado no cartório de Porto Seguro, no livro de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, de n° A-I sob o n° de ordem 59 em 14 de novembro de 1994. Art. 32 - O
mandato da Diretoria, eleita por ocasião da Assembléia Geral de Reforma Estatutária da
Associação, perdurará até a realização da Assembléia Geral Ordinária de junho 2010.
Art. 33 - Ficam anistiado todos os Associados inadimplentes com a contribuição mensal
prevista no Art. 5° do Estatuto anterior e que contribuíram em forma de rateio para as
despesas totais da Associação prevista no mesmo Artigo. Art. 34 - Todos os
compromissos assumidos e advindos de gestões anteriores, serão acatados e negociados
pela Diretoria atual, dentro dos critérios deste Estatuto Social. Art. 35 - A reforma deste
Estatuto somente poderá ser feita por uma Assembléia Geral Extraordinária convocada
especialmente para esse fim, e as deliberações com o voto de 2/3 de todos os
associados, sendo obrigatória a colocação no Edital de convocação dos artigos a serem
alterados. Art. 36 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos de acordo com os
princípios do associativismo e os dispositivos legais vigentes. Aprovado na Assembléia
Geral de Reforma Estatutária, realizada no dia 04 de Maio de 2008. Foi recolhida Taxa
Judiciária DA] n" 043922, série 013, quitado em 28/08/2008.0 referido é verdade e dou
fé DAIANE FERREIRA DA SILVA. OFICIALA DESIGNADA.
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, ,"" '\ S E C R E T A R I A O A S E G U R A N ç A P Ú B l I C A CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
• : P o l í c I A ' C I V I l D A B A H I A CRIMINAIS
, CENTROOEDO~U,~E~!AÇ_Ã,O~ ~~:rArí~T,IçA.p.9hWJ~h.7,C~EP..1,I'iEGISTROGERAl.N".----_. .!' CEI:rnFlCO QUE, ATÉ ESTA DATA, NÃO é-ONSTA-(M), NOS .ARQUIVOS DESTE CENTRO,
.. REGISTRO(S) Dé ANTECEDENTES JUDICIÁRlO - CRIMINAIS CONTRA:
.- NOsl··· ;" ''''.o':*I~~;fHt,UAfr '!
.. NOItKD(} PAI ,.,di. iRO... <, ,
l.. NO'Mi\ DA DE .. ; AtlItBa-"mH{D_~··
.. DAT!UE ftASClmfo : aa I .1 I 193'6~-l! . I

NA';tIRA1ID~DU!lF ~ KlJiAPOMS DA ; ~
NACIOMtIDlDK : BWIUllt! , •

j!(IR'f() tt.ro6BO DA • 2:' DK _tiO ' DE nig
r SSPUe31e-------..--------;------·--.---.:.... .__,~__. __. ._. _



CERTIFICADO DI: ANTECEDENTES
CRIMINAIS

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
P O t r C.I A' C I V I L o A B A H I A

CENTRODED~.C~.M~~T~ÇA9.~,E~~~Ti.s.n.ç~~.~~JA~Çf~P' ..
L_ ~

1. REGISTRO GERAL NO

;'

CERTIFICO QUE, ATÉ ESTA DATA, NÃO CONSTA(M), NOS ARO,UIVOS DESTE CENTRÇ>,
REGISTRO(S) DE ANTECEDENTES JUDICIÁRIO - CRIMINAIS CONTRA:

BOlE .'. ' ':"'Blll' t'l_' _lt JHl8 SM'M8 .
fiOO DOPU . - : BURIlO lmS ,II ttLft . ,1
NOHKDADI " : JSIVI!l .. 108 aum· l'
DATAItE RlSCIUITO : 13 I li I 1972 '1

NAmALlDlDllUF : moURA IA
MACIOI1LID1Di : IIISILIIll

SSPltUl
potro 818010 11 • 2. DI JIIIIJ~ DI 2t1'

NI DE coNTROLE
DO FORMULÁRIO

1256084
.'-3. .' só' . " .
•• ESTE DOCUME"fTO SERA VALIDO MEDIANTEA APRESENTAÇÃODA CEDUL.ArDEIDENTIDADE
: ~ DO NOMEADO I;: PELOPERfoDO DE 90 DIAS DA SUADATA DE EMISSÃO. t
...y

4. SALVADOR. BA.

Jt~or.L fo~
Delegado de poliCIaC"~:~i~pec,

Coor~eMdorcI~"TT"~'I' r' .~

ASS.~óENAD6R DOCEDEP
DA· MO!,), ADI,I, 03106113•••••••,
••••\:
~••~,. )'•..••••
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GOWRNo 00 ESTADO DA BAHfA
Secrafarfa da 5eguIança PtlbIlca

Policia Civil da Behia

Centro deDoc~o e Escatisllca Policial

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Nome: ADEILSON NUNES DOS SANTOS

Número do Rg: 07974305

•• . • . '. " ...', . : j .. " " .. ::~. ~i
Nome do Pai: BRAUUNO NUNESDA SILVA'

" • ~. • ',:. ,,', .:',. f .";':;~','.

Nome êi~:Mãe:JESUITA RAMOSDOS SANTOS
.' .. •.... 0,'.·' , ,'

Data de N~scimento: 15/05/1970'" '. ,; ., ':
···~.I,

Naturalidade: GUARATINGA BA
,!~ : ~ , ,.'•

"Certifico que Q'requerénte adrlíá qualificado NÃO registra antecedentes criminais até a presente
data no Ce-ntrode .Oqcumentaçao e Estatística Polidal (CEDEP),da Polícia Civil ",

IMPQRTA~TE,: .' .....
Éste certificado é válido somente com 'â apresentação da cédula de Identidade expedida pelo

. I~stituto de Identificação ,Pedrq;Melo/DP't:/~SP•

. Este certlflcad,o foi emitido lMQcta-feirll, 23 de .....eircule 2009 e está disponível para consulta
no endereço http://www.ba.gov.br/anl.ECedéntes/valldacatestado.asp. informando o código
BF60EB6?;"747E-4655-AEF1"B6A182A15A31

Obs: Este certificado tem validade até a data 23/04/2009
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GOVERNODO ESTADODA BAHIA
Secretaria da Segurança Pública
PoUcia Civif da Bahia .

Centro de DocumenlaÇio e EsIatistJca Policiai

CERnFlCADO DEANTECEDENTESCRIMINAIS

Nome: MARIA GONCALVESPEREIRADA CRUZ

Número do Rg: 09623975

Nome do Pai: JOAOGONCALVESPEREIRA

Nome da Mãe: MARILDAGONCALVESGIL

Data de Nascimento: 17/12/1955

Naturalidade: POTIRAGUABA

"Certifico que o requerente acima qualificado NÃO registra antecedentes criminais até a presente
data no Centro de Documentação e Estatística Policiai (CEDEP),da PolíciaCívll " .. . .

IMPORTANTE:
Este certificado é válido somente com a apresentação da cédula de Identidade expedida pelo
Instituto de Identificação Pedro Mefo/DPT/SSP.

Este certificado foi emitido Segunda-feira, 26 de Janeiro de 2009 ãs 3:42 PM e está
disponível para consulta no endereço http://www.ba.gOv.br/antecedentes/validar_atestado.asp.
informando o código
F081EFCB-3428-42BB-9867-0BCCF44FEE23

Obs: Este certificado tem validade até a data 26/04/2009

h....._./I ..lIn..T'I... 'L.,,,,, _ ....._ .. L_I.__4. _J_~ ...,L __ /! __~ .. oe •



CERTIFICADO DE ANTECEDeNTES
CRIMINAIS

.'

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLIcIA' CIVIL DA BAHIA

CENTR_O~EDOC~M~N!~9Ã~~E~!.AI~~!19~f,,<jt~.ÇI~_ L-__~ ~

.rn2-.-C-E-R-T-IF~i-C~O~'Q-~U~--I-A-T-É~E-S-.T-A--D-A-TA-,-.-N-Ã-O~C-O~N~S~TA-(-M-)-,-N-O-S--A-R-Q-U-IV-O-S--D-E-S-T-~--C-E-N-T-R-O-,~

.. REGISTRO(S) OE ANTECEDENTES JUDICIÁRIO - CRIMINAIS CONTRA:,.
ti,.,.
ti,...
~ SSPII131~L- ~ ~ ----------~

..r--------------------------~~------------------------~---,~---~--~-CO~~~R~~~E--~
3. ESTE DOCUMENTOsó SE.RÁVAUDQ MEDIANTEA APRESENTAÇÃODA CÉD~ DE IDENTIPADE DOFORMULÃRIO

~ DO NOMEADOE PELOPERrODODE 90·DIAS DA.SUADATA DE EMISSÃO. '; . 12 56 O8 2r1.1 • ~~~ __ ~ ~

.,.~------------------------~4. SALVADOR, BA.

: 'A_~.l. ~ ~~
~ o oe políciaCI-tOi,P

~ oelel8$OOfoeneoor 00 ClllGl,'I"
"'" pQiI:r'"'S
• . ASS. ê'~OENADOR DOCEOEP

NOA· MOO. AOM. 03106113
• ~.. . - - --- --- .. -_ _.. "::!:j':n.. a ClIILt:l:.,;euentes cnnunats até a presente

data no Centro de Documentação e Estatlstica Policial (CEDEP),da Polida Civil n•••••",.•I-

1. REGISTRO GERAL N'

." i

~
_'~''''''..\''''''u\>~~t:~,
ItOB 00 PAI··;· .,~ ~''''&'::~J
MmDAIl! ", "f~··.I'fI~
DAUDllWIO" t 11--#-*1,,,t9tt...,
BtuRlLlDAD11Uf . '!··_'M,i' ,
BAC101ALIBlDI : fllSlmD' '1'
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•A•••"•,.
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GOVERNO00 ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Segurança Pública
Policia Civil da Bahia

Centro de Documentaçlo e Estatística Policiai

CERTIFICADODEANTECEDENTESCRIMINAIS

Nome: EDNAVERONESISANTOS

Número do Rg: 15556233

Nome do Pai: ANTONIO PEREIRASANTOS

Nome da Mãe: EDITEVERONESISANTOS

Data de Nascimento: 17/04/1962

Naturalidade: NANUQUEMG

•
"Certifico que o requerente acima qualificado NÃO registra antecedentes criminais até a presente
data no Centro de Documentação e Estatística Policial (CEDEP),da Polícia Civil" .

,IMPORTANTE:
Este certificado é válido somente com a apresentação da cédula de Identidade expedida pelo
Instituto de IdentIficação Pedro Melo/DPT/SSP.

Este certificado foi emitido quinta-feira, 22 de janeiro de 2009 às 10:31AM e está disponível
para consulta no endereço http://www.ba.gov.br/antecedentes/validar_atestado.asp. informando
o código
A8C3BA3E-1357~61E-B4BA-BA336AC50AF9

Obs: Este certificado tem validade até a data 22/04/2009
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GOVERNODO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Segurança Pública

Policia Civil da Bahia
Centro de Documentação e Estatistica Policiai

CERTIFICADO DEANTECEDENTESCRIMINAIS

Nome: GILSON ROCHADOSSANTOS

Número do Rg: 15836624

Nome do Pai: ANTONIO Pu\CIDO DOSSANTOS

Nome da Mãe: MARINALVAROCHASANTANA

Data de Nascimento: 19/02/1961

Naturalidade:" PRAdO BA

"Certifico que o requerente acima qualificado NÃO registra antecedentes criminais até a presente
data no Centro de Documentação e Estatística Policial (CEDEP),da Polícia Cívil ".

~MPoRTANTE:
Este certificado é válido somente com a apresentação da cédula de Identidade expedida pelo
lnstltuto de Identificação Pedro Melo/DPT/SSP.

Este certificado foi emitido'Qulnta-felra, 22 de janeiro de 2009às 12:46PM e está disponível
para consulta no endereço http://www.ba.gov.br/antecedentes/validar_atestado.asp. informando
o código
8ESC0495-4000-42DB-A986-95779254AD83

Obs: Este certificado tem validade até a data 22/04/2009
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:,.:., .' ..,...
.. ..' ~ GOVERNODO ESTADODA BAHIA

Secretaria da Segurança Pública

Policia Civil da Bahia

Centro de Documentaçio e Estatistica Policiai

CERTIFICADODEANTECEDENTESCRIM NAIS

Nome: MANOELDA CONCEICAOPEREIRA

Número do Rg: 11299902

Nome do Pai:

Nome da Mãe: LUZIA DA CONCEICAOPEREIRA

Data de Nascimento: 21/01/1980

Naturalidade: CAMACANBA

"Certíâco que o requerente acima qualificado Nlo registra antecedentes criminais até a presente
data no Centro de Documentação e Estatística Policiai (CEDEP),da Polícia Cívil " .

IMPORTANTE:
Este certlfl~do é válido somente com a apresentação da cédula de Identidade expedida pelo
Instituto de Identificação Pedro Melà/DPT/SSP.

Este certificado foi emitido Quinta-feira, 22 de janeiro de 2009 às 12:58 PMe está disponível
para consulta no endereço http://www.ba.gov.br/antecedentes/validar_atestado.asp. Informando
o código
D79D5AFO-75B~FO-A09C-DF39BE964DB7

aba: Este certificado tem validade até a data 22/04/2009
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 18 Regilo
Seçao JUdiciária do Estado da Bah'a

Certidão de Distribuição
Ações e Execuções Criminais e JEF

. ;~.,,:,' : " ;.....". ,~ ;: .' ," , N° 12265

PEDRO PJ=REJRA ~._ tios
294.443.575;';'20; .

N A D A C o N '!II 'r A ,na Justiça Federal de 10 Gi'à'oJ, 'SiêÇãoJlrdlciárla doEstado da Sahia •

Observaçõés: . " , ,

',' .';; , ; >,; " ~'. ;', . '; " : \.:,.' .: .; . :~
a)Certidão .• pe~lda lIfi!\U\tá~r\ ~;ifaii XiI~rne~,i cqtJIt, .base na
Portaria hl>381!04-DIRãit:' \. ,., ', , '. . J :

b)á Inrorma~:dO n"do CPF'ácl";a ({'de resPtihsabll_&d9,~ícitante da
Certidão, dE!\rt!lldó·~ 'tftularldade ser conferllfa' ..~ ·'~teressado e

' " . ~.. ...:' , .

" ;: .;

destinatáHo; . j

c) a autentiCidadedesta ~,j pi'lIf~Í'$:~r~ÍlIaif;' na página da Seção
JUdiCiária do Estado da Bahia tw.w~iJa:trf:t.90V.br);

d) válida por 30 (trinta) dias;

ela autentlca",o POderáser eretlvada, no máximo, até 3(três) mesesapós asua expedição.

r) esta Certidão tem a mesma validade da emitida dlretamente no balcãoda
Justiça Federal, ressalvada a Obrigatoriedade do destinatário conrerir a
titularidade do número do CPF Informado, bem Como confirmar a
autenticidade da certidão na página eletrônlca da Justiça federal.

Salvador - SA, 10h48, 22/01/2009.

Endereço: Av, Ulysses GUimarães, 2631 _SUSSuarana


