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ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA  

      CNPJ n. 04.293.182/0001-97 

  
Capítulo I  

DA FUNDAÇÃO, SEDE, FORO E OBJETIVOS 
 
 
Artigo 1º Sob a denominação de ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E 
AFLUENTES - AYRCA, fica constituída uma associação civil indígena sem fins lucrativos 
ou econômicos, sem vínculos particulares ou religiosos, com sede e foro em Maturacá, no 
município de São Gabriel da Cachoeira, AM, Terra Indígena Yanomami e que se regerá 
pelo disposto neste Estatuto e pela legislação em vigor. 
 
Parágrafo Único - A entidade poderá criar filiais ou agências em quaisquer regiões do 
Brasil. 
 
Artigo 2o O prazo de duração da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E 
AFLUENTES - AYRCA é por tempo indeterminado. 
 
Artigo 3º - A ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA 
tem por missão congregar e representar os integrantes das comunidades Yanonamɨ do rio 
Cauaburis e afluentes, e tem por objetivos: 
  
a. Promover a autonomia e a defesa de bens, direitos e interesses sociais, difusos e 

coletivos, e do patrimônio territorial, ambiental e cultural, material e imaterial das 
comunidades Yanonamɨ; 

b. Desenvolver projetos de proteção e conservação do meio ambiente; 
c. Promover a governança e o bem viver na região de Maturacá;  
d. Apoiar a economia tradicional do povo Yanonamɨ e buscar alternativas econômicas 

sustentáveis; 
e. Promoção de atividades e finalidades de interesse público e social; 
f. Fortalecer o monitoramento e a vigilância do território do povo Yanonamɨ, respeitada a 

atuação dos órgãos públicos competentes; 
g. Promover a melhoria da saúde indígena, por meio da adequação de políticas 

relacionadas ao tema, parcerias com instituições de pesquisas sobre saúde nas 
comunidades;  

h. Promover a melhoria da política e da gestão da educação escolar indígena Yanonamɨ, 
visando fortalecer a cidadania, inovação, ensino bilingue, produção e utilização de 
material didático próprio e criatividade no desenvolvimento regional sustentável; 

i. Promover o fortalecimento dos conhecimentos tradicionais e valorização cultural;  
j. Incentivar a participação e a difusão dos conhecimentos tradicionais entre a juventude; 
k. Fomentar o desenvolvimento de atividades socioeconômicas e ambientais que resultem 

em benefícios coletivos às comunidades e que promovam a sustentabilidade e o bem 
viver, inclusive por meio do turismo; 
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l. Promover e apoiar iniciativas de utilização dos recursos hídricos, vegetais e demais 
recursos naturais existentes em seu território de forma sustentável, respeitada a 
legislação vigente. 

 
Artigo 4º Para o cumprimento das suas finalidades institucionais, a Associação poderá, por 
si ou em cooperação com terceiros: 
 
a. Estruturar, coordenar e oferecer serviços de educação, saúde, assistência social ou 

outros de interesse da comunidade; 
b. Organizar e realizar atividades de extrativismo, manejo, beneficiamento e venda de 

produtos da sociobiodiversidade; 
c. Produzir, publicar, editar, distribuir e divulgar livros, revistas, vídeos, filmes, fotos, 

materiais digitais, exposições, entre outros;  
d. Propor ação civil pública e outras iniciativas judiciais e extrajudiciais com a finalidade de 

defender bens e direitos coletivos e difusos, especialmente os relativos ao meio 
ambiente, integridade territorial e patrimônio cultural; 

e. Promover, organizar, produzir, divulgar e participar de eventos, reuniões e encontros que 

tenham como objetivo discutir assuntos de interesse do povo Yanonamɨ; 

f. Distribuir e vender produtos e materiais da própria Associação ou de terceiros, respeitada 

a sua finalidade social, priorizando os produtos da sociobiodiversidade; 

g. Promover e estimular os interesses coletivos e lícitos da comunidade, impedindo 
interesses pessoais e ilícitos dos indivíduos que operam contra a coletividade e a 
preservação da Terra Indígena Yanomami; 

h. Buscar apoios e estabelecer parcerias para a realização de estudos sobre os recursos 
naturais existentes na Terra Indígena Yanomami, voltados, ainda, para elaboração de 
projetos para geração de renda para o povo Yanonamɨ; 

i. Motivar, articular e estruturar novos cursos para serem ministrados por instituições 
públicas de educação voltados para as escolas Yanonami, incluindo a produção de 
materiais educacionais para o ensino do povo Yanonamɨ na língua Yanonamɨ como 
principal, além de outras línguas que sejam julgadas necessárias pelas comunidades;  

j. Avaliar os pedidos de autorização para a realização de atividades na área das 
comunidades Yanonamɨ do Rio Cauaburis e afluentes por parceiros públicos ou privados;  

k. Abrir e manter contas bancárias para a movimentação de recursos financeiros 
necessários ao desenvolvimento de suas atividades estatutárias; 

l. Contratar empréstimos, receber doações, assinar contratos, termos de parceria e 
colaboração, dentre outros, desde que os recursos sejam aplicados no desenvolvimento 
de projetos que visem os objetivos estatutários; 

m. Promoção do voluntariado; 
n. Promover a experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito. 
 
 
Artigo 5º A ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA 
poderá vender ou transferir os produtos e serviços resultantes das atividades de seu objeto 
social, sendo a renda, recursos ou resultados operacionais aplicados única e 
exclusivamente no alcance de suas finalidades institucionais.  
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Parágrafo Único - Em regra, os produtos que vierem a ser comercializados pela entidade 
serão provenientes de trabalho manual realizado por membro do povo Yanonamɨ e terá sua 
venda feita a consumidor ou a redes de distribuição, sendo admitida, ainda, a venda para 
outros destinatários sempre que estiver de acordo com a missão da entidade e em benefício 
da base social por ela representada. 

 
Artigo 6º A ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA 
não distribui entre os associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores, 
instituidores, benfeitores ou qualquer outra pessoa física ou jurídica ligada à ASSOCIAÇÃO 
YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA, direta ou indiretamente, 
eventuais vantagens, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, obtidos mediante o exercício de 
suas atividades, e os aplica integralmente na realização das suas atividades.  
  
 

Capítulo II 
  DA REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES  
 
Artigo 7º Os membros da Diretoria Executiva poderão ser remunerados em razão da 
atividade, respeitados os valores praticados pelo mercado na região correspondente a sua 
área de atuação, devendo seu valor ser fixado nos termos deste Estatuto Social. 
 
Artigo 8º Não será paga remuneração à Diretoria Executiva na hipótese de apresentarem 
vínculo empregatício. 

 
 

Capítulo III 
PRINCÍPIOS E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

  
Artigo 9º No desenvolvimento das suas atividades, a ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO 
CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA observará os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará 
qualquer discriminação de raça, cor ou religião, nos termos da legislação em vigor, e 
deverá: 
 
I. manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros cujas formalidades 

assegurem a respectiva exatidão. 
II. conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 

documentos que comprovem a origem de suas receitas e a realização de suas 
despesas, da mesma forma que a realização de quaisquer outros atos ou operações 
que venham a modificar sua situação patrimonial. 

III. cumprir com rigor as suas obrigações tributárias, em conformidade com as regras 
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
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Artigo 10 A ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA 
dedica-se às suas atividades por meio da execução direta de projetos, programas ou planos 
de ação, da realização e coordenação de atividades e projetos, prestação direta de serviços 
e venda de produtos relacionados às finalidades da entidade. 
 
Parágrafo Primeiro: Os recursos financeiros da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO 
CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA são resultados das atividades operacionais 
destacadas no artigo 10, bem como contribuições dos seus integrantes, doações, contratos, 

convênios, termos de fomento e de colaboração, parcerias, auxílios de órgãos públicos e privados, 
bens, valores e rendas adquiridos do patrimônio coletivo, dentre outras fontes. 

 
Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral poderá definir valores de contribuições à 
entidade, devidos pelos programas e projetos promovidos pela ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ 
DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA, bem como resultantes das atividades 
operacionais descritas no parágrafo primeiro. 
 
Artigo 11 A ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA 
adotará práticas de gestão administrativas, necessárias e suficientes a impedir a obtenção, 
de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais pelos seus dirigentes, 
bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins até o 
terceiro grau. 
 

Capítulo IV 
DOS ASSOCIADOS 

 
Artigo 12 - A ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA 
terá as seguintes categorias de associados: 
 
I. Lideranças Comunitárias, são as pessoas físicas escolhidas pelas comunidades do 

povo Yanonamɨ para exercerem a sua orientação no nível das comunidades do povo 
Yanonamɨ do Rio Cauaburis e afluentes; e  

II. Representantes das comunidades do povo Yanonamɨ do Rio Cauaburis e afluentes; 
III. Efetivos, são as pessoas físicas membros das comunidades do povo Yanonamɨ do Rio 

Cauaburis e afluentes. 
 
Artigo 13 Compõe a base de associados da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO 
CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA a totalidade das comunidades Yanonamɨ do Rio 
Cauaburis e afluentes com sede em Maturacá. 
       
Artigo 14 O número de associados da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS 
E AFLUENTES - AYRCA é ilimitado, devendo cumprir com as qualidades para compor o 
quadro social: 
 
I. Ser pessoa física ou jurídica. 
II. Ser membro de uma das comunidades Yanonamɨ do Rio Cauaburis e afluentes com 

sede em Maturacá. 
III. Concordar com os termos deste Estatuto Social e comprometer-se em cumpri-lo. 
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IV. Concordar com os termos de Regimento Interno aprovado em Assembleia Geral, se 
existente. 

 
Artigo 15 Os associados da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E 
AFLUENTES - AYRCA terão os seguintes direitos: 
 
I. Participar, com direito a voz e a voto, das Assembleias Gerais;  
II. Eleger os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Coordenadoria de 

Projetos; 
III. Participar dos eventos promovidos pela entidade; e 

IV. Convocar assembleia geral mediante requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados.  
 
Artigo 16 É dever dos associados da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E 
AFLUENTES - AYRCA zelar pela observância dos princípios, objetivos e pela boa 
reputação da entidade, cumprindo e fazendo cumprir as presentes disposições estatutárias, 
e demais regulamentos, regimentos, deliberações e resoluções dos órgãos da 
ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA. 
 
 
Artigo 17 O título de associado poderá ser cancelado em caso de: 
 

a) Exclusão 
b) Demissão 
c) Dissolução da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - 

AYRCA 
d) Renúncia 

  
Artigo 18 Um associado poderá ser excluído ou demitido em caso de: 
 
I. Prática de qualquer ato que possa prejudicar os interesses e finalidades da 
ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA ou sua 
imagem. 
II. Violação deste Estatuto Social ou regulamentos da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO 
RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA, e o não cumprimento das obrigações sociais 
impostas por este Estatuto Social. 
 
Parágrafo Único - O associado que atentar contra este Estatuto poderá ser excluído da 
Associação por decisão da Assembleia Geral, após indicação da Diretoria Executiva. Será 
assegurado o direito de defesa e de recurso na Assembleia geral subsequente àquela que 
o associado for excluído. 
 
Artigo 19 Qualquer associado poderá renunciar ao seu cargo a qualquer momento, 
mediante notificação por escrito à Diretoria Executiva. 
 
Parágrafo Único - A retirada de qualquer associado não o exclui do cumprimento das 
obrigações assumidas até a data de sua retirada. 
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Artigo 20 Os associados não responderão civil, solidária e nem subsidiariamente, pelas 
obrigações e compromissos assumidos pela ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO 
CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA. 
 
 

Capítulo V 
DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 

 
Artigo 21 São órgãos da gestão da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E 
AFLUENTES - AYRCA: 
 
a. Assembleia Geral 
b. Diretoria Executiva  
c. Coordenadoria de programas e projetos  
d. Conselho Fiscal 
 
Parágrafo Único: Somente poderão compor os órgãos Estatutários da ASSOCIAÇÃO 
YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA os seus associados.  
 
 
      Capítulo VI   

DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

Artigo 22 As reuniões da Assembleia Geral serão coordenadas por um presidente eleito(a) 
pelos associados presentes que convidará o Primeiro Secretário ou o Segundo Secretário, 
para compor a mesa da Assembleia. 
 
Artigo 23 São funções privativas da Assembleia Geral: 
 
I. Discutir e aprovar alterações no Estatuto, mediante aprovação de 2/3 (dois terços) dos 

associados presentes, em Assembleia especialmente convocada para este fim; 
II. Estabelecer as metas e planejamentos do trabalho da Associação; 
III. Examinar e aprovar a proposta orçamentária; 
IV. Examinar e aprovar o Relatorio de Atividades, o Balanço Patrimonial e demais 

demonstrações contábeis anuais; 
V. Indicar alunos bolsistas; 
VI. Examinar e aprovar empréstimos contraídos com instituições públicas ou privadas, 

nacionais, estrangeiras ou internacionais; 
VII. Eleger os membros da Diretoria Executiva, da Coordenadoria de Programas e 

Projetos e do Conselho Fiscal; 
VIII. Excluir associados que atentem contra os objetivos do presente estatuto; 
IX. Retirar do cargo os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da 

Coordenadoria de Programas e Projetos, mediante decisão fundamentada; 
X. Decidir sobre a dissolução da Associação segundo os procedimentos estabelecidos no 

Estatuto e na legislação em vigor. 
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Artigo 24 A Assembleia Geral, órgão máximo, soberano e autônomo, reunir-se-á, em 
caráter ordinário, uma vez por ano, por convocação da Diretoria Executiva, ou, 
extraordinariamente, por convocação desta, da Coordenadoria de Programas e Projetos, 
do Conselho Fiscal ou de 1/5 (um quinto) dos associados, para, independente de outros 
pontos da pauta: 
 
I. apreciar os relatorios anuais da Diretoria Executiva, da Coordenadoria de Programas e 

Projetos e do Conselho Fiscal sobre as atividades realizadas no ano anterior e decidir 
sobre a previsão das atividades para o ano seguinte; 

II. discutir e aprovar ou rejeitar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal. 
 
Artigo 25 A convocação para a Assembleia Geral será feita através dos meios usuais de 
divulgação, e deverá ser feita com, no mínimo, quinze dias de antecedência da data de sua 
realização, estipulando o horário, o local e a pauta da reunião.  
 
Artigo 26 A Assembleia Geral somente será instalada com a presença de mais da 
metade dos sócios, em primeira convocação, e 1/3 (um terço) nas convocações 
seguintes. 
 
Parágrafo Único - As decisões da Assembleia Geral serão tomadas por voto da maioria 
de seus participantes (50% + 1). 
 
 

Capítulo VII 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 
Artigo 27 A Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E 
AFLUENTES - AYRCA será composta pelos seguintes cargos: 
a. Presidente; 
b. Vice-Presidente; 
c. Primeiro Secretário; 
d. Segundo Secretário; 
e. Primeiro Tesoureiro; 
f. Segundo Tesoureiro. 
 
Parágrafo Primeiro - O mandato da Diretoria Executiva será de 4 (quatro) anos, sendo 
permitida a recondução uma única vez. 
 
Parágrafo Segundo - Ficará a critério da Assembleia Geral, a ser definido na abertura da 
mesa, se a eleição será individual por candidato ou se será por chapa. 
 
Parágrafo Terceiro - Os membros da Diretoria Executiva permanecerão no exercício de 
seus cargos até a posse dos novos membros. É dever dos membros da Diretoria Executiva 
que serão substituídos elaborarem e entregarem aos novos membros relatório das 
atividades da diretoria atualizado até a data final do mandato, indicando as ações ainda 
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pendentes e demais informações necessárias para a garantia da compreensão dos 
trabalhos e sua continuidade. Juntamente com o referido relatório deverão ser entregues 
todos os documentos necessários à gestão da entidade. A entrega destes documentos 
necessários à gestão da entidade deverá acontecer até 30 dias antes do final do mandato 
da Diretoria Executiva, devendo os membros da antiga Diretoria Executiva estarem 
disponíveis para o esclarecimento de dúvidas de qualquer associado da entidade neste 
período.  
 
Parágrafo Quarto - O mandato da Diretoria Executiva pode ser prorrogado por no máximo 
30 (trinta) dias, até a eleição da nova Diretoria ou reeleição da Diretoria atual. 
 
Artigo 28 Compete à Diretoria Executiva: 
 
I. cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e as deliberações em Assembleia Geral;  
II. deliberar sobre a admissão e demissão de funcionários; 
III. submeter ao Conselho Fiscal para apreciação os balancetes contábeis mensais; 
elaborar e apresentar o programa anual de atividades; 
IV. relacionar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em 

atividades de interesse comum do povo Yanonami; 
V. prestar contas da administração em Assembleia Geral; 
VI. Definir a política geral e as estratégias da Associação em acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela Assembleia Geral; 
VII. Propor alterações ao Estatuto, submetendo-as à Assembleia Geral.  
 
Artigo 29 Instrumentos de procuração com outorga de poderes para fins de representação 
de membros da Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS 
E AFLUENTES - AYRCA para quaisquer finalidades deverão obrigatoriamente ser 
assinadas por 2 (dois) membros da Diretoria Executiva, reconhecendo-se as respectivas 
firmas, devendo os poderes e os períodos de vigência estarem expressamente 
determinados, sob pena de nulidade do instrumento.  
 
Artigo 30 A Diretoria Executiva se reunirá ordinariamente 2 (duas) vezes ao ano para tratar 
de assuntos diversos da entidade e, extraordinariamente a qualquer momento e mediante 
convocação, sendo que as decisões serão tomadas por consenso, observadas as regras 
acima quanto à competência da Assembleia Geral. 
 
Artigo 31 Compete ao Presidente e ao Vice-Presidente: 
 
I. Representar a entidade judicialmente e extrajudicialmente; 
II. Orientar as atividades da entidade e convocar as reuniões da Diretoria Executiva e da 

Assembleia Geral; 
III. Encaminhar a execução de programas e atividades fixadas pela assembléia geral. 
IV. Assinar contratos, empréstimos, financiamentos, doações, entre outros, junto a 

instituições financeiras ou a qualquer organismo governamental ou não governamental, 
para financiar projetos e atividades da entidade;  
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V. Proceder, conjuntamente com o Tesoureiro, a abertura de contas, assinatura de 
cheques, requisição de talonários, bem como toda e qualquer providência necessária 
para a realização de operações bancárias;  

VI. Registrar e divulgar as atividades da entidade das quais participar.  
 
Artigo 32 Cabe ao Vice-Presidente auxiliar o Presidente no exercício de suas funções e 
substituí-lo em caso de impedimento, ausência, renúncia ou morte. 
 
Artigo 33 Compete ao Primeiro Secretário: 

I. Secretariar as assembleias gerais e as reuniões da Diretoria Executiva e da 
Coordenadoria de Programas e Projetos, mantendo sob sua guarda os respectivos 
livros; 

II. Responsabilizar-se pela correspondência e documentação da associação, bem como 
pelos respectivos arquivos; 

III. Manter os arquivos da associação permanentemente atualizados; 

IV. Dirigir e supervisionar os trabalhos da Secretaria; e 

V. Substituir o Vice-Presidente em caso de impedimento, ausência, renúncia ou morte. 

 

Artigo 34 Compete ao Segundo Secretário:  

I. Substituir o Primeiro Secretário,  em caso de impedimento, ausência, renúncia ou morte. 

 

Artigo 35  Compete ao Primeiro Tesoureiro:  

I. Gerir as finanças da associação, observada a competência exclusiva da Coordenadoria 
de Programas e Projetos quanto à gestão do capital de giro dos projetos e programas da 
entidade, encarregando-se de todo o movimento financeiro e do registro da parte contábil, 
de acordo com a legislação em vigor, mantendo em estabelecimentos bancários 
designados pela Diretoria os seus recursos financeiros;  

II. Proceder, conjuntamente com o Presidente, a abertura de contas, assinatura de 
cheques, requisição de talonários, bem como toda e qualquer providência necessária para 
a realização de operações bancárias; 
III. Registrar toda a movimentação financeira da Associação; 
IV. Entregar ao Conselho Fiscal, preferencialmente até o dia 15 de janeiro de cada ano, 
o balanço patrimonial e financeiro com demonstração das receitas e despesas realizadas 
no ano anterior, para que o Conselho Fiscal elabore seu parecer, que deverá ser aprovado 
pela Assembleia Geral. 
 

Artigo 36 Compete ao Segundo Tesoureiro:  
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I. Substituir o Primeiro Tesoureiro, em caso de impedimento, ausência, renúncia ou 
morte. 

 
Capítulo VIII  

COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS  
 
Artigo 37 Compete à Coordenadoria de Programas e Projetos:  
I. Promover a discussão a respeito de temas que são parte dos projetos relacionados com 

o território ou povo Yanonamɨ. 
II. Gerir os recursos financeiros dos Programas e Projetos da Associação, inclusive na 

qualidade de responsável pela(s) conta(s) bancária(s) existentes para esta finalidade, 
em parceria com a Diretoria Executiva. 

III.  Auxiliar na elaboração do orçamento e prestação de contas dos projetos da Associação, 
em parceria com a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 

IV. Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral por motivo justificado na sua área de 
competência. 

 
Artigo 38 A Coordenadoria será constituída por até 3 (três) membros, chamados 
Coordenadores, de reconhecida experiência ou conhecimentos na elaboração, discussão, 
implementação de projetos e programas, cujos nomes serão eleitos em Assembleia Geral. 
 
Parágrafo Primeiro - Os Coordenadores terão o mandato de 4 (quatro) anos, sendo 
permitida a reeleição.  
 
Parágrafo Segundo - Vencerão os candidatos que receberem o maior número de votos na 
Assembleia Geral eletiva. A critério da Assembleia Geral, porém, a ser definido na abertura 
da mesa, a eleição poderá ser realizada por chapa. 
 
Parágrafo Terceiro - Os Coordenadores deverão indicar outras pessoas para comporem 
os respectivos grupos de trabalho de acordo com os projetos aprovados pela entidade, 
observando-se, ainda, as recomendações da Diretoria Executiva. 
 
Parágrafo Quarto - Os Coordenadores elegerão entre si um Coordenador Geral para efeito 
de representação do grupo perante outros órgãos e entidades. 

Parágrafo Quinto - A Coordenadoria se reunirá, no mínimo, ordinariamente 1 (uma) vez 
por semestre, e extraordinariamente sempre que se fizer necessário. 

Artigo 39 Ocorrendo vaga entre os Coordenadores por qualquer motivo os demais 
membros presentes se substituem reciprocamente sem qualquer reunião formal, e na 
Assembleia Geral seguinte ao cargo ficar vago deverá ser eleito o(s) novo(s) membro(s) 
que ficará no cargo até o final do mandato. 
 

 
Capítulo IX 

DO CONSELHO FISCAL 
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Artigo 40 A ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA 
terá um Conselho Fiscal composto de 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral. 
 
Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados. 
 
Artigo 41 O Conselho Fiscal tem como atribuições: 
 

I. Acompanhar os trabalhos da Diretoria Executiva e da Coordenadoria de Programas 
e Projetos da associação, fiscalizando-a;  

II. Fiscalizar as contas, o recebimento dos recursos, a realização das despesas e o 
movimento contábil da entidade;  

III. Examinar semestralmente os livros, documentos e balancetes do banco; 
IV. Apresentar à Diretoria Executiva, à Coordenadoria de Programas e Projetos e à 

Assembleia Geral o relatório sobre o estado das contas; 
V. Informar à Assembleia Geral o resultado de seu trabalho, bem como apresentar seu 

parecer sobre aprovação ou reprovação do balanço patrimonial e financeiro 
realizado pelos Tesoureiros; 

VI. Denunciar, a qualquer tempo, aos órgãos estatutários e obrigatoriamente em 
Assembleia Geral, irregularidades verificadas na administração da Associação, 
sugerindo as medidas a serem tomadas; e  

VII. Convocar Assembleia Geral quando ocorrerem motivos relevantes e urgentes. 
 
Parágrafo Primeiro - O mandato do Conselho Fiscal será de 4 (quatro) anos, sendo 
permitida a reeleição. 
 
Parágrafo Segundo - Ocorrendo a vaga entre os integrantes do Conselho Fiscal, na 
primeira assembleia que ocorrer após o cargo ficar vago, será eleito o novo integrante que 
então permanecerá no cargo até o final do mandato. 
 

 
Capítulo X 

DO FUNDO PATRIMONIAL  
 

Artigo 42 A Assembleia Geral poderá instituir um Fundo Patrimonial da ASSOCIAÇÃO 
YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - AYRCA, composto por receitas 
variadas provenientes de atividades operacionais da entidade, bem como contribuições, 
doações e patrocínio provenientes de apoiadores, parceiros e demais fontes idôneas de 
financiamento que contribuam para garantir a sustentabilidade da entidade e a perpetuar 
seu patrimônio e a execução de suas finalidades institucionais. 
 
Artigo 43 Os bens e recursos componentes do Fundo Patrimonial serão separados do 
patrimônio da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E AFLUENTES - 
AYRCA, inclusive em contas contábeis distintas, e serão geridos e investidos conforme 
práticas financeiras e contábeis seguras.  
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Artigo 44 Caberá à Assembleia Geral definir, anualmente, a aplicação dos recursos do 
Fundo Patrimonial e o valor a ser aplicado. 

 
 

Capítulo XI 
DO PATRIMÔNIO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 45 O patrimônio da ASSOCIAÇÃO YANONAMƗ DO RIO CAUABURIS E 
AFLUENTES - AYRCA será constituído pela contribuição dos seus integrantes, doações, 
contratos, convênios, termos de fomento e de colaboração, parcerias, subvenções de 
órgãos públicos e privados, bens e valores adquiridos ou oriundos de rendas geradas pelas 
atividades comerciais que a entidade promover 
 
Artigo 46 A entidade poderá ser dissolvida a qualquer tempo mediante deliberação de 
Assembleia Geral especialmente convocada para este fim e à que compareça mais da 
metade dos associados, sendo a aprovação sujeita à votação de ¾ (três quartos) dos 
presentes. 
 
Parágrafo Único - Em caso de sua dissolução, o patrimônio líquido da Associação será 
transferido a outra entidade sem fins econômicos, cujo objeto social seja igual ou 
semelhante aos previstos neste estatuto. 
 
Artigo 47 - O processo de elaboração das demonstrações contábeis deverá atender 
fielmente os princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade. 
 
 
Artigo 48 Os casos omissos deste estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva, com 
aprovação da Assembleia Geral. 
 
 
Artigo 49 O Estatuto Social entra em vigor na data de sua aprovação por Assembleia Geral.  
 
E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo. 
 
 
 
São Gabriel da Cachoeira,  
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