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ESTATUTO SOCIAL

KAMURI - lndiqenismo. Ação Ambiental. Cultura e Educacão

O Núcleo de Cultura e Educação lndígena da "ALB" (Associação de Leitura do
Brasil), criado e atuante desde 1995, constituiu-se, em 2006, em entidade autônoma e
independente da ".ALB', sob a denominação de KAMURI - Núcleo de Cultura,
Educação, Etnodesenvolvimento e Ação Ambiental. Pelo presente Estatuto, que
reforma aquele que vigorou durante a primeira década de seu funcionamento, esta
organização não-governamental passa a denominar-se Kamuri - lndigenismo, Afão
Ambiental, Cultura e Educação.

CAPÍtUIO I- DA DENOMINAçÃO SOCIAL. SEDE E FINS

Art. 1o. A Kamuri - lndigenismo, Acão Ambiental, Cultura e Educação, doravante
KAMURI ou entidade, com sede à Rua Dr. Gabriel Porto, no 46, Cidade Universitária
ll, Campinas -SP, Cep: 13083-21A, constituiu-se em 03 (três) de abril de 2006 (dois
mil e seis) sob a forma de associação, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, e duração por tempo indeterminado, com sede e foro no município de
Campinas, Estado de São Paulo. Por assembleia realizada em 9 de julho de 2016
aprovou o presente Estatuto, que substitui aquele vigente desde a criação da entidade.

Art. 20. A KAMURI tem por finalidades:
l. Atuar em programas educacionais, em especial em educação escolar indígena e de
formação de professores Índios e de minorias;
ll. Atuar na formação de profissionais especializados em programas educacionais e de
desenvolvimento social e econômico;
lll. Prestar consultoria e assessoria em questÕes linguísticas, em especial a programas
de documentação, fortalecimento ou revitalização de línguas minoritárias;
lV. Assessorar planejamento e execução de programas e projetos ambientais e de
desenvolvimento sustentável ;

V. Desenvolver projetos de cunho artístico voltados à educação, à promoção do
respeito e valorização da diversidade, e à defesa das minorias;
Vl. Desenvolver projetos de educação ambiental;
Vll. Realizar diagnósticos etno-ecológicos;
Vlll. Realizar estudos de impacto sócio-ambiental.

Parágrafo 10. A KAMUR!dedica-se às suas atividades por meio de execução direta de 
"ç1

projetos, programas ou planos de ação, por meio da doação de recursos físicos, ü^I
humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de consultoria e de Í \
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apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuam ,íl
em áreas afins. 
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Parágrafo 20. Os serviços de educação e saúde, promoção da assistência social í
cultural, serão prestados de forma inteiramente gratuita e com recursos próprios,
vedado o seu condicionamento a qualquer doação, contrapartida ou equivalente.
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Art. 30. A KAMURI não distribui excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
/dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, entre os seus /

associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais. /f
t/

Art. 40. Todos os recursos auferidos pela KAMURI no exercício de suas atividades, ou I
por meio de contribuições de associados, doaçôes eventuais ou outras formas, serão
aplicados integralmente na consecução do seu objetivo social.

Art. 50. No desenvolvimento de suas atividades, a KAMURI observará os princípios da

legalÍdade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e efÍciência, sêm

fazer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

Art. 60. O funcionamento da KAMURI poderá ser disciplinado por um Regimento

lnterno, aprovado em Assembléia Geral.

Art. 70. A fim de cumprir suas finalidades, a entidade se organizará em tantas

unidades de prestação de serviço, quantas se fizerem necessárias, as quais se
regerão pelas disposições estatutárias.

Capítulo ll - DOS ASSOCIADOS

Art. 80. A KAMURI é constituída por número ilimitado de associados, distribuídos nas
seguintes categorias: Fundador, Efetivo e Benfeitor.

l. Fundadores são os associados que assinaram a Ata de Fundação da Kamuri, em

2006.

ll. Efetivos são os associados, fundadores ou não, que participam das ações e
deliberações da entidade e contribuem regularmente com recursos financeiros,
segundo a deliberação da Assembleia anual.

lll. Benfeitores são os associados que contribuem regularmente com recursos
materiais para o funcionamento da entidade, sem participação direta em suas ações
ou deliberações.

Art. 90. São direitos dos associados efetivos, quites com suas obrigações sociais:
L Tomar parte nas Assembléias Gerais, com direito a voto.
ll. Votar e ser votado para os cargos eletivos.

Art. 10. São deveres dos associados:
L Cumprir as disposições estatutárias e regimentais;
ll. Acatar as decisões da Diretoria e de todas as instâncias deliberativas.
lll. Pagar as contribuições a que estão obrigados, definidas em Assembleia anual.
lV. Atender às solicitações da Diretoria para os trabalhos de voluntariado, em
consonância com a Lei n. 9.608/1998.
Y. Zelar pelos interesses e conceito da entidade, comunicando à Diretoria quaisquer
irregularidades que venham a ter conhecimento.

?t

/4

2/1



I

'.*9j cAMPTNAS
RECt$TRo N.ót.ó97

Art. 11. Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos ./
da entidade. aÍ

Gapítulo III - DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 12. A KAMURI será administrada por:

L Assembléia Geral'
ll. Diretoria;
lll. Conselho Fiscal.

Parágrafo 10. A entidade não remunera, sob qualquer forma, os cargos de sua

Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como as atividades dos seus associados, cujas
atuações são voluntárias e inteiramente gratuitas.

Parágrafo 20. Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando convocados
expressamente, poderão receber ajuda de custo para transporte e estadia na
representação da entidade, desde que se comprove esta necessidade e apresentem
posteriormente os respectivos comprovantes de gastos. Na falta de apresentação de
comprovantes, ajudas de custos para Diretor ou Conselheiro inadimplente de
prestação serão suspensas até regularizaçáo,

Parágrafo 30. Os Diretores e Associados poderão eventualmente prestar serviços para

a entidade, desde que não sejam remunerados pelas atribuições do cargo que

ocupam, mas apenas por trabalhos específicos, pré-contratados.

Art. 13. A Assembléia Geral, órgão soberano da instituição, se constituirá dos
associados efetivos em pleno gozo de seus direÍtos estatutários.

Art. 14. Compete à Assembléia Geral.
l. Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;
ll. Decidir sobre reformas do Estatuto, na forma do Art. 30;

lll. Decidir sobre a extinção da instituição, nos termos do Art. 29;

lV. Decídir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens
patrimoniais;

V. Aprovar e reformar um Regimento lnterno;
Vl. Definir os programas a serem desenvolvidos e as prioridades;
Vll. Estabelecer anualmente o valor e a periodicidade da contribuição dos associados
efetivos.
Vlll. Deliberar sobre recursos de decisões da Diretoria.

Art. 15. A Assembléia Geral se realizará, ordinariamente, uma vez por ano para:

L Aprovar a proposta de programação anual da instituição, submetida pela Diretoria;
ll. Apreciar o relatório anual da Diretoria;
lll. Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal.

Art. 16. A Assembléia Geral se realizará, extraordinariamente, quando convocada:
l. Pela Diretoria;
ll. Pelo Conselho Fiscal;

ü
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lll. Por requerimento de 115 do quadro associativo quites com as obrigaçÕes sociais.

Art. 17. A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na
sede da entidade e/ou publicado na imprensa loçal, bem cCImo por circulares ou por

correio eletrônico, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. Qualquer assembleia se instalará em primeira convocação com a
maioria absoluta dos associâdos e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após,
com no mínimo 1/3 dos associados

Art. 18. A Diretoria será constituída por urn Coordenador Geral, um Coordenador de
Programas, um Coordenador de Finanças e um Coordenador dê Voluntariado e
Formação.

Parágrafo 10. Não poderão ser eleitos para os cargos de Diretoria da entidâde os
associados que exerçam cargos, empregos ou funçôes públicas junto aos órgãos do
poder público, exceto para o Conselho Fiscal.

Parágrafo 20. O mandato da Diretoria será de 3 (três) ânos, sendo vedada mais de
uma reeleição consecutiva.

Parágrafo 30. Os mandatos de Diretoria terão seu início em 10 de Agosto do ano da
eleição, encenando-se em 31 de julho do terceiro ano a partir da eleição.

Parágrafo 4o. O processo eleitoral ocorerá no último semestre do mandato da
Diretoria.

Parágrafo 5o. Poderão ocoffer eleições antes do término de um mandato, em caráter
extraordinário, nos seguintes casos:
a) vacância da Coordenação Geral, se o Coordenador de Programas declinar de
assumir aquela função, como previsto no Art. 21;
b) vacância de duas das quatro Coordenações que compõem a Diretoria;
c) renúncia coletiva da Diretoria eleita.

Art. 19. Compete à Diretoria:
l. Elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de programação anual da
lnstituição;
ll. Executar a progrâmação anualde atividades da instituição;
lll. Elaborare apresentar à Assembleia Geralo relatório anual;
lV. Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em
atividades de interesse comum;
V. Aprovar a admissão de novos associados, bem como sua categoria;
Vl. Deliberar sobre desligamentos de associados, seja por cometimento de falta grave,
assegurado o direito de defesa, seja por solicitação do interessado, por escrito;
Vll. Contratar e demitir funcionários.

Parágrafo 1o. A Diretoria se reunirá no mínimo a cada 60 (sessenta) dias.
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Parágrafo 20. Para qualquer tipo de movimentação financeira, bastará a assinatura do
Coordenador Geral e, na sua falta, do Coordenador de Finanças.

Parágrafo 30. No último mês do seu mandato, caberá à Diretoria fechar o balanço geral

do seu último ano de mandato, a ser submetido à Assembleia Geral.

Parágrafo 4 o. Da.decisão da Diretoria que pretenda excluir um associado, cabe
recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, que será encaminhado por escrito à Assembleia
Geral convocada especialmente para este fim, que decidirá, por maioria de votos,

sobre a exclusão ou não do associado.

Art. 20. Compete ao Coordenador Geral:
l. Representar a KAMURI judicial e extra-judicialmente;
ll. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento lnterno;
lll. Presidir a Assembléia Geral;
lV. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
V. Representar publicamente a entidade ou indicar seu representante para fazê-lo.
Vl. Garantir o registro das ações da entidade e cuidar da sua memória histórica.

Att.21. Compete ao Coordenador de Programas:
l. Acompanhar o desenvolvimento dos programas e ações da entidade, zelando pelo

cumprimento de suas metas, prazos e prestações de contas.
ll. Coordenar a avaliação periódica dos programas e açôes em andamento.
lV. Substituir o Coordenador Geral em suas faltas ou impedimentos;
V. Assumir a função de Coordenador Geral, em caso de vacância, até o término do
mandato ou propor novas eleições;

Ar1.22. Compete ao Coordenador de Voluntariado e Formação:
l. Desenvolver formas de divulgação e de recrutamento de voluntários para as ações e
programas da KAMURI.
ll. Elaborar um programa de formação voltado para o voluntaríado da entidade e dirigir
sua execução, uma vez aprovado pela Diretoria.
lll. Cuidar do cadastro de entidades parceiras, de voluntários e de apoiadores da
KAIì'IURI.

lV. Compor a coordenação de qualquer açâo ou programa da entidade voltado à

formação de pessoas.
V. Assumir a função de Coordenador de Finanças, em caso de vacância, até o término
do mandato.

Art. 23. Compete ao Coordenador de Finanças:
l. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e
donativos, mantendo em dia a escrituração da entidade;
ll. Coordenar e supervisionar as iniciativas aprovadas pela Diretoria para participaçãn /
em editais e quaisquer outras ações de captação de recursos;
lll. Executar os pagamentos autorizados pelo Coordenador Geral;
lV. Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que Íorem solicitados;
V. Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da instituição, incluindo os relatórios
de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
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Vl. Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos às

finanças da entidade;

Atl. 24. O Conselho Fiscal será constituído por 2 (dois) membros, eleitos pela

Assembléia Geral.

Parágrafo 10. O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da
Diretoria.

Parágrafo 20. Em caso de vacância, a Diretoria indicará um substituto, que dependerá
do referendo da Assembleia Geral,

Art. 25. Compete ao Conselho Fiscal:

l. Examinar os livros de escrituração da instituição;
ll. Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre
as operações patrimoniais realizadas, emitindo parecer para a Assembleia Geral;
lll, Requisitar ao Coordenador de Finanças, a qualquer tempo, documentação
comprobatória das operaçôes econômico-financeiras realizadas pela entidade;
lV. Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;
V. Convocar extraordinariamente a Assemblóia Geral.

Parágrafo único. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 12 (doze) meses
e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Capítulo lV - DO PATRIMÔN|O

Art. 26. O patrimônio da KAMURI poderá ser constituído de bens móveis, imóveis,
veículos, semoventes, ações, títulos da dívida pública e outros bens.

Aí1, 27. No caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será
transferido a outra pessoa jurídica igualmente constituída como organização não-
governamental sem fins lucrativos, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo
social.

GAPítIO V - DAS PRESTAçÕES DE CONTAS

f

,{

Art. 28. As prestações de contas da entidade observarão as seguintes normas' 
ü,1tt

l. Os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de 
' 
)ry

contabiridade. //4
/

ll. A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o
caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termos de Parceria com
instituições públicas.
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CAPÍtUIO VI - DAS DISPOSICÕES GERAIS

Art. 29. A KAMURI poderá ser dissolvida por decisão da Assembléia Geral
Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se tornar impossível
a continuação de suas atividades.

Art. 30. O presente. Estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, por decisão da
maioria absoluta dos associados, em Assembléia Geral especialmente convocada
para esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em cartório

Art.31. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela
Assembléia Geral.

Campinas, 09 de julho de 2016
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