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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA~ ~~~~
VÁVEIS - IBAMA, PROMOVIDA PELOS SERVIDORES-ASSO~IADOS DA~A~4r
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE; ASSOCIAÇAO DOS SFRVID S DO
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL-ASIBDF E ASSO A-
çÃO DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDF.NCIA DA BORRACHA-ASSEHVEA, ÓRGÃOS
QUE DERAM ORIGEM AO IBAMA.

Aos quatorze (14) dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e
oitenta e nove (1989), no Auditório nº 01, do Edifício Sede do
IBAMA, no SAIN - Qd. 6, Av. L-4 Norte, em Brasília, reun i ram+se em
Assemhléia Geral os Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ~ que assinam a
lista de presença, em anexo, oriundos das Associações de Servidores
dos Órgãos que deram origem ao Instituto - ASSEMA, ASIBDF e
ASSEHVEA, de acordo com o Edital de Convocação distribuído e afixa-
do nos locais de háhito e'costume para deliberarem sobre a fundação
da Associação dos Servidores do IBAMA, seus estatutos e eleição da
Diretoria Provisória, decorrente da "discussão da proposta de cria-
ção da ASIBAMA". Abertos os trabalhos foi eleita pelos presentes
para presidir a Assembléia, a Presidenta da ASIBDF, Sra. LINDALVA
FERREIRA CAVALCANTI e para 1º Secretário o Presidente da ASSEMA,
Sr. JOÃO BAPTISTA MONSÃ e para 2º secretário o Presidente da
ASSEHVEA, Sr. MANOEL LIMA FEITOSA. Instalada a Assembléia, foi pro-
movida a leitura da Ordem do Dia, conforme Editais de Convocação. A
Sra. Presidenta fez breve histórico sobre as ações anteriores refe-
rentes ao assunto; a seguir foi colocada a palavra livre para quem
quisesse se manifestar, somente sobre o assunto da Ordem do Dia,
orientando para aqueles que quisessem fazer uso dela se ins~reves-
sem com o 2º Secretário. Inicialmente usou da palavra a colega Ana
Maria EvaristoCruz,quediscorreu sobre urna primeira proposta de
estatutos apresentada, dando ,relêvo a duração e a necessidade de
mandato limitado para urna biretoria Provisória a ser eleita, hoje,
aqui e agora, tendo esta a precípua função de implantar e organizar
a nova Associação, ac~escentando outros dados e informações de in-
teresse e esclarecedores; informou ainda, que a não participação
alí, da Associação dos Servidores da SUDEPE, não era alijamento e
expontânea e deliberada ausência de participação daquela entidade
que nunca atendeu aos convites para integrar aos trabalhos, porém,
os servidores eram e são bem vindos a integrarem a nova Associação.
O servidor da ex-SUDEPE, João Batista Ferreira, usou da palavra pa-
ra acrescentar outras informações sobre o assunto e sugeriu à mesa
incluir na Ata a presença do pessoal da ex-SUDEPE que deseja parti-
cipar, assim corno ele próprio. Encaminhada, a proposta ao plenário
foi a seguir submetida à votação que recebeu aprovação unânime.
Distribuídas cópias da proposta dos estatutos. Foi iniciada discus-
são. Sobre a matéria, falaram João Batista Monsã, sobre a tendência
social recreativa e cultural que achava deveria a nova Associação
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Mar~sia Dias de ?liveira,Nery, Lindalva,Ferre~ra cav~~pt~Q~~O~)-
vaClr Cunha ReIs. ContInuando com a dlscussao em aber~ '~~·~L~
posta a leitura parcial dos estatutos, com ênfase apenas ~~e~
mais representativos, tendo em vista que o Artigo 46, determi que
estes serão, embora aprovados nesta ocasião, revistos, substit f-
dos, modificados e novamente aprovados, obrigatoriamente no prazo
de noventa dias, sob pena de perderem os efeitos legais, para o fim
que se destinam. Foram lidos os Artigos, 1º, 2º, 3º, 19º, 20º, 18º,
29º, 30º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º. Chamada atenção pela falta do
Artigo 11º. Anotada e na transcrição seria corrigido, porém, duran-
te a Assembléia usar-se-ia a numeração impressa na proposta; auto-
rizada a renumeração e a revisão gramatical e ortográfica. Foi su-
gerida e aprovada a inclusão após o nome da Associação a expressão
"no Distrito Federal" e após a sigla a abreviação do Estado, ou se-
ja, "D.F.". Foi aprovado que a Assembléia de revisão dos Estatutos,
ocorrerá conforme dispuser o Edital de Convocação, com qualquer n~-
mero de associados, por ser uma "extensão" da de Fundação, a fim de
que todos tivessem tempo suficiente para leitura e questionamentos.
Foi atribuída à Diretoria Provisória a definição da mensalidade.
Dando-se todos por esclarecidos e atendidos nas questões estatlltá-
rias, foi encaminhada à votação a proposta de criação da Associação
dos Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis, no Distrito Federal - ASIBAMA-DF, apro-
vada por unanimidade sob intensos aplausos. A seguir foi encaminha-
da à votação da proposta dos estatutos na forma apresentada admi-
tindo-se a correção da numeração dos artigos e revisão de redação e
ortografia, foram aprovados por unanimidade, na forma apresentada
com as emendas e correções discutidas, conforme abaixo transcrito:
ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, NO DISTRITO FEDE-
RAL. Capítulo I - Da Associação e seus fins - Art. 1º A Associação
dos Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis é urna sociedade civil, sem fins lucrati-
vos, de caráter associativo, cultural, recreativo e de classe com
personalidade jurídica de direito privado. Art. 2º A ASIBAMA, corno
será denominada a Associação tem sede e foro na cidade de Brasília,
Capital Federal e sua duração é por prazo ilimitado. Art. 3º A ASI-
BAMA tem por finalidade: I - Promover a integração sócio-cultu-
ral-recreativa e outras de interesse coletivo dos associados. 11 -
Defender os interesse coletivos dos associados, representando-os
perante as relações comunitárias, bem como apoiar outras Associa-
ções nas reivindicações de interesse comuns. 111 - Manter a unidade
dos servidores do IBAMA em torno dos seus problemas e aspirações.
IV Defender os interesses dos Associados no que se refere aos
planos de assistência social, médica, odontológica, hospitalar,
alimentar, educacional e outras não previstas na política de bene-
fícios do Órgão. V - Participar de negociações de seguros coletivos
e planos para aquisição de bens e imóveis de acordo com as normas
pertinentes e no interesse dos associados. VI - Estabelecer inter-
câmhio com entidades congêneres com vistas a realização de cursos,
congressos, seminários e outros . VII - Proceder a divulgação de
matéria de interesse sócio-cultural-recreativo, através de bole-
tins, jornais, periódicos, fotos, revistas, audio-visual, etc. Ca-
pítulo 11 - DOS ASSOCIADOS - Art. 4º Poderão associar-se à ASIBAMA
todos os servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, lotados no Distrito Federal, direta-
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associados da ASIBAMA os servidores que, ao se aposentarem, m i-
nham essa condição. DO QUADRO SOCIAL - Art. 5º - Compõe o Quadro
Social da ASIBAMA as seguintes categorias de sócios: I Fundado-
res. 11 - Contri~uintes Permanentes. 111 - Contribuintes Temporá-
rios. IV - Beneméritos. Parágrafo 1º São Fundadores os sócios con-
tribuintes que assinam a Ata de constituição da ASIBAMA. Parágrafo
2º - São sócios Contribuintes Permanentes os servidores do IBAMA,
ativos e inativos, desde que satisfaçam as condições de admissão,
nos termos destes Estatutos. Parágrafo 3º - São sócios Contribuin-
tes Temporários os prestadores de serviço ao IBAMA à título de es-
tágio ou convênio e comissionados. Parágrafo 4º - Beneméritos são
os associados que., a critério do Conselho Deliberativo prestaram
serviços relevantes à ASIBAMA e/ou a classe dos Servidores Públi-
cos. Parágrafo 5º - Os sócios Beneméritos não adquirem condição de
associado, conforme dispõe estes Estatutos. DOS DIREITOS E DEVERES
DOS SÓCIOS - Art. 6º - São direitos dos Sócios: I - Gozar das prer-
rogativas previstas nestes Estatutos. 11 - Votar nas reuniões das
Assembléias Gerais para preenchimento dos cargos eletivos da
AS1BA~A. 111 - Concorrer para cargos eletivos da Associação, exceto
quando tratar-se de sócios temporários. Art. 7º - São deveres do
Associado: I Cumprir as disposições estatutárias e regimental,
bem como as determinações e resoluções da Diretoria e das As-
sembléias Gerais. 11 - Zelar pelo nome da ASIBAMA, seus interesses
sociais, materiais e patrimoniais. 111 - Escolher através de elei-
ção seu representantes. IV - Acatar as deliberações emanadas das
Assembléias Gerais e dos Diretores, quando no exercício regular de
suas funções. V - Saldar, regularmente, suas obrigações financeiras
para com a ASIBAMA. VI - Comparecer às Assembléias e reuniões para
as quais for convocado. VII - Desempenhar com probidade, zêlo e de-
dicação os cargos e encargos para os quais for eleito ou nomeado.
VIII Comunicar à Diretoria Executiva da ASIBAMA, por escrito,
qualquer fato ou ocorrência de que tenha conhecimento certo, e que,
direta ou indiretamente, prejudique ou venha a prejudicar, de algu-
ma forma, o patrimônio e o bom nome da Associação. IX - Indenizar a
ASIBAMA, de qualquer prejuízo material causado por si ou seus de-
pendentes. X Acatar as determinações da Diretoria e cumprir as
Resoluções. DAS PENALIDADES - Art. 8º Os sócios ou seus dependentes
que infringirem dispositivos culminados nestes Estatutos são passí-
veis de penalidades, na forma que dispuser o Regimento Interno.
Art. 9º O associado não responde, direta ou indiretamente, pelas
obrigações contraídas pela ASIBAMA resultantes de má gestão admi-
nistrativa, praticada em seu próprio interesse e em razão de seus
objetivos e finalidades divergirem dos da ASIBAMA, exceto os apro-
vados em Assembléia Geral. DOS DEPENDENTES - Art. 10º - A inscrição
dos dependentes obrigatoriamente será feita, pelo Associado no ato
de sua própria inscrição ou quando ocorrer essa condição. CAPÍTULO
111 DA ADMINISTRAÇÃO - Art. 11º A ASIBAMA tem a seguinte estrutura.
I - ASSEMBLÉIA GERAL. 11 - DIRETORIA EXECUTIVA. 111 - CONSELHO FIS-
CAL. DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS - Art. 12º As Assembléias Gerais e as
deliberações delas emanadas constituem o poder máximo da ASIBAMA.
Art. 13º - A Assembléia Geral, reunir-se-á ordinariamente, para de-
liberar sobre os assuntos previstos em Lei, uma vez por ano, na
primeira quinzena de março e se pronunciará sobre~ I - a) Relatório
e Prestação de Contas com parecer do Conselho Fiscal, relativas ao
exercício anterior, acompanhados de parecer do Conselho Fiscal, di-
go, da gestão da Diretoria Executiva. Art. 14º - As Assemhléias Ge-
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rais, reunir-se-ão, extraordinar iamente, tan~.~i01t' SIucHl~~ f.~m
necessárias, a fim de deliberar sobre assunto para ~~,í~forem
expressamente convocadas~ I - Pelo Presidente da ASIBAMA~la
maioria dos Membros da Diretoria. 111 - A requerimento da maioria
simples dos s6cios contribuintes. Art. 15º A convocação para as As-
sembléias Gerais será feita, por Edital, afixado em local público
de hábito e costume, com anteced@ncia mínima de 05 (cinco) dias,
especificando o local, data, horário de sua realização e a ordem do
dia. Art. 16º As Assembléias Gerais reunem-se: I - Em primeira Con-
vocação, com a presença da maioria absoluta (metade mais um) dos
s6cios. 11 - Em segunda Convocação, meia hora, (30 minutos) depois
com a presença de qualquer número de s6cios. Art. 17º Compete às
Assembléias Gerais; I - Deliberar sobre quaisquer assuntos que lhe
forem encaminhados. 11 - Alterar estes Estatutos, em Assembléia Ge-
ral especialmente convocada para este fim e com a presença de no
mínimo 2/3 dos s6cios, exceto na condição prevista no artigo 46.
111 Eleger, empossar a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal.
IV - Aprovar a programação anual apresentada pela Diretoria Execu-
tiva. V - Majorar ou fixar os índices a serem adotados para corre-
ção das mensalidades devidas pelos associados. VI - Dispor sobera-
mente sobre quaisquer assuntos, proposições e interesses da Asso-
ciação e de seus associados, expressa ou implicitamente declarados
nestes Estatutos. DA DIRETORIA EXECUTIVA - Art. 18º - A Diretoria
Executiva é o 6rgão de execução das atividades da Associação e com-
põe-se de 06 (seis) Membros, eleitos com mandato de 02 (dois) anos
de duração permitida a reeleição, uma única vez. Art. 19º Os Mem-
bros da Diretoria são: I - Presidente. 11 - Vice-Presidente. 111
Diretor de Finanças. IV - Diretor de Administração. V - Diretor s6-
cio-Cultural. VI - Diretor de Esportes. Parágrafo Único - Compete a
cada Diretor, submeter à Diretoria os nomes de 03 (tr@s) s6cios que
deverão assessorá-Io em atividades específicas. Art. 20º - Comp~te
ao Presidente: I - Dirigir e administrar a ASIBAMA, de acordo com
as disposições destes Estatutos. 11 - Representar a ASIBAMA ativa e
passivamente em juízo ou fora dele, podendo constituir, mandatá-
rios. 111 - Dar cumprimento as deliberações das demais Diretorias e
das Assembléias Gerais. IV - Conjuntamente com o Diretor de Finan-
ças, firmar cheques e demais documentos que .envolvam responsabili-
dades financeiras, podendo delegar tais poderes a outros membros da
Diretoria Executiva. V - Rubri.car todos os livros da ASIBAMA, assi-
nando os respectivos termos de ahertura e encadernamento. VI - As-
sinar as Atas de todas as sessões que presidir. VII - Convocar e
presidir as reuniões da Diretoria Executiva, dirimir com voto de
qualidade os empates verificados e vetar as deliberações contrárias
aos objetivos da Associação. VIII - Orientar e supervisionar a
atuação dos demais Diretores, prestando-Ihes assist@ncia constante.
IX - Celebrar contratos e conv@nios de interesse da Associação. X -
Nomear comissões especiais - XI - Comparecer, quando solicitado,
perante ao Conselho Fiscal, a fim de prestar esclarecimentos. XII -
Conjuntamente com o Diretor Administrativo, assinar escrituras de
compra e venda, promessas de compra e venda, hipotecas e cessões de
direitos relativos a im6veis incorporados ou a serem incorporados
ao patrimônio da Associação e receber doações com a prévia anu@ncia
da Assembléia Geral. XIII - Contratar, requisitar e dispensar os
empregados da Associação. XIV - Aplicar penalidades aos associados,
nos termos destes Estatutos. XV - Administrar o patrimônio da
ASIBAMA na forma estabelecida em lei e nestes Estatutos XVI
Praticar todos os demais atos administrativos inerentes ao seu car-
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dente em suas ausências ou impedimentos. 11 - Assumir o mandato de
Presidente em caso de vacância, até ao seu término. 111 - Prestar
de modo geral sua colaboração ao Presidente. IV - Exercer cumulati-
vamente as funções de Secretário, com apenas direito a um voto nas
deliberações. Art. 22º - Compete ao Diretor de Finanças: I - Subs-
tituir o Diretor de Administração em seus impedimentos eventuais.
11 - Assinar, conjuntamente com o Presidente os documentos necessá-
rios à movimentação de recursos, aqueles que criem obrigações
financeiras para ASIBAMA ou delas exonerem terceiros. 111 - Organi-
zar, superintender e fiscalizar os serviços de natureza financeira,
executar os atos decorrentes destas, juntamente com os demais Dire-
tores. IV - Providenciar a elaboração de balancetes, balanços de
demais demonstrações contábeis, bem como o Relatório Anual finan-
ceiro da Diretoria. V - Manter junto a estabelecimento de crédito
sediado em Brasília-DF, conta corrente em nome da Associação. Pará-
grafo 1º - Quando necessário, ter sob sua guarda e responsabilidade
os valores pertencentes à Associação. 2º Recolher à Conta-Corrente,
em nome da Associação, todos os valores objeto de arrecadação pela
entidade. VI - Apresentar, mensalmente, demonstrativo financeiro à
Diretoria Executiva. VII - Prestar ao Conselho Fiscal todas as in-
formações solicitadas, franqueando-lhe o exame de todos os livros,
registros e documentos da Associação. VIII - Propor à Diretoria
Executiva medidas de assistência financeira aos associados. IX
Desempenhar as demais funções que lhe forem atribuídas pelo Dire-
tor-Presidente, obedecidas as disposições destes Estatutos. Art.
23º - Compete ao Diretor de Administração: I - Substituir o Diretor
de Finanças em seus impedimentos eventuais. 11 - Assinar conjunta-
mente com o Diretor-Presidente e o Diretor de Finanças, os documen-
tos necessários à alienação e/ou aquisição de bens imóveis de inte-
resse da Associação, com a aprovação da Assembléia Geral. 111 - Or-
ganizar, superintender e fiscalizar os atos de natureza administra-
tiva e executar os atos decorrentes destes. IV - Zelar pelos bens
patrimoniais e por aqueles que constituem objetos operacionais da
Associação. V - Organizar e ter sob sua guarda e conservação, re-
gistros, arquivos, livros, documentos e escrituras da ASIBAMA. VI -
Providenciar a elaboração do Relatório Anual da Diretoria. VII -
Praticar todos os atos de gerência necessários ao bom andamento dos
serviços, inclusive convocar e presidir reuniões com o pessoal da
área, sob sua responsabilidade, respeitando a alçada fixada pela
Diretoria Executiva. VIII - Apresentar, mensalmente à Diretoria
Executiva, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas.
IX - Organizar e manter atualizado o registro de estabelecimentos
comerciais com os quais interesse à Associação celebrar convênios
e/ou contratos em benefício dos associados. Art. 24º - Compete ao
Diretor Sócio-Cultural: I Substituir o Diretor de Esportes em
seus impedimehtos eventuais. 11 - Promover organizar e dirigir pro-
gramas de caráter social, cultural e recreativo para os associados.
111 - Estabelecer intercâmbios com entidades culturais e profissio-
nais com vistas a promover o aperf.eiçoamento dos associados. IV
Organizar e gerenciar e gerenciar o setor de relações públicas da
ASIBAMA. V - Organizar e manter atualizado o registro de entidades
culturais e recreativas com as quais interesse a ASIBAMA celebrar
convênios. VI - providenciar a elaboração de relatório de suas ati-
vidades mensalmente, apresentando-o ao Presidente. Art. 25 - Compe-
te ao Diretor de Esportes: I - Promover, coordenar e executar ati-
vidades esportivas. 11 - Organizar e incentivar a formação de qui-
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- Organizar e gerenciar a realização de competições e torneí~ dês-
portivos. V - providenciar o registro da ASIBAMA junto aos órgãos
oficiais do setor no âmbito federal e local. VI - providenciar a
elaboração de relatórios mensais de suas atividades e programação a
serem apresentadas ao Presidente. VII - Substituir o Diretor Só-
cio-Cultural em seus impedimentos eventuais. DO CONSELHO FISCAL -
Art. 2º - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador e consultivo e
compõe-se de 03 (tr@s) Membros, sendo 03 (tr@s) titulares e 03
(tr@s) suplentes - Art. 27º - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordina-
riamente, sempre que convocado pela maioria de seus Membros. Art.
28º - Compete ao Conselho Fiscal: I - Fiscalizar os atos da Direto-
ria Executiva e verificar o cumprimento de seus deveres, legais,
estatutários e regimentais. 11 - Opinar sobre o Relatório Anual da
Diretoria Executiva, fazendo constar de seu parecer as informações
complementares e/ou medidas saneadoras, que julgar pertinentes para
subsidiar as deliberações da Assembléia Geral. 111 - Denunciar ao
Presidente da ASIBAMA e em última instância à Assembléia Geral, os
erros, fraudes ou crimes identificados contra a ASIBAMA. IV - Ana-
lisar e apreciar os balancetes mensais e demais demonstrações fi-
nanceiras elaboradas pelas Diretorias, registrando quaisquer irre-
gularidades observadas, indicando ainda as medidas cabíveis para
cada caso 'específico. V - Convocar o Presidente ou qualquer dos Di-
retores para prestarem esclarecimentos - VI Eleger, dentre os
seus membros, o seu Presidente. VII - Comparecer às Assembléias Ge-
rais para prestar esclarecimentos, quando convocado. VIII - Apre-
ciar e julgar a prestação de contas da Diretoria Executiva, além de
atend@-la em consultas de qualquer ordem, quando convocado para es-
se fim. CAPÍTULO IV - DAS ELEIÇÕES - Art. 29º - As eleições proces-
sar-se-ão em duas etapas de modo a garantir total descompromisso
entre o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. Parágrafo primeiro
- Na primeira etapa serão eleitos os Membros da Diretoria Executiva
e na segunda etapa, um ano depois, serão eleitos os membros do Con-
selho Fiscal. Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria Executiva
passarão ohrigatoriamente por duas gestões diferentes do Conselho
Fiscal sendo uma no perído de início de seus mandatos e outra no
final. Art. 30º - Poderão candidatar-se aos cargos eletivos da
ASIBAMA os sócios contribuintes permanentes. Parágrafo Único - Não
será permitido a um associado candidatar-se a mais de um cargo ele-
tivo. Art. 31º - Os mandatos dos cargos eletivos da Diretoria Exe-
cutiva terão a, mandato, digo, duração de 02 (dois) anos e as elei-
ções serão realizadas no m@s de março em data a ser fixada pela Di-
retoria Executiva em exercício. Art. 32º - O Presidente designará a
Comissão Organizadora encarregada de coordenar os trabalhos das
eleições, vedada a participação de qualquer Membro de Chapas con-
correntes. Art. 33º - A inscrição de chapas far-se-á mediante re-
querimento dirigido ao Presidente da ASIBAMA, e, entregue à Comis-
são Organizadora com anteced@ncia mínima 15 (quinze) dias da data
prevista para as eleições. Parágrafo primeiro - No requerimento de-
verá constar, obrigatoriamente, o nome, assinatura e cargo para o
qual cada um dos integrantes da Chapa esta se candidatando e o nome
da Chapa. Parágrafo segundo - Somente será aceita a inscrição de
Chapa que contiver quantidade de candidatos, quantos forem os car-
gos da Diretoria Executiva. Parágrafo Terceiro - Nenhum Membro da
Diretoria Executiva poderá candidatar-se a Membro do Conselho Fis-
cal durante o mesmo mandato. Parágrafo Quarto - Findo o prazo de
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inscriçã~ a Co~issão Or9anizad~ra te~á.03 (tr~~~ias ~~\~~.u~~e.~~
tar a Dlretorla Executlva a cedula unlca da qual ~stti~~ ..,.~~-
pas inscritas e os nomes dos candidatos, bem como os car - "a os
quais estarão concorrendo. Parágrafo Quinto - Aprovada a ce a
única a Diretoria Executiva autorizará a Comissão Organizadora a
proceder a divulgação da mesma aos associados, em caráter oficial,
não sendo permitida a confecção de cédulas particulares. Art. 34º -
A votação processar-se-á através da cédula única, exclusivamente.
Parágrafo Único - A cédula, devidamente rubricada pelo Presidente
da mesa e Secretário, não poderá conter emendas, rasuras ou entre-
linhas, ou ainda, qualquer anotação e sinal de violação sob pena de
anulação do voto. Art. 35º - A cédula única será entregue pelo Se-
cretário da mesa ao associado, que se identificará e assinará a fo-
lha de votação que deverá ser rubricada por todos os componentes de
mesa. Art. 36º - A votação será secreta, devendo o associado, em
cabine reservada, assinalar na cédula única a Chapa de sua prefe-
rência e dirigindo-se à mesa, depositar em urna própria o seu voto
sob a vista do Presidente da mesa. Art. 37º - A votação prosseguirá
sem interrupção, em um só dia, .procedendo-se de imediato, após o
seu encerramento a apuração dos votos pela mesa, em presença de as-
sociados e candidatos, após o que o Presidente da mesa anunciará o
resultado, lavrando em seguida a competente Ata a qual será assina-
da pelos mesários e fiscais credenciados. Parágrafo Primeiro A
atuação dos fiscais, para efeito deste artigo, somente será desen-
volvida mediante identificação e apresentação de credenciais expe-
dida pela Comissão Organizadora. Parágrafo Segundo - Cada Chapa
inscrita deverá, até 05 (cinco) dias antes das eleições, indicar 02
(dois) associados para na qualidade fiscais atuarem junto a mesa
eleitoral. Art. 38º - No caso de empate das Chapas, será adotado o
critério de considerar vencedora a Chapa cujo Presidente tiver mais
idade. Art. 39º ~ Os eleitos reunir-se-ão no primeiro dia útil sub-
seqüente para fixação de data, local, horários e demais providên-
cias com vistas à realização de sessão solene na qual serão todos
os eleitos empossados pelo Presidente, com a presença do Conselho
Fiscal. Parágrafo Primeiro - Todos os mandatos terminarão no dia da
posse dos novos membros eleitos. Parágrafo Segundo - Os cargos ele-
tivos da ASIBAMA, não serão remunerados sob qualquer título, forma
ou espécie. CAPITULO V - DA RECEITA, DAS DESPESAS E DO PATRIMÔNIO -
Art. 40º - A Receita da ASIBAMA será constituída: I - por mensali-
dades pagas pelos sócios, na forma aprovada pela Assembléia Geral.
11 - Por donativos que lhe foram concedidos. 111 - Por lucros das
atividades operacionais da entidade. IV - Por renda auferida da
aplicação de taxas de serviços em contratos e convênios. V Por
produto da alienação de seus bens na forma destes Estatutos. Art.
41º - Constituirão despesas da ASIBAMA: I - Gastos com a aquisição
de bens e serviços indispensáveis ao seu funcionamento. 11 - As
despesas com trabalhos e atividades da Diretoria Executiva. 111
As despesas com a conservação e manutenção dos seus bens móveis e
imóveis. IV - Outros gastos eventuais. Art. 42º - Constituam ainda
o patrimônio da ASIBAMA todos os bens, móveis, imóveis e semoventes
que a mesma possua por doação, aquisição ou que venha a possuir por
outras formas. CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS.
Art. 43º - O ano social e financeiro da ASIBAMA terá início em 1º
de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Art. 44º A
primeira Diretoria exercerá um mandato provisório com duração máxi-
ma de 120 (cento e vinte) dias e tem a qualidade organizar e im-
plantar a ASIBAMA, seus Membros serão escolhidos dentre aqueles que

---- ---- ----------------------------------------------------------------------------~
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assinarem a Ata de Fundação ocasião em que s~~leitj~~~O~'~~~a
Assembléia. Parágrafo Unico - O Conselho Fisca~ eQliL~.ito Lt:>~~.Ai ••1 ª
gestão da ASIBAMA terá seu mandato com duração de 01 ~~r~;· a
fim de estabelecer o processo intercalado de renovação. Ar~ A
ASIBAMA só poderá ser dissolvida mediante deliberação geral em As-
sembléia, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios
contribuintes e ativos. Parágrafo Único - Ocorrendo o previsto no
"caput" deste artigo, os bens remanescentes, após saldados todos os
compromissos reverterão em benefício de alguma instituição que es-
teja registrada no Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS. Art.
46º - Os presentes Estatutos deverão ser obrigatoriamente revistos
dentro do prazo de 90 (noventa) dias por deliberação da Assembléia
Geral, convocada para esse fim. Art. 47º - Os casos omissos serão
resolvidos pela Diretoria Executiva. Art. 48º - É vedada ao asso-
ciado fazer-se representar por procuração nas Assembléias Gerais,
bem como em quaisquer atos que não digam respeito aos benefícios
assegurados a ele e seus dependentes. Art. 49º - Os presentes Esta-
tutos entrarão em vigor nesta data. A seguir foi colocada para os
presentes a liberdade de escolha e indicação de nomes para comporem
à Diretoria Provisória, na conformidade do Art. 44º - Dos Estatutos
aprovados. Após sugestões e discussões foram indicados os seguintes
nomes e respectivos cargos, os quais foram encaminhados à votação,
recebendo apiovação por unanimidade dos presentes, na seguinte com-
posição: PRESIDENTE: MARISIA DIAS DE OLIVEIRA NERYi VICE-PRESIDEN-
~E: DALVACIR EVARISTO CUNHA REIS; DIRETOR ADMINISTRATIVO: JOÃO BA-
TISTA FERREIRA; DIRETOR FINANCEIRO; AIRTON GUSTAVO RODRIGUES; DIRE-
TOR DE ESPORTES: ERMÍNIO LACERDA DE LIMA E DI~ETOR SÓCIO-CULTURAL:
WILSON MIGUEL DA FONSECA. Para comporem o Conselho Fiscal, igual-
mente indicados e eleitos os presidentes das Associações dos extin-
tos Órgãos: LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI, JOÃO BAPTISTA MONSÃ e MA-
NOEL LIMA FEITOSA e para seus suplentes os Vices-Presidentes, res-
pectivamente" LUIZ FERNANDO CARDOSO DA CRUZ, JOALDO BEZERRA DA COS-
TA E ADALBERTO"".J~NNUZZI ALVES ..Todos declarados empossados em seus
respectivos cargos e funções. Aprovada moção no sentido de que as
Associação dos extintos Órgãos dêem apoio financeiro inicial à nova
Associação para que ela possa tomar as providências iniciais de re-
gistros, emolumentos, etc. Finalmente, foi aprovada moção no senti-
do de que cada Associação envolvida divulgue entre seu associados,
que desassociem de suas respectivas Associações e passem para a no-
va Associação. Nada mais havendo a tratar e todos os presentes dan-
do-se por satisfeitos, foram os trabalhos encerrados em ordem e
exatidão e para constar foi lavrada a presente Ata que lida e apro-
vada vai assinada pela Presidenta ssem e' elos 1º e 2º Se-
cretários, para pr;duzir os efeitos necessários, pa ado a integrar
a presente, as listas de presença. Brasília-DF, 14~p dezembro de

1989"). J. ' I </~
p:resuen,taL IRA CAVALCAlWI LUIZ PAi GASTAL TAVARES
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