
ALTERADO NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 09 FEVEREIRO DE 2019 
ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO INTERESTADUAL DAS 

QUEBRADEIRAS DE COCO BABACIJ - MJQCB 
CAN 1 UARIAFAZEVEDO 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

MICROFILME n° 62754 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINS. 

Art. 10.  Associação do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco 
Babaçu - também designada pela sigla MIQCB, fundada em 14 de setembro de 2001, 
é uma associação civil, para fins não econômicos, de direito privado, com âmbito nos 
Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará, que se regerá pelo presente Estatuto e 
pela legislação especifica. 

Art. 21  - A sede da Associação é na Rua São Raimundo, Casa - 09, Quadra 42, Bairro 
Jardim Eldorado, Turu - São Luís - Estado do Maranhão, CEP 65067-272. 

Art. 30 - A duração da sociedade é por prazo indeterminado. 

Art. 40•  Constituem fins do MIQCB: 
a) articular as quebradeiras de coco babaçu, enquanto mulheres livres, autônomas, 

trabalhadoras agroextrativistas, cidadãs, guardiãs das florestas de babaçu, na 
luta pelo babaçu livre nas áreas de domínio público ou privado, pela reforma 
agrária, pelas florestas, águas e terras de uso comum, pela preservação das 
palmeiras de babaçu, pela proteção ao meio ambiente e pela garantia dos 
territórios tradicionais; 

b) participar da luta em defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais em âmbito 
local, estadual, nacional; 

c) atuar em prol dos territórios livres para os povos e comunidades tradicionais, 
tendo como princípios a defesa da autonomia, da independência, da pluralidade, 
da historicidade, da biodiversidade, do pertencimento e da dignidade da vida 
humana; 

d) atuar na defesa de direitos humanos, dialogando, aprofundando relações com 
organizações da sociedade civil e instituições que atuem nas diversas áreas de 
direitos humanos; 

e) sistematizar, documentar e compartilhar experiências nas diferentes frentes de 
atuação MIQCB; 

f) reivindicar, propor, defender, acompanhar, participar e lutar pela 
implementação, aprofundamento e manutenção de políticas públicas 
relacionadas às atividades agroextrativistas do babaçu e outros produtos da 
sociobiodiversidade no âmbito de sua atuação; 

g) lutar pela valorização da mulher, por relações igualitárias, emancipatórias de 
gênero e de geração, contra qualquer forma de preconceito, em defesa da 
legitimidade e diversidade humana; 

h) promover a luta das quebradeiras de coco babaçu em redes identitárias, 
pluriétnicas de quebradeiras de coco babaçu em harmonia com a diversidade 
dos povos e comunidades tradicionais; 

i) promover pesquisas nas áreas de interesse das quebradeiras de coco babaçu 
de forma autônoma ou em parceria com instituições de ensino, pesquisa e/ou 
extensão públicas ou privadas; 

j) apoiar a produção e comercialização dos produtos relacionados às atividades 
das quebradeiras de coco, através de Cooperativas ou outras formas de 
organização de interesse do movimento; 
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CAPÍTULO 1 



k) promover e defender assessoria técnica, 
das mulheres quebradeiras de coco babaçu, 
agroecologia e do feminismo; 	 MICROFILME W 1) 	fazer gestão de Fundos e Projetos; 	 4 

m) promover prioritariamente para seu público, formação e capacitação 
contextualizadas, que fortaleçam as capacidades individuais e coletivas. 

Parágrafo Único. Fica permitida a celebração de convênios, realização de projetos, 
parcerias, atuação em rede com entidades públicas e privadas nacional e internacional 
para a consecução de seus fins, desde que comunguem com os princípios MIQCB e 
devidamente aprovado por sua Coordenação Geral. 

CAPÍTULO II 

DAS ASSOCIADAS 

Art. 50. São integrantes da Associação do Movimento Interestadual das Quebradeiras 
de Coco Babaçu - MIQCB: 
- podem ser admitidas como associadas as quebradeiras de coco babaçu dos estados 

do Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará; que participam e atuam nas Regionais, tendo 
direito à voz, votar e ser votada, conforme este Estatuto. 
II - novas filiações serão submetidas à apreciação das Regionais, instância desta 
Associação. 

Art. 60. Perde-se a condição de associada: 
a) renúncia da associada; 
b) morte da associada; 
c) condição prevista no capítulo III deste Estatuto. 

DOS DIREITOS E DEVERES 

Art. 70. São direitos das associadas, nos termos deste Estatuto: 
a) beneficiar-se das conquistas obtidas pela entidade; 
b) ser informada das atividades desenvolvidas pela entidade; 
c) escolher delegadas para Assembleia Geral; 
d) requerer nos termos deste Estatuto, a convocação da Assembleia Geral; 
e) votar e ser votada. 

Art. 80.  São deveres das associadas, nos termos deste Estatuto: 
a) colaborar para que a Associação atinja seus fins; 
b) participar da Assembleia Geral, através de suas delegadas; 
c) respeitar as decisões da Assembleia Geral; 
d) decidir sempre de acordo com os interesses da entidade; 
e) zelar pelo aprimoramento da entidade e lutar pela consecução dos seus objetivos; 
f) contribuir financeiramente ou voluntariamente para o bom funcionamento da 
entidade. 

Art. 90. As associadas, bem como as representantes dos cargos de direção, não 
respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela associação. 

Art. 10. A associação poderá representar suas associadas de forma ativa ou passiva, 
judicial ou extrajudicialmente, em defesa dos seus interesses especificamente, aqueles 
relacionados à consecução dos fins desta associação. 
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CAPÍTULO III 

CANTUÁRIA DEAZEVEDO 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

DAS PENALIDADES 

MICROFILME n° 62754 

Art. II. Serão excluídas pelas Assembleias Regionais do quadro de associadas da 
entidade aquelas que contrariarem este Estatuto ou se abstiveram das atividades 
programadas pela entidade, sob sua responsabilidade, sem a devida justificativa. 

Parágrafo primeiro. A associada excluída poderá recorrer por escrito à Coordenação 
Interestadual e, em caso de indeferimento do recurso, poderá recorrer em última 
instância à Assembleia Geral Interestadual. 

Parágrafo segundo. A associada que estiver em processo de exclusão e que tenha 
recorrido à Coordenação Interestadual ou à Assembleia Geral ficará sem direito a votar 
e ser votada, enquanto o recurso não tiver sido apreciado. 

CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO 
INTERESTADUAL DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU - MIQCB 

Art. 12. São órgãos que compõem a Associação: 
- Assembleia Geral Interestadual; 

II - Assembleia das Regionais; 
III - Coordenação Geral Interestadual; 
IV - Coordenação Executiva; 
V - Conselho Fiscal 
VI - Regionais 

Parágrafo único. Por deliberação da Assembleia Geral Interestadual, as 
Regionais podem ser criadas, ampliadas e ou excluídas. 

DA ASSEMBLEIA GERAL INTERESTADUAL 

Art. 13. Assembleia Geral Interestadual é o órgão de deliberação soberano da 
Associação, nos limites da legislação e deste Estatuto, com poderes para resolver todos 
os assuntos, decidir, desligar, aprovar, ratificar, retificar ou não os atos sociais. Ela 
poderá ser Ordinária ou Extraordinária. 

Parágrafo único. Participam da Assembleia Geral todas as associadas atuantes 
nas Regionais, através de delegadas eleitas em Assembleias Regionais. 

Art. 14. Assembleia Geral Interestadual reunir-se-á, ordinariamente, a cada 04 (quatro) 
anos e, extraordinariamente, quando se julgar necessário, em hora, local e data 
determinada pela Coordenação Geral Interestadual. 

Art. 15. A convocação da Assembleia Geral Ordinária far-se-á através da Coordenação 
Executiva ou por 1/3 (um terço) da Coordenação Geral Interestadual ou por 1/5 (um 
quinto) das associadas. 
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Art. 16. A convocação da Assembleia Geral Extra ordir 4%r' 	 o 
Executiva ou por 1/3 da Coordenação Interestadual ou 
associadas. 	 MICROFILME BU 

Parágrafo primeiro. Edital de Convocação para Assembleia GeraTrdirr/ ou 
Extraordinária será publicado em mural na sede MIQCB, nas sedes das Regionais ou 
no site eletrônico MIQCB, com antecedência de 30 (trintas) dias. 
Parágrafo segundo. Qualquer Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com 
a maioria simples 50% + 1(cinquenta por cento mais uma) das associadas e, em 
segunda convocação uma hora depois com presença de pelo menos 1/5(um quinto) 
das associadas. 

Art. 17. À Assembleia Geral Interestadual compete: 
a) Formular as diretrizes políticas de atuação da entidade; 
b) Definir as Diretrizes para o Plano Quadrienal de Trabalho; 
c) Eleger e destituir as integrantes da Coordenação Geral Interestadual, definindo 

a composição dos cargos da Coordenação Executiva, Conselho Fiscal e 
Coordenações Regionais; 

d) Reformar o Estatuto, desde que conste como ponto de pauta da convocatória, 
inclusive no tocante à administração; 

e) Referendar a admissão de novas associadas e a instalação de novas Regionais; 
f) Deliberar sobre atos que resultem na disponibilidade do patrimônio permanente 

e no modelo organizacional; 
g) Apreciar os programas, atividades, prestações de contas e aprová-las. 

Parágrafo único. Para as deliberações a que se refere à Assembleia Geral Ordinária, 
é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) das presentes, especialmente convocada 
para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria 
simples 50% + 1(cinquenta por cento, mais uma) das associadas, ou com menos de 
1/5 (um quinto) nas convocações seguintes. 

DA COORDENAÇÃO GERAL INTERESTADUAL 

Art. 18. A Coordenação Geral Interestadual é o órgão responsável pela gestão MIQCB, 
através da execução, orientação e avaliação dos planos de trabalho deliberados na 
assembleia geral, podendo readequá-lo conforme avaliação, sem entretanto mudar as 
diretrizes aprovadas na Assembleia Geral. 

Parágrafo único. A Coordenação Geral Interestadual reúne-se, ordinariamente, duas 
vezes ao ano, a cada 06 (seis) meses, e extraordinariamente sempre que julgar 
necessário. 

Art. 19. A Coordenação Geral Interestadual é composta por 24 (vinte e quatro) 
coordenadoras, sendo 04 (quatro) representantes de cada uma das Regionais que 
compõem a Associação MIQCB: Piauí - P1; Mearim/Cocais - MA, Baixada Ocidental - 
MA, Imperatriz - MA; Tocantins - TO; e Pará - PA. 

Parágrafo único: As 24 (vinte e quatro) coordenadoras devem ser eleitas pelos seus 
Regionais, observando 04 por Regional e as mesmas obedecendo o critério da 
diversidade por município, que sejam atuantes nas ações do MIQCB em seu Regional. 

Art. 20. As Coordenadoras Regionais serão eleitas a cada 04 (quatro) anos em 
Assembleias Regionais, que seguiram os critérios para a sua escolha, por meio do 
Regimento Interno especifico MIQCB. 
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§10. Na Assembleia Geral Interestadual será definido 	ri9nÀo1 ",5~3,qepg. compõem a Coordenação Geral Interestadual pelas 24 
eleitas, da seguinte forma: 	

MICROFILME 
a) Coordenação Executiva - com 06 (seis) coordenadoras; 	-6 2754 
b) Conselho Fiscal - com 06 (seis) coordenadoras - 03 efetivas e 03 suplentes 
c) Coordenadoras Interestaduais - 02 por Regional, totalizando 12 (doze) 

coordenadoras suplentes. 

§2°. Na mesma ocasião será definida a distribuição dos cargos na Coordenação 
Executiva dentre as 06 (seis) coordenadoras: 
a) Coordenadora Geral,- 
b) 

eral;
b) Vice Coordenadora Geral; 
c) Coordenadora Financeira; 
d) Secretária Geral; 
e) Secretária de Formação e Comunicação; 
f) Secretaria da Juventude Rural. 

§30. O mandato das Coordenadoras Interestaduais (vinte e quatro) será de 04 (quatro) 
anos, sendo permitida a sua recondução por uma única vez em qualquer um dos 
cargos, devendo ser renovada em no mínimo 50%, a cada eleição. 

§41. Cabe à Coordenação Geral Interestadual propor a regulamentação do processo 
eleitoral, que deve constar de Regimento Interno aprovado em Assembleia Geral 
Interestadual. 

Art. 21. Poderá participar da eleição para Coordenação Interestadual, qualquer 
associada que estiver participando ativamente das atividades dos regionais e em dias 
com suas obrigações sociais, conforme o capítulo II, artigo 70• 

Parágrafo Único. Não poderão participar da eleição, as associadas que estiverem nas 
condições previstas no Capítulo III deste Estatuto. 

DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA 

Art. 22. A Coordenação Executiva é órgão colegiado, subordinado à Assembleia Geral 
das associadas, que reunir-se-á a cada dois meses ou, extraordinariamente, sempre 
que se fizer necessário, deliberando por maioria simples. 

Art. 23. À Coordenação Executiva compete: 
a) executar as deliberações da Assembleia Geral; 
b) elaborar as demonstrações financeiras, relatórios de atividades e o orçamento; 
c) Coordenar e dirigir as atividades da entidade, em consonância com o planejamento 
quadrienal de trabalho, no âmbito da sua competência; 
d) zelar pelo uso correto dos recursos financeiros e do patrimônio da entidade; 
e) contratar e demitir pessoal; 
f) elaborar e encaminhar para a Coordenação Interestadual e ao Conselho Fiscal 
relatórios de atividades e balanços administrativos contábeis; 
g) negociar e captar recursos para o funcionamento da entidade; 
h) tomar providências de caráter administrativo não previstas neste Estatuto, mas com 
ele compatíveis e harmônicas. 
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Art. 24. Compete à Coordenadora Geral: 	 CANTUÁRIA DE AZEVEDO 
- presidir as reuniões da Coordenação Interestadual e da ú 	Oas  Jurídicaa 

II - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 	MICROFILME I° a2 7 
III - representar ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente associação  JQ'13-, 
IV - administrar, juntamente com a coordenadora financeira, o patrimônio da 
associação e movimentar as contas bancárias da Associação; 
V - garantir o bom relacionamento com doadores, financiadores, colaboradores, 
parceiros, realizando e monitorando os diálogos. 

Art. 25. Compete à Vice Coordenadora Geral: 
- auxiliar a Coordenadora Geral; 

II - substituir a Coordenadora Geral nos seus impedimentos temporários; 
III - suceder a Coordenadora Geral, em caso de vacância do cargo: por morte, por ter 
assumido candidatura e ou mandato político, até o final do mandato; nas licenças 
médicas qualquer que sejam, pelo tempo determinado nas mesmas. 

Art. 26. Compete à Coordenadora Financeira: 
- supervisionar e fiscalizar a contabilidade MIQCB; 

II - movimentar, juntamente com a Coordenadora Geral, as contas bancárias mantidas 
pela associação; 
III - representar ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, a associação 
juntamente com a Coordenadora Geral ou sua substituta legal em exercício; 
IV - administrar, juntamente com a Coordenadora Geral, o patrimônio, fundos e rendas 
da associação; 
V - receber contribuições das associadas e eventuais doações; 
VI - realizar as despesas autorizadas pela Coordenação Geral; 
VII - apresentar balancetes semestral e anual; 
VIII - exercer outras atividades peculiares ao cargo; 
IX - zelar pela execução atualizada dos serviços de contabilidade, de auditoria e 
apresentar os relatórios para Coordenação Geral Interestadual; 
X - manter organizado e atualizado o inventário de bens patrimoniais da associação; 
Xl - participar das reuniões do Conselho Fiscal, representando a Coordenadora Geral, 
se convocada. 

Art. 27. Compete a Secretária Geral: 
- secretariar as reuniões da Coordenação, lavrando a respectiva ata; 

II - manter correspondência com as instituições em geral; 
111 - supervisionar a correspondência expedida e recebida; 
IV -. providenciar, organizar e relatar o edital de convocação das Assembleias Gerais, 

bem como as pautas de reuniões; 
V - exercer outras atividades peculiares ao cargo ou que lhe venham a ser atribuídas 

pela Assembleia Geral. 

Art. 28. Compete a Secretária de Formação e Comunicação, com o aval da 
Coordenação Executiva: 

- coordenar as ações do Plano de Formação e do Plano de Comunicação; 
II - fomentar, organizar e desenvolver eventos, cursos, palestras, seminários, 
pesquisas, oficinas ou qualquer outra atividade educativa-cultural que venha a 
contribuir para a formação das associadas e a integração social das mesmas; 
III - promover eventos sociais de interesse da Associação; 
IV - instituir um Plano de Formação visando estabelecer forma e conteúdo para as 
ações sócio educativa cultural, destinadas ao seu público; 
V - coordenar a elaboração e execução do Plano de Comunicação, definindo o que, 
como e para quem comunicar. 
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Art. 29. Compete a Secretaria de Juventude Rural, 
CANTUÁRIA DE AZEVEDO 

Executiva: 	
MICROEILME  n°

Ado?ÀvàUk-  desenvolver e coordenar a execução do plano de Juventude hural eo  
nas comunidades tradicionais; 
II - incentivar a juventude do campo, em áreas de atuação da Associação, a se 
organizar segundo seus interesses, apoiá-la no desenvolvimento de atividades 
produtivas, educativas, cultural, social que fortaleçam seu bem-viver no campo, nas 
florestas e nas águas. 

Art. 30. Atribuições gerais da Coordenação Executiva: 
a) executar as deliberações da Assembleia Geral; 
b) elaborar as demonstrações financeiras, relatórios de atividades e orçamento anual; 
c) tomar providências de caráter administrativo não previstas neste Estatuto. 

Art. 31. Poderá participar da eleição para membro da Coordenação Executiva, 
associadas atuantes nas Regionais, que estejam devidamente registradas, em dia com 
suas obrigações sociais. 

Parágrafo Único. Não poderão participar da eleição as associadas que estejam nas 
condições previstas no Capítulo III deste Estatuto. 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 32. O Conselho Fiscal é formado por 06 (seis) associadas - sendo 03 efetivas e 
03 suplentes - eleitas em Assembleia Geral Interestadual para um mandato de 04 
(quatro) anos. 

Art. 33. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada 06 meses ou, 
extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, deliberando por maioria simples. 
A convocação deverá ser feita pela conselheira que presidiu a reunião anterior ou pela 
Coordenadora Geral. 
Parágrafo único: As associadas integrantes do Conselho Fiscal escolherão a cada 
sessão uma delas para presidi-Ia. 

Art. 34 Poderá participar da eleição para membro do Conselho Fiscal associadas 
atuantes nos Regionais que esteja devidamente registrada e em dia com suas 
obrigações sociais. 
Parágrafo único. Não poderão participar da eleição, as associadas que estejam nas 
condições previstas no Capítulo III deste Estatuto. 

Art. 35 As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas pelo voto majoritário, presente 
a maioria dos seus membros. 

Art. 36. A Coordenadora Financeira poderá participar das reuniões do Conselho Fiscal, 
em caráter informativo, com direito a voz, representando a Coordenadora Geral, se 
convocada. 

Art.37. Ao Conselho Fiscal Compete: 
- apresentar para a Assembleia Geral e para a Coordenação Geral Interestadual 

pareceres sobre os balancetes e balanços gerais encaminhados pela coordenação 
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executiva, orçamento de cada exercício, despesas dos diferentes setores de atividades, 
relatório econômico-financeiros; 	 CA NT UÁ RIA DE AZEVEDO 
II - acompanhar a execução financeira e opinar 
contratação de empréstimos e outras operações que 
de bens integrantes do patrimônio da entidade; 
III - exercer outras atividades peculiares ao cargo ou que lhe venham a ser atribuídas 
pela Assembleia Geral. 

Art. 38. O Conselho Fiscal tem atribuições e poderes que são conferidos por lei. 

DAS REGIONAIS MIQCB 

Art. 39. As Regionais serão formadas por grupos organizados formais ou não, de 
atuação local, na região, pelas associadas e delegadas fundadoras da Associação do 
Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu - MIQCB. 

Art. 40. A Regional em Assembleia decide pela integração de novas associadas, 
comunicando por escrito à Coordenação Geral Interestadual. 

Art. 41. As Regionais devem elaborar seus Planos de Trabalhos baseados nas 
diretrizes estratégicas, decisões políticas e projetos MIQCB. 

Art. 42. A criação de novas Regionais será orientada e admitida mediante aprovação 
da Assembleia Regional, posteriormente na Coordenação Interestadual Geral, 
seguindo para decisão final na Assembleia Geral Interestadual. 

Art. 43. As instâncias político-administrativas das Regionais são: 
a) Assembleias Regionais; 
b) Coordenação Regional. 
Parágrafo primeiro. Assembleia Regional é a instância máxima de deliberação da 
Regional. 
Parágrafo segundo. Coordenação Regional compõe-se das coordenadoras da 
respectiva Regional e que integram a Coordenação Geral Interestadual. 
Parágrafo terceiro. Em caso de afastamento de Coordenadoras Regionais, abandono 
do cargo, mudança para outro Estado da Federação, Morte, doença, as demais 
coordenadoras devem imediatamente comunicar à Coordenação Executiva MIQCB 
para que marquem Reunião no regional para resolver sobre os cargos vagos, de 
maneira a recompor o quadro de 04 (quatro) coordenadoras da Regional. 
Parágrafo quarto. Feito a recomposição da coordenação regional, precisa verificar se 
há vacância de cargo na Coordenação Executiva e ou no Conselho Fiscal, neste caso 
os cargos devem ser ocupados por coordenadoras que tenham sido eleitas na 
Assembleia Geral. 
Parágrafo quinto. O papel e atribuição dessa instância que sejam omissos neste 
Estatuto serão definidos pelo Regimento Interno MIQCB e levado para aprovação na 
Assembleia Geral. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 44. O exercício social e financeiro da Associação terá a duração de um ano, 
iniciando-se em 10  (primeiro) de janeiro e encerrando dia 31 (trinta e um) de dezembro 
de cada ano. 
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Art. 45. Associação poderá ser extinta por deliberação unânime das associadas, em 
Assembleia Geral Extraordinária, especialmente con oWi 	Mtf1AHfU'rB  O 
regras de convocação definidas neste Estatuto. 	Registro CivizdePessoas Jurídicas 

MICROFILME n`  ..6-2 7 54 Art. 46. Associação também poderá ser extinta por determinação legal. 

Art. 47. No caso de extinção, competirá à Assembleia Geral Extraordinária estabelecer 
o modo de liquidação, nomear o liquidante o Conselho Fiscal atuará durante o período 
de liquidação. 

Art. 48. Extinta a Associação, paga as eventuais dívidas e cumpridas as suas 
obrigações legais, seus bens serão doados a uma ou mais instituições congêneres, em 
especial com atuação voltada para a defesa de Povos e Comunidades Tradicionais. 

Art. 49. O patrimônio social da Associação será constituído das contribuições de suas 
associadas, doações, subvenções, legados e outras formas lícitas de aquisição 
patrimonial, condizentes com sua configuração jurídica. 

Parágrafo único. Para a manutenção das suas atividades, a Associação poderá contar 
com as seguintes fontes de recursos: contribuições de suas associadas, doações, 
projetos com entidades públicas ou privadas, subvenções, legados e outras formas 
lícitas de financiamento, condizentes com sua configuração jurídica. 

Art. 50. A alienação, hipoteca, penhor, doação, venda ou troca dos bens patrimoniais 
da Associação somente poderá ser decidida por aprovação da maioria absoluta em 
Assembleia Geral extraordinária, convocada especificamente para tal fim, com exceção 
da aquisição de bens ou disponibilização dos mesmos para substituição, necessários 
às atividades cotidianas da Associação. 

Art. 51. O presente Estatuto somente poderá ser modificado por decisão da maioria 
absoluta (2/3, dois terços) da Assembleia Geral Interestadual, especialmente 
convocada para este fim, exceto a modificação de endereço da sede dentro do 
Município de São Luís - Maranhão, que poderá ser feita com a maioria das 
Coordenadoras Interestaduais. 

Art. 52. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral Interestadual "ad 
referendum" da Assembleia Geral Interestadual. 

Art. 53. As associadas não respondem nem mesmo subsidiariamente, pelas 
obrigações sociais desta associação. 

Art. 54. É vedada a remuneração às integrantes da Coordenação Interestadual, 
Coordenação Executiva, Conselho Fiscal, pelo exercício de tais funções. 
Parágrafo Único. Poderão ser pagas a título de ajuda de custo ou diárias as integrantes 
da Coordenação Interestadual, quando estiverem coordenando projetos e/ou 
convênios, desde que no orçamento destes esteja previsto tal remuneração. 

Art. 55. Regimento Interno foi aprovado na Assembleia Geral de 09/02/2019, podendo 
ser modificado de acordo com Assembleia Geral, desde que colocado como pauta da 
mesma. 

Art. 56. Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA para dirimir qualquer 
divergência do presente Estatuto. 

9 	 Estatuto Social - Alterado 09/02/2019 



se te 

C
IR 	e 3 

('\ 
%•O 

o 

-, 
 

o 

 

SeIodêscaIizaçâo 
Poder Judcá$o 

Tribunal de justiça 
do Maranhão 

USO GERAL 

0ÓÓ287 634 O 

' 	Poder Judiciário 
Tnbunal de Justiça 

do Maranhão 

USO GERAL 

0002876354: 

Art. 57. Este Estatuto e alterações, foi aprovado na Assembleia Geral dia 09 de 
fevereiro de 2019, ficando a Coordenação Executiva autorizada por registrá-lo perante 
quem de direito, entrará em vigor na data do registro. 	CA NT UÁ RIA DE AZE VED  o 
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