
ESTATUTO SOCIAL ASSOCIAÇÃO REDE MELI BRASIL 

 

CAPÍTULO I 

Da Denominação, da Sede e da Duração 

Art. 1° A Rede Meli Brasil é uma entidade civil, organização não-governamental, com 

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração ilimitada, não 

religiosa e apartidária, regendo-se pelo presente Estatuto e legislação em vigor, com sede 

e foro à Rua do Bacuri, Casa 3-U, Residencial Araçatu, Bairro Miritiua, CEP: 65110-000 

São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. 

Art. 2° A Rede Meli Brasil está livremente vinculada ao Grupo de organização orgânica 

Rede Meli, porém mantém toda a sua independência nas tomadas de decisão. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

Art. 3° A Rede Meli Brasil tem como objetivo de fins públicos a promoção da proteção 

da natureza e do meio ambiente. Esse objetivo será alcançado por meio do apoio às 

comunidades indígenas, quilombolas, campesinas, extrativistas e demais comunidades 

rurais e urbanas comprometidas com o desenvolvimento de atividades de impacto 

socioambiental positivo, tais comunidades serão reconhecidas como “comunidades 

parceiras” durante o presente documento. Para isso, A Rede Meli Brasil irá apoiar o 

desenvolvimento de atividades sustentáveis para a regeneração ecológica, garantia da 

biodiversidade, da soberania e segurança alimentar e da preservação de um patrimônio 

cultural intimamente ligado ao direito ao meio ambiente. Tais atividades de impacto 

socioambiental positivo, serão aqui reconhecidas como “atividades regenerativas”. 

Art. 4° Cabe especificamente à Rede Meli Brasil: 

I. Gerir o patrimônio da Rede Meli Brasil e prestar contas de forma clara e 

transparente. 

II. Manter a transparência em relação a todas as suas atividades. 

III. Engajar comunidades parceiras no desenvolvimento de atividades de impacto 

socioambiental positivo, ou seja, nas atividades regenerativas. Esse 

engajamento tem base em práticas colaborativas, de autoconhecimento e na 

filosofia do Bem Viver e é desenvolvido por meio de atividades individuais 

bem como atividades entre comunidades parceiras. Exemplos não taxativos 

de atividades de engajamento a comunidades: 



a. Apoio à cultura e às histórias das comunidades parceiras; 

b. Reuniões periódicas entre comunidades parceiras; 

c. Encontros e eventos para membros das comunidades parceiras, visando o 

desenvolvimento de conversas e discussões com espaço seguro e aberto 

para trocas; 

d. Representar os associados e comunidades parceiras junto a 

reinvindicações de interesse individual e/ou coletivo; 

e. Espaços seguros para tratar questões individuais de membros de 

comunidades parceiras. 

IV. Desenvolvimento de atividades regenerativas por meio de desenvolvimento 

de projetos, prestação de serviços e assessoria técnica. Exemplos não taxativos 

de atividades regenerativas: 

a. Agroecologia; 

b. Meliponicultura (criação de abelhas nativas sem ferrão); 

c. Extrativismo socioambiental sustentável; 

d. Atividades de proteção à floresta e sua biodiversidade; 

e. Redução de emissão de gases do efeito estufa; 

f. Diversas atividades de geração de renda no fomento à bioeconomia; 

g. Comercialização justa e socioambientalmente sustentável das atividades 

regenerativas previamente mencionadas. 

V. Estudo, divulgação científica, pesquisa e desenvolvimento para o 

aprimoramento de atividades regenerativas. Exemplos não taxativos: 

a. Educação ambiental e divulgação científica; 

b. Pesquisa acadêmica baseadas nos valores da ciência cidadã que podem 

envolver institutos de pesquisa e/ou comunidades parceiras; 

c. Fomentar discussões vinculadas às atividades regenerativas e assuntos 

relacionados como biodiversidade, justiça social e climática, etc; 

d. Apoiar e/ou desenvolver a criação de centros de estudos; 

e. Apoio a atividades culturais; 

f. Produção, edição e distribuição de materiais audiovisuais e outros tipos de 

publicações; 

g. Uso de tecnologia responsável como ferramentas para desenvolvimento 

de atividades regenerativas a exemplo de mapeamento, comunicação, etc. 



VI. Compartilhar informações sobre o contexto das comunidades parceiras bem 

como o desenvolvimento das atividades regenerativas que possibilitem 

parcerias com Norte e Sul Globais. 

Art. 5° Para viabilizar tais objetivos, a Rede Meli Brasil poderá firmar convênios, 

intercâmbios, termos de cooperação, receber doações e promover iniciativas conjuntas 

com outras entidades afins, nacionais e estrangeiras, governamentais ou não-

governamentais, bem como pessoas físicas. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Associados 

Art. 6° A Associação Rede Meli Brasil é formada por associados. 

Art. 7° Qualquer pessoa que se autodeclare membro de comunidades indígenas, 

quilombolas, camponesas, extrativistas ou outras comunidades rurais e urbanas e que 

esteja comprometida no desenvolvimento de impactos socioambientais positivos, pode se 

candidatar a liderar um projeto em parceria com a Associação Rede Meli Brasil. 

Participantes de projetos junto ao Grupo de organização orgânica Rede Meli podem se 

candidatar a se tornar um associado da organização. 

Art. 8° São direitos dos associados, ressalvados os dispostos nos artigos anteriores: 

I. Convite à participação em todas as Assembleias Gerais da entidade; 

II. Todos os associados podem se candidatar a participar do Conselho Diretor; 

III. Todos os associados da entidade estão automaticamente vinculados ao Grupo 

de organização orgânica Rede Meli, buscando dessa forma se fortalecer 

mutuamente e apoiar as atividades regenerativas bem como o ativismo 

realizado nas diversas entidades que participam livremente do grupo; 

IV. Acesso a todo conteúdo de apostilas, livros, filmes, vídeos, áudios e outros 

formatos fornecido pela Associação e pelo grupo Rede Meli; 

V. Preferência, frente a terceiros estranhos ao quadro de associados da entidade, 

à fruição dos serviços, projetos e vantagens por ela oferecidos e geridos; 

VI. Exigir o fornecimento de informações sobre o funcionamento e as atividades 

da entidade, e a prestação de contas dos seus órgãos e agentes de 

administração, com direito a resposta dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis 

contados a partir da protocolização do requerimento no setor competente; 



VII. Concessão de descontos e prioridades em atividades como cursos, encontros, 

simpósios e outros eventos, a critério da coordenação da atividade específica, 

desenvolvidas pela entidade; 

VIII. Ter o tratamento de seus dados pessoais de modo a resguarda-lhes os direitos 

fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade, nos termos da Lei nº 

13.709 de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados; 

IX. Desligar-se da associação quando lhe convier; 

Art. 9° São deveres dos associados: 

I. Engajar de forma positiva e respeitosa com todos os demais associados; 

II. Colaborar para que a Rede Meli Brasil atinja seus objetivos, bem como para 

proteger o bom nome da Associação; 

III. Manter uma postura positiva e aberta a trocas e aprendizados com demais 

associados; 

IV. Colaborar, na medida do possível, no desenvolvimento de atividades 

regenerativas a serem desenvolvidas pela Associação; 

V. Respeitar as decisões do Conselho Diretor, sem prejuízo do direito à crítica e 

acesso às informações como disposto no Art. 8° desse estatuto; 

VI. Ceder direitos de imagens durante a participação de eventos e atividades 

desenvolvidas ou apoiadas pela Associação, salvo em caso previamente 

comunicado por escrito ao setor responsável; 

VII. Repudiar qualquer forma de preconceito, levando em conta que no 

desenvolvimento de suas atividades a entidade não fará distinção de raça, cor, 

sexo, condição social, credo político e religioso. 

Art. 10° Os associados não responderão por obrigações contraídas pela Associação, salvo 

se espontânea, individual e expressamente se obrigar. 

Art. 11° É vedado a qualquer associado a utilização do nome social, sigla de fantasia, ou 

de qualquer outro elemento distinto da entidade para fins pessoais bem como para 

campanhas eleitorais, promoção ou evento sem a prévia autorização do Conselho Diretor. 

Art. 12° O Conselho Diretor se responsabiliza em fornecer o formulário de inscrição aos 

candidatos à associados, como disposto no Art. 7° deste Estatuto. A Assembleia Geral 

deve decidir por meio de consentimento dentro de 30 dias úteis sobre a entrada de novos 

associados. 

§ 1º – Cabe ao Conselho Diretor organizar a adequada entrada e acolhimento de novos 

membros associados. 



§ 2º As decisões tomadas em Assembleia Geral vinculam todos os associados, ainda que 

dela não tenham participado. 

Art. 13° O associado deixará de fazer parte da associação pelos seguintes motivos: 

I. Por falecimento da pessoa associada. 

II. Por carta de renúncia ao Conselho Diretor cujo recebimento deve ser 

confirmado dentro do período de 10 dias úteis. 

III. Por determinação do Conselho Diretor, segundo o Art. 14°. 

Art. 14° O Conselho Diretor poderá solicitar a saída de um membro se este: 

I. Não cumprir com seus deveres de associado. 

II. Atuar contra a Associação Rede Meli Brasil ou contra os seus objetivos e 

princípios. 

Art. 15° O associado que infringir os deveres prescritos neste estatuto e em outras 

disposições regulamentares, ou que venham a agir de maneira incompatível com os 

objetivos e princípios da entidade é passível das seguintes sanções: 

I. Advertência por escrito. 

II. Suspensão temporária dos direitos de associado. 

III. Exclusão do quadro de associado. 

§ 1º – A decisão de exclusão de associado será tomada por consentimento da Assembleia 

Geral. 

§ 2º – Da decisão de exclusão de um associado caberá recurso à Assembleia Geral. 

 

CAPÍTULO IV 

Da estrutura da entidade 

Art. 16° A entidade é composta por: 

I. Assembleia Geral 

II. Conselho Diretor 

III. Conselho Fiscal  

CAPÍTULO V 

Da Assembleia Geral 

Art. 17° A Assembleia Geral é o órgão superior da organização, composta por membros 

associados da entidade em pleno exercício de seus direitos, durante uma reunião plenária 

em caráter ordinário ou extraordinário. As deliberações deste órgão serão tomadas com 

aprovação dos presentes através do voto. Cada associado presente terá direito a um voto. 

Art. 18° Os objetivos da Assembleia Geral: 



I. Compartilhar informações sobre atividades da entidade para todo o grupo de 

associados; 

II. Dar retorno a respeito do desenvolvimento de projetos e atividades 

desenvolvidas pela entidade; 

III. Propor ideias de novas atividades e projetos, bem como comentar, trocar 

ideias e construir coletivamente; 

IV. Exigir do Conselho Diretor o fiel cumprimento deste estatuto, demais 

disposições regulamentares e suas deliberações; 

V. Eleger os integrantes do Conselho Diretor; 

VI. Apreciar, em casos previstos nesse estatuto e nas demais disposições 

regulamentares, em instância final, os recursos interpostos contra decisões do 

Conselho Diretor; 

VII. Apreciar anualmente, ou em convocação extraordinária para esse fim, o 

balancete ou balanço final das contas da entidade. 

VIII. Propor e/ou deliberar em consentimento sobre a cassação do mandato dos 

integrantes do Conselho Diretor, individual ou coletivamente. 

Art. 19° A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente, uma vez ao ano no mês a ser 

definido, e, extraordinariamente, a qualquer tempo por convocação do Conselho Diretor 

ou pelo mínimo de 1/5 dos associados. 

Art. 20° Em caso de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, ela deve ser 

convocada por meio de edital com local, data e horário com o mínimo de 15 dias corridos 

de antecedência. 

Art. 21° Reuniões com finalidade de tomadas de decisão devem ser claramente 

comunicadas durante a sua divulgação. 

§1º Em reuniões com finalidade de tomadas de decisões, pelo menos 2/3 dos associados 

devem estar presentes em primeira chamada ou 1/3 dos associados em segunda chamada. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Conselho Diretor 

Art. 22° O Conselho Diretor será formado por: 

I. Presidente 

II. Secretário 

III. Tesoureiro 



Art. 23° O Conselho Diretor será eleito em consentimento pela Assembleia Geral 

convocada para esse fim para um mandato de 4 anos, com direito a reeleição. Eles devem 

ser empossados durante uma Assembleia Geral com essa finalidade específica. 

§ 1º Os interessados deverão candidatar-se com no mínimo 60 dias de antecedência da 

Assembleia Geral Ordinária a cada mandato. 

§ 2º Os associados poderão votar em até 03 candidatos a formar o Conselho Diretor, sendo 

que os candidatos para serem eleitos, devem receber a maioria simples de votos. 

§ 3º A votação terá caráter secreto e obrigatório para todos os associados presentes em 

Assembleia Geral. 

§ 4º A contabilização dos votos será feita por comissão eleitoral temporária ou definitiva 

a ser definida em Assembleia Geral. 

§ 5º A divulgação do resultado das eleições deverá ser afixado por meio de Edital na sede 

da Associação em local visível a todos, com os nomes dos candidatos seguindo uma 

ordem do mais para o menos votado. 

Art. 24° As decisões do Conselho Diretor devem ser tomadas por meio de consentimento 

entre todos os membros. 

Art. 25° Um membro do Conselho Diretor pode ser cassado caso isso seja decidido em 

consentimento em uma Assembleia Geral com a participação de pelo menos 2/3 dos 

associados. 

Art. 26° Compete ao Conselho Diretor: 

 

Art. 27° Compete ao Presidente do Conselho Diretor: 

I. Administração geral da entidade; 

II. Representar a entidade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

III. Convocar e presidir as Assembleias Gerais da entidade; 

IV. Elaborar estratégia de ação para fomentar os objetivos da entidade; 

V. Desenvolver Plano de Ação para planejar projetos e atividades condizentes 

com os objetivos da entidade; 

VI. Buscar parcerias, financiamentos, subsídios e bolsas para adequado 

desenvolvimento de atividades e projetos que visem o cumprimento dos 

objetivos da entidade; 

VII. Firmar convênios, acordos, ajustes e contratos; 

VIII.  



IX. Assinar os cheques bancários conjuntamente com o Tesoureiro, ou na falta 

deste, com o Secretário; 

X. Assinar todo e qualquer documento de responsabilidade da Associação; 

XI. Assegurar a formação de um grupo adequado para liderar cada atividade e 

projeto a ser desenvolvido pela entidade; 

XII. Efetuar a contratação de especialistas e de consultores externos, pessoa física 

ou jurídica, necessários à execução dos objetivos da entidade, como 

mencionado no capítulo II deste estatuto; 

XIII. Apresentar relatos e avaliações periódicas durantes as Assembleias Gerais; 

XIV. Tomar decisões nos casos previstos nesse estatuto e nas demais disposições 

regulamentares; 

XV. Deliberar sobre extinção da entidade, definindo o destino de seu patrimônio, 

que deverá ser destinado para organizações com objetivos afins, em 

conformidade com o disposto nesse estatuto. 

Art. 28° Compete ao Tesoureiro, dentre outras obrigações, as seguintes: 

I. Arrecadar, contabilizar e depositar as contribuições e doações em dinheiro; 

II. Zelar pelo patrimônio da entidade, mantendo atualizada a relação de bens e 

acompanhando o trabalho do profissional de contabilidade responsável; 

III. Assinar cheque conjuntamente com o Presidente e na falta deste com o 

secretário; 

IV. Pagar as contas autorizadas pelo Conselho Diretor; 

V. Divulgar os relatórios de receitas e despesas aos associados e apresentando o 

balancete para análise do Conselho Fiscal. 

Art. 29° Compete ao Secretário, entre outras atribuições, as seguintes: 

I. Secretariar as reuniões da diretoria e redigir as atas, 

II. Assinar cheques conjuntamente com o Presidente na falta do Tesoureiro e 

conjuntamente com o Tesoureiro na falta do Presidente, 

III. Atender e arquivar as correspondências, 

IV. Manter sob sua responsabilidade todos os documentos e atas que se referem à 

Associação. 

Receber e efetuar os pagamentos necessários; 

XVI. Apresentar mensalmente um balanço financeiro e de atividades realizadas pela 

entidade para as Assembleias Gerais ou quando solicitados; 

 



CAPÍTULO VII 

Do Conselho Fiscal 

Art. 28° O Conselho Fiscal é formado por 1 a 3 pessoas, eleitas em Assembleia Geral 

para um mandato de 3 anos, com direito a reeleição. 

Art. 29° Compete ao Conselho Fiscal verificar os gastos, as operações e os serviços 

realizados pela entidade, bem como estudar os balanços mensais, o balanço e relatório 

anuais do Conselho Fiscal, emitindo parecer compartilhado durante Assembleia Geral. 

Art. 30° Para adequadamente cumprir suas funções, o Conselho Fiscal terá amplo e 

irrestrito acesso a qualquer documento, contas ou livros. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Contabilidade 

Art. 31° A contabilidade da entidade obedecerá às disposições legais vigentes. Todos os 

registros necessários devem ser mantidos em dias. As contas serão adequadamente 

apuradas de acordo com a natureza das operações e o balanço geral será lançado até o dia 

31 de dezembro de cada ano. 

 

CAPÍTULO IX 

Do Patrimônio 

Art. 32° O patrimônio da associação será constituído por doações de particulares, órgãos 

públicos e privados, entidades nacionais e internacionais que disponham colaborar 

financeira, técnica e materialmente com rendas e valores, destinados aos objetivos da 

entidade e ainda: 

I. Dos bens móveis e imóveis que, em seu nome venha a qualquer título a 

adquirir; 

II. Das doações, dotações, verbas e subvenções que venha a receber; 

III. Dos frutos e rendimentos dos seus bens; 

IV. Da receita líquida anualmente apurada e que for destinada à incorporação 

patrimonial; 

V. De receitas oriundas de eventos, cursos, projetos, venda de livros ou outras 

atividades e serviços desenvolvidos pela entidade; 

VI. De contratos, convênios e termos de parceria firmados entre a entidade e 

órgãos públicos e privados. 



Art. 33° A administração do patrimônio está a cargo do Conselho Diretor da entidade, 

bem como a tomada de decisão acerca do destino do patrimônio em caso de dissolução 

do instituto. 

CAPÍTULO X 

Da Dissolução 

Art. 34° A associação será dissolvida por decisão em consentimento tomada em 

Assembleia Geral expressamente convocada para esse efeito, com a presença de pelo 

menos 2/3 dos associados. 

Art. 35° Em caso de dissolução, liquidados os compromissos previamente assumidos, a 

parte remanescente do patrimônio não deverá ser distribuída entre associados, mas deve 

ser doada a instituição congênere, legalmente constituída, com objetivos similares aos 

demonstrados nesse estatuto. 

CAPÍTULO XI 

Das disposições finais 

Art. 37° Um ou mais membros do Conselho Diretor podem ser remunerados pela sua 

efetiva atuação na gestão executiva respeitados como limites máximos os valores 

praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu 

valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, conforme as disposições 

do inciso I do art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. 

Art. 38° Conselheiros externos e associados não serão remunerados. Todavia, correrão 

por conta da entidade todas as despesas de seu Conselho Diretor, conselheiros e 

associados quando estes estiverem no efetivo exercício de seus cargos. 

Art. 39° Este estatuto poderá sofrer emendas desde que aprovadas em consentimento da 

Assembleia Geral. 

Art. 25º Este estatuto entra em vigor imediatamente após a sua aprovação. 

 

 São Luís, XX de novembro de 2022 
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Reni Lourenço 

Representante do Conselho Diretor  

Associação Rede Meli Brasil 
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Jonas Lima Guajajara 

Representante do Conselho Diretor  

Associação Rede Meli Brasil 


